
Stroeve seizoensstart voor polsstokverspringers
 
Eerste klap is voor Baas
 
LINSCHOTEN
De kop is eraf. De eerste van een
nieuwe reeks krachtmetingen
tussen de beste 'Hollandse'
fierljeppers bood een vertrouwd
beeld, met één uitzondering. Niet
Jaco de Groot, maar zijn jonge
tegenstrever Rian Baas legde in de
seniorentopklasse de grootste
afstand af. De toon voor een
spannend seizoen lijkt gezet.

HENK J. DE KLEIJNEN

De Groot, de meest succesrijke
springer uit de historie, kon er na
de landing van zijn laatste - half
mislukte - finalesprong nog om
lachen. ,,Ja, met kiespijn,'' bekende
hij na uit het zand te zijn
opgestaan. Op dat moment was al
duidelijk dat de beste afstand van
de middag op naam van Rian Baas
zou komen te staan. Die kon zich
met zijn tweede sprong in de
eindstrijd zelfs een natsprong
permitteren, na eerder als eerste dit
seizoen over de 20 meter (20.07
meter) te hebben gesprongen.
Zelfs zijn één na beste prestatie op
het Linschotense sportpark
Rapijnen (19.12) was beter dan de
beste afstand die De Groot liet
noteren (18.83).

Met spanning was uitgezien naar
de eerste verrichtingen van het
duo, dat met kop en schouders
boven de concurrentie lijkt uit te
steken. De Groot, sportief
applaudiserend voor de winnaar,
was niet echt verrast dat Baas de
eerste klap had uitgedeeld. ,,Ik heb
de afgelopen maanden na turnen
vooral aan atletiek gedaan. De
krachttraining is er bij ingeschoten
en dat was het verschil, want juist
aan dat onderdeel heeft Rian heel
hard gewerkt. Bovendien had ik
nog maar zes echte sprongen
gemaakt. Vorig jaar waren dat er
voor de start tientallen.''

Wind

De seizoensstart was alles bij
elkaar genomen vrij stroef, want
nieuwe records bleven buiten
beeld. De schansen waren na wat
regenbuitjes tijdig opgedroogd,
maar de lage temperatuur en de
tamelijk harde wind stonden
aansprekende resultaten in de weg.
Wie de pech had in het water te
belanden, klom rillend op de kant
om vervolgens veel moeite te
moeten doen om op temperatuur te
komen voor de volgende poging.

Na het tweetal koplopers finishten
de Haastrechters Maik Backx en
Theo van Kooten op de derde en
vierde stek. In de topklasse bij de
vrouwen duelleerden zoals
verwacht Dymphie van Rooijen
(Harmelen) en Wendy Helmes
(IJsselstein) om de hoogste eer.
Laatstgenoemde nam met de
eerste finalesprong (14.25 meter)
weliswaar de leiding, maar dat
bleek precies de prikkel te zijn die
de regerend kampioene nodig had.
Ze bracht 16.08 meter op het
scorebord. Liesbeth de With,
beschouwd als gevaarlijke outsider,
miste de finale. Haar verklaring: ,,Ik
kon me er niet goed op
voorbereiden. Gisteren ben ik de
hele dag ceremoniemeester
geweest op de bruiloft van een
vriendin en eerder vandaag heb ik
ook nog een voetbalwedstrijd
gespeeld...''

Junioren

In de junioren topklasse moest
Ricardo Faaij uit Haastrecht zijn
meerdere erkennen in de
oppermachtige Montfoorter Erwin
Timmerarends. Paul van Meijeren
(Zegveld) werd derde. Bij de
jongens triomfeerde Matthieu van
Vuuren uit Benschop. Met zijn
laatste sprong (15.12) passerde hij
Daniel Cluistra (Oudewater). Het
brons was hier voor de 13-jarige
Jelle Timmerman (Linschoten).
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