GRIJPSKERK
WIM KROONE

De fierljeppers Ricardo Faaij
(junioren), Reinier Overbeek
(jongens) en Dymphie van Rooijen
(vrouwen) veroverden zaterdag in
het Groningse Grijpskerk de
nationale titel polsstokverspringen
in hun categorie. De mannen
plaatsten zich verrassend niet voor
de finale.
Bij de mannen behaalde de Fries
Bart Helmholt in zijn afscheidsjaar
zijn zevende nationale titel met een
sprong van 20.41 meter. Nard
Brandsma kwam tot dezelfde
afstand, maar scoorde een minder
goede tweede sprong. Woerdenaar
Jaco de Groot en Erwin
Timmerarends uit Montfoort
slaagden er niet in verder dan
negentien meter te springen. Een
handvol Noorderlingen deed dit
wel.

Zegveldse Paul van Meijeren
belandde met 16.47 meter op de
bronzen positie.
,,Ik ging in mijn volgende pogingen
voor een negentienmetersprong,
maar eindigde elke keer in het
water", meldde Faaij. ,,Met het
warme weer was dat overigens
geen straf."
Overbeek
De Benschopse
polsstokverpringfamilie Overbeek
keerde huiswaarts met twee
plakken. Reinier (17.95 meter)
heerste bij de jongens. Zijn zus
Fabiënne (14.80 meter) kwam bij
de meisjes drie centimeter tekort
om plaats te mogen nemen op de
hoogste trede van het erepodium.

Spannend
Terwijl de 'Hollandse' mannen zich
lieten aftroeven door de Friezen,
waren de rollen in de andere
categorieën omgekeerd. De
Harmelense springster Dymphie
van Rooijen zette in de voorronde
een afstand neer van 15.35 meter,
die geen enkele concurrente
verbeterde. ,,Dat verbaasde mij",
vertelde een dolgelukkige Van
Rooijen, die haar vierde titel pakte.
,,De afstand was niet zo ver, maar
de Friezinnen Marrit van der Wal
(15.24 meter) en Klaske Nauta
(14.75), met wie ik in de finale
stond, gingen bij hun meeste
sprongen scheef over of maakten
een natsprong. Het was tot het
laatste moment spannend."
Water
Junior Ricardo Faaij uit Haastrecht
overbrugde in zijn eerste poging
een afstand van 18.72 meter. Hij
dwong zo zijn opponenten tot het
maken van een perfecte sprong om
hem voorbij te streven. De Fries
Freark Kramer kwam met zijn 18.28
meter nog het dichtstbij. De
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