Record na record sneuvelt bij het NK polsstokverspringen
,,De wedstrijd is los, hoor. Wat een
techniek'', klinkt het bij de wedstrijd
voor 11 en 12 jaar als de Fries
Wisse Broekstra 10,98 centimeter
ver springt.

Een deelnemer aan het NK
polsstokverspringen voor de jeugd dat
plaats had in Linschoten.
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LINSCHOTEN
Bij het NK polsstok-verspringen
voor jeugd zagen honderden
toeschouwers in Linschoten
afgelopen weekeinde het ene na
het andere record sneuvelen.
BERT VAN DEN HOOGEN

De nieuwe schansen, de grote
belangstelling en het
deelnemersveld van diverse
verenigingen afkomstig uit zowel
Friesland als Holland zijn een
duidelijk teken dat het
polsstokverspringen niet meer is
weg te denken.
Het is niet vreemd dat de van
oorsprong Friese sport zoveel
publiek trekt. Het is altijd mooi
weer, want bij regen wordt de paal
nat en kan er niet worden
gesprongen.
Zittend op een relaxte tuinstoel bij
een lekker zonnetje, een licht
briesje en een blokje Hollandse
kaas dat door de vrijwilligers van de
vereniging wordt rondgedeeld,
komen de deelnemers naar je
toegesprongen.
Een ingewikkelde sport is het niet.
Wie in drie sprongen het verste
springt, mag meedoen aan de
finalesprongen. Met geavanceerde
apparatuur wordt de afstand op de
centimeter nauwkeurig gemeten.
Twee commentatoren vertellen
vervolgens wat die afstand voor de
wedstrijd betekent.

Net 1 centimeter minder waarmee
zijn rivaal Mark van der Horst uit
Schoonhoven net het schansrecord
van 9,87 meter flink aanscherpt tot
10,99 meter. Ronald Timmerman
van de polsstokvereniging uit
Linschoten kan dat al bijna niet
bevatten. ,,Uit de statistieken blijkt
dat we de beste schansen hebben.
De gemiddelde afstanden zijn hier
het grootst.''
Maar het kan nog gekker: eerst
springt Harmen Timmerarends uit
Montfoort daar overheen naar
11,26 meter en de uiteindelijke
kampioen Kenzo Hielema uit
Kockengen in de finale naar 11,52
meter.
Bij de meisjes van 11 en 12 jaar
weet de Friese favoriete Lisse van
der Knaap te winnen met een
persoonlijk record van 9,69 meter.
Manon Koehoorn uit Sneek wordt
tweede. Eline Kastelein uit Zegveld
wordt derde met 8, 92 meter.
Schansrecord
Daarvoor springen de deelnemers
tot 10 jaar ook al records. Roy Velis
uit Benschop wint met een nieuw
schansrecord van 10,03 meter. Alle
meisjes springen een persoonlijk
record en Maureen Westerhof uit
Sneek won met een afstand van
8,48 meter.
Timmerman is tevreden met het
verloop van de kampioenschappen.
,,Het is mooi dat er veel publiek op
af is gekomen. Uit Friesland zullen
het vooral de ouders van de
deelnemers zijn. Overigens ging
het vandaag niet om de strijd
tussen Friesland en Holland.
Daarvoor zijn er andere
wedstrijden. Vandaag zijn het
individuele kampioenschappen."
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