
Concurrentie bijt zich stuk op Timmerarends
 

Erwin Timmerarends, hier in actie in
een andere wedstrijd, won de Nationale
Fierljep Manifestatie.
ARCHIEFFOTO

IT HEIDENSKIP

Erwin Timmerarends won zaterdag
in het Friese It Heidenskip de
Nationale Fierljep Manifestatie
(NFM) en de daarbij behorende
gouden hanger. De Montfoortse
polsstokverspringer startte de finale
met een afstand van 20.40 meter,
waarop iedereen zich stuk beet.

Timmerarends plaatste zich in de
voorronden met een bescheiden
sprong van 18.10 meter voor de
finale. Net als vorige week in
Polsbroekerdam, waar hij de JEVA-
bokaal won, sloeg de springer van
pc Linschoten in de eindstrijd toe in
zijn eerste sprong. Zonder risico
zette hij de 'stukbijtende' afstand
neer. Laurens Lekkerkerker
(IJsselstein) kwam nog dichtbij met
zijn 19.62 meter. Woerdenaar Jaco
de Groot eindigde als derde met
19.32 meter. De sterke Friezen
Oane en Ysbrand Galama en Bart
Helmholt, die regelmatig verder dan
twintig meter springen, belandden
bij hun meeste pogingen in het
water. Om zijn suprematie
nogmaals te bewijzen 'perste' de
nationale juniorenkampioen van
2015, die dit seizoen debuteert bij
de senioren, er nog een sprong van
20.46 meter uit.

Bij de vrouwen zette Dymphie van
Rooijen in de voorronden de verste
afstand (15.90 meter) neer. In de
finale begonnen echter alle
springers met een schone lei. De
springster uit Harmelen noteerde in
de finale een acceptabele 15.57
meter, maar zag Klaske Nauta

(15.62 meter) en nationaal
recordhoudster Marit van der Wal
(15.58 meter) nipt verder springen.
Junior Ricardo Faaij uit Haastrecht
kreeg te maken met hetzelfde
scenario. Zijn winnende
voorrondesprong van 17.81 bleek
niets waard. Bobby Zwaagman was
in de finale met een afstand van
17.65 meter de beste. Faaij bleef
nu achter Zegvelder Paul van
Meijeren (vierde) steken op de
zesde plaats. De regiospringers in
de jongenscategorie zorgden net
als bij de senioren voor een
Hollands podium. Woerdenaar Bas
van Leeuwen pakte verrassend de
winst. Met een afstand van 16.48
meter bleef Van Leeuwen nationaal
recordhouder Reinier Overbeek uit
Benschop (16.31 meter) en
Haastrechter Lucas van Eijk (16.18
meter) voor.
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