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Hierop besloot de wedstrijd-
leiding de wedstrijd te staken.
Omdat de voorrondes wel
compleet waren afgespron-
gen werd de prijsuitreiking
beslist over alle drie de voor-
rondes, wat voor een aantal
springers gunstig uitpakte,
omdat hun beste sprong in de
laatste ronde was gespron-
gen.
Junior Geert Pieter de Bruijn
(Lopik) was één van deze
springers. Hij had in zijn
voorlaatste sprong 15.16 me-
ter gesprongen, dit was niet

genoeg voor het podium want
hij moest minimaal 16.48
springen om Rian Baas (Ou-
dewater) van het podium af te
stoten. In de laatste ronde
sprong hij 17.73, waarmee
hij zelfs op de tweede plaats
eindigde. Sander van Vliet
(Oudewater) werd hierdoor
derde met 17.24 en Rian
Baas stond net naast het po-
dium op de vierde plek. Wil-
co van Amerongen (Ben-
schop) werd eerste met 17.86
meter, wat tevens de verste
sprong van de wedstrijd was.
Bij de senioren Topklasse
waren er meer gelukkigen,
zowel Jan-Willem de Groot
(Kamerik) als Cornelis de
Bruijn (Lopik) sprong zich
met hun laatste sprong in de
finale. Ze moesten beiden
over de 17.09 meter van Bas-
tiaan de Bruijn (Lopik) heen
en dat lukte ze allebei met
respectievelijk 17.60 en
17.23. Hierdoor eindigden ze
op plaats twee en drie. De
eerste plaats ging naar Chris-
tiaan Spruit (Snelrewaard)
met een afstand van 17.62,
waarmee hij maar net 2 centi-

meter verder kwam dan Jan-
Willem de Groot.
In de klasse Senioren A
sprong de na een blessure te-
rugkomende Pieter Verweij
(Linschoten) in de tweede
ronde 17.71 meter. Dit was in
de voorronde de verste
sprong van alle senioren.
Omdat de finale na enkele
sprongen werd gestaakt werd
Pieter Verweij in de senioren-
klasse winnaar van de Trian-
gel Cup.
Hollands favoriet Jaco de
Groot (Kamerik) liet het af-
weten deze wedstrijd, hij
kwam niet verder dan 15.83
meter in zijn laatste sprong,
zijn twee voorgaande spron-
gen eindigden in het water.
Hierdoor bleef hij steken op
de zesde en laatste plek.
Ook bij de dames liet de fa-
voriet en klassementsleidster
het afweten. Dymphie van
Rooijen (IJsselstein) heeft al
vaker Wendy Helmes (IJssel-
stein) op het laatste moment
van de eerste plaats gestoten.
Dit keer was het anders.
Wendy stond op het eind eer-
ste met 13.90 meter, terwijl
Dymphie nog niet meer had
gehaald dan twee keer een
nat pak. Wendy vreesde dat
Dymphie ook deze keer weer
op het laatst ver over haar af-
stand zou springen. Toch luk-
te het Dymphie dit keer niet,
ondanks dat ze dit jaar bijna

alle wedstrijden verder had
gesprongen dan 14.00. Dit tot
grote opluchting van de jari-
ge Wendy, die nu de Triangel
Cup voor de vierde keer mee
naar huis mocht nemen. Jes-
sica Snoek (Benschop) werd
tweede met 13.15 meter en
derde werd Margriet Kam-
phof (Montfoort) met een af-
stand van 12.53.
Niet verrassend werd Erwin
Timmerarends (Montfoort)
weer de winnaar bij de jon-
gens. Deze klassementsleider
is met een uitstekend seizoen
bezig en is ook deze wed-
strijd weer voor de 16e keer
ongeslagen gebleven. Hier-
mee is hij de best presterende
springer van het Hollandse
kamp, waar alle andere klas-
sementsleiders wel een aantal
wedstrijden hebben verloren.
Met een goede sprong van
16.52 meter werd hij eerste in
deze wedstrijd. Titelverdedi-
ger Martijn van Schaik (Ben-
schop) sprong ook heel goed,
maar kwam met een persoon-
lijk seizoensrecord van 15.41
toch veel te kort om zijn titel
te behouden. Geert Brokking
(Lopik) werd met een afstand
van 13.49 meter derde.
Aanstaande week vertrekt
bijna de gehele 'polsstokfa-
milie' naar Friesland voor de
NFM (Nationale Fierljep Ma-
nifestatie), die op zaterdag 30
juli wordt georganiseerd. Dit

open NK polsstokverspringen
wordt eens per jaar georgani-
seerd in het kleine dorpje It
Heidenskip waardoor de be-
volking één dag explosief
toeneemt. De voorrondes be-
ginnen om 10.00 uur 's och-
tends, waarin alle deelnemers
zich door het springen van
een limietafstand kunnen
plaatsen voor de middagwed-

strijd. Dan wordt de limiet
weer hoger gelegd en de uit-
eindelijke finale begint om
19.00 uur.

Vervelen is er niet bij, want
de hele dag door vinden er
vele activiteiten plaats voor
het vermaak van kinderen en
volwassenen. Meer informa-
tie op: www.pbholland.nl.

De favorieten laten het ook wel eens afweten

Erwin Timmerarends (Montfoort), winnaar bij de jongens.
(Foto's: Remon Helmes)

DOOR REMON HELMES

De omstandigheden voor de Triangel Cup waren niet
ideaal, er stond een harde wind en door de regen werd
de wedstrijd een keer stilgelegd. Na de opening van de
finale waaiden de aanloopmatten zelfs van de schans af
door de wind. En daarna begon het nog te regenen ook.

Wendy Helmes (IJsselstein),
winnaar bij de dames.
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Wok de Mallejan Tel. 030 261 87 86
Gageldijk 81 Fax. 030 262 51 21
3602 AJ Maarssen Email. info@mallejan.nl

www.mallejan.nl
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de smaak van vroeger
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MMMMosselen!

Zeeuwse mosselen met frites,
knoflook- en cocktailsaus

€18,50 per persoon
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Avondje uit met alles erop en eraan
Samen met zijn vrouw Irini begon Pascal tien jaar geleden restaurant Nikos aan
de Amsterdamsestraatweg in Utrecht. Gelegen boven Winkelcentrum De Punt,
zowel met de auto als het openbaar vervoer gemakkelijk te bereiken, verwierf
Nikos in de loop der jaren een grote klantenkring.
Maar uit eten is tegenwoordig veel meer een avondje uit, met alles erop en
eraan. En Nikos wil ook zijn vaste gasten weer eens wat nieuws bieden.
“Het restaurant is een stuk moderner geworden, waarbij we onze vertrouwde
kenmerken hebben kunnen behouden. Op deze manier gaan ook wij met de tijd
mee.” Gasten worden eigenlijk compleet overdonderd door wat ze aantreffen.
Want wie de drempel passeert, stapt zo een andere cultuur binnen. Absolute
blikvanger is het royale en sfeervolle dakterras, dat bij mooi weer plaatsbiedt
aan honderd mensen. Maar ook het uitzicht van binnen over het Amsterdam-
Rijnkanaal is bijzonder. De accommodatie van het restaurant leent zich ook
uitstekend voor grote groepen.
De menukaart biedt, naast een aantal bekende, traditionele schotels, een zeer
ruim aanbod van heerlijke, pure, zeker niet alledaagse Griekse gerechten.
Fijnproevers zullen zeker aan hun trekken komen. Net als degenen die het wat
avontuurlijker willen, want die kunnen zelf een uiterst gevarieerde en smakelijke
maaltijd samenstellen uit een keur van koude en warme gerechten. En voor wie
het zichzelf niet te moeilijk wil maken, populair zijn ook de arrangementen,
waar voor 25 euro een viergangendiner wordt geserveerd. Dat is inclusief
niet-alcoholische drank. “We zijn een familiebedrijf met een verfrissend tintje.
Ook voor onze vaste gasten moet het altijd weer een belevenis zijn om hier te
komen.”

Grieks Restaurant Nikos
Amsterdamsestraatweg 751, 3555 HH Utrecht (boven Winkelcentrum De Punt).
Telefoon: 030 2230863.


