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Truckfestival

Zaterdag 3 september
wordt tussen tien uur 's
ochtend en tien uur 's
avonds het eerste IJssel
truck- en oldtimerfestival
gehouden op Het Podium
in IJsselstein. De initiatiefnemers, Robert van
Mölken en Jeroen Visee
voorop, pakken meteen
fors uit. Voor het eerst zal
het hele podium in beslag
genomen worden en er
staat veel op het programma zoals: de verkiezing
van de mooiste trucks, civiele voertuigen, oldtimers en getunede personenauto's en er is een
Volkswagen T4/T5 meeting. Tussen tien uur en
vijf uur is er in een tent
een modelbouwshow. Een
aantal enthousiaste bouwers toont eigen werk.
Buiten de tent vindt een
verzamelaarmarkt plaats
van modelbouwauto's,
truck onderdelen en accessoires, radiografisch
bestuurbare auto's en
schilderijen. Tussen
twaalf uur en acht uur is
er muziek. Een aantal artiesten zal live optreden
en worden afgewisseld
met een DJ. Wie dat zijn,
wordt nog via de website
bekend gemaakt. Een van
de hoogtepunten van de
dag is een demonstratieshow 'Sterkste man van
Nederland'. Hoofdsponsor
van het festijn, uitzendbureau Flex-in, probeert
hiermee subtiel te verwijzen naar de positie die zij
in Nederland innemen in
de sector transport en logistiek. Aan de jeugd is
ook gedacht. Marco's Modelcars organiseert een
aantal activiteiten. Op het
terrein is een skatebaan
die zal dienen om radiografisch bestuurbare auto's over te laten rijden.
Hier kunnen de kinderen
goed de hellingen en de
bochten gebruiken om
met de verschillende auto's rond te racen. Marco
neemt ook een racebaan
op tafelformaat mee. Tenslotte zal 's avonds voor
de gezamenlijke aftocht
nog een vuuruur gehouden worden met de aanwezige deelnemers. De
toegang is gratis. De opbrengst van het festival
gaat naar twee goede doelen.
Ten eerste de Dierenambulance IJsselstein en ten
tweede SDC dierenzorg
Utrecht. De dierenambulance en SDC dierenzorg
zullen op het festival aanwezig zijn met hun ambulances. Daarnaast organiseren ze een knuffeldag
en kan er een aaibrevet
gehaald worden.
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Gea Boer-Oskam, geflankeerd door Mari van der Ven (links) en Anouk Smulders. (Foto: Remon Helmes)

DOOR REMON HELMES
Mevrouw Gea Boer-Oskam had afgelopen week het geluk om als eerste van heel Nederland een beauty behandeling te krijgen in de BeautyPlusBus.
Deze behandeling kreeg ze
van niemand minder dan topstylist Mari van der Ven, die
werd geassisteerd door
Anouk Smulders. Gea BoerOskam kreeg deze eer omdat
ze met haar 93 jaar een van
de oudste bewoners is van het

Ewoud Gasthuis, waar deze
bijzondere bus werd onthuld.
Ze was wel een beetje onder
de indruk van alle camera's
die op haar gericht waren, "Ik
heb nog nooit zo in de schijnwerpers gestaan. Ik krijg zo
veel aandacht, het lijkt wel

mijn verjaardag." De BeautyPlusBus van het Nationaal
Ouderenfonds (NOF) kan
dankzij de financiële steun
van de VriendenLoterij het
komende jaar het land door
toeren om bij het verzorgingstehuis schoonheidsbehandelingen te geven aan ouderen. Vier dagen per week
zal het BeautyPlus team 24
ouderen per dag een behandeling geven op locatie.
"Sommige ouderen zijn ech-

ter slecht ter been en gaan
ook niet op eigen initiatief
naar een beautysalon, daarom
brengen wij dit nu naar ze
toe", aldus Jan Romme, directeur van het NOF.
"Door de behandeling en het
goed verzorgde uiterlijk krijgen de ouderen meer zelfvertrouwen, maar het is ook
vooral een moment van menselijk contact dat minstens
net zo belangrijk is voor eenzame ouderen."

Alle verwachtingen overtroffen
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Het Hollands kampioenschap polsstokverspringen werd
afgelopen vrijdag 19 augustus gesprongen in Polsbroekerdam. Hierbij werden alle verwachtingen van vorige
week toen het HK werd uitgesteld geëvenaard en zelfs
overtroffen.
Dit gold voor heel veel
springers, behalve voor outsider bij de categorie jongens Martijn van Schaik
(Benschop). Vorige week
sprong hij heel goed en zou
hij met zijn verre 15,74 meter in de prijzen zijn beland
als hij dat weer zou hebben
gedaan, helaas voor hem
landde hij ditmaal drie keer
in het water. Des te beter
ging het met Pim Hoogendoorn (Linschoten, tweede)
en Nees de Bruijn (Oudewater, derde). Erwin Timmerarends (Montfoort) werd voor
het eerst in zijn carrière Hollands kampioen met een
sprong van 17.75 meter.
Jaco de Groot (Woerden)
maakte een uitzonderlijke
prestatie door het Hollands
kampioenschap voor de tiende keer op rij te winnen. En
dat deed hij niet zomaar, hij
won met een nieuw kampioenschap- en schansrecord
van 20.60 meter. Hiermee
bleef de nummer twee Bastiaan de Bruijn (Lopik) en
Jan-Willem de Groot (Kamerik) voor.

Ook bij de dames zijn de
springsters op dreef. De
bronzen plak bleef ook hier
in dezelfde handen, klassementsleidster Dymphie van
Rooijen (IJsselstein) wist
voor het tweede jaar op rij
deze prijs te pakken, maar
het was een spannende strijd
met Wendy Helmes (IJsselstein). Ook Jessica Snoek
(Benschop) sprong heel
goed en kwam met een persoonlijk seizoensrecord van
14.32 meter op de derde
plek.
Bij de junioren was de wedstrijd ook heel erg spannend
en er werd heel ver gesprongen, maar niet alleen door de
springers waar het van werd
verwacht. Favoriet Wilco van
Amerongen (Benschop)
sneuvelde in de voorrondes,
zonder zelfs een afstand achter zijn naam te hebben. De
meeste aandacht ging uit
naar de gebroeders Laurens
en Anthony Lekkerkerker uit
IJsselstein. Laurens werd
derde, zijn broer Anthony
was net terug van vakantie
en mocht als invaller mee-

Alle winnaars op een rijtje. (Foto: Remon Helmes)
doen aan deze wedstrijd. Hij
sprong in de derde ronde een
prachtig nieuw pr van 18.69
meter en leidde daarmee tot
het eind toe deze wedstrijd.
Rian Baas (Oudewater) begon goed aan deze wedstrijd
en sprong in de tweede ronde 18.03. Bij zijn laatste
sprong zette hij alles op alles
en met een schitterende
sprong van 19.05 meter mag
hij zich een jaar lang Hollands kampioen van de juniorenklasse noemen.
De laatste sprongen van deze
wedstrijd werden in de schemering afgewerkt, tijdens de
huldiging van de kampioenen door Burgemeester Renate Westerlaken-Loos werden de bronzen plakken en
de bronzen springer in de
duisternis overhandigd aan
de kersverse kampioen van
de Polsstokbond Holland.
Minder dan 24 uur na deze

wedstrijd werd op zaterdagmiddag 20 augustus in Jaarsveld gestreden om de GPI
Bokaal. Tijdens deze wedstrijd zijn er twee nieuwe
Hollandse records gesprongen. Na zijn overwinning de
vorige dag wist Jaco de
Groot tijdens deze wedstrijd
uitzonderlijk te presteren.
Hij sprong verder dan ooit
en sprong een prachtig
nieuw Hollands Record van
20.89 meter. Hij verbeterde
hiermee zijn eigen record
met 8 centimeter.
Ook Erwin Timmerarends
wist zichzelf te overtreffen.
In de voorronde sprong hij al
een nieuw pr van 18.45 meter. In de finale overtrof hij
zichzelf nogmaals en sprong
een nieuw record van 18.96
meter, waarmee hij het oude
record van Wilco van Amerongen ook met 8 centimeter
overtrof.

Zaterdag 27 augustus wordt
in Linschoten worden gesprongen om het Nederlands
kampioenschap. Het Groene
Hart heeft zich als sponsor
verbonden aan dit NK en in
de promotie wordt dit NK
aangeduid als het Groene
Hart NK 2011. Als het weer
geen grote spelbreker wordt
en de omstandigheden voor
alle springers gelijk is, dan
komt het op de juiste techniek en tactiek aan en de beste springers zullen dan ook
deze wedstrijd winnen. Tijdens het NK Polsstokverspringen wordt in 4 categorieën gesprongen: dames,
senioren, junioren en jongens. In totaal 48 deelnemers (van beide bonden 24
springers) mogen meedoen
aan dit NK. Zoals altijd
wordt er drie keer gesprongen in de voorronde, waarna
de beste springers nog twee
kansen krijgen in de finale.
Bij de senioren wordt een
tweestrijd verwacht tussen
regerend Nederlands kampioen Jaco de Groot en zijn
Friese tegenstander Bart
Helmholt. De Hollandse dames Dymphie van Rooijen
en Wendy Helmes zullen geduchte concurrentie krijgen
van de Friese dames Hiske
Galama en Anna Jet Leyenaar. Bij de junioren zijn er
heel veel kanshebbers voor
de hoogste plek. De Hollandse springers Wilco van
Amerongen en Rian Baas
hebben dit seizoen beiden al
heel veel 18 meter en zelfs al
19 meter sprongen laten
zien. Bij de jongens steekt in
Holland Erwin Timmerarends met kop en schouders
boven de rest uit, in Friesland heeft Sytse Bokma bijna alle wedstrijden gewonnen. Deze jongens zijn
elkaar dit jaar twee keer tegengekomen en Erwin heeft
beide wedstrijden gewonnen.
Vanaf 13.00 uur bent u van
harte welkom op de accommodatie in Linschoten, parkeergelegenheid is naast de
accommodatie en wordt aangegeven met wegwijzers. Om
13.30 uur begint de openingsceremonie en om 14.00
uur beginnen de voorrondes.
De entree bedraagt 5 euro
per persoon, voor kinderen
t/m 12 jaar gratis toegang.
Meer informatie vindt u op:
www.pbholland.nl.

