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HANSVAN
ECHTELT
schrijft over
de dagelijkse
dingen.

School
Het is misschien wel het
mooiste moment van de
hele week. Wanneer op
donderdagmiddag om
kwart over drie de
schooldeur opengaat en
mijn twee kleinkinderen
naar buiten rennen. Op
zoek naar hun opa die
dan geduldig op het plein
heeft gewacht totdat de
verlossende bel gaat. We
gaan dan samen richting
huis maar niet voordat we
onderweg een ijsje heb-
ben gekocht (met spik-
kels). Alleen wanneer het
koud weer is of regent,
vervalt dit scenario. Dan
wordt het thuis een pan-
nenkoek.
Gelukkig kan dit scenario
nu weer in werking gezet
worden. Overal in de
buurt hangen ook de be-
kende spandoeken met de
tekst ‘De scholen zijn
weer begonnen’. Met de
bedoeling automobilisten
tot de nodige voorzichtig-
heid aan te zetten. Want
het blijft de grootste
nachtmerrie voor
(groot)ouders dat hun
kind onderweg naar
school bij een fataal ver-
keersongeval betrokken
zou raken. Met alle tragi-
sche gevolgen van dien.
Ook in mijn geboorte-
dorp hangen nu de boven-
genoemde spandoeken.
Maar niet alle kinderen
gingen vorige week weer
naar school. Tijdens de
vakantie is immers een 8-
jarige jongen verongelukt
toen hij met zijn ouders
op vakantie was op de
Canarische Eilanden. De
openbare basisschool De
Toermalijn moet vanaf nu
een leerling missen en dat
is - naast het grote leed
voor zijn ouders, groot-
ouders en broertje Rik -
voor alle medeleerlingen
een schokkende ervaring,
die in het verdere school-
jaar bij allen zeker nog
zal doorwerken.
Daar moest ik toch ook
even aan denken toen ik
vorige week mijn eigen
kleinkinderen mocht be-
groeten in de eerste week
van het nieuwe school-
jaar. Natuurlijk heb ik
hen ter plekke dat trieste
verhaal uit mijn geboorte-
dorp niet verteld. En ook
niet dat er enkele weken
eerder in hetzelfde dorp
ook al een jongen van vijf
jaar overreden was op het
terrein waar een zoge-
naamde Trekker Trekwed-
strijd was georganiseerd.
Ook dit jongetje zal node
gemist worden door al
zijn vriendjes en klasge-
noten in het nieuwe
schooljaar. Het is om die
reden dat ik het spandoek
‘De scholen zijn weer be-
gonnen’ dit keer toch an-
ders heb ervaren dan
voorheen.

Column

Ten tweede werd het uiteinde-
lijk een spectaculaire wed-
strijd, met een recordtotaal van
de winnende afstanden een
Nederlands record en een
Fries juniorenrecord. Maar
ook met persoonlijk drama,
want maar liefst drie klasse-
mentswinnaars lukte het niet
om een plaats in de finaleron-
de te bemachtigen.
Nadat de wedstrijd was afge-
lopen stonden er evenveel
Hollandse als Friese springers
op het podium. Kampioen bij
de dames werd Dymphie van
Rooijen uit IJsselstein, bij de
jongens Erwin Timmerarends
uit Montfoort, bij de senioren
Bart Helmholt en bij de junio-
renAge Hulder, beide uit
Bergum. Ook de resterende
acht prijswinnaars waren
evenredig verdeeld tussen de
Hollandse en de Friese sprin-
gers.
De organiserende vereniging
Linschoten had er van alles
aan gedaan om de accommo-
datie tip top in orde te krijgen,
maar aan de regen konden ze
helaas niets doen. Er stond een
grote feesttent op het terrein
en vele honderden toeschou-
wers bleven toch onder de pa-
raplus of in deze tent de wed-
strijd afwachten. De
wedstrijdleiding besloot om na
een aantal kortere en langere
regenonderbrekingen in de
voorronde op de buienradar te
vertrouwen, die aangaf dat het
later in de middag een tijdlang
droog zou blijven. Uiteindelijk
konden de laatste rondes en de
finale achter elkaar door wor-
den gesprongen, voordat 's
avonds het onweer en het
kampioensfeest losbarstte.

Dames
In de week voorafgaande aan
het NK had Dymphie van
Rooijen op dezelfde accom-
modatie in Linschoten haar ei-
gen Nederlands record met 10
cm aangescherpt. Ze sprong
op woensdag 24 augustus
maar liefst 16.74 meter en dat
was een goede opsteker naar
dit NK. Toch was het nog heel
spannend, omdat Dymphie na
haar laatste sprong in de voor-
ronde nog op de derde plaats
stond en de Fries Kampioene
en klassementsleider Hiske
Galama nog moest springen.
Dymphie: "Mijn afstand was
op dat moment 14.77 en dat is

voor haar een afstand waar ze
gemakkelijk overheen kon
springen. Als dit was gelukt,
dan was ik vierde geworden en
was ik uitgeschakeld. Ik durf-
de niet te kijken toen ze
sprong, maar mijn coach stond
naast me en zei dat ze scheef
ging." Op dat moment van de
wedstrijd leiddeWendy Hel-
mes (IJsselstein) de wedstrijd
met een prima sprong van
14.95 meter, Anna Jet Ley-
enaar (Sneek) volgde met een
afstand van 14.90. In de eerste
finaleronde verbeterde geen
van de dames zich en kwam
het aan op de laatste sprong.
Dymphie sprong er voorbij
met 15.63 meter. "Toen deze
afstand op het scorebord
kwam, was ik wel wat geruster
op een goede afloop, omdat
dit wel een afstand was die
Wendy enAnna Jet kunnen
springen, maar niet gemakke-
lijk." De beide dames probeer-
den het wel, maar ondanks een
paar mooie sprongen verbeter-
den zij zich niet, waarna Dym-
phie zich naast recordhoudster
nu ook voort het eerst Neder-
lands kampioen kan laten noe-
men.Wendy Helmes moest
genoegen nemen met de
tweede plaats enAnna Jet
werd derde. Jessica Snoek
(Benschop) eindigde op de
vierde plaats met 14.37m.

Jongens
Erwin Timmerarends uit
Montfoort heeft afgelopen sei-
zoen vrijwel alle wedstrijden
gewonnen en op 20 augustus
verbeterde hij ook het Hol-
lands jongensrecord naar de
geweldige afstand van 18.96
meter. Zijn Friese tegenstander
Sytse Bokma had in Friesland
ook vrijwel alles gewonnen,
behalve de Tweekamp en het
NFM, waar hij verloor van Er-
win. Hij was vast van plan om
dit niet weer te laten gebeuren.
In de allereerste ronde wist
Martijn van Schaik (Ben-
schop) een prima 16.41 meter
te springen en legde daarmee
de lat al hoog voor de andere
springers. In de tweede ronde
sprong Tom Hoekstra (IJlst)
een pr van 17.16, bijna een
meter verder dan ooit. Erwin
sprong daarna 17.10 meter en
wist dat hij daarmee zijn fina-
leplek veilig stelde. Pim Hoo-
gendoorn (Linschoten) ging
daarna voor het eerst voorbij

de 16 meter en met een nieuw
pr van 16.02 kwam hij op een
verdienstelijke vierde plaats.
Erwin Timmerarends sprong
in de derde ronde ogenschijn-
lijk gemakkelijk precies 18.00
meter. Sytse wist in zijn laatste
poging niet over de afstand
van Martijn van Schaik te
springen, waardoor ook deze
Fries kampioen en klasse-
mentsleider in de voorronde
sneuvelde. In de finale waag-
den de jongens alles, waardoor
er alleen nog maar natspron-
gen waren te zien. Erwin Tim-
merarends bekroonde zijn
laatste succesvolle seizoen bij
de jongens nu ook met zijn
eerste titel als Nederlands
kampioen.

Junioren
Bij de junioren waren er ver-
schillende Hollandse en Friese
kanshebbers voor de titel. Bij
de dames en jongens zijn er
drie springers die finale mo-
gen springen en daarin nog
twee kansen krijgen, bij de ju-
nioren en senioren zijn er vijf
finalisten. De vijfde finalist
werd Geert Pieter de Bruijn
(Lopik) met een mooie sprong
van 17.45 meter, net voor Tho-
mas van Midden (Vlist) die
17.38 sprong. Grote afwezige
in de finale was klassements-
leider en op papier de beste
springerWilco vanAmeron-
gen (Benschop), die met zijn
beste sprong van 17.12 op de
zevende plaats eindigde. Naast
Geert Pieter stond ook Rian
Baas (Oudewater) in de finale.
In de laatste voorronde maakte
de Friese springerAge Hulder
een fantastische sprong. De
wedstrijd werd stilgelegd en
bij nameting bleek de afstand
19.97 te zijn, een verbetering
van 15 cm van het Friese juni-
orenrecord (Het Hollands en
tevens Nederlands juniorenre-
cord is gesprongen door Jaco
de Groot en ligt op 20.41 me-
ter. De wedstrijd barstte los en
in de eerste finaleronde zette
Rian Baas de stok op scherp
en onder toeziend oog van de
vele toeschouwers lukte het
hem om een fantastische
sprong te maken en dicht bij
het balletje - de verste afstand
van de wedstrijd - te landen.
De afstand was 19.78 meter,
wat een nieuw persoonlijk re-
cord betekende en ook deze
afstand was nog nooit door
een junior tijdens een NK ge-
sprongen. Alleen de Hollandse
springers Jaco de Groot en
Theo van Kooten hebben ooit
verder gesprongen. Dat het

geen toevalstreffer was bleek
uit de laatste sprong, toen de
stok scheef ging en Rian als-
nog een respectabele afstand
neerzette van 18.34m, waar-
mee hij alsnog tweede zou zijn
geworden.

Senioren
In de seniorengroep zou het de
strijd worden tussen de Hol-
landse troef Jaco de Groot
(Woerden) en zijn Friese con-
current Bart Helmholt, waarbij
ook rekening gehouden moest
worden met de outsiders The-
wis Hobma, Hannes Scherjon
en Theo van Kooten. Het Ne-
derlands Record van 21.26
meter van Bart Helmholt was
vorige week woensdag 24 au-
gustus door Jaco de Groot be-
naderd tot op 1 cm. Hij sprong
in Linschoten voor het eerst
voorbij de 21 meter en landde
op 21.25 meter in het zandbed.
Bart zijn verste afstand dit sei-
zoen was de 20.49 meter,
waarmee hij het NFM won.
Jaco was de laatste weken in
grootse vorm en had diverse
malen voorbij deze verste af-
stand van Bart gesprongen.
Jaco was er op gebrand om op
zijn thuisaccommodatie zijn
Nederlandse titel te prolonge-
ren. Het publiek kreeg wat het
wilde. In de eerste finaleronde
sprong Bart een geweldige
20.59, zijn beste seizoenspres-
tatie. Binnen drie minuten
stond het publiek op zijn kop
toen Jaco ruim over het balle-
tje van Bart zijn afstand
sprong. De afstand was 21.01,
nog nooit was er zo ver tijdens
een NK gesprongen en Jaco
leek de titel op zak te hebben.
De laatste sprong van Bart
bleek de ultieme sprong te
worden, hij ging kaarsrecht
over, had tijd om de stok hele-
maal tot het topje uit te klim-
men, met een geweldige
krachtsinspanning slingerde
hij zich uit de stok en landde
voorbij het balletje met de af-
stand van Jaco. Iedereen ging
uit zijn dak, het was de verste
afstand, maar zou het ook de
verste afstand ooit en een Ne-
derlands Record zijn? Bart
wierp een blik op de meetlat
en met een oerkreet werd dit
door hemzelf al bevestigd. De
wedstrijd werd stilgelegd om
alles nog eens officieel na te
meten en met een nieuw Ne-
derlands Record van 21.51
meter werd hij uiteindelijk Ne-
derlands kampioen.

De Nederlands kampioenen
werden uiteindelijk ruim zes

uur na het begin van de wed-
strijd gehuldigd, de kransen en
het gouden polsstokje werden
uitgereikt door locoburge-
meester JanVlaar van Mont-
foort. De vele toeschouwers
die waren gebleven, kregen
uiteindelijk waar voor hun
geld. De prijzen werden goed
verdeeld tussen de Hollandse
en Friese springers, hiervan le-
verde de polsstokvereniging
Polsbroekerdam uiteindelijk
de meeste prijswinnaars. Vier
leden van 'Polsstokkerdam'
gingen met een prijs naar huis.
Deze wedstrijd is nog niet de
laatste van dit seizoen. Aanko-
mende zaterdag 10 september
wordt in IJlst het Nederlands
kampioenschap voor de jeugd
georganiseerd. Van iedere ver-
eniging uit Holland en Fries-
land mogen vier springers
meedoen in de leeftijdsklasse
t/m 10 jaar en 11/12 jaar.

Zaterdag 17 september wordt
bij de Koppelpoort in Amers-
foort de 2e editie gehouden
van Red Bull Fierste Ljepper.
De deelnemers hiervan zijn tij-
dens de kwalificatiewedstrij-
den geselecteerd.

Wellicht demeest bizarre wedstrijd ooit

De kampioenen Dymphie van Rooijen, Erwin Timmerarends, Age Hulder en Bart Helmholt.
(Foto's: Remon Helmes)

DOOR REMON HELMES

Het Nederlands kampioenschap polsstokverspringen op
27 augustus is de meest bizarre wedstrijd ooit gewor-
den. In de eerste plaats duurde de wedstrijd door alle
regenonderbrekingen maar liefst 6 uur en konden de
winnaars pas rond 20.30 uur worden gehuldigd, terwijl
dit rond 17.00 uur was gepland.

Dymphie van Rooijen kan zich voor het eerst Nederlands kam-
pioen noemen.

Senioren

1. Bart Helmholt
(Burgum) 21.51 (Nr/pr)
2. Jaco de Groot
(Woerden) 21.01
3. Thewis Hobma
(Leeuwarden) 19.51

Dames
1. Dymphie van Rooijen
(IJsselstein) 15.63
2.Wendy Helmes
(IJsselstein) 14.95
3. Anna Jet Leyenaar
(Sneek) 14.90

Junioren
1. Age Hulder
(Burgum) 19.97 (pr)
2. Rian Baas
(Oudewater) 19.78 (pr)
3. Alwin Fonk
(Burgum) 18.20

Jongens
1. Erwin Timmerarends
(Montfoort) 18.00
2. Tom Hoekstra
(IJlst) 17.16 (pr)
3. Martijn van Schaik
(Benschop) 16.41

Meer op:
www.pbholland.com.
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