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schrijft over
de dagelijkse
dingen.

Café-bridge
Meestal ben ik niet zo'n
drinkebroer maar onlangs
maakte ik een heuse
kroegentocht door de stad
Utrecht. Samen met mijn
oudste zoon nam ik deel
aan een bridgedrive die
me naar zes respectabele
horecagelegenheden
voerde.
We begonnen 's morgens
om elf uur ergens aan de
Oudegracht (met een
smakelijke koffie ver-
keerd) en eindigden tegen
de avond moe maar vol-
daan (met een biertje) op
't Wed. Met een 51ste
plaats en een moyenne
van ruim 53 procent kon-
den we tevreden zijn over
onze bridgeprestaties.
Voor je mensbeeld is een
kroegentocht uiterst boei-
end. Allereerst om te sig-
naleren hoe verschillend
de bediening overal is.
Met als positieve uit-
schieter een Grieks res-
taurant aan de werf, waar
we de lunch gebruikten
en waar ons vanaf de eer-
ste minuut uiterst welkom
voelden. Op het beoorde-
lingsformulier konden we
dan ook zonder aarzelen
'uitstekend' invullen.
Maar we kwamen ook in
gelegenheden waar
bridgers blijkbaar als
sluitpost op de begroting
van deze regenachtige
zondag golden.
Nog boeiender is het om
een hele dag tegenover
allerlei soorten mensen te
zitten. Natuurlijk waren
er leuke tegenstanders
met wie het uiterst prettig
kaarten en vooral kletsen
was. Het paar Doeser -
Blom bijvoorbeeld, onze
tegenstanders in de twee-
de ronde, met wie we het
liefst de rest van de dag
aan de kaarttafel hadden
gezeten.
Helaas moesten we dit
vrolijke tweetal na een
klein uurtje weer achter
ons laten.
Hoe anders ging het
eraan toe bij de allerlaat-
ste tafel. Wanneer blikken
hadden kunnen doden,
zou een van onze tegen-
standers niet levend uit
deze horecagelegenheid
gekomen zijn. Waarbij
weer eens bewezen werd,
dat sommige echtparen
zich beter niet aan de
mooie bridgesport kun-
nen overgeven.
Gelukkig hoef je bij een
kroegentocht geen
vriendschap te sluiten
met je tegenstanders. Met
een lekker biertje hebben
zoonlief en ik die valse
smaak dan ook snel weg-
gespoeld. Elders op 't
Wed. En samen, wel te
verstaan.

Column

Alle verenigingen uit Holland
en Friesland mochten hun be-
ste meisjes en jongens in de
leeftijd t/m 10 jaar en 11/12
jaar inschrijven voor dit kam-
pioenschap, die net zoals bij
een echt NK werd begonnen
met het voorstellen van de
springers, dit keer per vereni-
ging, en het hijsen van de
vlag. Alle 48 deelnemers
mochten drie keer springen in
de voorronde en de beste drie
of vijf springers per categorie
mochten in de finale nog een
keer springen.
Bij de jongens t/m 10 jaar
sprong Reinier Overbeek
(Polsbroekerdam) een hele
goede wedstrijd. Zijn verste
sprong was 9.04 meter en
daarmee behaalde hij een
tweede plaats achter Minne
Smit (Winsum) die zichzelf
overtrof en drie keer voorbij
de 9 meter sprong, met als be-
ste resultaat 9.61.
De achtjarige Twan Kastelein
(Zegveld) sprong een nieuw pr
van 8.55 meter en sprong
daarmee even ver alsWietse
Nauta (IJlst). Dan wordt er ge-
keken naar de andere gespron-
gen afstand, die vanWietse
was verder, waardoor Twan
naar de vierde plaats werd ver-
wezen.
De wedstrijd bij de meisjes
van 11 en 12 jaar was tot de
laatste sprong heel spannend.
Fabiënne Overbeek (Polsbroe-
kerdam) opende met een

mooie sprong van 8.50 en nam
daarmee gelijk de leiding. In
de tweede ronde sprong Maur-
een Poeisz (IJlst) haar voorbij
met een sprong van 8.70 me-
ter. De andere deelnemers van
'Polsstokkerdam' waren goed
in vorm, want Joriene Baas en
Femke van Schaik volgden
daar vlak achter en eindigden
op de derde en vierde plaats in
de voorronde.
In de allerlaatste sprong in de
finale sprong Joriene Baas
voorbij het balletje van de ver-
ste afstand en zelfs voorbij de
meetlijn die op 9 meter in het
zandbed ligt. Na het meten
stond de prachtige afstand van
9.32 meter op het scorebord
en Joriene leidde daarmee de
wedstrijd. Daarna kwam Fa-
biënne en met een hele mooie

sprong landde ook zij voorbij
het 9-meterlijntje. De afstand
was iets minder, maar met
9.13 meter kwam zij op de
tweede plaats te staan. De al-
lerlaatste sprong was voor
Maureen, maar zij had een on-
gelukkige sprong en verbeter-
de haar voorronde afstand
niet, waardoor Joriene de Ne-
derlands Kampioen werd bij
de meisjes van 11/12 jaar.
Ook heel spannend was de
wedstrijd van de jongens van
11 en 12 jaar. Tijdens de voor-
ronde werd de lat steeds hoger
gelegd en er moest minimaal 9
meter worden gesprongen om
een plek in de finale te be-
machtigen. Als eerste lukte dit
Davy deWit (afd Linschoten)
die 9.41 sprong, maar dit werd
al snel verbeterd door Gerwin
Kastelein (Zegveld) die op
9.68 in het zandbed landde. In
de laatste sprong in de voor-
ronde ging Davy weer over het
balletje heen met een prachti-
ge sprong van 10.12 meter.
OokWijnan van Ingen (Zeg-
veld) mengde zich nog in het
gevecht om een plekje in de
finale met een mooie sprong
van 9.96 meter, evenals Matt-
hieu vanVuuren (Polsbroeker-
dam) met 9.60. In de finale
werd er nog heel wat gewaagd.
Matthieu had zijn stok op
scherp staan, hij haalde net het
dode punt niet en eindigde in

het water. Gerwin daarentegen
lukte het wel om de stok heel
langzaam over het dode punt
te krijgen, hij klom naar het
topje en met een prachtige uit-
sprong landde hij net voorbij
het balletje op 10.22 meter in
het zandbed.Wijnan verbeter-
de zich niet en het laatste
woord was aanAndy, die nu
zijn eerste plaats kwijt was.
Ook zijn sprong eindigde in

het water, en Gerwin werd de
Nederlands kampioen bij de
jongens van 11/12 jaar.
Alle kampioen werden gehul-
digd en kregen een mooie
krans omgehangen door Hayo
Apotheker, waarnemend bur-
gemeester van de gemeente
Súdwest Fryslân, waarna voor
de vier Nederlands kampioe-
nen hetWilhelmus werd ge-
speeld.

Jeugdige springers in de schijnwerpers

Gerwin Kastelein (afdeling Zegveld). (Foto's: Remon Helmes)
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Heel wat polsstokfamilies
zijn zaterdag 10 septem-
ber nog een keer naar
Friesland gereden, omdat
in IJlst voor de tweede
keer het Nederlands kam-
pioenschap voor jeugd-
springers werd georgani-
seerd. Het was prachtig
weer, de organisatie had
alles prima voor elkaar en
er waren zelfs camera-
teams aanwezig van het
Jeugdjournaal en
Z@ppsport.

Joriene Baas (afdeling Polsbroekerdam).

Alle Hollandse prijswinnaars.

De twee Nederlands kampioenen uit Holland.

Meisjes t/m 10 jaar
Sigrid Bokma (it Heidenskip) 8.14 m
Silke Hoekstra (IJlst) 7.30 m
Ellen Fokkema (Winsum) 7.22 m

Jongens t/m 10 jaar
Minne Smit (Winsum) 9.61 m
Reinier Overbeek (Polsbroekerdam) 9.04 m
Wietse Nauta (IJlst) 8.55 m

Meisjes 11/12 jaar
Joriene Baas (Polsbroekerdam) 9.32 m
Fabiënne Overbeek (Polsbroekerdam) 9.13 m
Maureen Poiesz (IJlst) 8.71 m
Femke van Schaik (Polsbroekerdam) 8.18 m
Minke de Hoop (Bergum) 8.16 m

Jongens 11/12 jaar
Gerwin Kastelein (Zegveld) 10.22 m
Davy de Wit (Linschoten) 10.12 m
Wijnan van Ingen (Zegveld) 9.96 m
Matthieu van Vuuren (Polsbroekerdam) 9.60 m
Hessel Bokke Haanstra (it Heidenskip) 9.12 m

Uitslagen NK jeugd IJlst


