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Dames
Bij de dames was klasse-
mentsleider Dymphie van
Rooijen (IJsselstein) niet
aanwezig, hierdoor lagen er
kansen open voor de andere
dames. Wendy Helmes (IJs-
selstein), de nummer twee
van het klassement, sprong
een hele mooie serie met alle
sprongen boven de 13.50 me-
ter. Haar verste afstand was
14.81, waarmee ze op een
andere dag ook nog van
Dymphie had kunnen win-
nen. Hiermee had ze dus dui-
delijk het goud verdiend. Ca-
rina den Hartogh (Woerden)
had ook zeker geen slechte
wedstrijd en haar eerste
sprong van 14.03 zette haar
zelfs nog tijdelijk op de eer-
ste plaats. Desondanks
sprong Wendy verder en kon
Carina zich niet verbeteren,
waardoor ze op een respecta-
bele tweede plaats bleef ste-
ken. Het brons ging naar
Margriet Kamphof (Mont-
foort) met een afstand van
13.62 meter.

Jongens
Klassementsleider bij de jon-
gens, Erwin Timmerarends
(Montfoort), heeft het hele
seizoen nog geen enkele
slechte wedstrijd gehad en

bleef ook deze zaterdag weer
ongeslagen. Met een af-
standsverschil van bijna 10
meter met de nummer twee
staat hij eenzaam aan de top
van het NEXT Vastgoed
Klassement. Ook deze wed-
strijd liet hij weer zien dat hij
een springer van topniveau
is. Zijn verste afstand van de
wedstrijd was 16.79 meter.
Hierbij leek de 15.12 van de
nummer twee Martijn Riet-
veld (Haastrecht) in het niets
te vallen, terwijl dit de op
één na beste sprong ooit van
hem was. Met een sprong
van 14.42 in de laatste voor-
ronde sprong Jens Vlasveld
(IJsselstein) nog net Pim Ho-
gendoorn (Linschoten) uit de
finale. Pim had in zijn eerste
sprong een afstand van
14.12, waarmee hij dacht in
de finale te zitten. Het brons
ging toch uiteindelijk naar
Jens.

Junioren
Bij de junioren waren er veel
afmeldingen in verband met
vakantie, waardoor er maar
drie springers uit de Junioren
Topklasse aan deze wedstrijd
meededen. Dit betekende dus
automatisch dat er twee juni-
oren A mee konden springen
in de finale en de strijd om

deze finaleplekken liep dan
ook hoog op. Thomas van
Midden (Vlist) sprong zich-
zelf met een prachtige af-
stand van 16.97 meter veilig
in de finale en ook Bram van
de Berg (Benschop) wist zich
te plaatsen met 15.43 in zijn
laatste voorronde. Hiermee
sprong hij net Laurens Lek-
kerkerker (IJsselstein) uit de
finale die niet verder kwam
dan 15.29 meter.
De strijd bij de Junioren Top-
klasse was veel minder span-
nend, want de klassements-
leider Wilco van Amerongen
(Benschop) sprong drie verre
sprongen van ruim 18 meter,
waarmee hij de wedstrijd
dood sprong en overduidelijk
de winnaar was. De tweede
plek ging naar Anthony Lek-
kerkerker (IJsselstein) die in
zijn eerste sprong 17.04 me-
ter neerzette en hier verder
niet overheen kwam. Geert
Pieter de Bruijn (Lopik)
kwam op de derde plaats met
15.69, die hij ook in zijn
eerst sprong neerzette. Om-
dat ze beiden toch voorbij de
afstand van Wilco wilden
springen, gingen ze allebei
veel wagen, waardoor hun
laatste drie sprongen alle-
maal nat waren.

Senioren
Bij de Senioren waren zoals
gebruikelijk de verste en
spectaculairste sprongen te
zien. Deze waren voorname-
lijk van de hand van favoriet
Jaco de Groot (Woerden) die
na een trainingsachterstand
eindelijk in zijn top ritme is
gekomen. Met twee sprongen

over de 19.50 en een top-
sprong van 20.16 meter is de
Hollandse favoriet terug van
weggeweest. Hij liet de num-
mer twee Theo van Kooten
(Haastrecht) die niet verder
kwam dan 18.29 meter ver
achter zich. De derde plaats
werd opgeëist door Jan-Wil-
lem de Groot (Kamerik) die
met een afstand van 17.86
niet eens in de buurt kwam
van zijn grote broer.

Aankomende zaterdag zijn er
wedstrijden op de accommo-
datie op recreatieterrein

Salmsteke in Jaarsveld. Om
12.30 uur is de 2e klasse en
jeugdwedstrijd, waarna om
15.00 uur de 1e klasse sprin-

gers gaan strijden om de GPI
Bokaal. De toegang is gratis,
meer informatie is te vinden
op: www.pbholland.com.

Ideale omstandigheden, maar geen records

Wilco van Amerongen (Benschop, Jaco de Groot (Woerden), Erwin Timmerarends (Montfoort)
en Wendy Helmes (IJsselstein). (Foto's: Remon Helmes)

DOOR REMON HELMES

De omstandigheden tijdens het kampioenschap van
Linschoten zaterdag 9 juli waren bijzonder goed. Met
de zon in de rug en geholpen door een lichte bries die
van achteren over de schans waaide leek het een veelbe-
lovende wedstrijd te worden, waar misschien zelfs een
record zou kunnen sneuvelen. Helaas voor de springers
en de toeschouwers bleven deze records uit.

Jaco de Groot (Woerden).Wendy Helmes (IJsselstein)Erwin Timmerarends (Montfoort)
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GROOTSTE KIA OCCASIONCENTER VAN MIDDEN NEDERLAND

* Meerpijs metallic lak € 590,00 alle modellen | * Financierings Aktie
€ 5.995,00 niet mogelijk met inruilpremie | * Inruilpremie alleen op voorraad auto’s
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5X Kia Venga 1.4 X-tra comfort pack rijklaar € 19.776,25 nu voor € 18.976,25
Voordeel € 800 + € 1.000,00 = Maximaal Voordeel van €1.800,00

12X
14X

12 x Venga 1.4 Brooklyn rijklaar € 21.171,25 nu voor € 19.276,25
voordeel € 1895+ € 1.000,00 = Maximaal Voordeel van € 2.895,00

14 xCeed SW 1.4 Brooklyn rijklaar€ 23.011,25 nu voor € 21.011,25
voordeel € 2000,00 + € 1.000,00 = Maximaal Voordeel van € 3.000,00
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