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Hij liet er geen enkel misverstand
over bestaan wie nog altijd de
beste springer is in het westen van
het land, dat gemakshalve 'Holland'
wordt genoemd. Voor de dertiende
keer in zijn sportcarrière liet Jaco
de Groot zich als kampioen kronen.
Zijn overmacht was groot, want de
Woerdenaar was de enige van de
deelnemers die een sprong van
meer dan twintig meter
verwezenlijkte.

Vorig jaar werd een lange reeks
onderbroken, toen de jonge Rian
Baas zijn grote voorbeeld
overtroefde en de hoogste trede
van het ereschavot mocht innemen.
De Groot bereidde zijn revanche de
afgelopen maanden zorgvuldig
voor. Het woord 'zuinig' komt nu
eenmaal niet in zijn woordenboek
voor, want het aantal sprongen dat
De Groot maakte tijdens trainingen
en officiële wedstrijden overtrof die
van al zijn concurrenten.

Oersterk

Voor een ander zou dat
ongetwijfeld roofbouw betekenen,
maar De Groot is oersterk. Een
matige seizoenstart, waarin Baas
hem herhaaldelijk opnieuw de loef
afstak, bracht De Groot niet van
zijn stuk. Zijn sprongen werden
beter en beter en kregen afgelopen
zaterdag op de fraaie
accommodatie van Jaarsveld een
bekroning.

Al met de allereerste poging was
het raak. De Groot sprong goed in
de stok, klom behendig naar de top
en landde met een knappe
afsprong 20 meter en 53 centimeter
verder dan zijn afzet op de schans.

Twee natsprongen waren daarna
het resultaat van veel genomen
risico, maar met zijn laatste

finalesprong kwam De Groot nog
negen centimeter verder. Bij de
afstand van 20.62 verbleekten alle
andere sprongen. Na De Groot
eindigden de verrassend sterke
Thomas van Midden uit Vlist (19.03
meter) en Erik Bos uit Waarder met
een afstand van 18.64 meter. De
onttroonde titelhouder Baas bleef
steken op 18.44 meter.

Vrouwen

Bij de vrouwen was Dymphie van
Rooijen zoals verwacht
oppermachtig. Ook zij liet direct al
een afstand (15.18 meter) noteren
die in haar categorie niet verbeterd
zou worden. De Harmelense
schroefde haar resultaat zelf nog
op naar 15.51 meter en bleef
daarmee Wendy Helmes uit
IJsselstein en Fabiënne Overbeek
uit Benschop ruim voor.
Laatstgenoemde vestigde met
14.75 meter wel een nieuw
persoonlijk record.

Erwin Timmerarends was bij de
junioren weer een klasse apart. Zijn
winnende afstand (19.61) was
verder dan die van de nummer
twee bij de senioren. Wouter van
Midden (nieuw pr van 18.35) en
Ricardo Faaij waren goed voor
zilver en brons. Bij de jongens
boekte ook Jelle Timmermans een
nieuw pr (17.14) en dat was
meteen goed voor de eindzege.
Gerwin Kastelein en Matthieu van
Vuuren volgden.
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