Erwin Timmerarends slaat toe met de polsstok

Beter dan de toppers...

Erwin Timmerarends toont trots zijn
record: 20.65 meter.
FOTO ORANGE PICTURES

POLSBROEKERDAM
De viering van veertig jaar
'Polstokkerdam', gekoppeld aan de
strijd om de JEVA Bokaal, leverde
zaterdag tal van memorabele
resultaten op. Hoogtepunt was een
nieuw Nederlands juniorenrecord
dat op naam kwam van Erwin
Timmerarends. Hij bleef zelfs alle
senioren voor.
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De accommodatie van
polsstokvereniging Polsbroekerdam
staat erom bekend: als er ergens in
de Lopikerwaard records kunnen
sneuvelen, dan is dat daar wel.
Afgelopen zaterdag kruisten de
honderden toeschouwers de
vingers bij de derde poging van de
20-jarige Erwin Timmerarends. De
Montfoorter is dit seizoen goed op
dreef en zette zelfs al enkele malen
de sterkste springers uit de
seniorencategorie onder druk.
Zijn aanloop om 15.42 uur was
ditmaal een supersnelle, de
insprong voorbeeldig en toen de
stok loodrecht in het water bleef
staan, klom hij in hoog tempo naar
de top. Daar verplaatste hij zijn
gewicht om in de juiste richting te
bewegen. De koers was kaarsrecht
en ook op de afsprong was niets
aan te merken. Tumultueus
applaus volgde, want de kenners
begrepen dat het Nederlands
record junioren was gesneuveld.
Het scorebord gaf een afstand aan
van 20.65 meter, maar liefst 24
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centimeter méér dan het vorige
record dat op naam stond van Jaco
de Groot. De wedstrijd werd zoals
gebruikelijk bij een nieuw record
stilgelegd om nog eens officieel na
te meten. Om 15.46 uur klonk de
bevestiging uit de speakers. Dat
betekende voor de van oor tot oor
lachende Timmerarends drie
dingen: zijn eerste sprong boven de
20 meter ooit, een Hollands én een
Nederlands record waar de Friezen
zich op kunnen stukbijten. De
student Werktuigbouw over zijn
huzarenstukje: ,,Er zijn dit seizoen
veel wedstrijden, maar ik ben
steeds van de partij. Dat brengt het
risico van roofbouw met zich mee,
maar ik heb echt alles gedaan om
te bereiken wat ik nu heb bereikt.''
Topklassers
Niemand sprong zaterdagmiddag
verder dan hij, zelfs de senioren
topklassers niet. Favoriet Jaco de
Groot (Woerden) deelde daar de
eerste plaats met de verrassend
sterke Thomas van Midden uit Vlist.
Beiden overbrugden 19.39 meter.
Bastiaan de Bruijn (Lopik) werd
derde. Rian Baas uit Oudewater,
enkele weken geleden geblesseerd
en sneller dan verwacht hersteld,
bleef net buiten het podium. De
aanvoerder van het
seizoensklassement bij de senioren
deed het voorzichtig aan: ,,Van de
voet heb ik geen last, maar
onbewust ging toch de rem er een
beetje op. Ook heb ik nog een
pijnlijke rug, maar ik voel dat het de
goede kant opgaat.'' Zowel in de
topklasse van de jongens (Bas van
Leeuwen, Woerden, afstand 16.42)
als in de topklasse vrouwen (Demi
Groothedde, Jaarsveld, afstand
14.11) werden persoonlijke records
genoteerd. Voor Van Leeuwen
betekende dat de eerste plaats,
maar Groothedde moest Wendy
Helmes uit IJsselstein (14.66) voor
laten gaan.
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