
Holland scoort drie-op-een-rij tegen rivaal Friesland
 
Historie overboord
 

Jaco de Groot was weer op dreef
tijdens de tweekamp.
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POLSBROEKERDAM
Het Hollandse
minderwaardigheidscomplex lijkt
voorbij. Tijdens de jaarlijkse
tweekamp met de ooit
onverslaanbaar geachte Friezen
zegevierde bij de
polsstokverspringers het rood-wit-
blauw opnieuw.

HENK J. DE KLEIJNEN

De geschiedenis is grondig
herschreven. De reeks
prestigeduels - die van afgelopen
zaterdag was nummer 74 - tussen
de twee fierljepgrootmachten
Friesland en Holland leverde
jarenlang een overwinning voor de
noorderlingen op. Pas in 2006 kon
een breuk in de historie worden
genoteerd, toen Holland in
Linschoten voor het eerst de
overwinning realiseerde.

Dat heette overigens toen nog een
'vergissing' vanwege het ontbreken
van een aantal sterke Friese
springers. De nieuwe realiteit was
echter anders. De westerse
afvaardigingen wonnen daarna nóg
vier keer. Zo ook de twee
voorgaande jaren, wat de
revanchegevoelens bij de 'eeuwige'
rivalen sterk stimuleerde.

Ontoereikend

De zichtbare wil om te winnen was
echter opnieuw ontoereikend voor
de mannen en vrouwen van de FLB
(Frysk Ljeppers Boun). Er was op

de schansen van het
organiserende Polsstokkerdam
zelfs nauwelijks sprake van een
spannend wedstrijdverloop. Wel in
de vijf verschillende categorieën
(senioren, junioren, vrouwen,
jongens en meisjes), maar niet in
de totaalscore. In de tweekamp is
het beste resultaat van iedere
deelnemer over vier pogingen
bepalend voor de eindstand. De 48
scores bij elkaar opgeteld leverden
een verschil van 7.02 meter op in
het voordeel van de thuisspringers.

Toch incasseerden drie Friezen
een individuele overwinning. Klaske
Nauta (16.03 meter) bleef bij de
vrouwen de 'onverslaanbare'
nationaal kampioene Dymphie van
Rooijen (15.42) ruim voor. Fraerk
Kramer (persoonlijk record van
19.03) was de favoriete
Haastrechter Ricardo Faaij met vier
centimeter de baas en bij de
jongens was de Fries Hessel
Haanstra beter dan Benschopper
Reinier Overbeek. Alleen bij de
meisjes (Fabiënne Overbeek) en bij
de senioren (Jaco de Groot)
finishte Holland als eerste.

Tóch weer De Groot dus. Als enige
kwam hij boven de 20 meter
(20.65). In eerste instantie moest
hij Erwin Timmerarends, met wie hij
binnen de Polsstok Bond Holland
(PBH) in een hevig gevecht om de
koppositie is gewikkeld, laten
voorgaan, maar de Montfoorter
bleef uiteindelijk steken op 19.73.
Dat leverde laatstgenoemde een
met Bart Helmholt (nationaal
recordhouder) gedeelde tweede
plaats op.

Druppels

De donkere wolken boven de arena
produceerden weinig druppels,
waardoor er slechts één
onderbreking van een kwartier was.
De omstandigheden waren
overigens verre van ideaal, want de
sterke zijwind maakte al snel
duidelijk dat sprongen van méér

dan 20 meter op de vingers van
een (verminkte) hand te tellen
zouden zijn. Het deed niets af aan
de vreugde van het winnende
team.

Na de laatste sprong volgde een
serie 'bommetjes', de traditionele
natsprongen van de triomfators. De
Groot, breed grijnzend druipend
aan de kant geklommen: ,,Vooraf
zei ik dat ik geen reden kon
bedenken voor het missen van de
winst, maar dat was wel wat
opschepperig. Heb ik nog gelijk
gekregen ook. Het kon niet beter. Ik
kwam verder dan wie dan ook en
het team won. Prachtig toch?'' In
het Hollandse kamp werd ook een
klein feestje gevierd voor de
'terugkeer' van Wilco van
Amerongen (na lang blessureleed
een knappe sprong van 19.18) en
voor de prestatie van veteraan
Theo van Kooten (18.89).

Belangrijkste uitslagen:

Senioren: 1. Jaco de Groot,
(Woerden) 20.65 meter, 2. Erwin
Timmerarends (Montfoort) 19.73, 3.
Bart Helmholt (Burgum) 19.73, 4.
Sytse Bokma (Hindeloopen) 19.56

Dames: 1. Klaske Nauta (IJlst)
16.03, 2. Dymphie van Rooijen
(Harmelen) 15.42 3. Wendy
Helmes (IJsselstein) 14.87 4.
Kimberly Engelhard (Gouda) 14.07,
5. Marrit van derWal (It Heidenskip)
14.05

Junioren: 1. Freark Kramer (It
Heidenskip) 19.03 (persoonlijk
record) 2. Ricardo Faaij
(Haastrecht) 18.99, 3.Paul van
Meijeren (Zegveld) 17.74. 4.Rutger
Piersma (Molkwerum) 17.09.
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