
Hollanders hopen op thuisvoordeel in Jaarsveld
 

Dymphie van Rooijen wil het nationale
record terugveroveren.
ARCHIEFFOTO

JAARSVELD

De beste springers uit Holland en
Friesland gaan zaterdag in
Jaarsveld met elkaar de strijd aan
voor een van de vijf felbegeerde
nationale titels. Voor de vijftiende
keer is de polsstokaccommodatie
langs de Lek het decor van deze
nationale titelstrijd.

In alle categorieën belooft het NK
een spannende strijd te worden. Bij
de senioren wisten dit seizoen al
tien springers de 20-metergrens te
passeren. Het Hollandse trio Rian
Baas (Oudewater), Erwin
Timmerarends (Montfoort) en
Woerdenaar Jaco de Groot,
nationaal recordhouder met een
afstand van 22.21 meter, kan
zomaar het erepodium PBH-oranje
kleuren. De Friese Nard Brandsma
is in staat dit feestje verstoren.

Bij de vrouwen zal de strijd vooral
gaan tussen Dymphie van Rooijen
(Harmelen) en de Friezin Marrit van
der Wal, die met een afstand van
17.58 meter Nederlands
recordhouder is. Dit seizoen
kwamen zowel de Hollandse als de
Friese fierljepsters niet in de buurt
van dit record, maar Van Rooijens
vorm is stijgende. ,,Ik wil dit
seizoen nog een keer verder dan
17 meter springen", zegt de
Harmelense zelfverzekerd. ,,Het
liefst pak ik het Nederlands record
weer terug. Grote tegenstand
verwacht ik ook van Fabiënne
Overbeek en Wendy Helmes, die
altijd goed is op
kampioenschappen."

Junior Ricardo Faaij moet

opboksen tegen een kwartet Friese
kleppers. De Haastrechter, die een
pr heeft staan van 20.20 meter, zal
tot het uiterste moeten gaan om
Freark Kramer (It Heidenskip), die
zich onlangs verbeterde tot 19.75
meter, te kloppen. In de
jongenscategorie is Benschopper
Reinier Overbeek, die in het bezit is
van het Nederlands record (19.81
meter) de grote favoriet. Heel
Jaarsveld hoopt op een nationale
titel bij de meisjes voor de
plaatselijke trots Demi Groothedde.

Voorzitter

De wedstrijd begint zaterdag om
14.00 uur op het recreatieterrein
Salmsteke in Jaarsveld. Er is
voldoende parkeergelegenheid en
de entree is gratis. Exact 45 jaar
geleden werd hier het eerste NK
georganiseerd. ,,Het was één van
de mooiste wedstrijden die ik me
kan herinneren", vertelt Bert
Koetsier, voorzitter van de
Jaarsveldse polsstokclub. ,,De dijk
was volledig gevuld met 5000
enthousiaste toeschouwers."

Wim Kroone
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