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Bedreiging
Agenten hielden op dinsdagmiddag
in Lopik een man aan voor openbare
dronkenschap. Vervolgens bleek hij
meer op zijn kerfstok te hebben.
Rond 15.20 uur kreeg de politie de
melding dat een dronken man op de
Anna van Burenstraat voor overlast
zou zorgen. Agenten gingen ter plaat-
se en troffen de verdachte, een 55-
jarige man uit Ugchelen, aan op de
Vogelzangsekade. Hij bleek inderdaad
zwaar onder invloed van alcohol te
zijn en de agenten hielden hem aan
voor openbare dronkenschap.
Een andere agent ging naar de mel-
der, een 38-jarige man uit Lopik.
Daarbij bleek dat het niet alleen om
overlast ging. De verdachte had de
melder die middag meer dan tien
keer gebeld en bedreigde hem elke
keer met de dood. Toen de Lopiker
hem rond 15.15 uur op de Anna van
Burenstraat zag, is hij met een collega
naar hem toegelopen om aan te
geven dat die bedreigingen moesten
stoppen. Bij dat gesprek pakte de ver-
dachte de Lopiker bij zijn keel, maar
die wist zich te bevrijden. Het slachtof-
fer deed aangifte van bedreiging en
mishandeling. De verdachte is naar
het politiebureau overgebracht, inge-
sloten en is voor nader onderzoek in
verzekering gesteld.

Autoinbraak
Bij de 20-jarige man uit IJsselstein die
zondag op verdenking van inbraak en
diefstal werd aangehouden op de
Madrasstraat trof de politie diverse
gestolen goederen aan.
Van een aantal van deze goederen is
de eigenaar opgespoord. Van zes ver-
schillende merken zonnebrillen en
een headset voor een mobiele tele-
foon, kent de politie de eigenaar niet.
De politie denkt dat deze goederen in
de nacht van zaterdag op zondag zijn
gestolen uit auto’s vooral in de wijk
Zenderpark.
Mist u een zonnebril of een headset
uit uw auto, meldt u dit dan bij de
politie op het bureau IJsselstein of via
het telefoonnummer 0900-8844. U
wordt dan ook gevraagd om van deze
diefstal aangifte te doen.

“Ik besef nog niet dat ik het Neder-
lands record heb gesprongen”, rea-
geerde Wilco van Amerongen na
afloop van de wedstrijd in Linschoten.
“Ik wilde sowieso het Hollands record
springen en Hollands Kampioen wor-
den.” Het oude Hollandse record uit
2003 stond op naam van Jarno Knijff
met een afstand van 17.80 meter.
Met 18.88 meter verbetert Van Ame-
rongen dit record met een meter. Zijn
persoonlijk record stond op 17.45
meter. Voor de jonge springer uit
Benschop is dit de eerste titel in zijn
loopbaan als polsstokverspringer. “Ik
stond bekend als degene met de
mooie uitsprongen. Dat is mooi,
maar je wint daar niets mee.” De
wedstrijd begon voor hemmoei-
zaam. “Ik was teleurgesteld na het
NFM [wedstrijd in Friesland eind juli,
KJS]. Ik haalde niet eens de finale.
Het was nu alles of niets. Ik had de
stok 20 cm verder gezet dan nor-
maal.” De sprong verliep perfect. Na
de goede insprong klom hij helemaal
naar de top en liet hij zijn mooie uit-
sprong zien. Bij de landing lag Van
Amerongen achter in het zandbed en
iedereen wist dat hier geschiedenis
werd geschreven. “Ik ben net terug

van vakantie op Texel en was relaxed.
Op het strand heb ik geoefend met
twee stokken van ieder twee meter,
maar die is nu te klein.” Van Ameron-
gen hoopt op 22 augustus tijdens het
NK in Jaarsveld weer te vlammen.
Met het record van Wilco van Ame-
rongen zijn alle Nederlandse records
(senioren, junioren, dames, jongens
en veteranen) nu in Hollandse han-
den. Bijzonder is dat drie records in
Linschoten gesprongen zijn. Vorige
week maakte deze accommodatie
zijn naam wederom waar, doordat er
nog nooit zo goed is gesprongen tij-
dens een Hollands Kampioenschap.
Vlak voor de wedstrijd werd stilgelegd
vanwege het nameten van de sprong
van Wilco van Amerongen, sprong
Wendy Helmes naar een nieuw per-
soonlijk record van 15.48 meter. “Het
is vreemd dat bijna niemand mijn
sprong gezien heeft.” Met deze
sprong versloeg ze de Nederlands
recordhouder, Dymphie van Rooijen,
en werd ze Hollands Kampioen. “Ein-
delijk heb ik deze titel”, reageerde ze
opgelucht. Helmes won in 2006 het
NFM en het NK. “Ik wist dat ik een
kans had. Dymphie is net terug van
vakantie maar gelukkig sprong ze wel

goed. Het voelt lekker dat ik met een
verre sprong kampioen ben gewor-
den.” Het volgende doel is de 16
meter-grens halen. “Met een extra
topje erop zou dat moeten lukken.
Het zou mooi zijn als ik dat op het NK
kan laten zien.” Zelf voelt ze nog geen
druk. “Ik zie mezelf toch als outsider.
Iedereen kijkt naar Dympie en Anna-
Jet [Leyenaar uit Friesland, red.]. Maar
ik heb laten zien dat ik dit seizoen
ook kan winnen.”
Het podium bij de dames bestond
geheel uit drie turnsters van turnver-
eniging Vogel uit IJsselstein. Dymphie
van Rooijen uit IJsselstein werd der-
de, Jessica Snoek uit Benschop werd
met een persoonlijk record van 14.92
meter tweede en Wendy Helmes
werd kampioen. In totaal stonden vijf
springers uit Benschop op het podi-
um in de verschillende categorieën.
Freek Strien uit Benschop werd derde
bij de jongens achter Corné Spruit en
Jan-Willem de Groot. Broer Jaco
maakte zijn favorietenrol wederom
waar en werd met 20.43 meter Hol-
lands kampioen. Sinds 2002 werd hij
in verschillende categorieën kampi-
oen. Het record staat nog op naam
van Aart de With die van 1978 t/m
1994 onafgebroken Hollands Kampi-
oen werd.
Zaterdag wordt in Polsbroekerdam
gesprongen om de triangelcup. Vanaf
11.00 uur komen de jeugd en de
tweede klasse in actie. De toppers
strijden om 14.00 uur om de prijzen.
Zaterdag 22 augustus wordt in Jaars-
veld het Nederlands Kampioenschap
gehouden.

Weer Nederlands record
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Burgerinitiatief
Op donderdag 27 augustus starten
de maandelijkse bijeenkomsten van
het Burgerinitiatief in IJsselveld Oost
weer. Wilt U iets doen voor de buurt?
Heeft u daar geld of ondersteuning
voor nodig? Meldt u dan bij Het Bur-
gerinitiatief IJsselveld Oost . Elke laat-
ste donderdag van de maand wordt
uw voorstel beoordeeld in het Buurt-
huis. De eerstvolgende bijeenkomst
is donderdag 27 augustus en start
om 19.30 uur.

De belangrijkste voorwaarden op
een rij:
De initiatiefnemer moet woonachtig

of werkzaam zijn in IJsselveld Oost.
Het initiatief of de activiteit moet
minimaal gericht zijn op één
(doel)groep en ook gedragen
worden door een groep (minimaal 3
bewoners). U moet dus kunnen aan-
tonen dat er draagvlak is voor uw ini-
tiatief of activiteit.
Het moet gaan om initiatieven of acti-
viteiten van en door bewoners in een
buurt of wijk.
Het initiatief of de activiteit moet
gericht zijn op personen en het met
elkaar in contact brengen daarvan.
Het initiatief of de activiteit moet
ondersteunend zijn in het verbeteren
van de onderlinge verhoudingen.

Het initiatief of de activiteit moet ver-
der gaan dan het tot stand brengen
van incidentele contacten. Het organi-
seren van een buurtfeest zal daarom
niet snel voor een bijdrage in aan-
merking komen.
Elkaar leren kennen door elkaar her-
haald te ontmoeten, samen in actie
komen voor de buurt of elkaar als
bewoners helpen: dat zijn de initiatie-
ven waar het om gaat binnen ‘Buurt-
initiatief’.
De financiële afspraken die worden
gemaakt, moeten worden nageleefd.
De initiatiefnemer moet schriftelijk
een initiatief of een activiteit indienen.
De initiatiefnemer moet zijn naam,

adres en telefoonnummer doorgeven
en wordt daarmee automatisch de
contactpersoon.
Als u een initiatief heeft ingediend,
wordt u verwacht op de juryavond
voor mondelinge toelichting.

In de jury zitten Pulse, de IJWBV en
het Oranjefonds. Uw plan kunt u inle-
veren tot uiterlijk 24 augustus bij de
receptie van Pulse aan de Mr. Abbink
spainkstraat 36. Voor verdere infor-
matie kunt u contact met Pulse, Olga
van Baal, tel: 030-688 70 30 op ma-
en donderdag tussen 10.00 en
14.00 uur. Of per email:
o.vanbaal@stichting-pulse.nl
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