Jeugdcompetitie krijgt grootse finale
Door Keesjan Steverink

H

Harm Winter: "De laatste week
zomervakantie zit er bijna op en dan
gaat Lars weer naar school. De leerlingen en de juffen in zijn klas zijn
hetzelfde gebleven, dus is het de
draad weer oppakken van zes
weken geleden. Wel kent Lars nu
goed zijn juffen en andersom ook,
zodat gelijk begonnen kan worden
wat ze gestart waren. Zoals het communicatieapparaat wat er aan te
komen staat. Ook zijn ze nog druk
bezig met zijn nieuwe zitting voor in
zijn rolstoel, want hij was het afgelopen jaar wel heel erg hard gegroeid.
Lars heeft wel weer zin om naar
school te gaan, want als we het
gebaar school aan hem tonen dan
begint hij te lachen, van oor tot oor
.Zo als ik al eens eerder schreef, is
dit natuurlijk niet zo verwonderlijk,
want op school wordt hij de gehele
dag bezig gehouden en thuis kun je
dat natuurlijk niet. Op school lopen
er wel vijf mensen per dag die wat
met hem gaan doen. Niet allemaal
tegelijk, maar wel de hele dag door
en als je wat met hem doet dan
vindt hij dit fantastisch. Op school
wordt hij ook steeds uitgedaagd om
wat te doen en daar houd hij wel
van. Wat hij ook erg leuk vindt, is
wandelen, en wat hij nog veel leuker
vindt, is wandelen in het bos, en dat
is Ilvy samen met de jongens en
oma Gertie gaan doen. Het was fantastisch weer en Lars genoot erg.
Lekker op een open plek in het bos
gepicknickt. Leuke dag dus.
We kregen vorige week ook een
domper te verwerken.We zouden
met zijn achten in de herfstvakantie
naar Turkije gaan. Wij met zijn vijven,
mijn schoonouders en een goede
vriendin. De touroperator waar we
geboekt hadden was failliet gegaan
en de reis gaat dus niet door. Aan
de ene kant vinden we het heel
jammer, want we hadden ons er na
vorig jaar, toen het ook heel erg leuk
was, erg op verheugd en leefden er
al helemaal naar toe. Lars had het
vorig jaar erg naar zijn zin en was erg
ontspannen, daar in Turkije en we
hoopten natuurlijk dat dat dit jaar
ook zou zijn. Aan de ander kant zijn
we met Lars ook een beetje voorzichtig en bezorgd over wat de Mexicaanse griep gaat brengen en je
moet er niet aan denken dat hij dat
daar zou krijgen. We slaan dus maar
een jaartje over en kijken volgend
jaar wel weer.
Ilvy heeft vorige week ook nog telefonisch contact gehad met dokter
Hakkin van het Antonius ziekenhuis,
die Lars de behandelingen met
botox heeft gegeven. De meetresultaten, die school uitgevoerd had
waren enigzins positief, maar dit
waren passieve metingen en over
het algemeen, was dit niet zo te zien
in zijn bewegingen. Dokter Hakkin
wilde, omdat Lars nog zo jong is, de
dosis nog niet verhogen.Ook is hij
bang dat wanneer hij meer botox
zou inspuiten de kans bestaat dat
heel erg slap zou kunnen worden in
zijn nek en hij zijn hoofd alleen
maar zou laten hangen. We hebben
daarom besloten om niet meer door
te gaan met de behandelingen
omdat dit te weinig heeft gedaan,
maar we konden met Lars te allen
tijde weer langs komen."

et polsstokverspringen wordt op verschillende niveaus gesprongen.
Naast de wekelijkse wedstrijden in de eerste klasse, wordt ook in de
tweede klasse gesprongen. De jeugd springt in een eigen competitie
en bereidt zich zo voor op het grote werk.

De pas 8-jarige Lucas van Eijk springt uit als een volwaardige polsstokverspringer.
(Foto's: Keesjan Steverink)
Aan de zijkant van de accommodatie ligt de jeugdschans. Daar springt
elke week de jeugd haar wedstrijd.
De aanloopschans is korter en het
water waarover gesprongen moet
worden is minder breed dan de grote schans, maar de ambitie is er niet
minder om. De jeugd springt ook
drie keer, maar kent geen finale. Er
zijn wel prijzen. En om iedereen
een kans te geven wordt de groep
van aanwezige springers in tweeën
gesplitst. Bij de jeugd A wordt

gemiddeld 8,26 gesprongen en bij
de jeugd B gemiddeld 7,33 meter.
Per categorie zijn er prijzen te verdelen.
De familie Cluistra uit Benschop
gaat bij de wedstrijd in Vlist met
twee prijzen naar huis. John Cluistra
wint de wedstrijd bij de jeugd A met
8.67 meter en broertje Daniel wordt
tweede bij de jeugd B met 7.87, ook
een persoonlijk record. “Nu heb ik
ze allemaal”, roept Daniel enthousiast uit. “Ik ben al een keer eerste

heeft. Andere bekende achternamen zijn Van Schaik (broer en zus
van Wietse van Schaik), Overbeek
(kinderen van Ronald Overbeek) en
Baas (broers en nichtje van Rian
Baas).
Waar de tweede klasse vorige week
worstelde met de wind had de
jeugd minder problemen. Regelmatig klonk een toeter, het teken dat
een persoonlijk record gesprongen
is. Volgend jaar zullen veel van de
jeugdspringers van dit jaar terug te
vinden zijn bij de jongens C en de
dames A. Daar zullen ze strijden
voor een plek in de topklasse en
mogelijk zullen ze dan ook weer
prijzen gaan pakken.
De jeugdcompetitie wordt feestelijk
afgesloten op zaterdag 29 augustus.
In Jaarsveld komen dan niet alleen
de jeugdspringers in actie, maar de
ouders mogen dan ook laten zien
wat ze kunnen. Tijdens deze middag worden de klassementsprijzen
uitgereikt aan de beste vijf springers.
De wedstrijd begint om 15.00 uur.

De Nederlands kampioen van 1997,
Marja Tigchelaar, heeft zich dit jaar
wederom geselecteerd voor het NK.

Spannende strijd om de laatste titels
Door Keesjan Steverink

D

e klassementen bij polsstokverspringen zijn opgemaakt. De beste
springers in het klassement gaan naar het Nederlands kampioenschap
zaterdag. Het is de laatste kans dit jaar voor de Hollanders en de Friezen om een grote titel te pakken.
De klassementswinnaars hadden in
de laatste wedstrijden niet veel meer
te vrezen voor het klassement. Jaco
de Groot won bij de senioren, JanWillem de Groot bij de junioren,
Dymphie van Rooijen uit IJsselstein
bij de dames met een nieuw klassementsrecord en Wilco van Amerongen uit Benschop won bij de jongens. De beste vier dames en jongens en de beste acht junioren en
senioren uit het Hollands klassement
strijden bij het NK in Jaarsveld tegen
de beste Friezen uit het klassement.
SENIOREN
Jaco de Groot is Nederlands recordhouder met 20.79 meter en behoort
met die afstand tot de favorieten.
Theo van Kooten sprong dit seizoen

al 20.31. Hij heeft een aantal wedstrijden moeten missen vanwege
een blessure, maar hij zal op het NK
weer van de partij zijn. Bij de Friezen
staat een aantal favorieten in de
startblokken om een grote titel te
pakken. Thewis Hobma en Hannes
Scherjon hebben dit seizoen ook al
20 meter gesprongen en maken
zeker kans om in de finale terecht te
komen en een gooi te doen naar de
titel. Bart Helmholt, de Nederlands
kampioen van 2003, 2006, 2007 en
2008, is de grootste kanshebber op
de titel bij de senioren. Zijn beste
afstand is het oude Nederlands
Record van 20.76 meter.
DAMES
De grote favoriet voor de titel woont

in IJsselstein. Dymphie van Rooijen
sprong dit seizoen het Nederlands
record van 16.34 meter. Vorige week
sprong zij 16.14 meter. Zij is de enige dame die ooit twee keer over de
16 meter is gesprongen. Wendy Helmes uit IJsselstein is ook een kanshebber, maar zij was vorige week
geblesseerd. De vraag is hoe die
blessure zich houdt. Jessica Snoek uit
Benschop is een outsider en zou
voor een verrassing kunnen zorgen.
De verwachting is dat de strijd vooral
tussen Van Rooijen en de Friese
Anna-Jet Leyenaar zal gaan. Leyenaar
is de Fries kampioen van dit jaar en
de Nederlands kampioen van 2007,
heeft een pr van 15.81 meter.
JUNIOREN
Als bij de junioren alleen gekeken
wordt naar de beste seizoensprestatie dan zijn het vooral de Friezen die
de topfavoriet zijn. Jacob Scherjon,
Alwin Fonk en Nard Brandsma zullen
gaan strijden om de titels. Scherjon
heeft met 19.12 meter de beste
papieren. Aan Hollandse zijde is JanWillem de Groot de topfavoriet. Hij
liet vorige week zien ook een 19
meter te kunnen halen. Kenneth
Broos, Anthony Lekkerkerker uit IJsselstein en Corné Spruit zijn outsiders en kunnen soms verrassende
dingen laten zien.

NK Selectie Holland

Wilco van Amerongen uit Benschop is één van de kanshebbers bij de jongens
op het NK in Jaarsveld.
(Foto: Keesjan Steverink)
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en een keer derde geworden.” Hij is
negen jaar en springt dit jaar voor
het eerst mee. “Ik vind alle onderdelen van de sprong leuk. Ik kan
goed klimmen en heb een goede
aanloop.” Hij heeft geen voorbeeld
maar wil wel verder springen dan
zijn broer. John springt voor het
tweede jaar mee en heeft als doel
om licentie te springen. De licentie
is een soort examen om aan te
tonen dat een springer veilig van de
grote schans af kan. “Volgend jaar
gaat me dat wel lukken”, zegt de 13jarige springer. Hij kijkt niet vaak
naar een wedstrijd van de ‘grote’
springers. Zijn voorbeelden zijn
vooral springers met een mooie uitsprong. Met zijn goede sprong komt
hij in de topvijf bij het klassement
en maakt hij kans op één van de
eindprijzen.
Bij het polsstokverspringen doen
vaak hele families mee. Vooral bij
de jeugd is dit goed te zien. Lucas
en Julia van Eijk zijn de kinderen
van oud-Nederlands kampioen Marja Tigchelaar. De pas 8-jarige Luca
heeft een goede techniek en vooral
zijn uitsprong lijkt een kopie van de
toppers op de grote schans. Eline
Duurkoop uit Woerden won in Vlist
de eerste prijs bij de jeugd B. Zij is
de dochter van vijfvoudig Nederlands kampioene Marjan DuurkoopDe Groot. Haar ooms zijn Jan-Willem en Jaco de Groot. Zij krijgt als
prijs niet alleen een grote beker.
“Vanavond mag zij kiezen wat we
gaan eten”, roept de moeder spontaan. De beloning is vooral omdat
ze haar persoonlijk record verbeterd

Vrijdag 21 augustus 2009

JONGENS
De enige categorie waar al bijna van
een Hollandse zege uit wordt
gegaan. Alleen Albert-Jan Venema en
Hans Ulco de Boer, de Nederlands
kampioen van 2008, kunnen het
Hollands feestje verstoren. Felipe
Roskam, Dennis van Zelderen uit
Lopik en Rian Baars hebben met een
hoge 17 meter dit seizoen laten zien
tot de favorieten te behoren. Wilco
van Amerongen zal aan Hollandse
zijde de topfavoriet zijn. Met 18.88
meter heeft hij het Nederlands
record in handen en zal hij er alles
aan doen om op de hoogste trede
van het podium te belanden. Fries
Kampioen Albert-Jan Venema heeft
een pr van 18.80 meter en kan het
Wilco van Amerongen nog erg moeilijk maken.
Het NK polsstokverspringen wordt
gehouden in Jaarsveld op recreatieterrein ‘Salmsteke’, ter hoogte van
Lekdijk-Oost 5. Om 13.45 uur worden de atleten en de deelnemers
voorgesteld aan het publiek en zal
de burgemeester van Lopik,
mevrouw Westerlaken-Loos, het
openingswoord verrichten. De voorrondes beginnen om 14.00 uur en
de finale begint om 16.00 uur. De
huldiging van de nieuwe kampioenen wordt om 16.30 uur verwacht.
Gerda Verburg, minister van LNV zal
deze huldiging verrichten.

Senioren: Jaco de Groot, Bastiaan de Bruijn, Pieter Verweij, Erik Bos, Christiaan Spruit, Niels Koetsier, Floris van Elzakker, Gerwin van Vliet. Reserve:
Hans van Eijk, Hidde Kiers.
Junioren: Jan-Willem de Groot, Kenneth Broos, Anthony Lekkerkerker,
Corné Spruit, Freek Strien, Rick Barten, Florus de With, Marco Barten.
Reserve: Sander van Vliet, Geert Pieter de Bruijn.
Dames: Dymphie van Rooijen, Wendy Helmes, Jessica Snoek, Marja Tigchelaar. Reserve: Carina den Hartogh.
Jongens: Wilco van Amerongen, Rian Baas, Dennis van Zelderen, Felipe
Roskam. Reserve: Wietse van Schaik.

