Wind spelbreker bij aftrap NK
atletiek onder de Domtoren
VIDEO
Met de wind als spelbreker is in Utrecht vanmiddag het NK atletiek afgetrapt. Het
toernooi duurt nog tot en met zondag.
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De opening van opnieuw een groot sportief evenement in de stad, met de complete
atletiek-top present, was gedacht als spektakelstuk: polsstokhoogspringen op het
Domplein. De dames en heren namen letterlijk vanonder de Domtoren hun aanloop,
om vlak voor het verzetsmonument op het plein in het kussen te vallen.
Maar zoals gezegd was er een spelbreker. Winderigheid is het Domplein toch al niet
vreemd, maar uitgerekend deze dag stak er een extra ferme en bovendien kille bries
op. Die droeg eraan bij dat het grote publiek wegbleef. Ook de deelnemers
ondervonden er hinder van, op 4 of 5 meter hoogte was er een hoop storende
turbulentie op het Domplein.

Mooie plaatjes

Eerlijk gezegd komen we niet voor de sport, maar
alleen voor de plaatjes
Bezoeker

Maar schitterende plaatjes waren er niet minder om te maken, en dat was dan ook
wat het publiek volop deed dat wél naar het Domplein was gekomen. Springers
ondersteboven hangend in de lucht, met de Domtoren als achtergrond; camera’s en
mobieltjes konden er geen genoeg van krijgen. „Eerlijk gezegd komen we niet voor
de sport, maar alleen voor de plaatjes”, zegt een Utrechtse.
Het NK atletiek, met vrijdag de Utrechtse sprintster Dafne Schippers in de baan op
Maarschalkerweerd, werd tegen vier uur door burgemeester Jan van Zanen
geopend. Die herinnerde aan de Tour-renners die in 2015 onder de Domtoren
doorreden. En hij voorspelde dat deze zomer ook de deelnemers aan het EK
beachvolleybal in Utrecht onder de toren door zullen gaan. Net als vandaag de
polsstokhoogspringers dat doen. „Dit begint op een mooie Utrechtse traditie te lijken”,
wordt goedkeurend in het publiek gezegd.

Kijken naar zoon
Annelies Kolkman uit Edam verontschuldigt zich: „Ik heb niet zoveel meegekregen
van de dames. Ik ben de stad ingegaan om een jas te kopen. Het is veel te koud.” Zij
is voor haar zoon Marnix gekomen, die springt met de heren: „Hij hoopt vandaag de
5 meter te gaan halen.”
Van de partij, net als vorig jaar, is ook Rens Blom, in 2005 wereldkampioen in deze
vliegende tak van sport (5.81 meter). Een heel mooie, symbolische locatie voor de
start van dit NK atletiek, vindt hij. Pal onder de Utrechtse Dom. Maar toch: „Volgend
jaar graag weer de zon. En dan ook maar terug naar het Vredenburg. Daar zit je
beter in de loop van het winkelend publiek. En dan wordt het gemakkelijk een stuk
drukker.”
Film op website AD

