
Gala van polstokverspringers tot in de kleine uurtjes
 
Fuif van fierljeppers
 

V.l.n.r Jelle Timmermans (Talent van
het Jaar) , Fabienne Overbeek en Roy
Velis.
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Fierljeppers zijn behalve
onderschatte sporters ook hele
goede feestvierders. Dat
demonstreerden ze zaterdagavond
tijdens een glitter-gala dat de
omlijsting vormde van de jaarlijkse
prijsuitreiking. Stralend middelpunt:
Jelle Timmermans, uitgeroepen tot
Talent van het Jaar.

Er zijn weinig sporten die méér
inspanningen vragen van hun
beoefenaars. Polsstokverspringers
rijgen het hele jaar door
trainingsuren aan elkaar. Techniek,
souplesse, kracht, conditie en
uithoudingsvermogen worden tot
het uiterste opgevoerd. Het -
langlopende - wedstrijdseizoen is
een reeks ononderbroken
uitdagingen met soms drie
evenementen per week.
Prestigeduels onderling, maar ook
tussen de twee hoofdmachten
Holland en Friesland vreten
energie.

Eén keer per jaar blazen ze binnen
de Polsstokbond Holland (PBH)
tijdens een grote prijsuitreiking
stoom af. Meestal is dat een
bijproduct van een
volleybaltoernooi, maar eens in de
vijf jaar wordt de massale huldiging
verpakt in een heus gala. Deze
zaterdag was de tweede editie
daarvan in partycentrum De

Klepper in Oudewater. Het dak ging
eraf. Zo'n 170 liefhebbers, sporters
met hun trouwe aanhang, dronken,
aten, zongen en dansten tot diep in
de nacht met muziek van de
coverband Lynx.

Stijlvol

Het was een stijlvol feest. De
mannen met strikjes onder de kin
en in smoking gestoken, de
vrouwen in cocktail- en galajurkjes
gekleed. Géén zwetende lijven met
na de natsprongen drijfnatte
pakjes, geen met klei en zand
bedekte kuiten en dijen. Wél goed
gesoigneerde heren, geurende en
beeldschoon opgemaakte vrouwen
en onwennig in sjieke kleding
gestoken jeugdige springers. Stuk
voor stuk stralend en volop
genietend van ieder
programmaonderdeel.

Oplettende volgers stelden
afgelopen seizoen vast dat er een
omslag in het fierljeppen gaande is.
Voorgaande jaren waren
hoofdprijswinnaars voorspelbaar,
maar dat is inmiddels steeds
minder het geval. Waar bij de
vrouwen de positie van Dymphie
van Rooijen nog onaantastbaar
lijkt, neemt de onderlinge wedijver
bij (mannen)senioren en junioren
hand over hand toe. Jaco de Groot,
meerjarig grossier in titels, verliest
terrein. Hoewel hij zaterdag
meermalen werd toegejuicht, voelt
hij de adem van de concurrentie in
z'n nek. Belangrijkste tegenstander
is Erwin Timmerarends geworden,
die als junior dit jaar al menig
senior voorbijstak - óók De Groot.
Het verbaasde dan ook niemand
dat Timmerarends deze keer tot
Springer van het Jaar werd
gekroond. Volgend jaar gaat het
erom spannen. Dan zullen De
Groot en Timmerarends (voor het
eerst als senior), met Rian Baas en
de hopelijk van een langdurige
blessure herstelde Wilco van
Amerongen het elkaar moeilijk
gaan maken.

De meeste belangstelling ging naar
de bekendmaking van Het Talent
van het Jaar. Daarvoor waren
naast Roy Velis (Benschop, 9 jaar),
twee serieuze kandidaten.
Fabiënne Overbeek (eveneens
Benschop, 15 jaar) werd met haar
persoonlijk record van 14.75 meter
door menigeen als favoriet gezien,
maar moet nog een jaartje
wachten. De 14-jarige Jelle
Timmermans uit Linschoten kreeg
de voorkeur vanwege zijn grote
progressie, onder meer een sprong
van 17.14 meter tijdens het
Hollands Kampioenschap.
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