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Jongere generatie jaagt op 'baas' Jaco de Groot
 
GROENE HART

HENK J. DE KLEIJNEN

Vanaf morgen staan tientallen
fierljepduels op het programma.
Toppers zijn de Tweekamp
Holland-Friesland
(Polsbroekerdam, op 2 juli), de
Nationale Fierljepmanifestatie
(NFM, 30 juli in It Heidenskip), het
Hollands kampioenschap (13
augustus, Vlist) en het NK (27
augustus, Grijpskerk). De vier
wedstrijden in de Nationale
Competitie staan voor de vier
eerste zaterdagen van september
gepland in Linschoten, Vlist,
Burgum en Jaarsveld.

 

Jarenlang regeert hij met harde
hand. Jaco de Groot won alle
prijzen bij het polsstokverspringen,
maar de concurrentie neemt hand
over hand toe. Bij de start van het
nieuwe fierljepseizoen is het
'dringen achter de baas'.

Het wordt de komende maanden
weer volop genieten. Los van het
recreatieve vermaak staat de
sportieve competitie meer dan ooit
centraal. Waar bij de vrouwen aan
de superioriteit van Dymphie van
Rooijen - nog - niet wordt
getwijfeld, zal het er aan het
mannenfront bij de senioren hard
aan toegaan. Vorig seizoen troefde
Erwin Timmerarends uit Montfoort,
nationaal juniorenkampioen en
houder van het Nederlands
juniorenrecord, Woerdenaar De
Groot al enkele keren af. Ook Rian
Baas en Maik Backx staan
inmiddels te boek als serieuze
kandidaten voor de topposities.

Veel aandacht gaat ook uit naar
Wilco van Amerongen (Benschop),
die terugkeert na blessureleed. Hij
is gematigd optimistisch: ,,Het gaat
goed met m'n knie. Na mijn eerste
kruisbandreconstructie ben ik in de
sportschool aan de slag gegaan.
Sportgerelateerd hoor, verwacht

geen bodybuilder te zien. Eigenlijk
ben ik dus steeds blijven trainen. Ik
bouw wel een veiligheidsfactor in
en daarom zal ik alleen aan
zaterdagwedstrijden meedoen. De
concurrentie is sterker geworden,
dat is duidelijk. Het is mijn
bedoeling om me bij de beste vijf te
handhaven."

Bij de vrouwen zal het, vanwege de
oppermachtige Van Rooijen, vooral
gaan om de tweede plaats.
Kanshebbers zijn primair Fabienne
Overbeek, Joriene Baas, Kimberley
Engelhard en Julia van Eijk, met de
ervaren Liesbeth de With als
outsider. Wendy Helmes, afgelopen
seizoenen de grootste concurrent
van Van Rooijen maakt een
wereldreis en zal zich pas op 6 juni
melden.

Slecht weer

Morgen staat de eerste wedstrijd
van de Polsstokbond Holland
(PBH) op het programma. In
Polsbroekerdam is Erwin
Timmerarends er niet bij, want hij
geeft de voorkeur aan een
vrijgezellenparty. Vrijwel iedereen
is in het ongewisse over de vorm,
want het slechte weer van de
laatste tijd maakte trainen in de
buitenlucht moeilijk. In de
juniorencategorie beschikken
Ricardo Faaij en Paul van Meijeren
over de sterkste troeven, al mag
van Daniel Cluistra en Matthieu van
Vuuren stevig weerwerk worden
verwacht. Jongenskampioen
Gerwin Kastelein is in zijn categorie
de grote favoriet, met in zijn kielzog
Reinier Overbeek, Bas van
Leeuwen en Jelle Timmerman.
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