
Timmerarendsmistn altijdeenech titel

e .talent met toekomst
o TFOORT. De PBH

Polsstok Bond Holland)
bestaat 50 jaar. Het is
zondag een halve eeuw
geleden dat de eerste

edstrijd plaatshad. AD
belicht in een drieluik het
jubileum. Vandaag: Erwin
Timmerarends.

LOIS FRiTZSCHE

Erwin Timmerarends geldt als. het
ultieme talent van de toekomst in
Holland en afgelopen seizoen be-
wees hij zijn klasse ook in de Top-
klasse bij de jongens.
Tijdens zijn doorbraak won Tim-

merarends alle competitiewedstrij-
den, maar op de beslissende finale-
momenten wist hij net niet de kam-
pioenschappen binnen te halen.
Een echte titel heeft het talent daar-
door nog steeds niet.
"Ik. weet niet zo goed waar dat nu

precies aan ligt. Tijdens die finales
sta ik kennelijk veel meer onder
spanning. Daardoor is het niet ge-
makkelijk voor me om het af te
maken;' aldus Timmerarends,
In het afgelopen weekeinde

haalde de pas 15-jarige Timmera-
rends de derde plaats tijdens. het
_-ederlands kampioenschap in Bui-
tenpost. Dat was, volgens hemzelf,
een 'aardige prestatie;
"Er had misschien zelfs wel een

tweede plaats ingezeten, maar de
eerste plek was terecht voor de
Fries Age Hulder. Het hele seizoen
staat hij al boven mij in het klasse-
ent. Het was alleen jammer dat

et gat met die tweede plaats op het
_~ zo klein was en het wat minder
ging met mij in die wedstrijd. Het
was gewoon even een kwestie van
pech hebben?'

EIDENSKIP
00 - moest Timmerarends de Fries

zich dulden tijdens de NFM in
- Heidenskip dit jaar. "Het is inder-

jammer dat ik het op de be-
nde momenten niet kan afma-

Aan de andere kant weet ik dat
kan groeien. Volgend jaar

. - ~ Hulder bij de junioren en
oer ik mijn kans pakken?'
-erras ender was echter het uit
den v van het Hollands

Erwin Timmerarends: " Ik ben een goede klimmer en daar win ik veel op." FOTO RICARDO SMIT
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houden.
De verste afstand van iedere
springer teit voorüe uitslag. De
afstanden van de koppels wor-
den bij elkaar opgeteld. Jaco de

kampioenschap in zijn klasse. Als
gedoodverfd favoriet en klasse-
mentsleider leek die titel voor Tim-
merarends een gemakkelijke prooi,
maar concurrent Thomas van Mid-
den uit VIist, tweede in het Hol-
landse klassement, had een goede
dag en versloeg Timmerarends met
zijn laatste sprong.
"Het was de allereerste wedstrijd

die ik in dat seizoen verloor en ik
kon niet aangeven waaraan dat lag.
Ik.baalde in ieder geval als een stek-
ker, want het hele seizoen werk je
toe naar een bekroning en dan
komt die niet,"

Wél schreef Timmerarends deju-
bilieumwedstrijd van de jubile-
rende Polsstokbond Holland (50
jaar) op zijn naam. Die titel gaf hem

. toch een beetje troost.
"Zo'n jubilieumwedstrijd is nu

eenmaal uniek en daardoor blijft
dat in je geheugen. Ik vond het
mooi om zo'n bijzondere wedstrijd
te winnen;' aldus Timmerarends.
, Volgend seizoen moet alles dus
anders worden voor het talent dat
nu al uitkijkt naar de nabije toe-
komst. "Ik wil. volgend jaar een
nieuw Nederlands record realiseren
in de jongensklasse en de drie grote

titels (NK, NFM en HK) 'pakken. De
mogelijkheden voor mij zijn straks
groter dan nu. Als ik vormbehoud
blijf tonen dan komt het allemaat
goed;' aldus Timmerarends.

VERTROUWEN'
Het vertrouwen bij Timmerarend
en zijn begeleiding is groot. Zijn
doorbraak dit seizoen belooft vee
goeds voor de toekomst, maar Tim-
merarends zelf blijft toch beschei-
den.
'"Ik ben een goede klimmer en

daar win ik veel op. Echter, ik za
nog veel moeten trainen op mijn
uitzwaai en. uitsprong wil ik échf
een topper worden in de toekomst?'
Volgend seizoen is zijn laatste

jaar in de categorie 'jongens'. D
verwachtingen zijn hoog. "Ik. zie hef
zo dat het verschil tussen Friesland
en Holland momenteel' in de
breedte zit. Wij als Hollanders be
schikken vaak over slechts één 0

twee toppers, Friesland heeft en
liefst vijf:' .
. Met het ontbreken van zijn groot
ste concurrenten uit Friesland zal
Timmerarends volgend seizoen
alles in eigen hand hebben ·om ge-
schiedenis te gaan schrijven.


