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Van Amerongen wint in
geheel Hollandse finale
IJLST – De fierljepfinale bij de ju-
nioren werd een volledig Hol-
landse aangelegenheid. Wilco
van Amerongen (19) pakte de na-
tionale ‘polsstokverspringtitel’.

Dat de Hollandse junioren dit sei-
zoen goed sprongen, was al be-
kend. Maar dat het op het NK in die
categorie tot een onderonsje van
vijf springers uit het PBH-kamp
zou komen, had niemand ver-
wacht. Toch gebeurde het. De Frie-
se favoriet Hans Ulco de Boer
kwam totaal niet uit de verf en
miste de eindstrijd. Dat gold ook
voor Hylper Sytse Bokma, die
eveneens een off-day kende. De
derde Friese troef, Daan de Vries
uit Feanwâlden, haalde de beste
vijf in de voorronde ook niet.

Hij mocht zichzelf na afloop
kronen tot de schlemiel van het
NK. De Vries kwam in de tweede
poging tot een afstand van 16.39.
Dat was op dat moment en uitein-
delijk achteraf ook genoeg geweest
voor de finale.

De Vries koos er echter voor om

zijn tweede sprong over te doen.
De polshouder had het attribuut
waarmee hij de pols op de juiste
plek houdt, te vroeg teruggetrok-
ken. Het was voor De Vries de re-
den om aan de bel te trekken en
een nieuwe kans te wagen.

Die beslissing pakte totaal ver-
keerd uit. Hij kwam tot 16.29 en
viel daarmee opeens buiten de fi-
nale. ,,Ik woe de ekstra kâns pakke,
mar ik ha no efterôf net it gefoel
dat ik de finale fuortgoaid ha. It is
natuerlik wol skandalich dat der
net ien Frysk yn de finale sit, dat
kin echt net.’’

Toch was het zo. De finale was ei-
genlijk al beslist voordat hij ge-
sprongen werd. Wilco van Ame-
rongen, Hollands kampioen en al
sinds 26 mei van dit seizoen onge-
slagen, had in zijn openings-
sprong 19.35 meter neergezet. Hij
sprong daarmee de titelstrijd dood
en wist dat de titel binnen was. ,,Al-
leen Rian Baas had nog een bedrei-
ging kunnen zijn, maar die zat niet
lekker in de wedstrijd’’, zei de kam-
pioen uit Benschop.


