Wilco van Amerongen weer onder het mes

Dymphie van Rooijen uit Harmelen in
Polsbroekerdam op weg naar haar
overwinning. Zij bleef Wendy Helmes
voor.
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POLSBROEKERDAM
HENK J. DE KLEIJNEN

Gemoedelijk, knus, goed bezocht
en onder vlekkeloze regie van
vereniging 'Polsstokkerdam'
leverde de strijd om de Triangelcup
de gebruikelijke winnaars op. Eén
polsstokverspringer, alom
beschouwd als een van de grootste
talenten van de regio, bleef aan de
kant. Wilco van Amerongen, amper
terug in de arena na maandenlange
revalidatie, moet binnenkort
opnieuw onder het mes.
Zijn terugkeer op de schansen
werd enkele maanden geleden met
gejuich begroet. Van Amerongen
zou, samen met Rian Baas, in staat
moeten zijn om de 'eeuwige
winnaar' Jaco de Groot naar de
kroon te steken. De seizoenstart
van de man uit Benschop was
veelbelovend en een maand
geleden bleef hij de volledige
concurrentie zelfs voor. Twee
weken geleden ging het fout. ,,Ik
merkte direct bij de landing dat het
mis was. Een verdikking aan de
knie bevestigde dat de volgende
dag. Knieband aan de linkerknie, of
misschien wel van de knie
gescheurd.'' Enkele mri-scans en
wat aanvullende tests leverden
aanvankelijk geen duidelijkheid,
maar inmiddels is besloten tot een
kijkoperatie op korte termijn.

berustend. ,,Ik overweeg niet om
helemaal te stoppen. Wel heb ik
me voorgenomen om een nog
langere en nog zorgvuldiger
opgebouwde herstelperiode te
nemen dan de vorige keer. Toen
was dat ruim zes maanden, nu
denk ik al aan een klein jaar. Ook
heb ik besloten om voortaan
helemaal af te zien van een
horizontale uitsprong, want juist
daarmee ging het de laatste keer
fout.''
Er waren zaterdag weinig
verrassingen. In de topklasse werd
Woerdenaar De Groot met een
voor zijn doen weinig imposante
sprong van 19.33 meter winnaar.
Tweede werd, wel onverwacht,
Maik Backx uit Haastrecht. In de
voorronde vestigde hij een
persoonlijk record van 18.17 meter
(53 centimeter verder dan zijn oude
record) en in de finale snoepte hij
er nog een centimeter bij. Zijn
18.18 was voldoende om Rian
Baas (Oudewater) voor te blijven.
Bij de vrouwen won nationaal
kampioene Dymphie van Rooijen
(Harmelen). Haar grootste rivale,
Wendy Helmes uit IJsselstein, werd
derde. Bij de junioren behaalde
Erwin Timmerarends (Montfoort)
zijn zoveelste zege: 18.80 meter.

,,Het seizoen is voor mij ook direct
voorbij,'' zucht Van Amerongen
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