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Úszás: a belgák Timmersben bízhatnak
leginkább
2017.05.17. 15:13 CET
A legpesszimistább és egyben leginkább hihető forgatókönyv szerint csupán három belga
úszó érkezik majd júliusban Budapestre, a 17. FINA Világbajnokságra. A hivatalos
világbajnoki szintidőket ez idáig kizárólag Kimberly Buys, Louis Croenen és Pieter Timmers
tudta teljesíteni.
A hétvégén, Antwerpenben megrendezett nemzeti bajnokság számított a hivatalos belga vbválogató versenynek, így akik most elmulasztották megváltani a repülőjegyüket, azoknak
nem sok reményük maradt a részvételre.
Belgium két évvel ezelőtt, Kazanyban tizenegy úszóval képviseltette magát, tavaly a riói
olimpián viszont érmet is szereztek, méghozzá a királykategóriában, a 100 méteres
gyorsúszásban Pieter Timmers révén. Ő nem akármilyen formában van, három számban is
kivívta a világbajnoki szereplés jogát, 50, 100 és 200 méteres gyorsúszásban indulhat
Budapesten. Pedig a tavaszi nemzetközi versenyeken még messze volt a kvalifikációtól a
mostani hétvégéig csupán Louis Croenen (200 méter pillangó) és Kimberly Buys (50 méter
pillangó) váltotta meg a jegyét Budapestre. Mostanra viszont megérkezett Timmers.

Fotó: Pieter Timmers/Facebook
„Egyetlen percig sem kételkedtem a sikerben. Háromból három kvalifikáció, pontosan ezt
terveztem a hétvégére. Az utóbbi időben nagyon jól mentek a gyakorlások, és edzőm Ronald
Gaastra is meg volt győződve arról, hogy megúszom a kiszabott időket. 100 méteren
önmagamhoz mérten normálisan úsztam, viszont 50 méteren még sohasem voltam ilyen
gyors fordulás nélkül. Mivel nem igazán tartom magam sprinternek a szám igazi nagy
specialistáihoz képest, nekem ez kifejezetten jó eredmény. A 200-as eredményem ahhoz
képest jó, hogy ezen a távon eddig kevesebbet dolgoztunk és ezúttal ellenfeleim sem voltak,
hogy segítsenek egy kicsit. Nem igazán úsztam ki magam, maradt bennem még tartalék.
Bevallom, engem is meglepett a hétvégi teljesítményem” – nyilatkozta Timmers, aki az
olimpia után nem pihent, hanem folytatta a versenyzést a rövid pályás Világkupasorozatokon, majd a windsori vb-n.
Most bebizonyosodott, hogy megérte ez a forgatókönyv, 50 méteren 22.22 másodperces
egyéni csúcsot úszott, 100 méteren 48.72-t, 200 méteren 1:47.10-et repesztett. Az egyetlen
bizonytalan tényező az lehet Timmers esetében, hogy hat hét múlva apuka lesz. S mivel
feleségével első gyermeküket várják, még maga sem tudja, a világbajnoki felkészülés
legkényesebb szakaszát megzavarja-e az új családtag érkezése.
„Lehet, hogy plusz motiváció lesz, mint több más nagy versenyző, például Michael Phelps
esetében, de az is lehet, hogy fizikálisan kimerít majd az új helyzet, hiszen kevesebbet fogok
tudni aludni. Fogalmam sincs. Éppen ezért még nem is döntöttem el, hogy a három számból
melyikben indulok Budapesten. Csak az biztos, hogy nyugodtan, minden teher nélkül állok
majd rajthoz a magyar fővárosban” - nyilatkozta legújabb szerepéről, az apaságról,
hozzáfűzve, azért a 100 méter előnyt élvez majd, ahol legutóbb (negyedik világbajnoki

szereplése alkalmával) a hetedik lett.
Nagyszerű formában versenyzett szülővárosában, Antwerpenben Kimberly Buys is. A 28
éves, kétszeres rövid pályás Európa-bajnoki ezüstérmes úszónő már korábban kvalifikálta
magát a női 50 méteres pillangóúszásban, így minden teher nélkül állhatott rajkockára a
hétvégén 50 és 100 pillén. Előbbi távon egyéni, egyben belga csúcsot úszott (kétszer is, a
végén 25.78-at ment, ami a világ idei 3. legjobb eredménye), 100-on pedig szintén egyéni
legjobbját (57.91) hozta azután, hogy aznap belga rekordot ért el 100 gyorson (55.47).
„Tökéletes hétvége volt. Budapesten 50 és 100 méteren egyaránt indulni fogok, utóbbiban
legalább az elődöntőig szeretnék eljutni, de a legjobb egy döntő lenne! Furcsa, hogy
mindössze hárman képviselhetjük majd hazánkat a vb-én, de azt hiszem nagyon szigorúak
voltak az elvárt minimális szintidők. Az utóbbi időben kisebb távolságokon edzem, viszont
többet dolgozom a robbanékonyságomon. Arról nem is beszélve, hogy a medencén kívüli
gyakorlásokra is nagyobb súlyt fektetünk, mint korábban” – nyilatkozta Buys.
A belga úszóbajnokság nagy felfedezettje Valentine Dumont volt, aki nem kevesebb, mint öt
bajnoki címet (200, 400, 800 és 1500 méter gyors, valamint 200 méter pillangó) gyűjtött be
a hétvégén, de a 16 éves (!) tehetség egyelőre az izraeli junior Európa-bajnokságra és az azt
követő indianapolisi korosztályos világbajnokságra készül.
A belga szövetség a keddi ülésén úgy döntött, váltót nem indítanak, így az úszókeret
véglegesnek tekinthető.
A 17. FINA Világbajnokság belga indulói:
Pieter Timmers (50m, 100m, 200m gyorsúszás)
Louis Croenen (100m, 200m pillangóúszás)
Kimberley Buys (50m, 100m pillangóúszás)

