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Dertig Nederlanders in jubileumeditie Ironman Hawaii

Dertig Nederlanders komen van zaterdag op zondag aan de start in de

jubileumeditie van de Ironman Hawaii. Veertig jaar geleden schreef de

Amerikaanse marinier Gordon Haller de eerste Ironman op Hawaii op zijn naam.

Vijftien atleten kwamen op 18 februari 1978 aan de start van de eerste Ironman Hawaii.

Ontstaan uit een weddenschap om te zien welke sporters - zwemmers, wielrenners of

hardlopers? - de beste atleet is, werden de drie grootste wedstrijden op Hawaii - de Waikiki

Roughwater Swim (3,86 km), de Around-Oahu Bike Race (185.07 km) en de Honolulu

Marathon, achter elkaar geplakt. Gordon Haller kwam als eerste over de streep en de eerste

‘Iron Man’ was geboren.

Veertig jaar later komt er een recordaantal van 2500 atleten, uit in totaal 82 landen, aan de start

van de jubileumeditie die de slogan ‘40Years of Dreams’ heeft meegekregen. Dertig

Nederlanders wisten zich te kwalificeren voor het wereldkampioenschap Ironman. Nederlandse

professionals ontbreken dit jaar op Big Island, maar ons land is wel vertegenwoordigd in de

agegroup-categorieën.
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Derk de Korver lijkt bij de mannen de hoogste ogen te kunnen gooien in de algemene uitslag. De

in Californië woonachtige Nederlander – die triatlon combineert met een baan bij Google –

schreef dit jaar de ‘agegroup only’ Ironman Santa Rosa op zijn naam en was vorig jaar achter

rolstoelatleet Jetze Plat de tweede Nederlander in Kona. Plat is dit jaar niet van de partij, maar

dit keer maakt Geert Schipper zijn debuut op Hawaii in de rolstoelcategorie.

Bij de vrouwen heeft Tessa Kortekaas de beste papieren. De kleindochter van Egbert van ’t

Oever finishte in augustus als zesde in de Ironman Maastricht en was daar achter Yvonne van

Vlerken goed voor het zilver op het Nederlands kampioenschap. Van Vlerken, onze beste atlete

op de lange afstand, finishte tien jaar geleden als tweede op Hawaii, maar laat de wedstrijd

sinds 2017 bewust schieten.

De Ironman Hawaii heeft niet het meest uitdagende parcours, maar de omstandigheden: de

hitte en de wind maken van de race vrijwel altijd een slijtageslag. Een jaar geleden kwam de

Canadees Lionel Sanders in de afsluitende marathon de man met de hamer tegen en werd hij

vijf kilometer voor de finish gepasseerd door de Duitser Patrick Lange.
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Door het ontbreken van de geblesseerde Jan Frodeno, voormalig olympisch kampioen en

tweevoudig Hawaii-winnaar, zijn alle ogen op Hawaii ook dit keer gericht op Lange en Sanders.

Ook Sebastian Kienle uit Duitsland, David McNamee, de Britse nummer drie van vorig jaar, en

nieuwkomer Javier Gomez uit Spanje die jarenlang de korte afstand domineerde en voor het

eerst meedoet op Hawaii, zijn kanshebbers voor het podium.

De grote favoriete bij de vrouwen is Daniela Ryf. De Zwitserse won al drie keer het

wereldkampioenschap op Hawaii en is ook nu weer de te kloppen vrouw. Ryf kan vooral

tegenstand verwachten van de Britse Lucy Charles, de nummer twee van vorig jaar, de

Amerikaanse Heather Jackson en oud-winnares Mirinda Carfrae uit Australië.

   

Het WK op Hawaii is op zaterdag live te volgen via Facebook:

www.facebook.com/IRONMANnow De wedstrijd begint zaterdagavond om 19.00 uur

(Nederlandse tijd).
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