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Sport

Worstelende tweeling

(to)verdeelt de pnizen
REPONTAGE
WORSTELEN

MarcelenTyrone
Sterkenbu r g ziinde trots
van de worstelverenryrng
DeHalter.Tegenelkaar
strijden, doenze niet.

Wie trouwens in trainingen,;tien.
per weelç de sterkste van het tweetal
is? Marcel:'Dat hangtvan de voûnvan
de dag af. Hoe voel je je op zo'n dag?'

begfnt 'lk weeg nu Z+ kilo. Maar ik kan
riu nietgaan afuallen, dan hebben de
trainingen geen zin. Dat is iets voor de
laatste dagen. Minder eten vooral.'Ty-

Kadetten

rone, wat steviger in de bilpartij,
brengt zz kilo op de weegschaal. Hij

Vorig jaar werd Tþone Sterkenburg
derde bij de Europese rirelstrijd kadetten, de jongste jeugdcategorie. Over
drie weken is er weer een EIÇ in Kiev.
Het jeugd-WKvan later deze zomer,

De

ehehelftvan de eeneiigetweeling

doetzT seconden overzijn wedsüijd
om het bions: de Amerikaan Warren
Owen wordt alle kanten opgegooid.
Dan rentTyrone Sterkenburg de mat
over naar degelijkijdig begonnen finalè, waarin zijn tweelingbroer Marcel de worstelpartij tegeñ de Duitser
Kiril Kildau net over de twee minuten

in zijn voordeel (U-:) beslist
De Hilversummers, gespierde kinderen vap een Thaise moeder en een
Hollandse boKer, vormt de trots van
de Utrechtse worstèlvereniging De
Halter. Dathoudt elk jaar met Pasen
een

in

I(roatië, is hetanderegrote doelin het
leven van de jongens die door hun
Poolse coach, Mariusz Gicewicz, door
heel Europa worden gesleept Het was
deze winter met de auto (van de
coach ) naar Polen, naar Denemarken

ennaarTsjechië.
Wie goed wil worden, moet veel
competitie doorstaan. In Nederland
zijn er onvoldoende tegenstanders van
niveau. Bij de club wordt ergespard
met senioren. Maar in een krachten
slopende sport als worstelen is het versandig leeftijdsgenoten en gewichts-

internationaal juniorentoernooi

1|hetEKkomt

dat de eretitel'toernooi derkampioe
nen' draagt Grote kampioenen in het

worstelen, Grieks-romeins (jongens)
envrije stijl (meisjes),zijn in hetgekrioel van de Utrechtse hal gebpren.
Winnaai Marcel Sterkenburg (t6)
zegt dat hij de reputatie van het eigen
toernooi kent en dat hij er graag zijn
naam aanwilverbinden. Bronzen-me-

Bif

Ilronebewust
eengewidrtsklasse

hogeruitdanik

daillewinnaarTyrone was vorig jaar de
trotse triomfator. Ditjaarhebben ze de

Marcel Sterkenbulg
worstelaar De Halter

rollen eigenhandig ômgedraaid.
'Wij zijn broers. Wij vechten niet tegen elkaar', zegt Tyrone na een halve
finale, waarin hij zich als in een de-

monstratie binnen twee seconden
door Marcel door de lucht laat gooien

en met beide schouders tegen het
schuimrubber gaat. Het touché van
de schouderpartij is de ippon van het
worstelen. De partij is meteen beslist
'fij magwinnen', had Tyrone met Marcel afgesproken, in een zekere overmaat van zelfuertrouwen.
Marcel vertelt even Iater van hun afspraak.'AIs Tyrone en ik tegen elkaar
worstelen, dan gaat er heel veel energie verloren. Het is nooit zomaar beslisr Dan kom jevermoeid de fi nale in.
Dat willen we hier niet.'

genoten op te zoeken. Marcel:'En het
is fijn met geloofsgenoten om te gaan.
Als je op je eigen LOOT-school vertelt
van worstelen, dan is daarnietveel gevoel bij. Dat voelt anders, wanneer je
onder elkaar bent als worstelaars.'

Thyrone en Marcel Sterkenburg, in
Utrechtse Gaþnwaard nrvee koele,
onverstoorbare jongens in een zaal
vol loeiende emotie, ontlopen elkaar
bij de echtgrote toernooien. Doelbewust Marcel:'Bij het EK komtTyrone
dan een gewichtsklasse hoger uit dan
ik. Hij doet de klasse tot Bo kilogram.
Ik kom uit in de categorie tot 7l.'
Voor Marcel, wordt het vasten in de
slotweek voor de Europese titelstrijd
de

Tyrone Sterkenburg laat zijn tweelingbroer Marcel expres winnen.

hoeft nergens op te letten in de weken
dat hij zijn voorbereiding afrondt.
De twee hebben olympische dromen. De eerste is deelname aan de
feugd Olympische Spelen, dit najaar

in BuenosAires. Marcel:'Alleen de Eu-

ropees kampioen kwalificeert zich
voor de jeugd-Spelen. Dat is onze op-

drachtinKiev.'
Als de twee de echte, de grote Spe-

len hebben gehaald, het is hun
droom; dan zal daarna hun carrière
een andere wending nemen. Beiden

reppen in hun ambitie van MMA,
Mixed Martial Arts, een populaine
vechtsport onder jongeren. Tþone:'lk
doe ookaan boken, de sportvan mijn
vader. Samen met worstelen is dat een

goedebasisvoorMMA.'
Als je hem vertelt, dat hij misschien
een beeÇe klein is,1.78 op dit moment,
countertTlrrone met de woorden dat
Mike Tyson net zo grootis als hij.

Reus
Een reus van een man staat het dappere tweetal uit Hilversum bij. Het is

bondscoach Mariusz Gicewicz, Pool,
maaral zes jaaractief in Nederland. Hij
zegt dat hij aan de senioren geen taak
heeft. fessica Blaszka haalde deOlympische Spelen van No, maar werkt
vooral met buitenlandde trainers.
Gicewicz concentreert zich op de
j eugdtalenten van Nederland, tot wie
ook de 6-jarige Bredi Slinkers behoort. De Pool is de nadrùkkelijkaanwezige coach in diens partij tegen de
geroemde Amerikaan Billy Sullivan.
Slinkers, taaie kerèI, is de betere, maar
verliest door een dwalingvan de jury.
Vindt Gicewicz die voor zijn gedrag
een gele kaart

lcijgt.

Bij dewedstrijdenvan de Sterkenburg Twins hoeft hij zich niet druk te
maken. Zij zijn zoveel beter dan de in.
ternationale tegenstand dat Gicewicz
achteroverkan leunen. Maartevreden
is hij niet. 'Marcel wilde het hier te
snel afrnaken. Dat kun j e bezuren. Hij
moet leren geduldig te zijn.'
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