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Ferry Weertman: már csak a vb-arany
hiányzik!
2017.01.04. 12:59 CET
Olimpiai és Európa-bajnoki aranya már van, világbajnoki címe azonban még nincs Ferry
Weertmannak, így nem is lehet kérdéses, hogy a hollandok nyíltvízi úszója a kollekció
teljessé tételéért érkezik majd Balatonfüredre, a 2017-es FINA Világbajnokságra.
Két holland úszólegendának, Maarten van der Weijdennek és Pieter van den
Hoogenbandnak igen komoly szerepe volt abban, hogy Ferry Weertman pályafutásában a
nyílt víz vált főszereplővé. Előbbi 2008-ban, amikor ez a szakág először képviseltette magát
az olimpián, aranyérmet szerzett 10 km-en, utóbbi pedig szakkommentátorként ordítozott a
holland televízióban örömében, amikor van der Weijden elsőként ért célba Pekingben, és ez
nagy hatással volt az akkor 16 éves Weertmanra.
A történet persze jóval korábban kezdődött, hiszen a kis Ferryt már babaúszás keretében
igyekezett megismertetni az édesanyja a vízzel, és kis túlzással a fiút onnantól kezdve nem
is lehetett kirobbantani onnan. A különböző hazai trófeák után jöttek a korosztályos Ebsikerek, majd a nagy áttörést a 2014-es év hozta el, amikor Weertman 10 km-en és
csapatban is a dobogó tetejére állhatott. Ő volt az első holland úszó, aki az olimpiai távon
Eb-aranyat tudott nyerni, nem véletlen, hogy ezt követően az Európai Úszószövetség (LEN)
az év nyíltvízi úszójának választotta.
Weertman a 2015-ös FINA Világbajnokság egyik favoritjaként utazott Kazanyba, ahol 10 kmen a második helyen végzett az amerikai Jordan Wilimovsky mögött, mindössze négy
tizedmásodperccel megelőzve a bronzérmes Szpirosz Janniotiszt. Csapatban is ezüstig
jutott, Marcel Schouten és Sharon van Rouwendaal társaságában.
A 2016-is riói olimpián – miután előtte hazai környezetben, Hoornban Eb-arannyal
melegített - Ferry Weertman elképesztő csatában végzett az élen, és ennek megint
Janniotisz lett a kárvallottja, a görög ugyanis hivatalosan hajszálra ugyanazt az időt
produkálta, de a holland jobb benyúlással végül előtte zárt.
„Soha nem jártam Magyarországon, de hallottam, hogy csodálatos ország, a balatoni
Világkupa-versenyen pedig mindenki szeret részt venni. Sajnos az én edzéstervembe eddig
nem illeszkedett ez a viadal, de alig várom már, hogy a vb kapcsán megismerhessem a
helyszínt” – nyilatkozta a Bp2017 Médiának a 24 éves klasszis, akivel július 18-án, kedden a

10 km-es viadalon, július 20-án, csütörtökön pedig minden bizonnyal a csapatverseny
alkalmával találkozhat a közönség Balatonfüreden, a FINA Világbajnokságon.
FERRY WEERTMAN
Született: Naarden (Hollandia), 1992. június 27.
Legnagyobb sikerei:
Olimpiai bajnok (2016 Rio de Janeiro, 10 km)
Háromszoros Európa-bajnok (2014 Berlin, 10 km és csapat; 2016 Hoorn, nyíltvízi Eb, 10 km)
Kétszeres világbajnoki ezüstérmes (2015 Kazany, 10 km és csapat)

