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Anna Jet Leijenaar
kan niet op tegen
Hollands geweld
IT HEIDENSKIP – Net als bij de
jongens en junioren ging de
NFM-titel bij de vrouwen ook
naar een Hollandse.

Wendy Helmes pakte voor de der-
de maal in haar polsstokver-
springcarrière de krans en het ge-
wilde gouden hangertje. De ljep-
ster uit IJsselstein sprong 15.99
meter. Dat betekende een per-
soonlijk record en eigenlijk was ze
daar nog het meest blij mee, be-
kende ze. ,,Omdat ik nu ook die
glas-in-lood trofee krijg. Die had
ik nog niet en wilde ik wel heel
graag hebben.’’

Helmes hield haar plaatsge-
noot Dymphie van Rooijen net
achter zich. Die sprong 15.81 en
had Helmes wel de stuipen op het
lijf gejaagd. ,,Ze springt me heel
vaak in het slot van een wedstrijd
net voorbij. Gelukkig was dat van-
daag eens niet het geval.’’ Volgens
enkele Hollandse fans maar goed
ook. ,,Dat wordt ruzie, als Dymp-
hie nu weer verder springt’’, was
hun commentaar bij Van Rooi-
jens laatste, maar net niet ge-

slaagde poging.
Achter de twee Hollandse top-

pers werden Anna Jet Leijenaar en
Hiske Galama derde en vierde. Ti-
telhoudster Galama stelde met
een sprong van 14.55, twee nat-
sprongen en een sprong buiten de
sector teleur.

Leijenaar was daarentegen met
haar 15.25 meter en het bronzen
NFM-hangertje best tevreden. ,,It
field goed dat ik meidwaan koe yn
dit fierljepgeweld fan de Hollân-
ske ljepsters. Ik ha mei de foarrûn-
de derby fiif kear lekker sprongen.
Dy 16-metersprong sit der foar it
gefoel dan ek oan te kommen. Dat
is no it belangrykste, mei it each
op de FK en NK.’’

Daar wil de atlete uit Sneek im-
mers goed presteren. Vooral om-
dat het best wel eens haar laatste
grote kampioenschappen kun-
nen zijn. ,,Ik gean yn Wageningen
studearje en tink net dat ik dan it
ljeppen derby dwaan kin. Al wol ik
ek wol hiel graach yn 2012 it NK
springen, omdat it dan op myn
thússkâns yn Drylts hâlden
wurdt.’’

Anna Jet Leijenaar was tevreden met haar derde plaats op de NFM.
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