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Laatste kans voor Anna-Jet Leyenaar
EDWIN FISCHER

SNEEK – Sinds anderhalve week
is Anna-Jet Leyenaar (18) begon-
nen aan een nieuw leven. Van-
daag, op het NK fierljeppen,
sluit ze haar oude bestaan af.

Anna-Jet Leyenaar is geen door-
snee meid van achttien jaar. Uit
alles blijkt dat de studente verre
van oppervlakkig is en al heel
goed weet wat het leven te bie-
den heeft. Ze weet wat ze wíl. En
dat is nu een nieuw leven, dat
zijn nieuwe ervaringen en ook
zeker nieuwe uitdagingen.

Daarom oogt ze wat moe en
speelt een verkoudheid haar
parten. ,,It binne yntroduksje-
wiken fan de universiteit yn
Wageningen. Ik ha dus ek in
protte op stap west, al ha ik al
hiel matich west mei drinken. Ik
kin it ek hiel gesellich mei in
cassis ha. Mar moatst wol mei-
dwaan, wolst net fuort bûten de
groep falle. Je moatte it allegear
ûntdekke.’’

Het is een nieuwe start, zegt
de Sneekse. Een start van een le-
ven waar ze veel zin in heeft en
ook weer het maximale uit wil
halen. ,,Sa sit ik yn elkoar. As ik
wat doch, dan wol ik it goed
dwaan. Oars fyn ik it tiidferspil-
ling. It klinkt miskien wat arro-
gant, mar ik fyn it skande om ta-
linten lizze te litten. Trochsette

en it bêste út dysels helje. Sa
stean ik yn it libben.’’

Ze bewees dat onder meer al
door het gymnasium met goede
cijfers af te ronden en ook haar
fierljepcarrière is indrukwek-
kend. Met twee nationale -, drie
Friese - en twee NFM-titels werd
ze een topper. Het zou een
mooie afsluiter zijn als ze van-
middag in Linschoten haar der-
de Nederlandse titel kon pakken
en andere favorieten als Dymp-
hie van Rooijen en Hiske Gala-
ma verslaan. ,,As ik kampioen

wurd en dan ek noch mei in top-
sprong, dan soe ophâlden wol
wat makliker wêze. It soe in
hichtepunt wêze en dêr bin ik
eins wol fan.’’

Wat dat betreft kijkt ze met ge-
mengde gevoelens naar bijvoor-
beeld een Henk Schievink. ,,Hy
docht eins net sa mear mei om
de prizen as dat er wol dien hat.
Dat soe ik sels net wolle. Oan de
oare kant hat hy himsels mei in
nij p.r. wol wer ferbettere dit sei-
zoen en dat is dochs knap.’’

Dat Anna-Jet Leyenaar van-

daag haar laatste officiële wed-
strijd ljept, is welhaast zeker. Ge-
woon omdat ze dingen goed wil
doen en de kans groot is dat ze
het ljeppen niet meer zo gedre-
ven kan en wil doen als voor-
heen. ,,Ik sis noch net definityf
dat ik ophâld, mar de kâns is hiel
grut. Alderearst om myn stúdzje
landschapsarchitectuur en ruim-
telijke planning. Ik wit net hoe-
folle tiid dat my allegear kostet.’’

Maar ook een nieuwe sport
maakt dat fierljeppen niet meer
in het plaatje past. ,,Roeien”, zegt

Leyenaar. ,,Dêr bin ik al mei be-
gûn en dat giet hiel goed. Roeien
is de grutste universiteitsport yn
Wageningen. Krekt as eartiids
mei it ljeppen wol ik no ek by it
roeien alles út mysels helje. Ik
wol sjen oft ik talint ha en sa liket
it wol. Ik wol sjen hoe fier ik kom-
me kin. Kwa krêft bin ik troch it
ljeppen wol goed, no moat ik
sjen oft ik de technyk ek goed be-
hearskje kin. Ik ha de ambysje
om te sjen oft ik ek yn dizze sport
in topper wurde kin.’’

Als blijkt dat het roeien niet
meer blijkt dan gezellig af en toe
het water op en na die tijd een
biertje pakken, dan kan het zo-
maar zijn dat Leyenaar, die met
zeven andere meiden in een villa
in Bennekom woont, volgend
jaar toch weer ljept. ,,Mar ik tink
dat ik foar dit NK wol tink en fiel
dat it myn lêste wedstriid is.’’

Een wedstrijd waarbij ze zich
op voorhand el enigszins ergert
over het té chauvinistische
thuispubliek. ,,Omdat it foar har-
ren echt in striid is tusken Hol-
lân en Fryslân. Mar it is in yndivi-
dueel NK, net in twakamp. It
wurdt dêr altyd sa oanswingele,
se ha it der dêr altyd oer dat se ús
ferslaan wolle. En dat litte se ti-
dens in wedstriid wat te folle
merke, fyn ik. Miskien fyn ik it
FK ek dêrom belangriker en
moaier. Dat is echt sfear, tradys-
je.’’
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was deze week
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voor
introductie-
week van
studentenjaar
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