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Junioren zetten toppers in schaduw
Door Edwin Fischer

JOURE – Het was weer een echte ‘Joure-avond’, zo kon na
afloop van de negende wedstrijd geconstateerd worden.
Meer dan de helft van de fierljepsprongen mochten als
mislukt aangemerkt worden en vooral op de senioren-
schans was het drama. Oane Galama won daarop, met
slechts 17,53 meter. ,,As it sa’n minne wedstriid is, kinst
mar better de minst minne wêze’’, sprak de Heidenskip-
per lachend.

Veel verheugender waren de
prestaties op de twee andere
schansen. Daarop verbeterden
junior Jacob Scherjon en Anna
Jet Leyenaar zelfs de schansre-
cords. De meest opmerkelijke
was die van Anna Jet Leyenaar.
Johanna Tinga had op 23 augus-
tus 2000, de dag van het NK, de
damescategorie gewonnen met

14,40 meter. Bijna acht jaar hield
dat record, uiteraard nog met
de aluminiumpols gesprongen,
dus stand. 

Dat de ljepster uit Sneek ein-
delijk dat record uit de boeken
sprong was trouwens minder
opvallend. Ze timmert de laat-
ste wedstrijden weer behoorlijk
aan de weg en gaf ook toe dat

haar laatste finalesprong tot
doel had het record te pakken.
,,It gong wer lekker yn dizze
wedstriid en doe’t ik yn de ear-
ste finalesprong al 14,21 delset-
ten hie, woe ik yn de lêste it
skânsrekord oanfalle.’’ Dat
slaagde perfect. Ze zette de pols
5 centimeter (op de hand) ver-
der het water in en dat was vol-
doende.

Met een knappe uitvoering
landde ze na 14,66 meter. Ley-
enaar: ,,Ik ha de opbou no
dochs te pakken en dus wie it
net raar om no foar it rekord te
gean. Myn nivo giet omheech en
dat ha ik hjoed sjen litten. De 15-
metersprongen sitte der wer
oan te kommen, tink ik.’’

Waar Leyenaar de 15 meter-
sprongen aan voelt komen, is
Jacob Scherjon weer zover dat

de 18 meter overbrugd wordt.
Zo ook gisteravond in een win-
derig Joure. Sjoerd Hobma,
voor het eerst verder springend
dan senior-broer Thewis, open-
de de juniorenwedstrijd met
een fraaie 17,88. Nard Brandsma
ljepte daar in de wedstrijd een
centimetertje bij en pakte in zijn
eerste finalesprong met 17,97
het zeven jaar oude schansre-
cord van Bart Helmholt.

De gisteravond met 17,03
weer eens falende Hurdegaryp-
ster sprong in 2001 17,90. Even
leek Brandsma dus zijn naam
aan de juniorenschans in Joure
te verbinden, maar Jacob
Scherjon stak daar een stokje
voor. Via 16,95 en 17,47 in zijn
eerste finalesprong ljepte de
Burgumer naar een zeer knappe
18,32. ,,By de jonges hie ik twa

skânsrekords, mar dy hat Alwin
Fonk ferline jier ôfpakt. Dêrom
fyn ik it moai dat ik der no wer
ien op myn namme ha.’’

Scherjon en consorten zetten
de senioren dus in de schaduw.
Voor het eerst dit seizoen
sprong hun top-drie verder dan
Frieslands beste ljeppers. Fre-
derik Boersma profiteerde me-
de van het falen van de topklas-
sers. De A-springer, die enkele
weken geleden zijn tien jaar ou-
de pr ook al op Joure had aange-
scherpt, had aan 16,36 genoeg
om de finale te halen. 

,,De earste kear by de senio-
aren. Dat is dochs prachtich. En
Rein van der Wal sei krekt noch
tsjin my dat hy in pear jier ferlyn
de wedstriid hjir wûn hat mei
eksakt 16,36. Dus sa min wie
myn ôfstân net.’’ 


