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Junior ljept in Joure
beter dan topklassers
Door Edwin Fischer

JOURE – Henk Schievink won gis-
teravond op de schansen van
Joure de negende fierljepwed-
strijd van het seizoen. Blij was
de topklasser amper. ,,Wy ha in
flater makke’’, aldus de winnaar,
,,mei syn allen.’’ Schievink doel-
de op de complete off-day van
de topklassers, zichzelf incluis.
Al was hij met 18,06 meter de
minst slechte. Dat Nard Brands-
ma met 18,19 bij de junioren
won, zei nog veel meer over het
falen der toppers.

Net als vorig seizoen was ook
dit jaar de tweede wedstrijd die
op de Jouster accommodatie
versprongen werd een van zeer
bedenkelijk niveau. Destijds
was Oane Galama de beste bij
de senioren, met slechts 17,53
en bleek junior Jacob Scherjon
met 18,32 al die grote mannen
de baas.

Nu was die eer voor Nard
Brandsma. ,,Dêrom kin ik ek net
echt trots op myn oerwinning
wêze’’, zei Henk Schievink. ,,In
zege is in zege en miskien is it
wol de ienigste dy’t ik heljen
gean dit seizoen, mar in junioar
hat wol fierder sprongen. Al siz
ik der wol by: alle lof foar Nard
hear.’’

Schievink brandde zichzelf
en zijn mede-senioren nog ver-
der af. ,,It wie knap kloaten. Wy
hiene net it fermogen om elkoar
op te peppen. En ik tink dat Bart
(Helmholt, red.) him wol ûnder
de earm kitelt. Want wy bakke
der neat fan sûnt hy blesseard
is.’’

Nard Brandsma vond het alle-
maal wel prima en met genoe-
gen constateerde de Heidens-
kipper dat hij alle andere ljep-
pers achter zich had gelaten. Hij
pakte met 18,19 meter zijn vier-
de dagtitel van het seizoen, en
was desondanks nog kritisch.
,,It wie in goeie ôfstân en ik bin
tige wiis mei de zege, mar eins
hie ik noch fierder kinnen en ek
moatten. Want yn de finale
tocht ik dat ik bryk gong en
stoppe mei klimmen. Mar ik
gong kearserjocht. Dy sprong
ha ik dus ferskyten. Mar dat ik
ek foar de topklassers einigje, is
wol ekstra moai.’’

Naast de opmerkelijke zege
van Brandsma bewaarde Anna
Jet Leijenaar het lekkerst tot het
laatst. In haar laatste finale-
sprong, tevens de allerlaatste
poging van de avond, gaf ze
haar dagtitel extra glans door
15,13 meter te noteren. De
Sneekse leverde daarmee een
prestatie van formaat want ze
verbeterde haar eigen schans-
record met maar liefst 47 centi-
meter. Exact een jaar geleden
zette ze die scherp op 14,66.

Bij de jongens vond Albert-
Jan Venema zijn Waterloo. De
ljepper uit Feanwâlden had de
eerste acht wedstrijden gewon-
nen, maar dit keer was het Hans
Ulco de Boer die de dagtitel
greep. Die het talent uit Jutrijp
overigens voor de neus van Gre-
gor Boelens wegkaapte. De
Baaiumer had 15,59 gespron-
gen, maar zag zijn concurrent er
in de slotsprong met 15,85 toch
nog overheen gaan.


