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Leijenaar gelooft weer 
IT HEIDENSKIP – Anna Jet Leijenaar heeft precies tien dagen in onzeker-
heid geleefd. Dymphie van Rooijen vestigde op 1 juli in Vlist met een
onwaarschijnlijk verre sprong van 16,34 meter een Nederlands fierlje-
precord. ,,’Dat kin ik noait ferbetterje dit seizoen’, tocht ik fuort doe’t ik
it hearde’’, bekende Leijenaar zaterdagavond op de schansen van It Hei-
denskip.
De Sneekse voegde er evenwel direct aan dat ze nu wel weer geloof had
in het heroveren van het nationaal record. De reden was simpel. Met een
nog lang niet perfecte sprong had ze even daarvoor haar persoonlijk- en
Fries record, dat ze op 5 augustus van het vorig jaar in IJlst op 15,70 had
gezet, aangescherpt. Leijenaar kwam eergisteren uit op 15,80 meter.
Ze reageerde in eerste instantie lauw. ,,Omdat ik net iens yn’e gaten hie
dat ik sa fier wie. Ik gie wat bryk en siet net iens hielendal yn de top. En ek
de útsprong wie net optimaal. Pas doe’t ik efter op de skâns stie en ik
hearde dat it 15,80 wie, leaude ik it. En wie ik wol hiel bliid hear.’’
Blij met een bevestiging, waar ze toch anderhalve week naar smachtte.
Want Van Rooijen had met het afpakken van Leijenaars nationaal record
en vooral de geweldige afstand een dreun van jewelste uitgedeeld. ,,Mar
no ha ik in tikje werom jûn. Se wit no dat ik der ek noch bin en dat ik ek yn
de sechtjin springe kin. Want dat hie der mei dizze sprong al ynsitten. En
dêr baal ik noch al wat fan, ik hie hiel graach in 16 meter sprongen.’’
En dus bleef de reactie toch nog wat ingetogen. Al had dat voor Leijenaar
niets te maken met het feit dat ze enkel iets verbeterde met wat ze al had.
,,Doe’t Dymphie it nasjonaal rekôrd ferbettere hie ik sa yts fan ‘shit, dêr
giet myn rekôrd’. Mar no is it echt in útdaging om it werom te krijen. It hat
myn hiele seizoen oars makke.’’
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Vlak voor haar Friese record laat Anna Jet Leijenaar de pols zetten. Foto LC/Jan de Vries


