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Vierde gouden NFM-hangertje
Burgumer Alwin Fonk

IT HEIDENSKIP – Wie zijn geld vooraf op Alwin Fonk
had gezet, zou zaterdag als rijk man uit It Heidenskip
zijn vertrokken. Mits er natuurlijk een wedkantoor
genegen was geweest om de NFM te omarmen. Om-
dat dat niet het geval was, ging slechts een enkeling
met louter een tevreden gevoel naar huis. Met Alwin
Fonk zelf voorop, want de Burgumer won weer eens
op uiterst verrassende wijze een grote prijs.

Schuldig voelde Alwin Fonk - in 2006 en 2007 NFM-
winnaar bij de jongens en vorig jaar ook bij de junio-
ren - zich niet. Wel kon hij zich voorstellen dat de an-
dere junioren, en met name de favorieten Jacob
Scherjon, Hollander Jan Willem de Groot en thuis-
springer Nard Brandsma, fors van hem baalden. ,,Ik
wie wer net in favoryt, mar gean der wol wer mei de
titel fantroch.’’

Het begint zo langzamerhand het handelsmerk van
de Burgumer te worden, goed zijn op de belangrijke
wedstrijden. Althans, winnen in de wedstrijden waar
grote prijzen te verdelen zijn. Want goed was hij ei-
genlijk niet. ,,It gong hielendal net, ik wie fiersten te

gespannen. Nei twa sprongen hie ik my mar krekt
pleatst foar de twa lêste sprongen. En doe wienen de
senuwen yn ien kear fuort.’’

Zonder druk maakte Fonk weer eens een uiterst
gemakkelijk lijkende sprong en landde na 18,96 me-
ter. En daar waar Heidenskipper Nard Brandsma ei-
genlijk een prima wedstrijd sprong, met afstanden
van 18,36 en 18,39, was de titel dus voor Fonk. Al had
de thuisspringer in de allerlaatste sprong de titel
voor het grijpen.

Brandsma verprutste evenwel een zekere winst.
,,Ik gong wat nei links en woe korrisjeare. Dat die ik
fiersten tefolle en no gong ik wol fjouwer meter nei
rjochts.’’ Hij landde nu op 18,52. Een dikke en dus
winnende 19 metersprong was daarmee verkeken.
Het tekende de sportman in Brandsma dat hij direct
na die sprong zijn emoties de vrije loop liet. Fonk: ,,Ik
kin my Nard hiel goed foarstelle. Hy hie it miskien
wol fertsjinne, mar dat heart by it ljeppen’’, vond Al-
win Fonk, met alweer het vierde gouden hangertje
op zak. 


