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’Irritante’ Alwin Fonk 
ook juniorenkampioen
WINSUM – Alwin Fonk zette maar weer eens zijn onschuldige blik op. De hem zo
kenmerkende ingetogen glimlach sprak toch boekdelen. Want net als twee
weken geleden op de NFM, waar de eerste belangrijke titel van een fierljep-
seizoen werd vergeven, ging de tweedejaars junior er stiekem met de hoofd-
prijs vandoor. Zijn eerste sprong van 18,97 was goed voor de overwinnaars-
krans.

,,Ik kin it my wol foarstelle dat de oare favoryten my in ‘irritante’ ljepper
fine’’, bekende Alwin Fonk. ,,Want eins ha ik it hiele seizoen noch net folle
presteard, mar ik win no ek de twadde grutte wedstriid.’’

Het verhaal van Alwin Fonk dit seizoen is die van een matige aanloop en
insprong. Die essentiële onderdelen heeft de achttienjarige Burgumer dit jaar
niet zo goed onder de knie. Tot zaterdagmiddag dan. ,,Dy earste sprong wie

foar dit seizoen eins
perfekt. Al wie it net
iens de bedoeling om
sa fier te springen,
want ik hie de stok
hiel tichterby te
stean, mar op 9,10
op’e fingers.’’

Fonk kan klimmen
als geen ander. In
razend tempo, waar-
schijnlijk het snelst
van alle Friese ljep-
pers, werd de pols
uitgeklommen en wist
hij na 18,97 in het
zandbed te landen.
,,Dan tinkst sels wol
fuort ‘dizze hast
binnen’. Want de
oaren moatte dan wol
in hiel protte risiko
nimme om dêr oerhin-
ne te gean.’’

Jacob Scherjon
bevestigde dat. ,,Om
in 19 metersprong te
meitsjen moat ik hiel
hurd wurkje yn de
pols. En ast dat
moatst, dan is de
kâns ek grut dat de
sprong mislearret.
Mar dochs ha ik it

gefoel dat ik sels de titel ferspile ha, want yn myn tredde sprong wie alles
goed, mar ha ik de pols sels bryk klommen. Dan bist wol hiel lulk op dysels
hear.’’

En dus zat titelprolongatie er voor de Burgumer niet in. Hij vond het trou-
wens eigenaardig dat Fonk weer won. ,,Want eins hat hy hielendal net folle
sjen litten dit jier en kaam hjir as in outsider.’’

De andere topfavoriet, Heidenskipper Nard Brandsma, baalde eveneens
van het fenomeen Fonk. ,,Hy docht it wer, al hie ik net it gefoel dat ik der net
oerhinne komme koe. Ik moast dan wol in pr springe, mar op trainen ha ik al
in pear kear dik oer de 19 meter sprongen. Dus ik wist dat ik it koe. Mar ik bin
net hielendal fit, ha lêst fan in tean en koe net folút. Mar der is mei it NK noch
ien priis oer. Dan moat ik dêr mar foar gean.’’

Alwin Fonk staat trots met de overwinnings-
krans op het podium. Foto Niels de Vries


