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Vier grote fouten om van te leren
De leiderstrui van
de jongenscatego-
rie bleef, ondanks
een beroerde pres-
tatie in Joure, ste-
vig om de schou-
ders van Jos Beth-
lehem. De fierljep-
per uit IJlst besefte
dat hij nog veel te
leren heeft.

EDWIN FISCHER

Tot zaterdag was Jos Bethle-
hem, die het seizoen met
een pr van 14.83 meter be-
gon en nu al op 16.30 staat,

de revelatie van het fierljepjaar in de
jongste categorie.

De nu nog vijftienjarige springer
uit IJlst, hij wordt over precies tien
dagen zestien, won vijf van de acht
wedstrijden en was ook de grootste
kanshebber op de zege in Joure, za-
terdag.

Niet de nummer twee in het klas-
sement Folkert Veldstra of de twee
andere ljeppers die dagtitels won-
nen (Jesper Demmer en Hessel
Haanstra) waren de grootste concur-
renten zaterdag. Dat bleek Bethle-
hem zelf te zijn.

Met alle drie zijn voorrondespron-
gen ging iets faliekant mis. Het kost-
te Bethlehem een plek in de finale,
inmiddels zijn status onwaardig.

Enigszins beschaamd beschreef
de jongeling zijn optreden op de
Jouster schansen. ,,Bij de eerste
sprong had ik mijn leertje niet om
mijn voet. Ik was nog helemaal niet
klaar voor mijn sprong, ook al wist ik
dat ik als allereerste moest. Ik was
dus niet goed met de wedstrijd be-
zig’’, bekende de tiener, die meteen
aangaf dat als een goed leermoment
te hebben ervaren.

Een tweede leermoment kwam
vlot daarna. Bij de tweede sprong
gleed hij na de insprong bij zowel de
eerste als tweede klimslag naar be-
neden, in plaats van grote winst in

de polsstok te boeken.
,,Ook dat was mijn eigen verant-

woordelijkheid en schuld’’, stak hij
de hand in eigen boezem. ,,De trai-
ner zet in eerste instantie de stok
wel, maar ik moet zelf zorgen dat de
stok droog is voor ik ga springen. Ik
had hem dus niet goed afgedroogd.’’

Het leverde Bethlehem twee mis-
lukte sprongen op en bij aanvang
van de derde en laatste poging om de
finale te halen moest het dus gebeu-
ren. Fout drie werd daarbij gemaakt,
al was deze op zich positief.

Er moest en zou nu een verre
sprong gemaakt worden, de motiva-
tie droop eraf. Het gevolg was dode-

Toptalent Jos
Bethlehem komt
zichzelf tegen
op schans in Joure

lijk. Bethlehem: ,,Ik wilde te graag.
Dat gaat dan ten koste van de aan-
loop en insprong. Als ik te snel aan-
loop, dan spring ik ook verkeerd in.
Dat de polsstok meteen scheef ging
was daar het gevolg van.’’

En dus bleef het publiek in Joure

bij de jongens verstoken van een fi-
naleoptreden van de leider in het
jongensklassement. Bethlehem
baalde daarvan. ,,Natuurlijk baal ik,
maar aan de andere kant gun ik het
de andere jongens ook wel’’, zei de
IJlster.

Fout nummer vier was gemaakt.
Bart Helmholt is geen topper gewor-
den door een ander ook wat te gun-
nen. Bethlehem keek bedremmeld
bij die opmerking. ,,Ik moet nog wel
meer de wil krijgen om te winnen.
Maar op het mentale vlak word ik
ook nog niet gecoacht.’’

Maar dat zullen zijn trainers Niels
Koetsier, Rimmer Abma en Thewis

Hobma ongetwijfeld snel oppakken.
Bethlehem zag uiteindelijk achter op
de schans toekijkend hoe Gerard
Hooisma met een fraai pr van 16.73
de dagzege pakte.

Bij de topklassers bleek de zon zo-
als altijd bij een avondontmoeting te
veel van invloed. De winnende af-
stand van Oane Galama was slechts
19.65 meter.

De 18.32 meter waarmee Jan Teade
Nauta bij de junioren won, was voor
Jouster begrippen prima.

Marrit van der Wal won met 15.12
meter bij de vrouwen, bij de meisjes
was Maureen Poiesz met 14.63 meter
de sterkste.
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