
Records sneuvelen bij jongens
WINSUM - Hoewel geheel in de
schaduw van de magistrale pres-
tatie van Bart Helmholt, maakten
de jongens er zaterdag op de Win-
sumer fierljepschansen ook een
prachtige wedstrijd van. Zij profi-
teerden eveneens optimaal van de
verlaging van het zandbed in Win-
sum. Voeg daarbij de voordelen
van de carbonpols en het feit dat
de drie finalisten allen hun per-
soonlijk record fors verbeterden,
is verklaard.

Hilbert Jan Steenbeek leverde in
alle opzichten de beste prestatie.
De jongeling uit IJlst verpulverde
zijn oude record dat op 15,48
stond. Hij won de dagtitel met een
fraaie afstand van 16,39 meter.
Met die afstand kwam Steenbeek
overigens als zevende binnen in
het klassement van verste Friese
jongen ooit. In totaal was hij de
veertiende Friese jongen die de
grens van 16 meter overschreed.
Hij verdrong met die laatste finale-
sprong Alwin Fonk naar de twee-
de plaats.

De Burgumer was in de voorronde
de dertiende Friese jongen die
over de 16 meter ljepte: 16,05.
Daarmee haalde hij zijn oude re-
cord van 15,52 uit de boeken. Age
Ellert van der Velde pakte tenslot-

te met een pr van 15,11 (was
14,86) verrassend de derde stek.

Bij de junioren slaagde Jacob
Scherjon er ook in om een per-
soonlijk record te springen. De de-
butant uit Burgum zette in zijn
tweede voorrondesprong een
fraaie 17,30 meter op het score-
bord, een verbetering van 23 cen-
timeter van zijn oude record. Ge-
noeg voor de dagtitel was het niet.
Hannes Scherjon ljepte, met
speels gemak naar 17,71, al was de

Noardburgumer zichtbaar onte-
vreden met zijn eigen presteren.
Bij de dames bevestigde Scher-
jons dorpsgenote Janneke Noord-
mans pas in haar allerlaatste
sprong haar suprematie. Jildou
Postma uit Sneek leek met een
overigens zeer matige afstand van
11,41 op haar eerste dagtitel af te
stevenen. Noordmans, die de eer-
ste twee wedstrijden van dit sei-
zoen ook al op haar naam schreef,
noteerde in de finale evenwel
12,36.


