
Alwin Fonk pakt titel
met nieuw Fries record
Door Edwin Fischer

WINSUM - Het was zaterdag in
Winsum een volledig ‘Burgu-
mer feestje’. Bij de senioren
won Bart Helmholt, bij de junio-
ren was Hannes Scherjon de
beste en ook bij de jongens en
de dames ging een lid van afde-
ling Burgum met de eerste prijs
aan de haal. Alwin Fonk werd
met een Fries record van 17,67
meter (voor de wedstrijd 17,66)
de meer dan terechte Friese
jongenskampioen. Janneke
Noordmans pakte als favoriete
de zege bij de dames. Met de
‘vier op vier’ evenaarde Bur-
gum de prestatie van It Hei-
denskip, dat vorig jaar alle titels
won.

Het was bij de jongens, hoewel
sommige ‘kenners’ daar anders
over dachten, niet de vraag wie
er zou winnen, maar met welke
afstand Alwin Fonk Fries kampi-
oen zou worden. De klasse-
mentsleider was de laatste we-
ken in topvorm, met de benade-
ring van het Fries record op
woensdag in IJlst (hij sprong
17,45, het record van Piet

Scherjon stond op 17,55) als be-
wijs.
Met een mooi opgebouwde
wedstrijd - de Burgumer begon
met 15,77 om daarna met 17,03
zijn titel al bijna veilig te stellen
- zette hij in de derde voorron-
de een voor de overige jongens
niet meer te beljeppen 17,66
neer. ,,Dit wie gewoan top-
foarm. Ik hie eins ek wol fer-
wachte dat ik de titel pakke soe
en dat ik hiel fier springe soe’’,
zei Fonk. Hij zag tot zijn genoe-
gen dat bij nameting het nieuwe
jongensrecord op 17,67 werd
vastgesteld.
Clubgenote Janneke Noord-
mans had iets meer moeite om
de titel bij de dames te verove-
ren. Na de voorronde stonden
zij en Jildou Postma (beiden
sprongen 13,14) gelijk. En dus
leek het een spannende finale
te gaan worden. De Burgumse
produceerde in haar eerste po-
ging echter al meteen de win-
nende sprong van 13,98. ,,As ik
in kear de tiid ha om te klimmen
en rjocht oer gean, dan wit ik
dat ik hiel fier komme kin.’’
Postma probeerde het nog wel,
maar nam net te veel risico.


