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Friezen domineren NK bij de jeugd
Door Edwin Fischer

BURGUM – Wie van tevoren voorspeld
had dat bij zowel de junioren als in de
jongenscategorie geen enkele fierljep-
per uit het Hollandse kamp de finale
zou halen, was direct voor een enor-
me chauvinist of zwartkijker – al naar
gelang de afkomst Fries of Hollander
was – uitgemaakt. Toch stonden er za-
terdag in Burgum acht Friezen in bei-
de klassen (vijf junioren en drie jon-
gens) in de finales. Met uiteindelijk
Burgumer Alwin Fonk en Hans Ulco de
Boer uit Jutrijp als terechte winnaars.

Dat Alwin Fonk in zijn eerste jaar bij
de junioren zijn reeks NK-zeges van
2006 en 2007 zou uitbreiden, lag eigen-
lijk niet in de lijn der verwachting.
Omdat zowel klassementswinnaars
Jacob Scherjon aan Friese zijde en
Hollander Jan Willem de Groot bij de
kenners meer als favoriet gezien wer-
den.

Toch was Alwin Fonk de beste van
het NK. En deed de Burgumer wat hij
het beste kan; vlammen op het mo-
ment dat de grote prijzen verdeeld
worden. Het Fries kampioenschap,
twee weken geleden, was wat dat be-
treft ook een incident. Toen miste hij
de finale, nu stelde hij al in de voor-
ronde de eindzege veilig.

In zijn tweede poging sprong Fonk
immers 19,09 en wist hij genoeg. ,,Ik
hie fuort it idee dat net ien dêr mear
oerhinne gean soe. ‘Dit is de winnen-
de sprong’, tocht ik doe’t ik de ôfstân
seach.’’ En hij kreeg gelijk. Hoewel
Heidenskipster Nard Brandsma wel
nog enkele malen dreigend in de pols-
stok zat, kwam hij toch niet verder
dan het evenaren van zijn persoonlijk
record; 18,49.

Ook topfavoriet Jacob Scherjon
bleef ver verwijderd van Fonks af-
stand. En hij kon vrede hebben met de
titel van zijn dorps- en clubgenoot.
,,Alwin stiet der dochs mar wer op in
grutte wedstriid. It is en bliuwt in na-
toertalint. Mar ik ha it FK en it klasse-
mint wûn, dus kin ik wol vrede mei diz-
ze útslach ha.’’

Dat gevoel heerste er ook bij Daan
de Vries. Hij leek lange tijd de verras-
sende kampioen bij de jongens te wor-
den, maar de fierljepper uit Veenwou-
den zag Hans Ulco de Boer in de finale
toeslaan. De Vries was met een mooi
p.r. van 16,65 als beste de finale inge-
gaan. Klassementswinnaar De Boer,

die zich nipt als derde voor de eind-
strijd geplaatst had, zette in de eerste
finalesprong evenwel precies dezelf-
de afstand neer.

In de tweede sprong liet het talent
uit Jutrijp zien dat hij toch echt Fries-
lands beste, en in dit geval ook Neder-
lands beste fierljepper bij de jongens

is. Met een fraaie sprong van 16,83 ver-
overde hij zijn eerste nationale titel.
,,Nei it missen fan de finale op it FK
woe ik perfoarst dizze titel winne.
Want it klassemint winnen en dus oer
it hiele seizoen besjoen de bêste wêze
en dan gjin titel pakke, dat kin dochs
net?’’

Foto Niels de VriesAlwin Fonk poetst zijn polsstok op en springt naar de nationale juniorentitel.


