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Zwaagman is na
jaren ‘eindelijk’
beste van Fryslân
•

Wijnstra klopt favoriet Nauta
in spannende jongensfinale

Winsum | In zijn laatste jaar als junior heeft Bobby Zwaagman zaterdag
eindelijk zijn eerste Friese titel veroverd. De twintigjarige ljepper uit
IJlst, die komende winter aan de overstap naar de senioren toe is, rekende
bij het FK in Winsum af met Rutger
Piersma (Molkwerum) en Freark Kramer (It Heidenskip). Een sprong van
19.52 meter was genoeg voor de zege.
,,Dit is supermooi”, zei Zwaagman, die bij de jongens al wel twee
keer Nederlands kampioen werd en
evenzovaak de NFM-titel op zijn
naam schreef. ,,Eindelijk. Ik heb hier
zó ontzettend lang op moeten wachten. Tijdens mijn jongensjaren lukte
het me nooit en ook als junior kwam
het er maar niet van. Maar nu pak ik
‘m in het laatste jaar voordat ik naar
de senioren moet. Echt fantastisch.”
En zo bleek het persoonlijk record
dat hij een week eerder in Burgum
sprong (19.99) een voorbode voor FKsucces. ,,En dat terwijl er wel vier à vijf
kanshebbers waren”, wist Zwaagman. ,,Het is dit seizoen superspannend in onze klasse. Je moet een topdag hebben om te winnen. Die had ik
vandaag. Alles klopte. Ik zat er vanaf
het begin lekker in en kon de stok telkens een stukje verder zetten. Als je
dan in je eerste finalesprong over de
negentien meter springt, weet je dat
het voor de anderen moeilijk wordt.”
Dat besefte ook Freark Kramer,
die met zeven dagtitels op zak als de
te kloppen man het FK in was gegaan.
,,Ik had er meer van verwacht. Het begon met 17.83 en 18.17 nog wel lekker, maar daarna ging het mis. De
derde sprong was niks, bij de vierde
miste ik ‘m en bij de laatste zat ik er
wat te laag in en ging ik te snel over.”
,,Bobby was vandaag de beste.
Meer kan ik er niet van maken”, zei
Kramer eerlijk. ,,Maar ik had het na-

tuurlijk graag anders gezien. Ik had
Bobby’s 19.52 nog wel kunnen overtreffen, maar dan moet alles kloppen. En dat is lastig bij een laatste
sprong, als een titel op het spel staat.”
Bij de jongens zat het venijn in de
staart. De IJlster klassementsleider
Wietse Nauta leek in zijn laatste jaar
in de jongenscategorie en in navolging van de zijn NFM-titel eindelijk
toe te slaan met een nieuw kampioenschapsrecord (17.89). Maar thuisljepper Jarich Wijnstra (Tzum) zette
de ranglijst in zijn laatste finalesprong met een afstand van 18.13 meter volledig op z’n kop. Goed voor een
nieuw persoonlijk en kampioenschapsrecord. En kampioenstranen.
,,Hier heb ik in de winter al naar
toe gewerkt en keihard voor getraind om op het FK te pieken. En als
het er dan ook uitkomt, dan doet je
dat wel wat”, zei een licht geëmotioneerde Wijnstra na het onverwachte
succes. Hij pakte dit seizoen weliswaar vijf dagtitels, maar dat aantal
woog niet op tegen de dertien zeges
van rivaal Wietse Nauta. ,,In de finale had ik er niet al teveel vertrouwen
in dat het nog goed zou komen.”
Reuzenstap
Na drie eerdere mislukte pogingen
leek Wietse Nauta via 17.03 met 17.89
een reuzenstap te hebben gezet naar
de felbegeerde Friese titel. ,,Iedereen
wil het FK winnen en dit was mijn
laatste kans bij de jongens. Dit was
mijn kans en op het moment dat je
het niet meer verwacht, dan gebeurt
het toch nog”, baalde Nauta.
In de schaduw van de tweestrijd
liftte de dertienjarige Wisse Broekstra
(Tzummarum), van de organiserende
verenging uit Winsum, mee naar de
finale. Met een nieuw pr van 16.07 meter speelde hij geen rol van betekenis,
maar dat had hij ook niet verwacht.
,,Het is mijn eerste ‘grote’ FK en ik ben
de jongste van het stel. Ik heb vooraf
ook geen moment gedacht hier te
staan, maar ik ben dik tevreden.”

