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Bobby Zwaagman sluit
juniorentijd af met titel
WINSUM Stoer, ingetogen en
vooral ‘cool’ begroette Bobby
Zwaagman zijn Friese titel bij de
junioren.

,,Mezelf op uitbundige wijze ui-
ten zit niet echt in mij’’, verklaar-
de de laatstejaars junior uit IJlst
zijn manier van juichen. ,,Maar
geloof me, van binnen heerst er
euforie op het moment dat ik na
de mislukte aanval van Freark
Kramer ook de laatste poging van
Rutger Piersma zag stranden.’’

Mede-favorieten Jan Teade
Nauta en Jetse Bokma haalden de
finale niet. Zwaagman gooide
met zijn eerste finalesprong - een
prachtige 19,52 meter - de wed-
strijd in het slot. ,,Zowel Freark als
Rutger kunnen die afstand aan.
Als je hen dan ziet falen, is dat
echt een machtig gevoel. Dit was
pieken op het juiste moment,
mijn laatste FK bij de junioren.’’

Jarich Wijnstra won de titel bij
de jongens met een sprong van

18,13. En eerde zo zijn pake. Die
overleed op 25 mei.

Na zijn winst liepen de emoties
hoog op bij de springer uit Tzum.
,,Pake wie der altiid op it FK en
wie in grut fan.’’

De Friese titel leek naar Wietse
Nauta (17,89) te gaan. Wijnstra be-
waarde zijn beste sprong voor het
laatst. ,,Ik sil noch faak oan dizze
dei weromtinke. En oan pake.
Dizze is ek foar him.’’

Bij de meisjes was de Friese ti-
tel voor Fardau van Akker. Dat
was verrassend want Van Akker
had tot zaterdag nog nooit een
dagzege geboekt. In Winsum
hield ze met een persoonlijk re-
cord van 15,42 meter Sigrid Bok-
ma van titelprolongatie af.

,,Ik wist wel dat ik vandaag
goed zou springen, maar dat het
zo goed zou gaan en mijn pr dik
zou verbeteren niet hoor. Dit is
toch wel onwerkelijk’’, sprak de
kersverse Friese kampioene uit
Suwâld.

Klaske Nauta gaat uit haar dak na haar winst.
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