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Tessa Kramer piekt op het FK en treedt in voetsporen van haar moeder Etty
EDWIN FISCHER

WINSUM Niet Marrit van der Wal
werd zaterdag gehuldigd als Fries
kampioen fierljeppen, maar Tessa
Kramer. Zij won de titel met een
sprong van 15,15 meter.

Kramer, na jaren afwezigheid dit sei-
zoen teruggekeerd in het fierljeppe-
loton, had enkele weken geleden in
Grijpskerk een vooruitziende blik.
Toen won de in Amersfoort wonen-
de en uit It Heidenskip afkomstige
ljepster met een prachtig persoon-
lijk record van 15,88. Ze droomde
daarna even hardop. ,,As alles klop-
pet en Marrit (Van der Wal, red.) net
in topdei hat, dan kin ik yn Winsum
winne”, zei ze toen.

En daar stond de 26-jarige spring-
ster zaterdag opeens met een hele-
boel prijzen. Een prachtige krans,
twee fonkelende medailles, de sul-
veren pols en het kleinood behoren-
de bij de verste afstand in zowel de
vrouwen- als meisjescategorie.

Met haar zege, die ze ondanks het
falen van favoriet Marrit van der Wal
zeker niet in de schoot geworpen
kreeg, trad ze in de voetsporen van
haar moeder. Etty Spriensma was in
een ver verleden met vijf Friese titels
een topljepster. Zover is dochter Tes-
sa nog niet. ,,Mar ik bin net dwaande
mei dat soarte saken’’, zei ze.

Kramer springt voor zichzelf en
deed dat dus zaterdag ook. Ondanks
de voor FK-begrippen sfeerloze am-
biance, ervoer de Amersfoortse de

wedstrijd toch als spannend. Vooral
de finale. ,,It wie earst spannend oft
ik dy wol helje soe, mar it wie myn
gelok dat Marrit net goed sprong’’,
sprak Kramer. Daarin bleef ze met
15,15 uiteindelijk Maureen Poiesz
(14,86) uit Sneek de baas.

Dat de uitgesproken titelfavoriete
er in de eindstrijd niet bij was, vond
ze zelf allerminst erg. ,,It wie prima
sa’’, mompelde Van der Wal. Ze ver-

telde vervolgens dat de voorbije
twee weken zonder wedstrijd ervoor
gezorgd hadden dat ze het gevoel
had dat het seizoen al voorbij was.

Daarbij hielp het matige weer ook
niet mee. Tel daarbij op het feit dat
ze absoluut favoriet was én de we-
tenschap dat ze bij normaal preste-
ren toch wel zou winnen, en het mo-
tivatieprobleem is uitgelegd. ,,Ik wit
ek net oft ik noch trochgean mei it
ljeppen’’, zei Van der Wal in een op-
welling. Zo’n vaart zal het hopelijk
niet lopen, want ze blijft een parel
voor de sport en behoort eigenlijk
pas te stoppen als ze op alle vlakken
recordhoudster is van afstanden en
het aantal behaalde titels.

Waar Van der Wal haar zoveelste
kans op een grote titel aan zich voor-

bij liet gaan, was Pytrix Westra er als
de kippen bij om haar eerste grote
kampioenschap (ze won wel al twee
keer een jeugd-NK) te winnen. Bij de
meisjes was haar 14,57 ruim vol-
doende voor een plekje bij de kampi-
oenenhuldiging in het zandbed.

Daar stond ook de al verwachte
Wisse Broekstra uit Tzummarum.
Ondanks alle druk vooraf – Broek-
stra werd als uitgesproken jongens-
favoriet en kersvers Fries record-
houder veelvuldig geïnterviewd –
voldeed hij aan de hoge verwachtin-
gen.

In de voorronde sprong het lid
van de organiserende Winsumer
vereniging al 18,28. Hij wist dat zijn
tweede Friese jongenstitel (hij won
ook in 2018) een feit was.

‘It wie myn gelok
dat Marrit net
goed sprong’
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