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Kramer grijpt ook
naast juniorentitel
•

Wijnstra en Haanstra worden
afgetroefd in jongenscategorie

Grijpskerk | Met een Nederlandse juniorentitel voor Ricardo Faaij (18,72)
uit Haastrecht en een jongenstitel
voor Benschopper Reinier Overbeek
(17,95) was er zaterdag in Grijpskerk
slechts een bijrol voor de Friese ljeppers. Zij legden het op papier al af tegen de Hollandse concurrentie en
moesten op de schansen ook daadwerkelijk het hoofd buigen.
Zo was er opnieuw een gemiste
kans voor Freark Kramer. De ljepper
uit It Heidenskip won het juniorenklassement van het Frysk Ljeppers
Boun, maar moest de Friese titel twee
weken geleden tot zijn spijt aan IJlster
Jan Teade Nauta laten. Zaterdag was
Faaij - die aan zijn eerste sprong van
18,72 genoeg had - Kramer dus de baas.
,,Ik baal nu minder dan na het FK,
maar jammer is het wel”, zei Kramer.
Hij kwam zelf tot 18,28 en ging
daarmee als tweede de finale in, ach-

ter Faaij, maar voor Paul van Meijeren
(17,95) uit Zegveld. Jan Teade Nauta
Nauta, Bobby Zwaagman en Rutger
Piersma haalden de eindstrijd daardoor niet. ,,Ik zat heel lekker in de
wedstrijd, terwijl Ricardo maar één
goeie sprong gemaakt heeft. Maar ja,
dat is het spelletje”, wist Kramer. Of
hij dit seizoen misschien te vroeg in
het seizoen gepiekt heeft? ,,Dat denk
ik soms zelf ook wel eens. De echte
topsprong ontbrak nu ook. Maar die
wil ik dit jaar nog wel maken. Dan komen die titels hopelijk volgend jaar.”
In de jongenscategorie plaatsten Jarich Wijnstra (17,04) uit Tzum en Fries
kampioen Hessel Haanstra (16,69) zich
weliswaar voor de finale, maar de
17,95 meter van Reinier Overbeek was
verder dan Wijnstra en Haanstra vooralsnog ooit in welk zandbed dan ook
landden. Het tweetal sprong zich in de
teleurstellende eindstrijd dan ook
stuk op de winnende afstand van de
Benschopper, die daarmee de eerste
Nederlandse titel van de in de fierljepsport niet onbekende familie Overbeek wist te verzilveren.

