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Nauta kanwel leven
met nieuwe status

n Gerard Bos

Winsum | Met een glimlach groter
dan groot deed fierljepper Jan Teade
Nauta (IJlst) zaterdagmiddag in Win-
sum na de Friese kampioenschappen
zijn verhaal. Het was het verhaal van
een nieuwe kampioen in de jongens-
klasse. Een verhaal van een outsider
die zichzelf ineens als favoriet terug-
vond in het fierljepjaar 2014. En het
was het daarnaast het verhaal van
hoe je als jonge ljepper de druk en
hoge verwachtingen kunt omzetten
in de klinkende munt die Friese titel
heet.

Het is altijd al zo geweest en het
zal ook altijd zo blijven: doordat top-
pers in de fierljepsport op een be-
paald moment uit leeftijdtechnische
overwegingen doorstromen naar de
junioren, is het bij de jongens bijna
ieder jaar weer afwachten wie als
nieuwe topljepper opstaat. Sommige
ruwe diamanten verliezen namelijk
al snel hun glans, anderen gaan juist
schijnen als nooit tevoren.

Dat laatste is op Nauta van toepas-
sing. Hij stond vorig jaar nog vooral

in de schaduw van Bobby Zwaag-
man (nu junioren) en Tom Hoekstra
(gestopt), zijn clubgenoten bij IJlst.
Maar 2014 is zíjn jaar geworden.
Twaalf zeges en ook de winst op het
NFM; het maakte van Nauta zaterdag
voorafgaand aan het FK de te klop-
pen man. Of in dit geval: jongen.

Van outsider naar favoriet. ,,Het
was een nieuwe uitgangspositie: ik
móest winnen”, knikte Nauta na af-
loop. Het lukte, met 17.58meter. Dat
was een brug te ver voor zijn voor-
naamste uitdager Freark Kramer uit
It Heidenskip (16.52).

Nauta: ,,Ik wist wel dat hij nog
gevaarlijk kon worden, hij heeft
al vaker laten zien dat hij ver kan
springen. Ik heb daarom ook geen
moment tijdens de wedstrijd durven
denken dat ik de titel al binnen had.
Maar het is geweldig dat het gelukt
is, want ik had dit seizoen eindelijk
echt een grote kans om het FK te
winnen. Die heb ik gepakt.”

En dus is het een droomjaar. Hoe-
wel? ,,Ik wil nu ook nog het NK (eind
augustus, red.) winnen. Dat moet
kunnen.” Driemaal raden wie zijn
grootste concurrent is: ,,Freark Kra-
mer, let maar op.”


