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Geweldige avond voor vriend en vriendin
HARM POSTMA

IT HEIDENSKIP – Hij, Hans Ulco
de Boer uit Jutrijp, werd tweede
bij de junioren. Zij, vriendin Klas-
ke Nauta uit IJlst, won bij de vrou-
wen.

,,Klear”, dacht De Boer na de eerste
finalesprong van zijn rivaal Wilco
van Amerongen uit Benschop. Die
ljepte de wedstrijd meteen dood
met een fantastische afstand van
19.96 meter. Toen wist Jutrijper De
Boer al dat de gouden hanger aan
zijn neus voorbij zou gaan.

Terwijl het publiek nog sidderde
van opwinding na de machtige
sprong van Van Amerongen (,,alles
klopte”), moest De Boer aan de bak
voor zijn eerste sprong van de
avond. Hij waagde teveel, beland-
de in het water en moest meteen
daarna een afstand zetten om zich
te plaatsen voor de laatste twee fi-
nalesprongen.

De Boer ljepte vrij gemakkelijk
naar 16.99 en kwam in zijn derde
poging al tot 19.19, waarmee hij

uiteindelijk de zilveren hanger
won. Sytse Bokma uit Hindeloop-
en moest genoegen nemen met

een vierde plaats.
De Boer realiseerde zich dat er in

zijn derde sprong meer had geze-
ten. ,,Ik siet in heale meter ûnder
de top en hie noch in klimslach
meitsje kind. Wa wit hie der dan ek
in hege njoggentjin meter foar my
ynsitten.”

Zover kwam het niet en zijn
vierde poging mislukte. ,,Mar ik ha
no wol it gefoel dat ik einlings
trochbrutsen bin. Dat is al gewel-
dich. En it wie in ûnfoarstelber
moaie jûn. Eltsenien siet sa moai
yn de wedstryd. En myn freondin-
ne (Klaske Nauta uit IJlst) wint dan
ek noch by de froulju. It koe net
better.”

Nauta steeg boven zichzelf uit.
Zij pakte – bij afwezigheid van de
Hollandse topfavoriet Dyphie van
Rooijen - haar eerste NFM-titel. Vijf
minuten na de prijsuitreiking was
ze nog niet van de schrik beko-
men. ,,Ik moast oer de 16.02 meter
fan Hilianne van der Wal hinne yn

myn lêste sprong. Dat hie ik ear-
der al sa faak hân. En eltse kear
slagge it net.”

Gesteund door de woorden van
haar trainer Thewis Hobma - ,,no
alles der út helje, al brekst in
poat”- deed Nauta nu wel wat ze
moest doen. Ze sprong een per-
soonlijk record van 16.23. ,,Sa fier
springe en dan ek noch kampioen
wurde. Op de dei dat Hans Ulco en
ik trije moannen ferkearing ha, it
is hast net te leauwen.” Van der
Wal (Noardburgum) baalde naar
eigen zeggen maar heel even. ,,Ik
gun it Klaske fan herte.”

Bij de jongens was de spanning
na een ronde al zo’n beetje weg.
Tom Hoekstra (IJlst), houder van
het leiderstricot, ljepte in zijn eer-
ste sprong al 17.35 en won daar-
mee afgetekend.

Zijn plaatsgenoot en grootste
concurrent Bobby Zwaagman
kwam tekort voor de laatste twee
finalesprongen.
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