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Nauta geeft Galama koekje van
eigen deeg met eerste NK-winst

N
Ernst Slagter

Nogvoordat haar winnende
afstand daadwerkelijk op
het scorebord prijkte,

maakte Klaske Nauta haar vreugde-
rondjes al in het Vlister zandbed. De
ljepster uit IJlst had zaterdag geen
meetapparatuur nodig om te weten
dat ze voor het eerst in haar leven
de beste van Nederland was gewor-
den.

De wijze waarop dat geschiedde
schurkte tegen de perfectie aan.
Nauta was op pole-position de finale
ingegaan met 15,77. Ook toen al was
Hiske Galama met 15,41 de naaste
achtervolgster, maar de uit Haule
afkomstige ljepster zou het Nauta
later nog veel lastiger maken.

De Hollandse troeven Dymphie
van Rooijen, Wendy Helmes en
Fabienne Overbeek figureerden
slechts in het spektakel bij de vrou-
wen. Fries recordhoudster Marrit
van der Wal uit It Heidenskip haalde
de eindstrijd niet eens. De schijn-
werpers stonden enkel en alleen op
Nauta en Galama.

Die laatste had op het FK in Winsum
in haar laatste sprong verrassend de
titel in de wacht gesleept. Destijds
ging het ten koste van Nauta en in
Vlist leek Galama dat kunststukje
zowaar te herhalen.

Want weer ging Galama in haar
laatste finalepoging aan Nauta
voorbij met 15,97 meter. Vervolgens
was alleen de latere kampioene uit
IJlst nog aan de beurt. ,,Juist daarom
had ik absoluut niet het gevoel dat
de buit binnen was. Klaske kan
altijd goed tegen de druk”, zei Gala-
ma.

Dat bleek, want op dat allerlaat-
ste moment sloeg Nauta kiezelhard
toe. De ljepster uit IJlst sprong met
16,31meter verder dan ze ooit deed
en kon haar geluk logischerwijs niet
op. ,,Dit is echt een droom die uit-
komt. Mooier kan ik het niet beden-
ken. Met 15,77 winnen was al super
geweest, maar dit is het toppunt.
Man, wat ben ik blij.”

Galama toonde zich niet voor het
eerst een sportief verliezer. ,,Klaske
zei nog ‘sorry’ toen ik haar felici-
teerde. Maar dat was toch nergens
voor nodig? Ze heeft het geweldig
gedaan en deze titel helemaal ver-

diend. Ik ben alsnog supertevreden
en voel me ook een beetje kampioe-
ne. Dat ik aan het eind van het
seizoen nog mee zou doen om de
prijzen, had ik nooit verwacht.”

Toch een jaar extraToch een jaar extra
Mede doordat Galama in het eerste
gedeelte van het seizoen in de mar-
ge acteerde, was ze van plan na dit
seizoen te stoppen als ljepster. Op
dat besluit is ze na haar FK-winst en
bijna NK-winst toch maar terugge-
komen. ,,Ik plak er nog een jaartje
aan vast. Nu ik hier sta, denk ik: is
het seizoen nu alweer voorbij? Dat
zegt genoeg. Ik heb er nu alweer zin
in.”

Voor Nauta kon het feestje in
Vlist niet lang genoeg duren. ,,Er
zijn mensen die gedacht hebben:
waar is Klaske dit seizoen gebleven?
Maar ik heb de Nationale Fierljep-
manifestatie gewonnen, spring hier
een persoonlijk record en pak de
Nederlandse titel. En dat is nog niet
eens alles. Ik ben vaak op het laatste
moment voorbij gesprongen, maar
nu was alles anders. Nu deed ik het
zelf. En dat is een heerlijk gevoel,
kan ik je vertellen.”

NK-winnares Klaske Nauta uit IJlst krijgt de felicitaties van Anna Jet Leyenaar, één van haar voorgangsters.
Van Leyenaar (16,05 in 2009) nam Nauta (16,31) ook het kampioenschapsrecord over. Foto: Martin de Jong


