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Jan Teade Nauta houdt in Winsum de familie-eer hoog
EDWIN FISCHER

WINSUM Ze hadden drie kansen bij
de familie Nauta. Drie kansen op
het winnen van een Friese fierljep-
titel. Jan Teade hield de familie-eer
hoog.

Vorig jaar hoefde vader Nauta geen
krans aan de gevel van het statige
woonhuis in IJlst te hangen. Geen
van zijn spruiten werd toen Fries
kampioen. De twee jaren daarvoor
moest hij wel ‘klussen’. Klaske won
in 2013 bij de vrouwen en Jan Teade
werd een jaar later jongenskampi-
oen.

Wietse had een opvolger kunnen
worden, maar de jongere broer van

Klaske en Jan Teade kon zijn favorie-
tenrol niet waarmaken. Ook Klaske,
de laatste weken zo op dreef, ver-
overde geen krans.

Dus lag alle druk op Jan Teade. Hij
slaagde met vlag en wimpel. Na een
prima voorronde, met sprongen van
17,29, 18,31 en 18,26 meter, ging de IJl-
ster krachtljepper als beste de finale
in. Daarin was hij te sterk voor Fre-
ark Kramer en Bobby Zwaagman.

Met een sprong van 18,88 gaf hij
de titel nog wat extra glans, al had
Nauta zelf heel andere gedachten.
,,Sa gau ast by de junioaren in FK
springst, sitst dochs oan ’e sulveren
pols te tinken. Nei dy 21,08 meter fan
Oane (zie hierboven) net mear hear,
mar as se sa as ferline jier mei in lege

20 meter winne by de senioaren, is it
ek foar in junior mooglik de fierste
ôfstan fan de dei te ljeppen. Dat mo-
at it folgjende FK dan mar’’, zei Nau-
ta.

Bij de jongens pakte Hessel Haan-
stra met een afstand van 16,31 meter
als outsider de Friese titel. Hij trad zo
in de voetsporen van zijn vader,
Hendrik Bokke Haanstra. Die won
op de tweede zaterdag van augustus
in 1987.

Haanstra senior glunderde 29 jaar
na zijn eigen mooie succes van oor
tot oor om de zege van zijn zoon. ,,It
sukses fan Hessel kaam ek foar my
as in ferrassing hear.”

Hessel Haanstra liet, onder het
toeziend oog van een trotse pake en

Hessel Haanstra
treedt bij jongens
in voetsporen
van zijn vader

oud-FLB voorzitter Sjors Eiling, de
topfavorieten Wietse Nauta en Ja-
rich Wijnstra ruim achter zich. De
Workumer ljept volgend seizoen bij
de junioren. ,,It wurdt dizze winter
hurd wurkjen om dy grutte stap te
meitsjen’’, zei hij vooruitkijkend.

De jongenskampioen zag op de
kleinste schans de topfavoriete in de
meisjes-categorie, Sigrid Bokma, de

titel pakken. Vorig jaar, bij de ouver-
ture van een Fries kampioene in de-
ze nieuwe klasse, was Sigrid Bokma
ook de gedoodverfde favoriet. Toen
was Maureen Poeisz haar de baas.

Dat liet Sigrid Bokma zich geen
tweede maal overkomen. De titel
stelde ze veilig door een voor haar
zeer schamele afstand van 13,84 me-
ter te springen. Eenmaal zeker van
de titel leverde haar laatste sprong
nog een iets draaglijker afstand van
14,72 op.

,,Yn de lêste wedstriden gong it
net sa goed, dus ik bin hiel bliid dat
ik no dochs wûn ha’’, zei Sigrid Bok-
ma. ,,Ik woe gewoan kampioen wur-
de en dat is slagge. De ôfstân seit my
hjoed net safolle.’’ Jan Teade Nauta landt op zijn buik in het zandbed.


