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‘Jonkies’ laten zich gelden tĳdens
seizoensouverture
Debutant Nauta verrast met overwinning in Buitenpost

Lars Goerres

Buitenpost Als de eerste wedstrijd een voorbode voor de rest van het
seizoen was, dan krijgen we een mooi fierljepjaar. De ‘jonkies’ lieten zich
zaterdag in Buitenpost namelijk meteen van hun beste kant zien.

Niet oudgedienden Nard Brandsma, Ysbrand Galama of Thewis Hobma,
maar de 21-jarige Jan Teade Nauta trok bij de seizoensopener in de
senioren-topklasse aan het langste eind (20.07 meter). Bovendien
sprongen zich met generatiegenoten Freark Kramer en Bobby Zwaagman
nóg tweeyoungsters de finale in.

Natuurlijk, op basis van één wedstrijd kunnen nog weinig conclusies
worden getrokken, maar wat zaterdag in Buitenpost wél duidelijk werd, is
dat de vanuit de junioren doorgestroomde talenten niet van plan zijn zich
bij voorbaat al met een bijrol te verzoenen. En dat belooft wat voor de rest
van het seizoen.

Jan Teade Nauta schreeuwt het uit van vreugde, nadat hij de verste afstand heeft gesprongen.
Foto: Jilmer Postma
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Het was bij aanvang van de ouverture zoals altijd de vraag hoe het fier-
ljeplandschap er anno 2019 uit zou zien. Het antwoord? Divers, met
kansen voor jong en oud. Een alleenheerschappij van bijvoorbeeld Nard
Brandsma - die in Buitenpost met 17.24 slechts zesde werd - lijkt zich op
het het eerste gezicht dan ook niet aan te dienen.

De eerste slag werd in ieder geval gewonnen door Nauta, die bij zijn
laatste voorrondesprong voor het eerst over de twintig meter ging. 20.07
bleek voldoende voor een nieuw persoonlijk record én - naar later bleek -
de overwinning. Galama kwam met 19.91 nog het dichtst in de buurt,
Sytse Bokma (19.91) moest genoegen nemen met plaats drie.

Nauta wist dat hij goed in orde was, toen hij ‘s middags vanuit
woonplaats IJlst naar Buitenpost reed. ,,Mar winne? Nee, dêr ha ik noait
oan tocht. Myn doel dit seizoen is oer de tweintich en in heale meter
springe. De wedstriid fan hjoed wie in stap in de goeie rjochting.”

Wat heet. Winnen bij je topklasse-debuut; er zijn maar weinig ljeppers
die dat voor elkaar kregen. ,,En it moaie is”, benadrukte Nauta nog maar
eens toen de matten en polsttokken even verderop alweer werden
opgeruimd, ,,dat ik noch genôch groeimarzje ha. De 19.69 dy’t ik yn de
finale sprong, wie technysk nammentlik folle better.”

Rentree Hobma
Hobma was toen al uitgeschakeld. De 35-jarige Harlinger, die vorig
seizoen lang het pompeblêdenshirt droeg en met tien dagzeges zijn beste
jaar ooit beleefde, ljepte in september tijdens het NK in Burgum zijn
laatste wedstrijd. Tenminste, dat dacht hij. ,,Want in dei letter frege ik
mysels alwer ôf wêrom’t ik eins stoppe wie. Fansels, myn ljisk is al
jierren in swak punt. Dat wie ek de foarnaamste reden om te sizzen: no is
it klear. Mar ik wist tagelyks dat der noch mear yn siet. Dat gefoel waard
geandewei de winter hieltyd sterker.”

In februari hakte Hobma daarom de knoop in overleg met partner Simone
door. Hij zou nog één seizoen proberen alles eruit te halen. En zo kon het
dat de de oud-Fries en Nederlands kampioen in Buitenpost weer op de
schans verscheen.

Erg succesvol was die rentree met een achtste plaats (16.92) evenwel niet.
Hobma heeft tijd nodig. ,,En boppedat spring ik net mear safolle as
ferline jier, doe’t my dat úteinlik by de kampioenskippen opbruts. Ik gean
lekker opbouwen, slach de woansdeis-wedstriden oer en sjoch wol wêr’t
ik útkom.” Met een knipoog: ,,Hooplik oer de de 21 meter.”

 


