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Wietse Nauta mist concurrentie

Wietse Nauta springt in de pols, op weg naar alweer een dagzege bij de junioren.
foto Rens Hooyenga

‘It is skande dat Jarich besletten hat te stopjen
mei ljeppen’
EDWIN FISCHER

Er staat geen maat op Wietse Nauta. Zaterdag pakte de
junior uit IJlst zijn tiende dagtitel in de tiende
fierljepwedstrijd van het seizoen. Hij is dus ongeslagen
en dat blijft hij ook nog wel even.
Hij was vorig jaar dé verrassing op het Fries kampioenschap. Met een persoonlijk
record van 19,02 trok hij een lange neus naar favorieten als Freark Kramer, Rutger
Piersma en ‘grote’ maar in lengte inmiddels kleinere broer Jan Teade Nauta.
Die Friese titel was de opmaat naar een gemotiveerde winter vol hard trainen en
voorbereiden op zijn tweede jaar bij de junioren. Hij wist dat hij in die categorie bij
elke wedstrijd favoriet zou gaan worden, maar de suprematie die hij nu aan de dag
legt is boven verwachting.
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,,It is skande dat Jarich Wijnstra besletten hat te stopjen mei ljeppen, want wij
wiene wol oan elkoar weage’’, vindt Nauta. ,,Natuerlik is it hiel moai dat ik alles
oant no ta wûn ha. Mar konkurinsje makket dy wol skerper.’’
Met Nauta dient zich wederom een talent aan uit de fierljepschool in IJlst. Hoewel
de achttienjarige student nog drie seizoenen in de juniorencategorie moet
springen, is hij nu al bij tijd en wijle een concurrent voor de senioren. Woensdag
liet hij in Buitenpost alle topklassers achter zich met een afstand van 19,19 meter,
een nieuw persoonlijk record.
Drie dagen later won Nauta wederom. Zijn afstand van 16,90 was dan wel voor zijn
doen zeer matig, maar winnen is winnen vindt Nauta. Dat de winnaar bij de
jongens verder sprong, is in dat kader te billijken. Rutger Haanstra was met 17,24
voor de zesde keer de beste in zijn categorie.
Sytse Bokma werd alweer voor de derde maal dit seizoen dagwinnaar. De
topklasser uit Hylpen wordt stilaan een echte topljepper. De wijze waarop hij in IJlst
de titel voor de neus van clubgenoot Ysbrand Galama wegkaapte, was ijzersterk te
noemen. De Workumer leidde lange tijd met 19,52, uit zijn tweede poging, en zat
bij iedere sprong dreigend in de polsstok. Dat was ook bij Bokma het geval en hij
bewaarde het beste voor het laatst. Met een prima uitgevoerde sprong zette hij de
beste seizoenprestatie in Friesland op de borden: 20,39.
Hoewel de Friese toppers het liever niet hebben over de prestaties in het
Hollandse kamp, is dat toch noemenswaardig. In Jaarsveld beleefden Jaco de
Groot, Rian Baars en Thomas van Midden een topdag. De Groot zette met 21,81
de verste afstand van dit ljepjaar neer, maar ook de 21,38 en 21,15 van
respectievelijk Baars en Van Midden zorgden voor bewondering van het Friese
kamp. Met het oog op de Tweekamp, deze zaterdag in IJlst, lijkt een zege van
Friesland op voorhand al onmogelijk.
Die Tweekamp-winst zal dan behaald moeten worden door prestaties van met
name de vrouwen en meisjes. Marrit van der Wal is het Friese paradepaardje bij de
senioren. Zij won zaterdag met gemak de vrouwenklasse. Haar 15,34 was gewoon
goed.
Femke Rispens is bij de meisjes degene die voor extra meters moet zorgen. De
ljepster uit Niehove veroverde met 14,42 al haar zevende dagtitel.
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