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Vol bravoure verrast Jan Teade
Nauta tijdens ouverture

Jan Teade Nauta debuteert op overtuigende wijze bij de senioren.
FOTO DIjks FotografiE/Sietse de Boer

Vier debutanten geven topklasse weer wat kleur
op de wangen
EDWIN FISCHER

De rechtgeaarde fierljepliefhebber is er na
zaterdagavond helemaal klaar voor. Als de
voortekenen niet bedriegen wordt het in de topklasse
een heerlijk seizoen van jong tegen oud. In
Buitenpost was de eerste slag voor jong: Jan Teade
Nauta won de ouverture met 20,07.
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Het geronk van de zware motor deed velen opkijken. De matzwarte Jeep Grand
Cherokee werd achteloos de parkeerplaats opgestuurd en met veel bravoure
richting een vrij parkeerhaventje gereden. Eenmaal tot stilstand zwaaide de
machtige deur open. Jan Teade Nauta sprong eruit en was klaar voor zijn debuut
bij de senioren topklasse.
Met Nauta stonden er zaterdagavond nog drie ljeppers op de barte die vorig
seizoen nog het juniorengilde bevolkten. Freark Kramer, de gedoodverfde
kroonprins van het Friese ljeppen, Bobby Zwaagman en Rutger Piersma maakten
ook hun debuut bij de ‘grote mannen’.
Piersma was eigenlijk in de eerste klasse ingedeeld, maar profiteerde van een
onlangs opgelopen blessure van Hannes Scherjon. ,,Twa wiken ferlien ha ik yn
Winsum te trainen west. Dat gong hearlik, mar ik wie blykber wer ris te fanatyk.
Oare deis kaam ik it bêd hast et mear út. It sit fêst yn myn rêge. Ik ha my foar de
earste cyclus ôfmeld”, klonk het zuur uit de mond van Scherjon.
Met of zonder Scherjon, het werd meteen duidelijk dat jong tegen oud een
regelmatig terugkerend onderwerp van gesprek gaat worden. Met de vier
debutanten krijgt de topklasse dit seizoen weer wat kleur op de wangen.
Jan Teade Nauta zorgde daar zaterdagavond hoogstpersoonlijk voor. Hij sprong
met veel bravoure en dat leverde hem onmiddellijk de eerste dagtitel op. En
eindelijk ook een plekje in de rij ljeppers die de 20 meter bedwongen. Vorig jaar
hikte Nauta ertegenaan – hij sloot het seizoen met een pr van 19,97 – en nu in de
allereerste wedstrijd overschreed hij de magische grens: 20,07.
,,Machtich moai mar earlik sein, ik bin sels ek ferbaasd hear”, reageerde de
springer uit IJlst. De onverwachte winst en dito pr kwamen vooral voort uit een heel
goede winter trainen. Vorig seizoen was er van voorbereiding geen sprake, want
toen zat Nauta nog op zijn stageadres in Canada. ,,Alle sprint-, krêft- en
turntrainings ha sich no al útbetelle.”
Achter Nauta werd Ysbrand Galama tweede. De routinier, die samen met de toch
nog een seizoen doorspringende Thewis Hobma en Nard Brandsma de oude
garde vertegenwoordigt, sprong ogenschijnlijk heel makkelijk en was in zijn nopjes
met vooral het technische aspect van zijn ljeppen. ,,Ik bin hiel tefreden. Ik ha
hearlik sprongen en mei dy 19,91 bin ik ek bliid hear. De jonkjes ha hjoed wûn, mar
sa sil it net eltse wedstriid gean.”
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Lijkt het bij de senioren topklasse een aantrekkelijk seizoen te worden, dat is in alle
andere klassen nog maar afwachten. De junioren raakten dus een behoorlijk stuk
kwaliteit kwijt, maar hebben in Wietse Nauta en Minne Smit twee nieuwe
boegbeelden. De eerste won met een overtuigende afstand van 17,08.
Bij de vrouwen is het met smart wachten op Marrit van der Wal. Na een jaar
blessureleed is de Heidenskipse weer helemaal de oude. Dat liet ze in de
middagsessie zien door in de tweede klasse – de logische plek om de draad weer
op te pakken – met 14,82 te winnen. Aan die afstand kwam in de avondwedstrijd
niemand meer. Ook Sigrid Bokma niet, die 14,14 haalde.
Bij de jongens is Rutger Haanstra net als vorig seizoen begonnen met winnen. Hij
was met 17,03 een klasse apart. Bij de meisjes was veel meer spanning. Daar ging
uiteindelijk Femke Rispens er met de dagwinst vandoor. Zij sprong 12,98 en hield
daarmee Pytrix Westra (12,71) net achter zich.
Het geronk van de zware motor deed velen opkijken. De matzwarte Jeep Grand
Cherokee werd achteloos de parkeerplaats opgestuurd en met veel bravoure
richting een vrij parkeerhaventje gereden. Eenmaal tot stilstand zwaaide de
machtige deur open. Jan Teade Nauta sprong eruit en was klaar voor zijn debuut
bij de senioren topklasse.
Met Nauta stonden er zaterdagavond nog drie ljeppers op de barte die vorig
seizoen nog het juniorengilde bevolkten. Freark Kramer, de gedoodverfde
kroonprins van het Friese ljeppen, Bobby Zwaagman en Rutger Piersma maakten
ook hun debuut bij de ‘grote mannen’.
Piersma was eigenlijk in de eerste klasse ingedeeld, maar profiteerde van een
onlangs opgelopen blessure van Hannes Scherjon. ,,Twa wiken ferlien ha ik yn
Winsum te trainen west. Dat gong hearlik, mar ik wie blykber wer ris te fanatyk.
Oare deis kaam ik it bêd hast et mear út. It sit fêst yn myn rêge. Ik ha my foar de
earste cyclus ôfmeld”, klonk het zuur uit de mond van Scherjon.
Met of zonder Scherjon, het werd meteen duidelijk dat jong tegen oud een
regelmatig terugkerend onderwerp van gesprek gaat worden. Met de vier
debutanten krijgt de topklasse dit seizoen weer wat kleur op de wangen.
Jan Teade Nauta zorgde daar zaterdagavond hoogstpersoonlijk voor. Hij sprong
met veel bravoure en dat leverde hem onmiddellijk de eerste dagtitel op. En
eindelijk ook een plekje in de rij ljeppers die de 20 meter bedwongen. Vorig jaar
hikte Nauta ertegenaan – hij sloot het seizoen met een pr van 19,97 – en nu in de
allereerste wedstrijd overschreed hij de magische grens: 20,07.
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,,Machtich moai mar earlik sein, ik bin sels ek ferbaasd hear”, reageerde de
springer uit IJlst. De onverwachte winst en dito pr kwamen vooral voort uit een heel
goede winter trainen. Vorig seizoen was er van voorbereiding geen sprake, want
toen zat Nauta nog op zijn stageadres in Canada. ,,Alle sprint-, krêft- en
turntrainings ha sich no al útbetelle.”
Achter Nauta werd Ysbrand Galama tweede. De routinier, die samen met de toch
nog een seizoen doorspringende Thewis Hobma en Nard Brandsma de oude
garde vertegenwoordigt, sprong ogenschijnlijk heel makkelijk en was in zijn nopjes
met vooral het technische aspect van zijn ljeppen. ,,Ik bin hiel tefreden. Ik ha
hearlik sprongen en mei dy 19,91 bin ik ek bliid hear. De jonkjes ha hjoed wûn, mar
sa sil it net eltse wedstriid gean.”
Lijkt het bij de senioren topklasse een aantrekkelijk seizoen te worden, dat is in alle
andere klassen nog maar afwachten. De junioren raakten dus een behoorlijk stuk
kwaliteit kwijt, maar hebben in Wietse Nauta en Minne Smit twee nieuwe
boegbeelden. De eerste won met een overtuigende afstand van 17,08.
Bij de vrouwen is het met smart wachten op Marrit van der Wal. Na een jaar
blessureleed is de Heidenskipse weer helemaal de oude. Dat liet ze in de
middagsessie zien door in de tweede klasse – de logische plek om de draad weer
op te pakken – met 14,82 te winnen. Aan die afstand kwam in de avondwedstrijd
niemand meer. Ook Sigrid Bokma niet, die 14,14 haalde.
Bij de jongens is Rutger Haanstra net als vorig seizoen begonnen met winnen. Hij
was met 17,03 een klasse apart. Bij de meisjes was veel meer spanning. Daar ging
uiteindelijk Femke Rispens er met de dagwinst vandoor. Zij sprong 12,98 en hield
daarmee Pytrix Westra (12,71) net achter zich.
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