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Jan Teade en Klaske Nauta, broer en zus, favorieten bij het FK fierljeppen.
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De een gedreven,
ander tev
vreden
tevreden
en, de and
Het Frisiaplein in
IJlst zou vanavond
zomaar eens opgefleurd kunnen
worden met twee
fraaie zegekransen. In huize Nauta zijn zoon Jan
Teade en dochter
Klaske torenhoog
favoriet om Fries
kampioen fierljeppen te worden.

EDWIN FISCHER

D

e kampioenskransen zijn
meer dan welkom, zeggen
Klaske (18) en haar twee
jaar jongere broer Jan Teade. Broer Sytse, die in de tweede klasse ljept, moet nog even wachten op
zijn kans op een echte Friese fierljeptitel.
,,Je zegt toch niet van jezelf dat je
Fries kampioen wordt?’’, zegt Klaske
Nauta. ,,Dan zeggen ze meteen dat je
niet zo hoog van de toren moet blazen.’’ Broer Jan Teade springt er meteen op in. ,,Natuurlijk wel, je bent favoriet en je gaat erheen om te winnen, toch? Je moet altijd zeggen dat je
komt om kampioen te worden.’’
Het verschil tussen de twee IJlster
talenten is duidelijk. Klaske is de tevreden sporter, Jan Teade meer gedreven. Klaske: ,,Dat klopt wel een beetje.
Als iets goed gaat bij mij, dan is dat
prima. Dan ben ik daar blij mee.’’ Jan
Teade wil meer. ,,Het kan altijd beter,
daar streef ik naar.’’
Dat beiden een behoorlijke dosis
talent hebben voor de sport waarin
vanmiddag op het terrein van Sint Ja-

‘Het FK is voor
mij de mooiste
wedstrijd van
het seizoen’
pik in Winsum de 57ste Friese titel
wordt betwist, is duidelijk. Broer en
zus zijn beiden de onbetwiste aanvoerders in het klassement van de
ROC/Friese Poortcompetitie. Jan Teade en Klaske Nauta hebben dan ook
de eer om in het pompeblêdenshirt,
in respectievelijk de jongens- en vrouwencategorie, op de schans te mogen
staan.
,,Het FK is voor mij de mooiste
wedstrijd van het seizoen. Daar leef ik
naar toe en die wil ik het liefst winnen’’, vertelt Klaske. Ze pakte vorig
jaar ook die hoofdprijs en is nog altijd
apetrots. ,,Ook al was de afstand maar

14.39 meter. Daarmee haal je dit jaar
denk ik niet eens de finale. Maar de
afstand vergeet je, de titel niet.’’
Als een van de weinige individuele
sporten is er bij fierljeppen geen enkele aandacht voor de nummers twee
en drie. Zowel bij het Fries als het Nederlands kampioenschap worden alleen de winnaars in de vier categorieen gehuldigd.
Jan Teade: ,,Daar heb ik nog nooit
bij stilgestaan. Bij atletiek of turnen
worden inderdaad ook op elk kampioenschap de nummers twee en drie
gehuldigd. Dat zou eigenlijk ook wel
bij het FK horen.’’
Voor Klaske en Jan Teade is turnen
een tweede sport en dat is zeker ondersteunend voor het fierljeppen. ,,Ik
was goed in de krachtelementen, dat
sierlijke was niets voor mij’’, zegt
Klaske lachend. ,,Daarom past fierljeppen ook beter bij mij. Je ziet in deze sport ook geen tutjes die vragen of
de make-up nog goed is.’’
Turnen geeft volgens broer en zus
Nauta wel een goede basis. Al weten
de twee niet beter dan dat fierljeppen
een sport is die weliswaar in de zomer
in wedstrijdverband beoefend wordt,

maar waarvoor je het hele jaar moet
trainen. Jan Teade: ,, Thewis (Hobma,
trainer van afdeling IJlst, red.) bedenkt allemaal leuke dingen. Zo doen
in de winter vaak aan bootcamptraining met filmpjes op Youtube als
voorbeeld. Of Thewis bedenkt een alternatief voor het klimmen.’’
De trainingen en een behoorlijke
portie talent zorgen ervoor dat de
twee vanmiddag in hun categorie favoriet zijn voor de titel. Uiteraard
denken ze van zichzelf én elkaar dat
ze kampioen gaan worden. De meningen over de junioren en senioren
zijn echter verdeeld. ,,Age Hulder is bij
de junioren favoriet’’, weet Klaske,
,,maar ik denk dat hij het net als voorheen niet waar kan maken. Bobby
Zwaagman wordt kampioen.’’
Broer Jan Teade houdt het op outsider Sytse Bokma. Hij ziet zijn trainer
Thewis Hobma de titel bij de senioren
pakken. Ook Klaske gelooft niet dat titelhouder en favoriet Bart Helmholt
kampioen wordt. Zij tipt Oane Galama. ,,Wie er wint in de andere klassen
maakt ons niet uit, als wij ook maar in
dat zandbed staan met de krans om
onze nek.’’

