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Nauta piekt op het
moment dat voor
Kramer leek te zijn

• IJlster heeft nu ook een
juniorentitel in handen

Winsum | Vorig jaar had Jan Teade
Nauta niet genoeg aan een dikke ne-
gentien meter om toenmalig kampi-
oen Sytse Bokma te verslaan. Het kan
echter verkeren, want zaterdag was
de IJlster met 18,88 meter wél ieder-
een de baas. Daardoor was het moei-
zame seizoen van de IJlster in één
klap weer goed.

Nee, het was tot zaterdag niet het
jaar van Nauta. De voormalig Fries
jongenskampioen (2014) modderde
vaak wat aan en alleen bij het Ke-
ninsgljeppen in Burgum deed Nauta
écht van zich spreken met 18,87 me-
ter. In Winsum verbeterde hij zijn
beste seizoensprestatie dus met één
centimeter. ,,Ditwashetmoment om
te pieken”, wist Nauta. ,,Niet dat het
er ineens was, trouwens. Ik heb op
donderdag en vrijdag nog druk ge-
traind om mijn aanloop in orde te
krijgen. Dat heeft blijkbaar zijn
vruchten afgeworpen.”

Met de 18,88 meter in zijn eerste
finalepoging verstevigde Nauta zijn
koppositie vanuit de voorronde

(18,31).Maar FrearkKramer (17,58) en
Bobby Zwaagman (17,28) kwamen so-
wieso niet meer in de buurt van Nau-
ta. ,,Ik ging hierheen om te winnen.
Als je zonder verwachtingen gaat
springen, kom je nergens. Toch was
ik nog wel een beetje zenuwachtig,
want ik weet dat Freark ook die18,88
nog had kunnen pakken. Maar dan
had hij wel een perfecte sprongmoe-
tenmaken.Gelukkigbleef die achter-
wege.”

Concurrent Kramer baalde uiter-
aard als een stekker. De ljepper uit It
Heidenskip leidt weliswaar de dans
in het juniorenklassement,maar een
grote titel ontbreekt nog op zijn pal-
mares. ,,Dat klassement is mooi,
maar ik was hier liever kampioen ge-
worden”, zei Kramer. ,,Ik heb dit jaar
vaak met verre sprongen gewonnen,
maar nu wilde het niet. Toch was die
18,88 normaal gesproken te doen.
Maar hoewel Jan Teade dit seizoen
nog niet veel heeft laten zien, staat
hij er wel op het moment dat het
moet.”

Als Kramer wél gewonnen had,
zou de ljeppersvereniging van It Hei-
denskip alle Friese kampioenen heb-
ben geleverd. ,,Jammer,maar numik
ik maar op het NK”, aldus Kramer.

Jan TeadeNautamet een kenmerkende uitsprong inWinsum.De IJlster
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