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Brandsma beleeft déjà vu door VenemaBrandsma
Door Edwin Fischer

IT HEIDENSKIP – In zijn debuutjaar bij de junioren
heeft Albert-Jan Venema meteen de eerste grote
wedstrijd van het seizoen gewonnen. De sprin-
ger uit Feanwâlden had aan 18.70 meter genoeg
om het gouden NFM-hangertje uitgereikt te krij-
gen. Zijn Burgumer clubgenoot Age Hulder was
met 17.93 meter oppermachtig bij de jongens.

Nard Brandsma stond vorig jaar na afloop van
de NFM met tranen in de ogen. De fierljepper uit
It Heidenskip verbeet de teleurstelling die Alwin
Fonk hem bezorgde. De Burgumer won ‘uit het
niets’ het gouden hangertje. Deze editie van het
fierljepfestijn in ‘It Fierljepdoarp’ was het niet
anders. Brandsma had na de huldiging weer
moeite zijn tranen te bedwingen.

Ook nu was het logisch dat hij zwaar teleurge-
steld was. Als klassementsleider van de Friese
competitie was hij dé titelkandidaat. Helemaal
omdat Albert-Jan Venema na het springen van
het Fries juniorenrecord in een behoorlijke dip
zat en de laatste weken amper presteerde. Maar
ziedaar, Venema had opeens het gevoel weer te-
rug. ,,De oanrin is hiel ûnstabyl, dat is myn pro-
bleem. Ik kin net folút rinne. En dan bin ik it ge-
woan kwyt. Mar dan kin ik it ek samar wer we-
rom krije en dat barde eins yn dizze wedstriid’’,
glunderde Venema.

Hij zette met 16.56, 18.00, 18.70 en 17.46 een

prachtige serie neer. En bleef daarmee de con-
currentie dus duidelijk voor. Inclusief Nard
Brandsma, die18.42 noteerde en weer met zilver
genoegen moest nemen. ,,Foar Albert-Jan is it
hiel moai dat hy sa fier springt. En ik wit dat ik-
sels fierder kin as dy18.70 fan him. Dat hie ik dan
mar gewoan dwaan moatten. Mar dêrom bin ik al
bot teloarsteld’’, reageerde Brandsma.

Ook Age Hulder was niet in een goede stem-
ming, al kwam dat niet door zijn prestatie. Al in
de eerste van de vier sprongen zette de Burgu-
mer 17.93 op het scorebord. ,,Doe wist ik eins al
dat de winst binnen wie. Dy 17.93 wie al fier ge-
nôch’’, bekende de revelatie van dit ljepseizoen.
Zijn bedrukte gevoel kwam voort uit de landing
van zijn tweede poging. Hulder sprong naar een
knappe 17.72, maar verstuikte op pechvolle wij-
ze de duim van zijn linkerhand.

,,De tûme kaam dûbel yn ’e holte fan de knib-
bel. Hiel ûngelokkich, mar it docht wol sear.’’
Hulder ging nog wel naar het ziekenhuis om er
naar te laten kijken. ,,Want ik wol gjin risiko nim-
me mei it each op it FK’’, zei Hulder. Bartele Nico-
lai won verrassend met 16.10 het zilver en Sytse
Bokma pakte op even onverwachte wijze met
15.63 het brons.
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Age Hulder koelt zijn duim die
dubbel klapte bij de landing
van zijn tweede sprong.


