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Brandsma laat zich niet meer verrassen

Grijpskerk | Bijna het hele seizoen
was Nard Brandsma dit seizoen de
klassementsleider vanhet Frysk Ljep-
pers Boun (FLB). Maar nadat Oane Ga-
lama vorige week zaterdag in Win-
sum zijn Friese titel prolongeerde,
wilde de spoedig afzwaaiende Wi-
uwerter ook maar wat graag een
tweede klassementszege op rij toe-
voegen aan zijn palmares. Brandsma
bleef zaterdag tijdens de afsluiter in
Grijpskerk evenwel fier overeind.

De dagzege ging wel naar Galama.
Maar omdat hij zijn 20,67 meter pas
in de finale sprong, telde die afstand
niet mee voor het klassement. An-
ders had Galama er overigens nog
niet genoeg aan gehad, omdat

• Fierljepper uit It Heidenskip
wint seizoensklassement

Brandsma in de serie al tot 20,46 en
20,57 was gekomen. Brandsma was
dit seizoenal de enige fierljeppermet
een klassement vol twintigmeter-no-
teringen en deed zaterdag - op het
moment dat de buit verdeeld werd -
nog een duit in het zakje.

Dat illustreerdenogmaals de groei
die Brandsma dit seizoen heeft door-
gemaakt.De ljepperuit ItHeidenskip
sprong constanter dan wie ook en
verdiende de eindzege in het klasse-
ment dubbel en dwars. Op de eerste
wedstrijd in Buitenpost na - toen The-
wis Hobma in de series het verst had
gesprongen - had Brandsma het hele
seizoen het leidersshirt om zijn
schouders hangen.

,,Als je veel ‘hoge’ twintig meters
springt, weet je dat je vaak een dag-
prijs kunt pakken”, zei Brandsma.
,,Maar het betekent ook dat je mee-
doet in het klassement. En met man-

nen als Oane en Bart (Helmholt, ES)
als concurrentie, beschouw ik dit
echt als een grote prijs.”

Pijnlijkwas de nieuwe aftocht van
Bart Helmholt. De Burgumer - net als
Galama op afscheidstournee - schop-
te het voor de tweede keer op rij niet
eens tot de finale. Het valt te hopen
datHelmholt zich komende zaterdag
bij het NK in datzelfde Grijpskerk

Met Oane en Bart
als concurrenten
zie ik dit echt als
een grote prijs

kan herpakken, want de grootvorst
van het fierljeppen verdient een af-
scheid in stijl.

Galama had op zijn beurt graag de
klassementszege gepakt, maar besef-
te dat Brandsmahemopdat gebied in
dit seizoen de baas was. ,,Nard ver-
dient het. Dan had ik maar verder
moeten springen. Tijdens het NK zou
mijn 20,67 best wel weer eens goed
kunnen zijn voor de zege. En ik voel
me bijna altijd lekker in Grijpskerk,
dus ik zie hetwel zitten om snelweer
terug te komen.” En Brandsma: ,,Het
ging een paar weken iets minder,
maar nu heb ik de smaakweer aardig
te pakken. Dat zal ik zaterdag weer
moeten laten zien.”

Waarniet BrandsmamaarGalama
de dagzege pakte bij de senioren, on-
derstreepten de klassementswin-
naars in de rest van de categorieën
hun suprematie met winst. Zo deed

Freark Kramer dat bij de junioren
met een winnende 18,03. Bobby
Zwaagman (17,93) en JarnoHoeksttra
(16,70) konden niet tippen aan de af-
stand van de ljepper uit It Heidens-
kip. Dat goldt ook voor Jarno Hoek-
stra in de jongenscategorie. Met16,11
meter was de IJlster Jarich Wijnstra
(15,82) niet alleen zaterdag,maar ook
in de rangschikking over het hele sei-
zoen de baas.

Marrit van der Wal hoefde zich
niet erg in te spannen ombij de vrou-
wen met 14,87 te winnen. Nummer
twee Melanie Heins kwam nog wel
dichtbij met een nieuw persoonlijk
recordvan14,84. Indemeisjescatego-
rie deed Sigrid Bokma wat ze al bijna
het hele seizoen deed. De ljepster uit
It Heidenskipwonmet14,69 en troef-
de Bente Vlas (14,54) daarmee ook in
Grijpskerk af. Tirza Boschma werd
derde met een pr (14,29).


