
22 augustus 2016, pag. 46

Brandsma wint met recht fierljepklassementBrandsma wint
EDWIN FISCHER

Natuurlijk is sport soms onrecht-
vaardig. Er zijn talloze voorbeelden
bekend van sporters die er niet te-
recht met een prijs vandoor gaan.
Soms omdat de regels ruimte geven
voor die onterechte afloop.

Zoals bijvoorbeeld in het fierljep-
pen. Daar wordt na twintig wedstrij-
den in de zogenoemde ROC/Friese
Poort-competitie een klassements-
winnaar gehuldigd. Niks mis mee,
op het eerste oog.

Maar dan komen de regeltjes. Elke
wedstrijd kent een voorronde van
drie sprongen. De beste afstand die

GRIJPSKERK Op de slotdag van de
fierljepcompetitie leek het nog
spannend te worden wie het klas-
sement zou winnen. Nard Brands-
ma won uiteindelijk terecht.

een ljepper daarin neerzet, telt mee
voor het klassement. Ook nog niks
mis mee.

De adder onder het gras en daar-
mee gelijk voeding gevend aan de
term ‘onrechtvaardig’ zit in de res-
trictie dat het klassement opge-
maakt wordt uit de beste zeven af-
standen (waarbij er per wedstrijd
maar een afstand mee mag tellen)
die er gemaakt zijn. En dus kan een
ljepper die slechts een deel van het
seizoen echt in vorm is er met de
klassementsprijs vandoor gaan.

Dat had dit seizoen zomaar ge-
kund. Nard Brandsma was in dit
fierljepjaar met afstand de beste
springer in het Friese keurkorps. Hij
won maar liefst acht competitiewed-
strijden en droeg vanaf de tweede
wedstrijd het leidersshirt. Ook zater-
dag op de schansen van Grijpskerk,
waar komende zaterdag het NK

wint met recht
plaatsvindt, omhulde het pompe-
bledenshirt zijn imposante torso.

Omdat Oane Galama het seizoen
zo ingedeeld had dat hij pas in au-
gustus in topvorm wilde zijn, kon
het gebeuren dat de Wiuwerter Fries
kampioen met enkele klinkende
overwinningen zijn klassement be-
hoorlijk verbeterde. Met als gevolg
dat hij zaterdag nog kans had om de
meest constante springer alsnog te
passeren.

Het recht zegevierde echter. Een
klassement moet immers aangeven
wie over het hele seizoen bemeten
de beste is en dat was dit jaar Nard
Brandsma. Galama slaagde er niet in
om zijn minst verre afstand in dat
klassement van zeven sprongen te
verbeteren.

Waar Brandsma dat met een
sprong van 20,46 nog wel deed. Dat
Galama via 20,67 in de finale nog wel

echt fierljepklassement
de dagtitel opeiste, was een mooie
troostprijs.

Maar de hoofdprijs ging naar
Brandsma, die met een totaal van
143,25 zijn beste klassement ooit bij
elkaar sprong. ,,It winnen fan it klas-
sement seit my seker in protte. It
waard noch efkes spannend, mar dat
kaam ek omdat ik de lêste wiken
troch in dikke ferkâldens net fit wie.
Mar dit is foar my unyk hear’’, zei
een blije Nard Brandsma.

Het lid van de afdeling It Heidens-
kip zag in drie van de vier andere
klassen clubgenoten ook de eindze-
ge pakken, al was die winst in alle ge-
vallen al lang en breed duidelijk.
Marrit van der Wal, Freark Kramer
en Sigrid Bokma werden als win-
naars in respectievelijk de vrouwen,
junioren en meisjes-categorie ge-
huldigd. IJlster Wietse Nauta won
het jongensklassement.
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