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‘Koning’ Brandsma ljept over 21meter
Nard Brandsma passeerde zaterdagavond
met de laatste sprong van de wedstrijd als
derde Fries ooit de grens van 21meter en
kroonde zichzelf tot Koning van Burgum.
Koningin werd, zoals verwacht, Marrit van
der Wal. Wietse Nauta werd de prins.

Piet Jan Nauta

Burgum |Alwekenhikte de inwoner
uit Workum tegen deze grens aan.
Maandag nog, op dezelfde schans in
Burgum, redde Brandsma het niet
met ‘slechts’ 20.36. ,,Maar hier is hij
dan eindelijk”, sprak de winnaar van
zaterdagavond na zijn sprong van
21.09 meter. Hij wist dat twee Hol-
landse ljeppers Jacco de Groot (21.20)
en Erwin Timmerarends (21.33) eer-
der op de dag ook over de 21 meter
hadden gesprongen in Polsbroeken-
dam. De blijdschap, maar ook op-
luchting viel van het gezicht van
Brandsma af te lezen.

En zo werd hij na Oane Galama en
Bart Helmholt (houder van het Neder-
lands recordmet21,64meter) dederde
Fries die ooit verder sprong dan 21me-
ter. Helmholt, die zaterdag de erepen-
ning van de gemeente Ty-tsjerkstera-
diel ontving vanwege zijn prestaties in
de fierljepsport, feliciteerde Brandsma
met zijn sprong. Een kreet van klasse-
mentsleider in de topklasse schalde
over het water. ,,Ja!”

Het was de ontknoping van een -
bij de senioren - matige wedstrijd.
Verre afstanden afstanden waren
schaars en het publiek zag alleen bij
de junioren veel spanning. Niemand
van de senioren ljepte in de finale
over de twintig meter, op Brandsma
na dan. In de finale bij de vrouwen
won Van der Wal uit It Heidenskip
met een afstand van 16.79. Van de
vijftien finalesprongen, verdeeld

over vijf vrouwen, haalden er liefst
tien niet de overkant.

,,Nee, het was inderdaad niet een
al te beste wedstrijd”, sprak Van der
Wal. Blij was ze met haar titel, maar
nietmet haar afstand. ,,Ik heb de am-
bities om naar de achttien meter te
springen, dan vind ik zelf dat ik hier
minimaal een afstand in de zeven-
tien meter neer moet zetten. Maar
dat is niet gelukt.”

In de damesfinale een opvallende
naam, namelijk die van Hiske Gale-
ma. Bij de wedstrijden in de tweede
klasse, eerder op de dag,wist de voor-
malig Fries kampioene van 2010 en
2011 zich te plaatsen voor de grote fi-
nale met een afstand van 14.86. Maar
tussen al het vrouwelijke geweld van
de eersteklassers, met daarbij ook
nog famkes Sigrid Bokma en Femke
Rispens als geplaatsten, sprong de in-
woonster van Groningen (voormalig
Haule) drie keer nat.

Hard zandbed
Nog voor haar laatste sprong wist
Van der Wal al dat de overwinning
haar nietmeer konontgaan. Ze kreeg
twijfels of ze die laatste sprong nog
wel moest doen. ,,Ik heb wat last van
blessures en het zandbed was wat
hard.Of ik springhemniet, of ik ga er
vol voor. Als ik hem spring dan wil ik
de lange top erop endan ga ik voor de
achttienmeter. Hoe dan ook wilde ik
op zijn minst met een zestien meter
winnen. Dat lukte nu wel.”

Ze keekwatmorrend terug ophaar
laatste sprong en legde de vinger opde
zere plek. ,,Als ik die laatste klimslag

had afgemaakt, had ik zeventien me-
ter gehaald, maar ja. Zo houd je altijd
wel dingen. Dat ik win is mooi, ook al
was het niveau niet hoog. Femke had
zo’n goede sprong, dat ik bijna wel ze-
ker wist dat dat niet nog een keer zou
lukken in de finale. Ik wilde eerst ge-
woon een afstand neerzetten. Als je
eerst tweekeernatgaat,danbegintdat
toch in jehoofd te spelen. Ik zaghet als
een soort voorbereiding op de Friese
kampioenschappen. ”

Kersverse prins van BurgumWiet-
seNautawasdaarnognietmeebezig.
De IJlster sprongmet een afstand van
17,73naar dewinst endeeddat in een
week waarin hij ook al zijn persoon-
lijk record verbeterde. ,,Dit is een lek-
ker weekje zo. Woensdag sprong ik
in Buitenpost een pr van 18,47, nu
mag ikmet dezemooiemedaille naar

huis. Die afstand kon ik vandaag niet
halen. Het is toch een speciale wed-
strijd, anders dananderen. Ikhadwel
wat meer spanning.”

Het is om die reden dat Nauta niet
te ver in de toekomst wil kijken, bij-
voorbeeld naar de FK. ,,Ik wil altijd
graag winnen, maar ook niet te

Mijn doel is om de
achttien meter te
halen. Dan moet je
hier minimaal
zeventien springen

graag. Want dan wil het niet. Ik be-
kijk het van wedstrijd tot wedstrijd,
dat werkt voor mij het prettigst. Ik
ben blij met mijn sprongen van van-
daag. Ik was constant en dik in de ze-
ventien meter in de finale is prima.
De medaille krijgt een mooi plekje.”

Als afsluiter van de avond sprong
het drietal winnaars traditioneelmet
de Friese vlag in top nog een keer
naar deoverkant.Het leverdeBrands-
ma nog een nat pak op ook. Het
maakte deWorkumerweinig uit. ,,In
zo’n laatste finalesprong komt er bij
mij echt een stukje ‘grimmitigens’
naar boven. Ik wist dat het nu moest
gebeuren en dit was echt bijzonder.
Ikwist eerstnogniet of ik eroverheen
was. Ik dacht dat ik weer net te kort
kwam. Maar dit was een prachtige
verrassing. Eindelijk.”

Nard Brandsma weet bij zijn landingmeteen dat het goed zit met de dagprijs, maar dat het over de 21meter
zou zijn, had hij niet gedacht. ,,Een prachtige verrassing. Eindelijk. Foto: Marcel van Kammen.


