
06 juni 2017, pag. 52

Toppers blij met het weer
EDWIN FISCHER

BURGUM Na enkele wedstrijden kan
in de fierljep-topklasse voorzichtig
een tussenbalans worden opge-
maakt. Nard Brandsma en Marrit
van der Wal delen de lakens uit.

Hard trainen in de winter en tot half
april moet resultaat opleveren. Dat
kan al meteen bij aanvang van het
seizoen zijn, maar dan moeten de
weersomstandigheden wel beter
zijn dan dit jaar.

De toppers kwamen in aanloop
naar dit seizoen tot ongeveer vijftig
trainingssprongen alvorens in It
Heidenskip aan de ouverture deel te
nemen. Vorig jaar werd het dubbele
gehaald. De afgelopen weken kon
een inhaalslag gemaakt worden en
ziedaar: de toppers toonden zater-
dag de vorm waarmee ze vorig sei-
zoen eindigden.

Nard Brandsma en Marrit van der
Wal springen er uit. Brandsma wist

in de eerste twee wedstrijden de dag-
titel nog niet te pakken, sprong wel
constant en was de laatste twee wed-
strijden de verwachte heerser van
het mannenpeloton.

Vorige week in Winsum won hij
met een stevige 20-metersprong
(20,90), zaterdag in Burgum was
20,33 meter genoeg voor de winst in
de Eelke Scherjon Memorial.

Al leek de trofee ter nagedachte-
nis aan de klompenmaker en fierlje-
pliefhebber lange tijd te gaan naar
Age Hulder. De 23-jarige lichtge-
wicht uit Burgum kende een matige
voorbereiding, maar klom op eigen
schans als in zijn beste juniorjaren
naar de top van de polsstok.

Hij landde na 19,90 meter en was
daarmee tevreden. ,,Dit seizoen wol
ik eins wer ris konstant springe. Elt-
se wedstriid in dikke 19 of sels 20
meter. Hjoed hie ik einliks dat ge-
foel. It ritme liket te kommen.’’

Hulder verliet vlak voor dit sei-
zoen Team Reset, waarin hij de laat-

ste jaren onder leiding van Arend
Hofstee (met teamgenoten Daan de
Vries, Bart Helmholt en Nard
Brandsma) uitkwam. ,,Ik hie net it
gefoel noch better te wurden yn dat
team en ek net dat ik wat foar it team
betsjutte koe. Dus bin ik myn eigen
gong gien.’’

Het moet een goed seizoen ople-
veren. Na het wegvallen van Oane
Galama (geëmigreerd) en Bart Helm-
holt (gestopt) kan de sport dit wel ge-
bruiken. De spoeling in de top is dun
en nieuw elan daarom gewenst. Ze-
ker nu Thewis Hobma voor langere
tijd lijkt uitgeschakeld met een ver-
velende liesblessure.

,,Gelokkich sprongen Age en Han-
nes in goeie ôfstân’’, zei Nard
Brandsma. Hij doelde op Hannes
Scherjon, die terug is van een rug-
blessure en met 19,76 derde werd in
de erewedstrijd van zijn vader. ,,Dat
motivearret dochs ekstra. Mar ik ha
de foarm en sa as it der no útsjocht,
kin it dochs wolris in iensidich sei-
zoen wurde’’, aldus Brandsma.

Dat geldt ook voor de strijd bij de
vrouwen. Marrit van der Wal moest
er net als Brandsma even inkomen,
maar liet zaterdag zien dat ze sterk is
en er kop en schouders boven uit-
steekt. Ze sprong op de haar karak-
teristieke wijze, langzaam over-
gaand en krachtig klimmend, naar
de eerste 17-metersprong van dit
prille seizoen: 17,13. ,,In opstekker en
de befêstiging dat ik dochs in goeie
tarieding hân ha’’, zei Van der Wal.
,,It wie wat sykjen en wachtsjen op
de goeie ynsprong. Hjoed kloppe it
en dan bin ik hjir yn Fryslân yndie in
klasse apart.’’

Marrit van der Wal
en Nard Brandsma
delen als verwacht
de lakens uit

Tijdens de naar zijn vader Eelke Scherjon genoemde Memorial keerde Hannes Scherjon na een blessure terug op het podium. FOTO HENK JAN DIJKS


