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Nieuwe status voor
Brandsma na titel
: De Groot en Helmholt leggen

het af tegen thuisspringer

It Heidenskip | Zoals zovaak leek de
nationale strijd bij hetNK fierljeppen
zaterdag op een persoonlijk duel tus-
sen Bart Helmholt en zijn Hollandse
tegenstrever Jaco de Groot uit te
draaien. Totdat Nard Brandsma in
zijn laatste finalesprong als een du-
veltje uit een doosje kwam en op de
hem vertrouwde schansen van It Hei-
denskip zijn belofte definitief waar-
maakte. Brandsma sprong met 20,91
meter verder dan ooit tevoren en is
nu ook een grote meneer in de top-
klasse.

Het gebaar van Helmholt was
mooi, toen hij ook in zijn laatste fina-
lesprong de stok niet over het dode
punt kreeg. In de tijdspanne tussen
het wegduwen van de stok en zijn val
in het water was zijn blik gericht op
de schansen en applaudisseerde hij
tijdens zijn vrije val voor Brandsma,
zijn ploeggenoot bij TeamReset. ,,We
zeggen al jaren tegen elkaar dat het
erin zit voor Nard. Hij is de fitste van
ons hele team.Maar veelmensen gin-
gen steeds vaker de vraag stellen:
wanneer komt het er dan eens uit?
Nou, nu dus. Dit is fantastisch voor
hem."

Brandsma zag met regerend kam-
pioen Thewis Hobma al een concur-
rent afhaken in de voorronde en
plaatste zichzelf op het nippertje
voor de finale door alle commotie
rond Oane Galama en het daaropvol-
gende besluit dat tot zes finalisten
leidde. ,,Dat is misschien mijn geluk
geweest. Toen ik Oane in zijn bewus-
te sprong zag landen, wist ikmeteen-
zeker dat hij verder was. Ik baalde
dus als een stekker,maar alle conster-
natie leidde er in elk geval toe dat ik
óók een finale mocht springen."

Dat hij daar in zijn laatste sprong
tot 20,91 reikte, was uiteraard geheel
zijn eigen verdienste. De titel kwam
hem dan ook meer dan toe. Met zijn-
persoonlijke record - drie centimeter
verder dan de 20,88 van vorige
maand in Burgum - kaapte hij de
winst voor de neus vanDeGrootweg.
De Woerdernaar had in zijn tweede

seriesprong het balletje op 20,21 ge-
legd, een afstand waar dus alleen
Brandsma nog aan kon tippen.

,,Of ditmijndoorbraak is?Het is in
elk gevalmijn eerste grote titel bij de
senioren. Ik snap dat dit en verras-
sing voor veel mensen is. Jongens als
Bart, Jaco en Oane zijn normaal ge-
sproken de topfavorieten. Maar bij
mij was er lange tijd een stijgende
lijn. De 20 meters vielen steeds mak-
kelijker en vaker. Ik kom steeds dich-
terbij die driemannen. Enophet goe-
de moment ga ik er nog voorbij ook.
Als je de kans krijgt, moet je ’m na-
tuurlijk wel benutten. Daarom denk
ik dat ik wel een waardig kampioen
ben."

Helmholt had op zijn beurt de
toon nog wel gezet met 20,05 in zijn
eerste sprong, maar kwam ondanks
die goede opening geen moment
meer in de wedstrijd. ,,Het was ge-
woon enorm slecht",moest de Burgu-
mer concluderen. ,,Als je zo goed be-
gint, moet je het ook afmaken. Maar
ik vergooide mijn tweede en derde
sprong door een belabberde aanloop
en de gokjes in de finale pakten niet
goed uit. Dan houdt het snel op."

Proberen waard
Bij de junioren kwamen de Friezen
niet verder dan een bijrol. Sytse Bok-
ma uit Hindeloopen werd nog wel
derde met 18,16 meter, maar daar-
mee moest hij de ijzersterke Holand-
se kampioen Ricardo Faaij (19,33) en
Erwin Timmerarends (18,21) voor
zich dulden. Fries kampioenAgeHul-
der wist zich niet eenste plaatsen
voor de finale, maar dat had een re-
den. De Burgumer kampt met een
kuitblessure en kon maar net op tijd
klaargestoomd worden voor het NK.

Hulder sprongmet een tape,maar
kon ondanks een goede start (17,61)
geen pottenmeer breken in zijn laat-
ste wedstrijd als junior. ,,Het was al-
les of niets",wistHulder. ,,Depijn viel
mee, maar fit was ik natuurlijk niet.
De eerste sprongwas uiteindelijk net
niet genoeg voor de finale. Jammer,
maar het was het proberen waard. Ik
ga nu eerst maar eens flink wat rust
pakken. Volgend seizoen sta ik er ge-
woon weer. En dan helemaal fit, ho-
pelijk."


