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Nard Brandsma pakt cadeautje uit

H
EDWIN FISCHER

Discussie over
tijdoverschrijding
Galama ontsiert
NK in It Heidenskip

Fierljepkampioen:
‘It wie in hiel
rare oplossing’

Nard Brandsma pakt cadeautje uit
Had Nard Brandsma nu wel of niet in de finale moeten staan? Het was de meest gestelde vraag zater-
dag op het NK fierljeppen in It Heidenskip. De sport was verliezer, Brandsma de grote winnaar.

Het Nederlands kampi-
oenschap werd ontsierd
door een discussie van
meer dan een kwartier

over de laatste voorrondesprong van
thuisfavoriet Oane Galama. De voor-
malige Heidenskipper had nog geen
afstand staan die ver genoeg was om
de finale in te gaan en leek die alsnog
te bereiken.

Wedstrijdleider Willem Fonk ver-
klaarde de sprong van Galama even-
wel ongeldig. De Wiuwerter sprong
namelijk buiten de toegestane tijd.
Fonk had gemist dat Galama, via de
coachende tweelingbroer Ysbrand,
aangaf dat hij moest wachten op de
sprong van ‘buurspringer’ Age Hul-
der.

Dat signaal werd wel door mede-
wedstrijdleider Brenda Knijff opge-
pikt. Toch werd haar observatie ter-
zijde geschoven. De tijdsoverschrij-
ding bleef gehandhaafd. De discus-
sie was daarmee evenwel niet ten
einde. Sterker, die laaide in alle he-
vigheid op. Vanwege het onrecht dat
Galama werd aangedaan. ,,It is der sa
ynslûpt datst oer de tiid hinne meist
ast wachtsje moatst op in oare skâns.
Ik hie dus gewoan de ôfstân ha moat-
ten en it rjocht om as tredde de finale
yn te gean.’’

Galama had gelijk. Nard Brands-
ma was in dat geval het kind van de
rekening geworden, want hij had tot
Galama’s sprong de vijfde afstand.
Omdat de discussie zo langgerekt en
onduidelijk werd, besliste arbiter Jan
van der Laan (hij staat boven de wed-
strijdleiding) uiteindelijk wijselijk
dat er een zesde finaleplek moest ko-
men. Galama ging de finale in zon-
der een afstand en Brandsma bleef
vijfde.

,,Doe ha ik tsjin Nard sein: ‘dit is in
kadootsje, moatst it no ek oannim-
me en útpakke’. Dat hat er fantastysk

dien’’, zei Bart Helmholt, die niet
verder kwam dan het brons met een
afstand van 20,05 meter. Brandsma
maakte in de tweede finalebeurt de
sprong van zijn leven en kwam tot
een pr van 20,91 meter. Op Hollan-
der Jaco de Groot na - hij kwam met
20,86 akelig dichtbij - vormden de
andere finalisten geen bedreiging
meer.

En dus ging de titel naar Nard
Brandsma, even verrassend als te-
recht. Tenminste, kijkend naar de fi-
nale. Feit bleef dat wanneer de regels
goed gehanteerd en nageleefd wa-
ren, Brandsma niet eens in de finale
had gestaan. ,,It wie in hiel rare op-
lossing’’, vond de kersverse kampi-
oen. ,,Mar sjoen alle ophef wie it wol
it earlikst om no seis finalisten te
nimmen. En ja, ik ha dat kadootsje
mei beide hannen oannommen.’’

Met de zege bevestigde Brandsma
dat hij zich dit seizoen bij de ‘geves-
tigde orde’ in het fierljeppen heeft
gevoegd ,,Ik tink al dat ik in folwoek-
sen ljepper wurden bin. Ik ha in stik
of âlve, tolve kear oer de 20 meter
sprongen, ha wedstriden wûn en bin
no kampioen. Dat is net mear ûnfer-
wacht fyn ik.’’

Brandsma werd de opvolger van
Thewis Hobma. Daarmee stond er
voor het vijfde opeenvolgende jaar
een andere winnaar op het hoogste
ereschavot. In 2010 won De Groot,
daarna kwamen Bart Helmholt,
Oane Galama en Thewis Hobma.
,,Dat is dan wol wer in promoasje
foar de sport en goed foar it ljeppen.
Mar dat wat der hjoed wer bard is, is
dat seker net. Wy moatte mar wer
nei in langere tiid om springen te
meien. Want wy binne der om top-
sprongen te meitsjen en dat slagget
no faaks net’’, zei Oane Galama.

Zijn punt was gemaakt. Beleids-
makers zullen zich er de komende
winter ongetwijfeld over buigen.

Nard Brandsma schreeuwt het uit als de Nederlandse titel binnen is. FOTO HENK JAN DIJKS


