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Brandsma wint in
IJlst generale van
het FK fierljeppen

Ernst Slagter

IJlst | De IJlster generale voor het
Fries kampioenschap fierljeppen
heeft gisteren duidelijk gemaakt dat
het spel op de wagen is. Zo maakte
Nard Brandsma bij de senioren met
zijn winnende 20,64 meter duidelijk
dat hij niet uitgevlakt mag worden.
Bij de dames won Marrit van der Wal
weliswaarmet16,59,maar lietKlaske
Nauta (16,20) tegelijkertijd ander-
maal zien dat ze op tijd de smaak te
pakken heeft.

Zelden is het op de vooravond van
een FK op papier zo spannend ge-
weest als dit jaar. Neem alleen al de
seniorenmannen, toch de publieks-
trekker pur sang. Klassementsleider
Oane Galama zou gezien zijn presta-
ties gedurende het seizoen de logi-
sche favoriet zijn. Maar de Wiuwer-
ter weet maar al te goed dat zijn Bur-
gumer rivaal BartHelmholt - gisteren
wel aanwezig, maar niet springend -
er altijd staat in de grotewedstrijden.

In de persoon van Brandsma stak
gisteren in IJlst nog een meedinger
zijn neus aan het venster. Saillant de-
tail: ook vorig jaar won hij de laatste
wedstrijd voorhet FK in IJlst. ,,Terwijl
dit absoluut nog geen perfecte
sprong was. Ik ging behoorlijk
scheef”,weeshij opzijnwinnendeaf-
standvan20,64, tevens goedvoor een
persoonlijk seizoensrecord. ,,Als Bart
en Oane top zijn en over de 21,50me-
ter springen, wordt het voor mij een
lastig verhaal op het FK. Maar zulke
afstanden zijn zeker dit seizoen niet
vanzelfsprekend. Bij alles daaronder
denk ik mee te kunnen doen.”

Brandsma hield Galama (20,12) en

Thomas Helmholt (18,53) gisteren in
elk geval achter zich. En zo boeiend
de Friese strijd bij de mannen lijkt te
worden, zo geldt feitelijk hetzelfde
voor de vrouwenklasse. Daar won
VanderWal dusmet16,59,maarNau-
ta hijgde haar op de IJlster thuis-
schans in de nek met 16,20. Het ver-
schil tussen beide ljepsters is de laat-
ste weken steeds kleiner geworden.

Nauta wist wel hoe dat kwam. ,,In
het begin van het seizoen ben ik bij
een training eens over de schans ge-
stapt namijn aanloop. Daar heb ik fy-
siek gezien niets aan overgehouden,
maar het leek erop dat het moment
toch wat in mijn hoofd geslopen is.
Dat is gewoon ten koste gegaan van
mijn aanloop.”MaarNauta lijkt er nu
dusweer bovenop. ,,En dat is wel pre-
cies ophet goedemoment. Ik benwel
heel blij dat ik op het FK nog in de
schaduwvanMarrit spring.Daardoor
heb ik het gevoel dat ik alleen maar
kan winnen.”

Sytse Bokma gaf erweer eens blijk
van dat hij de te kloppen junior is in
Winsum. De ljepper uit Hindeloopen
sprong een keurige 19,24 en degra-
deerde Freark Kramer (17,48) en Jar-
noHoekstra (17,21) daarmee inelkge-
val gisteren tot figuranten.

In de jongensklasse baarde Jarich
Wijnstra andermaal opzien. De ljep-
per uit Tzum kaapte in zijn allerlaat-
ste sprong (17,15) de overwinning
voor de neus van Wietse Nauta weg.
De meisjesklasse - die zaterdag haar
vuurdoop op een FK beleeft - kreeg
metMaureen Poiesz een nieuwe hou-
der van het IJlster schansrecord. De
Sneekse sprong in de series 15,11,
won daarmee uiteraard de wedstrijd
en verpulverde de oude schansaf-
stand van Sigrid Bokma (14,71).


