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Nard Brandsma klaar om zijn titel te prolongeren
EDWIN FISCHER

Nard Brandsma kent geen druk voor
zaterdag, als in Vlist het Nederlands
kampioenschap gehouden wordt.
Vorig jaar won hij de titel en Brands-
ma is zeer gemotiveerd om dat
kunststukje te herhalen. ,,Hoe fet soe
it wêze om it wer te winnen”, aldus
Brandsma. ,,Twa kear op rige, dat
dogge der net safolle.”

In tegenstelling tot heel veel ande-
re Friese fierljeppers, vindt de inwo-
ner van It Heidenskip het NK de be-
langrijkste wedstrijd van het jaar en
de meest prestigieuze titel om te
winnen.

IJLST Nard Brandsma werd gister-
avond op gepaste afstand van win-
naar Oane Galama tweede op de
Fryslân Cup. Toch vertrouwt hij op
prolongatie van de Nederlandse
fierljeptitel.

,,It NK is it heechste’’, zegt de rege-
rend nationaal kampioen. ,,De Hol-
lânske top docht ek mei. Mar mis-
kien tink ik der wol sa oer omdat ik
noch noait Frysk kampioen wurden
bin hear.’’

Brandsma kende in IJlst tijdens de
Fryslân Cup een prima generale. Ook
al liet hij weer eens de kans liggen
om een hoge 20-metersprong te ma-
ken. Hij kwam nu tot 20,27 en moest
Oane Galama met 20,94 voor laten
gaan.

De Wiuwerter won daarmee de
wedstrijd in IJlst en pakte daarmee
ook de eindzege in de reeks van de
gouden rige, een apart klassement
van zeven bijzondere wedstrijden
binnen het FLB-seizoen.

Voor Galama was ook deze Fryslân
Cup een goede generale. Waar hij
vanavond de vrije training in Vlist
overslaat - ,,Ik wit wol hoe’t ik de pols
sette moat, nammentlik krekt sa’t ik

dat oeral doch” - gaat Brandsma toch
even de reis maken. ,,It skeelt dochs
in sprong saterdei ast witst hoe’t it
yn Vlist springt’’, motiveerde
Brandsma de keus om de training in
Vlist te bezoeken.

Hij reist samen met Sytse Bokma
naar de Hollandse NK-accommoda-
tie. De junior kon gisteravond een
boppeslach slaan, mits hij de zeven-
de en laatste wedstrijd in de gouden
rige zou winnen.

Dan had Bokma immers alle mee-
tellende ljepperijen gewonnen en
kon hij een bonus van 1000 euro in-
nen. Die ging evenwel aan zijn neus
voorbij. Bokma zag Bobby Zwaag-
man het verste springen.

Teleurgesteld leek hij niet. ,,It gie
eins wol lekker, mar it slagge my net
rjocht oer te gean’’, zei hij. Het gevoel
was echter goed en daar hechtte Bok-
ma meer waarde aan dan aan de bo-
nus. ,,Ik wol op it NK lekker springe

‘Hoe fet soe it
wêze om it wer te
winnen? Twa kear
op rige, dat dogge
der net safolle’

en dan is it moai dat ik hjir mei in
goed gefoel wei gean.”

Het zal in Vlist een gevecht wor-
den met de Hollandse troef Erwin
Timmerarends. Al is die volgens
Bokma favoriet. ,,Hy hat al in pear
kear oer de 20 meter sprongen en ik
noch noait.”

Dat laatste klopte niet helemaal.
In een officiële wedstrijd kwam Bok-

ma nog nooit in de 20 meter, maar
tijdens trainingen overbrugde hij
die afstand al meermaals. ,,Dat is
wier’’, zei Bokma lachend. Hij wilde
er maar mee zeggen dat Timmera-
rends dat (nog) niet weet.

De Hollander kan dus maar beter
rekening houden met zijn Friese
evenknie. Dat was ook het signaal
dat vanuit IJlst naar Dymphie van
Rooijen ging. Zij is de favoriet voor
de nationale titel bij de vrouwen,
maar kent in Marrit van der Wal een
geduchte opponent.

Al is de Heidenskipse de laatste
weken niet in topvorm, toch is ze de
Friese kanshebster. Ze sprong in IJlst
goed en was vooral tevreden over de
aanloop en insprong. Dat ze de Frys-
lân Cup aan Klaske Nauta moest la-
ten, was overigens terecht. De ljep-
ster uit IJlst won met 16,10 en meldde
zich daarmee ook als kanshebster op
de nationale titel. Nard Brandsma klimt in de pols in IJlst. FOTO HENK JAN DIJKS


