Friesch Dagblad, 17 mei 2016, pagina 30.

Brandsma heeft wind iiii mee bij ouverture
De zomer was zaterdagavond ver weg bij
de opening van het fierljepseizoen in
Buitenpost. Met harde wind en kou waren
er twee spelbrekers, al kon Nard Brandsma
daar wel mee overweg.
Ernst Slagter

Buitenpost | Van vuurwerk is in de
eerste wedstrijden van het seizoen
sowieso al niet snel sprake. Maar de
harde wind en lage temperaturen in
Buitenpost nodigden zaterdag ook
niet bepaald uit om eens fijn de ouverture te aanschouwen. Bij de senioren had Brandsma in elk geval één
keer de wind aan zijn zijde en tikte
toen - in zijn eerste finalesprong - nog
bijna de negentien meter aan (18,98).
Die afstand bleef overeind staan in
de finale bij de senioren en dus had
de ljepper uit It Heidenskip de eerste
dagzege binnen. ,,Al speelde de geluksfactor een behoorlijke rol”, was
Brandsma eerlijk. ,,Je moet net geen
pech hebben met de windvlagen. Dat
had ik een paar keer wel, maar twee
keer niet. Zo simpel is het dan. Iedereen staat nu te rillen van de kou. En
dan zeggen we allemaal dat we dit als
hobby doen, haha. Nou ja, ik heb nu
in elk geval nog wat lol.”
Het was Thewis Hobma allemaal
om het even. De Harlinger had zich
ten doel gesteld om zaterdag in
Burgm het eerste te vergeven leiddersshirt om zijn schouders te dragen. In die missie slaagde Hobma,
omdat hij in zijn allerlaatste seriesprong naar de (toen nog) verste afstand van 18,52 sprong. Alleen
Brandsma ging vervolgens nog voorbij aan Hobma.
Hobma had op en langs de schansen geamuseerd geluisterd naar het
geklaag over de weersomstandigheden in Buitenpost. ,,Natuurlijk waren
die verre van ideaal, maar we wisten
zo ongeveer wat ons te wachten
stond. Dan kun je de inderdaad de hele dag lopen zeuren. Maar het aardige

was dat er maar een paar ljeppers
dachten: we gaan er gewoon voor.
Nou, ik was daar één van. Ik wilde dat
leidersshirt pakken En dat is mooi gelukt.”
De twee meest vooraanstaande
ljeppers van de laatste jaren moesten
bij de eerste krachtmeting van het
fierljepseizoen nog verstek laten
gaan. Fries kampioen Oane Galama
uit Wiuwert was zaterdag in een smoking gehesen om in België de bruiloft
van een vriend mee te maken. Voor
de Burgumer Bart Helmholt riep op
zijn beurt de plicht van het politieuniform.
Brandsma en Hobma zijn uiteraard nieuwsgierig naar de verhoudingen in fierljepland, als Galama en
Helmholt twee er zaterdag in Burgum ook weer bij zijn. ,,Maar als ik
alleen voor mezelf spreek, weet ik
dat ik voor mijn gevoel op hetzelfde
niveau zit als vorig jaar. ,,Nu moet ik
vooral nog veel sprongen in de benen
krijgen. Wat mijn doel is voor dit seizoen? Heel simpel: zoveel mogelijk
winnen. En helemaal vlammen op de
grote wedstrijden natuurlijk”, zei
Brandsma.
Grote wedstrijden
Hobma mikt op zijn beurt in principe
niet op het klassement. ,,Over een
heel seizoen haal ik normaal gesproken niet de afstanden van Oane en
Nard. Ik zeg Nard en niet Bart, omdat
ik nog niet weet hoe Bart er na een
teleurstellend seizoen voorstaat. Dat
zullen we zien, maar ik denk dat ik
mij op de grote wedstrijden moet
richten.”
Ook voor Hobma is het vooreerst
weer een kwestie van wennen aan de
stok. Ook al omdat er in Harlingen
geen schans staat, heeft de docent lichamelijke opvoeding nog niet veel
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sprongen kunnen maken. ,,Pas de afgelopen twee weken heb ik weer aardig wat kunnen doen. Daarvoor was
het vooral zaak om er fysiek goed
voor te staan. Gelukkig hebben we
een klimpaal en inspringstok in de
gymzaal staan. Als er geen les was,
kon ik daar mooi even voor mezelf
aan de slag.”
In Buitenpost won Jan Teade Nauta zaterdag de juniorenstrijd met
17,65 meter. De IJlster liet Freark Kra-

weg naar zijn winnende sprong in de eerste wedstrijd van het seizoen in Buitenpost. Foto: Henk Jan Dijks

mer (16,29) uit It Heidenskip en SImon Willem Hoeksma (15,95) uit Ee
achter zich. Bij de jongens pakte Nauta’s broer Wietse de eerste dagzege.
Nauta reikte tot 15,90 in zijn laatste
finalesprong en stak daarmee Tzummenaar Jarich Wijnstra (14,22) en
Workumer Hessel Haanstra (14,06)
de loef af.
De overwinning bij de vrouwen
ging naar Marrit van der Wal uit It Heidenskip. De houdster van het Fries re-
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cord noteerde in de voorronde 14,65
meter en hield het vervolgens bij één
finalesprong. Workumse Melanie
Heins (13,98) en de uit Haule afkomstige Hiske Galama (13,77) hadden het
nakijken. Bij de meisjes was Lisanne
Haitsma uit Achlum de sterkste.
Haitsma sprong in de voorronde naar
13,35 en bleef Sigrid Bokma (13,33) uit
Hindeloopen net voor. Mare Dijkstra
uit Molkwerum legde beslag op de
derde plaats met 12,62 meter.

