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Ook in eigen achtertuin is Brandsma op z’n best
Fierljepper Nard Brandsma was al op dreef
tijdens de openingswedstrijd dit seizoen in
Buitenpost en Reset-teamgenoot Bart
Helmholt imponeerde vorige week. Het
gaat goed met de springers uit die ploeg.
Zaterdag won Brandsma weer: 20,63 meter.

Gerard Bos

It Heidenskip | Met een imposante
21,08 meter gaf Helmholt vorige
week in Burgum de concurrenten
een draai om de oren in wat pas de
tweedewedstrijd vandit seizoenwas.
In It Heidenskip was het daarom aan
zijn rivalen de beurt revanche te ne-
men. En rivalen, dat zijn Brandsma
en Helmholt ook. Náást teamgeno-
ten. Ieder voor zich dus, vol voor de
winst. Die ging naar Brandsma en dat
betekende zijn tweede zege in drie
wedstrijden.

,,Drie-nul voor Reset? Je kunt ook
zeggen: twee-één voor mij tegen
Bart”, zei Brandsma met een grijns.
,,Uiteindelijk is het een individuele
sport, zo werkt het.” Toch is het geen
toeval dat drie keer een Reset-fierl-
jepper heeft gewonnen. Helmholt
legde vorige week al uit dat de team-
leden - ook Age Hulder hoort er bij-
voorbeeld bij - de koppen na het te-
genvallende afgelopen seizoen bij el-
kaar hadden gestoken. Andere trai-
ningsschema’s en een hernieuwde
inzet lijken zich nu al uit te betalen.

Brandsma: ,,Het gaat uitstekend
zo, ik voel dat er nog veel meer in zit
dan deze afstanden. Maar het niveau
is over het algemeen sowieso hoog
nu.” De Heidenskipster fierljepper
won in eigen achtertuin met met
20,63 nadat hij met 20,22 de finale
had weten te bereiken. ,,Als vierde.
en dat zegt dus wat, we mogen met
z’n allen denk ikwel wat verwachten
van dit fierljepjaar.”

Dat klopt,want hoewel de niet-Re-
set springers als Ysbrand enOane Ga-
lama, Hannes Scherjon en Thewis

Hobma nog zonder dagtitels zijn dit
seizoen, hebben zij ook al laten zien
er goed bij te zitten. ,,Als we nu al zo
springen met z’n allen kan dat wel
eens betekenen dat het een mooie
seizoen wordt”, zei Brandsma dan
ook.

Even leek er een andere winnaar
te komen dan hem, want Sytse Bok-
ma ging de finale in met 20,53. Over
goed op dreef zijnde springers ge-
sproken; de fierljepper uit Hinde-
loopen hoort daar in de topklasse op
dit moment ook zeer zeker bij.

Handenwrijvend
De afstand die hij neerzette - einde-
lijk de door hem zo vurig gewenste
20-meternotering - mocht er zijn,
was een persoonlijk record en helaas
voor Bokma net niet genoeg voor een
dagtitel. Tochkomt die vanzelf als hij
zo doorgaat, want Bokma is al vroeg
op dreef. En dat voor iemand die pas
aan zijn derdewedstrijd bezigwas bij
de senioren.

Dat deed hij, net als de anderen,
zaterdag in het zelfbenoemde Fierl-
jepdoarp dat It Heidenskip is. Daar
waar de mensen een fraaie ljepperij
te zien kregen, precies waarvoor ze
handenwrijvend plaatsnamen op de
tribune. Niet door kou overigens. In-
tegendeel. Wel door de herinnering
aan de week ervoor, toen Helmholt
op niet mis te verstane wijze huis-
hield. Brandsma en de anderen los-
ten de verwachtingen van een nieu-
we spektakelstuk vervolgens ook in
It Heidenskip in.

Elke wedstrijd staat op zich, maar
toch: die prestatie van Helmholt gaf
de seizoenstart van het Friese fierl-
jepseizoen vorige week al extra cha-
chet.De21,08was immersverderdan

wat er in het hele voorgaande jaar
door wie dan ook was gesprongen.

Toch is het Brandsma die met
twee dagtitels in drie wedstrijden de
meeste vinkjes achter zijn naam
heeft staan. En, hij draagt door zijn
afstand van zaterdag ook de leiders-
trui in de komende wedstrijd.

Dat terwijl Helmholt die juist net
had veroverd. ,,Ik wil hem ook niet
meer kwijt”, klonk het vorige week
nog. Dat de Burgumer zaterdag

slechts tot 18.45meter kwam, gooide
roet in dat eten.

Brandsma: ,,Tja, hij is die trui nu
kwijt. Dat ik die nu heb, zegt nog niet
alles, want er zijn pas een paar wed-
strijden geweest. De trui is voor mijn
geen hoofddoel. Als ik hem maar
draag na de laatste wedstrijd. Dan
wel, natuurlijk. Voor nu is het mooi
meegenomen, dat wel.”

Zoals Brandsma in It Heidenskip
in eigen achtertuin won, deed Marrit

Als we zo springen
als we doen, mogen
de mensen best wel
wat verwachten van
dit fierljepseizoen

van der Wal dat bij de vrouwen ook.
Met haar 16.26 hield ze Anneke
Broersma (Feanwâlden,met persoon-
lijk recoord van 15.09) achter zich.
Ook Freark Kramer boekte een thuis-
overwinning, maar dan bij de junio-
ren. Zijn 18,96 in It Heidenskip was
eveneens een persoonlijk record. Bij
de jongens was de dagtitel voorWiet-
se Nauta (IJlst) met 17.05 in de finale,
terwijl Sigrid Bokma de zege bij de
famkes greep met 14.89.

Nard Brandsma ging als vierde naar de ffinale, om er als winnaar uit te voorschijn te komen: het was zijn tweede zege in drie weken. Foto: HJenk Jan Dijks


