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Zege Brandsma zonder glans
NIELS VAN MARLE

IJLST Nard Brandsma stak er zater-
dag met kop en schouders boven-
uit in IJlst, door als enige over de 20
meter te ljeppen.

Het was druk langs de baan in IJlst,
waar naast de trouwe fierljepfans
ook veel (Duitse) toeristen een kijkje
kwamen nemen. De nieuwkomers
zullen ongetwijfeld een mooie
avond hebben gehad, maar voor de
kenners was het een magere avond,
met weinig spektakel en heel veel
natsprongen.

,,It nivo wie ferskriklik wikselfal-
lich”, besefte ook Thewis Hobma, die
zelf in zijn tweede sprong 18.50 me-
ter neerzette en daarmee – ook nog
eens zonder de finale te springen –
derde werd, achter Brandsma en
Oane Galama. ,,Nard wie fantastysk,
Oane giet ‘alles of niet’ yn syn lêste
wiken en Bart wie te wurch.” De Ne-

derlands recordhouder kwam niet
verder dan 12.41 meter.

Zelf was Hobma wel tevreden, na
tweeëneenhalve week niet springen
door een liesblessure. Daar kwam
woensdag ook nog de geboorte van
zoontje Abe Jan tussendoor. ,,Ik hie
dêrtroch in bytsje in frjemd ritme.
Myn oare soantsje is eltse dei om
seis oere wekker en fannacht wie ik
tusken tsien en twa oere noch
dwaande mei de lytse poppe.”

En de pijn in zijn lies is ook nog
eens niet helemaal verdwenen. De
twee extra sprongen liet hij daarom
bewust schieten. ,,Ik koe tiisdei noch
net iens sprinte. Dat gong no wol
aardich, maar yn ’e lêste sprong wie
it al wer tricky mei myn ljisk.”

De Harlinger had echter geen zin
om nog langer te moeten toekijken,
zeker niet nu de mooiste weken van
het seizoen (NFM, FK en NK) er aan
zitten te komen. ,,Ik hie fiersten te-
folle enerzjy. Thús yn ’e klimpeal

Thewis Hobma: ‘It
wurdt tiid dat ik
wer ris oer de 21
meter gean’

hengste, dat soart dingen.’’ Tijdens
de NFM in it Heidenskip, zaterdag,
hoopt Hobma weer wat beter te zijn.
Ook omdat hij nog duidelijke doelen
heeft gesteld voor zichzelf. ,,It wurdt
tiid dat ik wer ris oer de 21 meter ge-
an. Dat is alwer in pear jier lyn.”

Brandsma had goede hoop die
grens in IJlst ook te passeren, maar
dat slaagde net niet. Met 20.84 me-
ter kwam hij dicht in de buurt van
zijn p.r. van 20.98, waarna hij in de
finale risico nam om nóg verder te
komen. Het leverde niks op, behalve
dan de dagzege, zijn zesde van het
seizoen. ,,Ik gong foar in gestrekte

útsprong, mar dat mislearre. As ik
dat net ynlevere hie, dan hie ik oer
de 21 gien.”

Onderweg naar de overkant voel-
de de Heidenskipster dat het er in
zat. ,,Fielst de pols hingjen en dat
jout ekstra motivaasje om troch te
rammen. Oft ik dan al genietsje fan
myn sprong? Nee, dat komt pas yn it
sânbêd hear. Ast earder genietest, is
de fokus fuort en wurdt it neat.”

Brandsma weet dat hij een kans-
hebber is voor de NFM op zijn thuis-
schans, maar als favoriet ziet hij
zichzelf niet. ,,Bart en Oane wiene no
net briljant, mar op sa’n dei kinne se
altiten noch mear, krekt as Jacco de
Groot fansels.”

Vrijdagavond volgt er eerst nog
een generale repetitie in Buitenpost.
Niet ideaal volgens Brandsma, maar
ook geen groot obstakel. ,,Der kin al-
tyd wat barre. Dan soe ik hjir ek net
springe moatte as ik bang bin blesse-
are te reitsjen.”
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