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Nard Brandsma voegt zich eindelijk bij ‘elite’
EDWIN FISCHER

BURGUM Fierljepper Nard Brand-
sma kwam met een missie naar
Burgum. Hij wilde de koningstitel
prolongeren. Dat hij dat deed met
een prachtig persoonlijk record
van 21,09 meter, was extra mooi.

Het digitale scorebord lichtte zater-
dag in het schemerdonker voor
Nard Brandsma nog net iets feller op
dan anders. Het stond er echt: 21,09!
Twee seizoenen was het halen van
de magische 21-metergrens een doel,
maar dit werd hoe langer dit uitbleef
een obsessie.

Ook zaterdag dacht Brandsma net
niet goed genoeg gesprongen te

hebben. Zo verliet hij na de sprong
ook het zandbed. In zijn allerlaatste
sprong, en die van de senioren-ju-
niorenfinale, wist de Workumer al
wel dat de Kening-titel binnen was.

Eerst leek de verrassend sterke ju-
nior Jan Teade Nauta er met de eer-
ste aansprekende prijs van het sei-
zoen vandoor te gaan. Hij nam met
een persoonlijk record van 19,56 me-
ter brutaal de leiding in de acht man
sterke finalegroep.

Sytse Bokma zette als senioren-
topklasser vervolgens met 19,90 de
zaken weer in de juiste volgorde.
Waarna Brandsma, die eerder in de
voorronde 20,28 en 20,20 meter ge-
sprongen had, de door iedereen ver-
wachte volgorde bepaalde.

Hij stond nog even met Bart
Helmholt en Arend Hofstee te analy-
seren, toen zij de topljepper opeens
hard op de schouders sloegen. Het
waren meer dan schouderklopjes,
want zij zagen het resultaat (21,09)
op het scorebord verschijnen.

,,Ik hie ynskatten dat it krekt wer
net genôch wêze soe”, bekende
Brandsma. Maar er viel opeens een
last van zijn beurs geslagen schou-
ders, zei hij. Brandsma voegde zich
in een illuster rijtje. Bart Helmholt
(Nederlands recordhouder met
21,64), Jaco de Groot (PBH-record-
houder met 21,57), Erwin Timmera-
rends (zaterdag in Polsbroekerdam
naar een p.r. van 21,33) en Oane Gala-
ma (de tweede Fries met een 21-me-

tersprong, 21,16) gingen hem voor.
Ook voor Bart Helmholt kreeg de

zaterdag een mooi tintje. Loco-bur-
germeester Houkje Rijpstra be-
noemde hem tot ereburger van de
gemeente Tytsjerksteradiel. Helm-
holt won vele titels en boekte re-
cords, maar ook zijn functies als trai-
ner en vrijwilliger werden genoemd.
,,Wy binne in lytse sport en dan fyn
ik dit hiel bysunder”, aldus Helm-
holt. Hij was de twaalfde inwoner
van Tytsjerksteradiel die de in 1994
ingevoerde penning ontving.

In de schaduw van Brandsma
werd Marrit van der Wal met een uit-
stekende afstand van 16,79 Kenin-
ginne. De atlete uit It Heidenskip
prolongeerde eveneens haar titel.


