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Nard Brandsma is de nieuwe koning van Sint Japik
Zevenvoudig
kampioen Bart
Helmholt is ge-
stopt, titelverdedi-
ger Oane Galama
ontbrak vanwege
een rustperiode.
Nard Brandsma
zag zijn kans
schoon en werd
voor het eerst
Fries kampioen.

A
EDWIN FISCHER

Aan het begin van het sei-
zoen dagdroomde Nard
Brandsma even. ,,As ik yn
in wedstriid myn eigen ni-

vo helje, dan sil ik dy grif winne.’’
Het gebeurde al vele malen en het FK
van eergisteren werd een school-
voorbeeld.

Hardop wilde Brandsma het niet
zeggen, maar aan alles was te mer-
ken dat het Fries kampioenschap in
Winsum zijn kampioenschap was
geworden. Dat de 61ste editie verliep
zoals hij gewenst had. Dat Sint Japik
zijn kasteel was. En hij de nieuwe ko-
ning.

Dat is Nard Brandsma. Een ko-
ning. Geen dictator, die met harde
hand regeert. Want hoe anders kun
je de volgende opmerking plaatsen.
,,It wie skande foar de wedstriid dat
Ysbrand en Hannes net yn de finale
kamen.’’

Hij doelde op Ysbrand Galama en
Hannes Scherjon. Uitgerekend de
mannen waarop Oane Galama, zit-
tend met vrouw Renske – het duo
trouwde drie jaar geleden – in de
kleine huiskamer in Auckland
(Nieuw Zeeland), zijn hoop geves-
tigd had. Liever had Brandsma een
finale van hoog niveau geljept. Dat
was nu niet het geval.

De tot zaterdag regerend Fries
kampioen zag ‘Down Under’ via de
livestream balend dat zijn broer Ys-
brand faalde, zoals de Heidenskip-
per het zelf omschreef.

,,By de earste poging draafde ik
oer de barte hinne. Dêrnei kaam ik
net lekker yn de wedstriid mear.

Miskien woe ik te graach de titel fan
Oane oernimme. Mar it waard in off-
day’’, was Ysbrand Galama vooral
eerlijk naar zichzelf. Galama kwam
niet verder dan 16,36 meter, de acht-
ste plaats in de voorronde. Zijn fierl-

jepmaat Hannes Scherjon deed het
met 17,73 een stukje beter, maar kon
niet verhinderen dat Age Hulder
met 17,93 als vijfde en laatste de
eindstrijd instapte.

Daarin trad Jelle Douwe de Vries

als vierde aan. De ijzerkoopman uit
It Heidenskip beleefde zijn mooiste
fierljepdag ooit.

Met een prachtig pr van 18,05 –
zijn oude persoonlijk beste prestatie
van 17,79 dateerde van 2007 – kwam

hij zelfs toe aan de altijd met en-
thousiasme gebrachte ‘voorstelron-
de’ van commentator Johannes
Haanstra.

Nard Brandsma zag het allemaal
met een brede glimlach aan. Omdat

hij gezien had dat Age Hulder niet in
topvorm was, Jelle Douwe de Vries
van het woord kanshebber alleen
maar mocht dromen, Thewis Hob-
ma al heel blij was met een derde
plaats en enkel Sytse Bokma in de fi-

nale het predicaat concurrent kon
dragen.

Al wist Brandsma in zijn hart wel
beter. Hij had immers een uitste-
kend antwoord klaar op de overi-
gens prima serie die clubgenoot

Bokma had gesprongen in de voor-
ronde.

Die serie begon bij de mannen
veelbelovend, maar bevestigde
daarna het beeld van dit seizoen: het
was zeer matig. Bokma opende met
18,65. Die afstand zette Brandsma
ook op het bord. Daarna was de ljep-
per uit Hindeloopen met precies
20,00 de nieuwe leider omdat
Brandsma op 19,96 bleef steken.
Bokma verbeterde zich nipt naar
20,04, waarna de veelvraat uit Wor-
kum toesloeg; 20,72.

Brandsma beweerde later dat hij
er niet meteen gerust op was. ,,Al wie
it natuerlik lekker foar my dat Ys-
brand en Hannes der net by wienen
en Thewis net lekker sprong. Want
dat wienen de mannen dy’t in pr
hawwe dy’t fierder is dan dy 20,72.’’

Brandsma opperde daarna dat hij
Bokma echt in staat had geacht de
verste dagafstand te verbeteren. Een
leugentje uit beleefdheid. Wat niets
afdeed aan het prima optreden van
Bokma, die zeer tevreden terugkeek
op zijn eigen presteren in Winsum.
Maar ook toegaf dat Brandsma de te-
rechte kampioen was.

Zo voelde de 27-jarige scheepsont-
werper het uiteindelijk zelf ook. De
Friese titel, met de bijbehorende
krans, medaille, trofee en de door
Arno Brok - de voor het eerst bij een
fierljepwedstrijd aanwezige com-
missaris van de koning – uitgereikte
sulveren pols kwam alleen hem toe.

Tussen alle felicitatie-appjes zat
ook eentje uit Nieuw Zeeland. ,,Moai
dat Oane dat docht. Ik hie ek ien nei
myn earste 21 metersprong krigen.
Dat woe ik hjoed ek graach springe
en ha ik besocht. Mar it gong krekt
net’’, aldus Brandsma.

Hij bekende vervolgens dat het
winnen van grote prijzen er voor dit
seizoen wel op zat. Brandsma: ,,Pfff,
Jaco de Groot springt 22,21. Ik tink
net dat ik of welke oare ljepper him
fan de Nederlânske titel ôfhâlde kin.
Ik ha de stok op 11,30 stean, hy op
12,30. Dat is in útdaging wêr’t ik my
de kommende winter mei dwaande
hâlde kin.’’

Fries kampioen
denkt niet dat
hij op NK
Jaco de Groot
kan verslaan

Nard Brandsma klimt naar de top van de pols. FOTO’S NIELS DE VRIES


