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Toch nog prijs voor 
Nard Brandsma

Door Edwin Fischer

JAARSVELD – Het vingertje van Nard
Brandsma ging koeltjes de lucht in,
nadat zijn concurrent Jan-Willem de
Groot er in zijn laatste poging niet in
was geslaagd was hem te kloppen. De
Nederlandse titel was binnen en de
fierljepper uit It Heidenskip vierde dat
uiterlijk ingetogen. Maar van binnen
bruiste het. ,,Bist de bêste fan it lân. Dat
skeat my doe wol troch de holle.’’

Het was alweer twaalf jaar geleden
dat een lid van de fierljepferiening uit ‘It
fierljepdoarp’ Nederlands kampioen bij
de junioren werd. Evert van der Wal
won in 1997, Nard Brandsma herhaalde
dat huzarenstukje zaterdag op de fraaie
schansen van Jaarsveld. Aan de boor-
den van de Lek noteerde hij in zijn
derde voorrondesprong 18,72. Dat was
genoeg voor de winst.

Een topafstand was het niet, vond hij
zelf. ,,It is in moaie ôfstân, mar ik wie
der net wis fan dat it genôch wêze soe.’’
Logisch, want finalisten als Jacob
Scherjon, Alwin Fonk en Jan Willem de
Groot hebben allen een record van
meer dan 19 meter staan. ,,Mar nei de
earste finaleronde hie ik wol al it gefoel
dat se sich der stikken op oan it sprin-
gen wienen.’’

Dat gevoel klopte, want ook in de
tweede ronde wist geen van de favorie-
ten een topsprong af te leveren. ,,In
machtich gefoel en it makket myn sei-
zoen wol hielendal goed. Net dat it in
min seizoen wie, mar dy grutte titel
ûntbruts wol en dy ha ik no dochs noch
pakt’’, glunderde Nard Brandsma.

Hij loste Alwin Fonk als nationaal
juniorenkampioen af. De Burgumer
moest zich tevreden stellen met brons.
,,It siet der hjoed krekt net yn. Mar ik ha
de NFM en it FK wûn, dus better kin
hast net.’’

De Hollandse troef Jan Willem de
Groot was minder tevreden. Hij had in
zijn laatste wedstrijd bij de junioren
met de titel willen afsluiten, maar kreeg
slechts zilver. ,,Het zat hem in de in-
sprong. Waarom ik het verder niet heb
kunnen laten zien weet ik niet. Mis-
schien omdat ik in onze eigen competi-
tie geen tegenstand heb. De Friese
jongens moeten elke wedstrijd scherp
zijn, hebben veel concurrentie. Maar
gelukkig heb ik die volgend jaar ook,
want dan tref ik mijn broer (Jaco de
Groot, red.) bij de senioren. Da’s con-
currentie genoeg, haha.’’


