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Helemaal niets in Zegveld

Een boze Nard Brandsma reageert zijn frustraties af. Hij had de Nederlandse titel voor het
oprapen, maar greep mis.
foto dijks Fotografie/Orange Pictures

‘Bêste Fries is moai, mar ik hie leaver op it FK de bêste Fries west’
EDWIN FISCHER

Negen Hollandse polsstokverspringers en zeven
Friese fierljeppers streden zaterdag op het NK in
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Zegveld om de seniorentitel. Het werd een compleet
Hollands podium, met Rian Baas als kampioen.
In gedachten zongen de Hollandse deelnemers het supportersliedje ‘helemaal
niets, helemaal niets… in Friesland’. Want dat werd het voor de elite van het Frysk
Ljeppersboun. De twee Friese finalisten Freark Kramer en Nard Brandsma konden
zelfs geen podiumplek bemachtigen.
Rian Baas stond op het hoogste schavot. De in Utrecht wonende
polsstokverspringer werd drie weken geleden al kampioen tijdens de titelstrijd van
de PBH en maakte zijn seizoen op perfecte wijze af door met 21,27 meter de
nationale titel te pakken.
Favoriet Jaco de Groot moest genoegen nemen met het zilver. De Nederlands
recordhouder – hij sprong twee seizoenen geleden op dezelfde schansen in
Zegveld 22,21 – kwam tot een voor zijn doen magere 20,93. ,,Tweede en dus geen
enkele titel dit seizoen. Een betere motivatie om te gaan trainen voor het volgend
seizoen is er niet’’, aldus de falende topspringer uit Kamerik.
Freark Kramer vond op een heel andere wijze motivatie voor volgend seizoen. Hij
werd achter Baas, De Groot en nummer drie Wilco van Amerongen (20,48) vierde
en beste Fries met een prima wedstrijd en verste afstand van 20,23 meter.
,,Bêste Fries, dat is altyd moai’’, reageerde de Heidenskipster fierljepper, om met
een glimlach te vervolgen: ,,Mar ik hie leaver op it FK de bêste Fries west.’’ Toch
was zijn eervolle vierde stek een motivatie. ,,It wie eins in poerbêste wedstriid. Ik
beëinigje dit earste senioarenseizoen mei in goed gefoel en ha no alwer sin oan it
nije jier.’’
Of Thewis Hobma er dan ook weer bij is? De in Harlingen woonachtige ljepper gaf
daar geen antwoord op. In het seizoen 2018 zei Hobma dat hij ging stoppen, maar
hij kwam daar toch weer op terug. Hij kende een prachtig seizoen, met onder meer
een pr in de 21 meter (van 20,93 naar 21,41) en zijn allereerste titel op de NFM.
Hobma sloot zaterdag overigens in mineur af.
Met een natsprong, een afstand van 19,19 meter en een 15,93 haalde hij niet eens
de finale. Een echte reden daarvoor was er niet, al zal zijn belabberde
voorbereiding zeker een rol hebben gespeeld. ,,It siet op ’e hinnereis allegear tsjin.
Iepensteande brêgen, in protte drokte op ’e dyk. Dan sitst dysels op in gegeven
momint wol dea te ergerjen’’, bekende de 35-jarige fierljepnestor.
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Hij miste daardoor de openingsceremonie met het voorstellen van alle NKdeelnemers. Hobma had nog wel een gedegen warming-up, maar verprutste zijn
eerste sprong, waardoor zijn NK feitelijk al voorbij was.
Hobma: ,,In goeie oanrin/ynsprong is sa belangryk. No gong ik neitinken en dat is
noait goed foar in ljepper. Dy twadde sprong mislearre dêrtroch en de tredde wie
alles of neat.’’ Het werd niets, maar het commentaar van zoontje Friso was
opbeurend: ,,Friso sei sakrekt ‘dan moat heit folgjend jier syn bêst mar wer dwaan’.
Miskien doch ik dat wol.’’
Nard Brandsma gaat dat zeker doen. Stoppen is voor hem nog geen optie. De
Workumer had de titel voor het oprapen, maar greep tot zijn grote ongenoegen
mis.
Brandsma had donderdag op de stellingschans van de fraaie NK-arena van
Zegveld heerlijk getraind. ,,It gefoel wie hiel goed.’’ Dat bleek in zijn tweede
voorrondesprong. Hij klom de pols stil en reikte tot aan de top. Daar greep de Fries
kampioen jammerlijk mis en viel recht naar beneden in plaats van met een extra
afzet.
Het werd daardoor 19,85 meter. ,,Myn gefoel is dat ik fierder kommen wie as op it
FK’’, bromde Brandsma. Toen won hij met een Fries record van 21,68 meter. ,,It
goud wie binnen ‘handbereik’’’, zei Brandsma, die vol frustratie en teleurstelling
zat. ,,In grutte domper, mar in grutte motivaasje foar it takom jier.’’
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