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Tot nog toe won Rutger Piersma als senior
zegge en schrijve één fierljepwedstrijd. Met
recht is de 23-jarige Koudumer een eendagsvlieg.
Maar wel een hele mooie. Vandaag verdedigt
hij in Winsum zijn Friese titel.
EDWIN FISCHER

‘M

iskien bin ik wol in ‘eendagsvlieg’. Mar dan wol
ien dy’t ien kear per jier
út de reitkragen fan de
feart yn Winsum komt
en hiel moai oer de skânsen fan Sint Japik
fleant.’’
Het Fries kampioenschap fierljeppen.
Traditioneel eens per kalenderjaar gehouden
op het fierljepterrein van Winsum, op de
schansen van Sint Japik. Normaal altijd op de
tweede zaterdag van augustus, maar door
corona (net als vorig jaar) verplaatst. Naar
vandaag dus, de eerste zaterdag in september.
Het maakt Rutger Piersma niks uit. Op
welke dag in het jaar de vijf Friese titels
(naast de mannen senioren worden er titels
vergeven in de categorie junioren, jongens,
vrouwen en meisjes) ook vergeven worden,
hij is dan op zijn best.
In het hoofd van de geboren en getogen
Heidenskipper – hét fierljepdorp bij uitstek –
zingt het hele jaar slechts een gedachte rond.
,,Ik ha trije kânsen dêr’t ik it sjen litte moat.
Dêr’t ik de kâns ha om mei te dwaan om dy
iene titel. Stride om de wichtichste priis yn it
ljeppen: Frysk kampioen wurde.’’
Die denkwijze heeft hij zich als senior
eigen gemaakt en haalt op die ene dag het
allerbeste in hem naar boven. Zoals in 2019,
zijn senioren-debuutjaar, toen het FK op
zaterdag door regen geen doorgang kon
vinden en op zondag gehouden werd.
Het deerde de Koudumer niets. Het FK is
het FK en is zijn wedstrijd. ,,By de jongens en
junioaren ha ik mysels altiid fiersten tefolle
druk oplein. Omdat ik op it FK presteare
moast fan mysels. Mar dan gong it meastentiids mis.’’
Hij leerde er van en demonstreerde dat in
2019 voor het eerst. ‘Drie kansen’, werd zijn
nieuwe tactiek. Piersma ‘ontsnapte’ voor het
eerst uit de rietkragen, vloog over de schans
van Sint Japik en sprong een nieuw persoonlijk record van 20,14.
In dat jaar kwam hij er wel mee in de finale, maar het was bij lange na niet genoeg
voor de titel. Die ging met een nieuw (en nog
altijd geldend) Fries record van 21,68 naar
Nard Brandsma.

Winsum, al jaren het decor van het FK fierljeppen.

de al as in lytse oerwinning, datst dochs
meitelst.’’

IK TINK DAT IK DIT
JIER EK MYN BÊSTE
WEDSTRIID WER OP
DIT FK SPRINGE SIL

H

Een mooie
vlinder
als eendagsvlieg
Rutger Piersma met de buit van 2020 in de rietkragen van zijn woonplaats Koudum.
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oe anders was dat een jaar later. Het
Fries kampioenschap van 2020. Net
als dit jaar zorgde corona voor een
verkort seizoen, dat pas op 18 juli begon.
Op 5 september vloog Piersma weer
in Winsum. Op het Fries kampioenschap. Als een eendagsvlieg,
maar ogend als de mooiste vlinder, landde hij op het hoogste
schavot.
Piersma vloog er zijn eigen
vlucht, waar alle anderen en vooral favorieten vleugellam bleken
te zijn. Het begon voor hem in
de voorronde bij de overgangsklassers. Hij was immers lopende dat seizoen
uit de topklasse gedegradeerd.
In die voorronde benutte hij zijn drie kansen en
kwam tot 19,39. Als derde
eindigend, achter Bauke
de Jong (pr van 19,70) en
Age Hulder (19,55). ,,By
eltse oare wedstriid hie ik
wol in bierke nommen.
Want as der noch in hiele
topklasse springe moat,
witst eins seker datst de
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finale en dus bêste fiif net
hellest. Mar dit wie it FK,
dan hast hoop. Dan moatst
hoop ha.’’
En dus zat Piersma met
een sportdrankje op de bult.
De bijna lege bult. Vanwege
corona mocht er geen publiek
zijn. Deze editie gelukkig wel, al
zijn er nog altijd vanwege de
pandemie slechts 750 toeschouwers welkom.
Hij ging er gaandeweg
de topklasse-voorronde
steeds meer in geloven
dat hij nog twee keer
over Sint Japik mocht
vliegen. En wist dat
halverwege de
derde sprongserie
zeker. ,,Dat fiel-
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et dromen begon. Zijn stoutste dromen, geeft hij nu toe. ,,Tinkst dan
dochs ‘ik kin Frysk kampioen wurde’.’’ Dat kwam vooral omdat hij en zijn twee
mede-overgangsklassers nog altijd de verste
afstanden hadden staan. De topklassers Nard
Brandsma (19,30) en Sytse Bokma (18,86)
waren de twee andere finalisten. En daarmee
wel meteen titelfavorieten.
Bokma opende de finale en noteerde 19,75.
,,Doe hie ik it gefoel, no begjint it echt. Ik
sprong sels 20,01 en dat fielde dat ik it maksimale der úthelle hie. Ik stie ek fuortdaalks
oan de lieding, mar ik tocht net oan de titel.’’
Piersma keek naar de anderen. ,,Yn alle
oare wedstriden gun ik eltsenien in goeie
sprong, mar no wie ik bliid mei eltse brike
sprong of wietsprong.’’ Dat gebeurde keer op
keer.
Ook bij de tweede finalesprong van Bokma
en Brandsma bleef Piersma’s 20,01 overeind.
,,Wolst en kinst dan net leauwe datst kampioen wurde kinst. Al witst ek dat Age en Bauke net goed genôch wienen om oer de 20 te
gean.’’
Het tweetal deed dat ook niet en opeens
was daar de euforie. Rutger Piersma, Fries
kampioen 2020! Hij piekte in het seizoen
2019 een keer. Op het FK. En deed dat in het
ljepjaar 2020 ook een keer. Weer op het FK
dus.
,,En ik tink dat ik dit jier ek myn bêste
wedstriid wer op dit FK springe sil. It begjint
twa wiken foar it FK, it talibjen nei dy wedstriid. Goed ite, fit wurde. Goed sliepe. Gjin
gekke dingen mei wurk. Dan komt de goeie
fokus. Foar dy trije kânsen. Fleane oer Sint
Japik.’’

H

ij hoopt er op en prolongatie zou
Piersma om een zeer te begrijpen
reden heel graag willen. ,,In huldiging
foar in soad taskôgers en dêrnei ek noch by
myn klup yn It Heidenskip. Dat ha ik it foarich jier wol mist.’’
Wat wel overbleef was zijn nieuwe eretitel;
Frysk kampioen fierljeppen. ,,Wurdst der it
hiele jier wol oan herinnere, oan dy iene dei.
Wat dat oanbelanget fielst dy net in ‘eendagsvlieg’. Dan fielst dysels dochs in moaie
flinter.’’

