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Ljepsters aan elkaar gewaagd
Thewis Hobma pakt tweede dagtitel van het seizoen

EDWIN FISCHER

BURGUM – Na enkele eenzijdige
seizoenen lijkt het vrouwenfierl-
jeppen weer spanning terug te
krijgen. ,,Yn de finale komme is in
stik lêstiger.’’

Natuurlijk ging de meeste aan-
dacht zaterdag in Burgum, tijdens
de vierde ljepperij van het seizoen,
uit naar de topklasse. Een sprong
van negentien meter-plus is nu
eenmaal spectaculairder dan die
van een van net over de veertien
meter.

Thewis Hobma slaagde er bij de
topklassers in om de aandacht op
zich te vestigen. De Leeuwarder
won met 19.49 en pakte zijn twee-
de dagtitel. Ook Thomas Helmholt
ljepte over de negentien meter,
19.27, en werd tweede. Omdat Ys-
brand Galama de vastgestelde tijd
voor een sprong overschreed, tel-
de zijn 19.07 niet. Hij werd achter
Bart Helmholt (18.94) vierde met
18.77.

Daardoor was de winnaar bij de
junioren verder dan de ljepper uit
It Heidenskip. Hans Ulco de Boer
sprong een nieuw persoonlijk re-
cord (was 18.42) van 18.89 meter.
Daarnaast viel ook de vierde dag-
zege op rij van Sytse Bokma op.
Met alweer een pr van 17.14 pakte
hij bij de jongens afgetekend de
winst.

Zoals Bokma nu bij de jongste
groep heerst, was Hiske Galama
vorig seizoen bij de vrouwen
schier onverslaanbaar. De spring-
ster uit Haule won zeventien van
de 24 competitiewedstrijden. ,,Mar
dat sil dit jier net barre, tink ik. No
binnen Anna Jet (Leyenaar, red.) en
Hilianne (van der Wal) der ek wer
hielendal by. En ek de oaren bin-
nen sterker wurden’’, weet Gala-
ma.

Met name Leyenaar en Van der
Wal gaan geduchte concurrenten
worden en er mede voor zorgen
dat de wedstrijden tot aan de laat-
ste finalesprongen spannend blij-
ven. Het duo kampte vorig jaar
met blessures, maar zijn nu weer
topfit.

,,Ik hie myn ankel brutsen en
dêrnei noch myn ankelbânnen
swier ferrekt. Mar ik bin hielendal
hersteld en ha in goeie tarieding
hân. Myn doel is 15.50 te heljen en
it soe moai wêze as ik krekt as foa-
rich jier in wedstriid win’’, bleef
Van der Wal bescheiden.

Dat een zege er best in zit in de
komende wedstrijden bewees de
Noardburgumse door met 14.48 de
tweede afstand van de avond neer

te zetten. Anna Jet Leyenaar ging
dankzij een knappe sprong van
14.65 met de dagtitel aan de haal.

Tot haar eigen verbazing. ,,De
lêste wiken ha ik net folle dien. Ik
wie ek wurch, want ik ha alles op
myn eksamens foar it gymnasium
setten. Mar it giet no lekker’’, vond
Leyenaar.

De Sneekse verwacht een span-
nend seizoen. ,,Dat is de lêste jier-
ren wolris oars west’’, verwees ze
naar haar eigen heerschappij en
die van Galama vorig seizoen.
,,Mar ik bin no fit en ek de oaren
springe hiel bêst. Yn de finale kom-
me is no in stik lestiger.’’

Ook Hiske Galama onderkende
dat. ,,Der is folle mear konkurrin-
sje dan it foarich jier.’’ En zelf is de
Haulse minder gefocust op het
ljeppen, wat ook een mindere

vorm betekent. ,,Ik bin dizze win-
ter serieus mei ‘polsstokhoog-
springen’ begûn. Ik wol besykje
beide te dwaan, want ik wol ek hiel
graach nei it NK atletiek. Dat is op
31 july yn it olympysk stadion yn
Amsterdam. It liket my machtich
dêr mei te dwaan.’’

Een keus wil ze nog niet maken.
,,Beide is sa moai om te dwaan. Dit
jier wol ik it kombineare en mis-
kien moat ik yn de takomst wol in
kar meitsje, mar no noch net. Dêr-
foar is ljeppen ek te moai, benam-
men omdat dit in spannend sei-
zoen wurde sil, dat is no wol dúd-
lik.’’

Jiske galama
wil zich ook
plaatsen voor
NK polshoog

Anna Jet Leyenaar pakte in Burgum de dagtitel. FOTO ROELOF STROETINGA


