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Thewis Hobma ziet alles op plek vallen
Bart Helmholt op waarde geklopt in zinderende finale van Fries kampioenschap

EDWIN FISCHER

WINSUM – Waar iedereen zich al
verzoend had met een vierde titel
op rij voor Bart Helmholt, beleef-
de Thewis Hobma zijn ‘moment
of fame’; Fries kampioen!

Wat een apotheose, wat een eufo-
rie en wat goed voor de fierljep-
sport. Het Fries kampioenschap in
Winsum kon zaterdag geen betere
winnaar krijgen dan Thewis Hob-
ma. Al jaren is de 27-jarige fierljep-
per een topper in de dop, maar wil-
de er maar niet uitkomen. Grote ti-
tels waren aan de in Leeuwarden
wonende gymleraar niet besteed.

Zo leek het zaterdag ook te zul-
len gaan. Bart Helmholt sprong
een puike wedstrijd en leek ook nu

weer de krans uitgereikt te gaan
krijgen door commissaris van de
koningin John Jorritsma. Zijn
20.39 die de Burgumer alleswin-
naar al in de tweede voorronde-
sprong neerzette werd algemeen
als de winnende gedacht.

Tot de een na laatste sprong bij
de topklassers van de dag. ,,As The-
wis no noch oer dien ôfstân hinne
giet, fret ik myn beide skuon op,
sei Thomas (broer Thomas Helm-
holt, red.) tsjin my’’, vertelde Bart
Helmholt. ,,Mar ik sei fuort dat’er
dat net sizze moast, want as der ien
is dy’t samar noch in fiere sprong
meitsje kin, is Thewis dat.’’

Die wijsheid werd bewaarheid.
Hobma is namelijk als geen ander
in staat om een op het oog misluk-
kende sprong alsnog uit te bou-
wen tot een topsprong. Helmholt
zag dat ook nu gebeuren. Met af-

schuw, zoveel vertelde zijn li-
chaamstaal wel achter de schan-
sen van Sint Japik. Want Hobma
deed zijn aanloop, sprong in en
leek na twee klimslagen terug te
vallen.

Met veel acrobatiek en gepaard
gaand met oe’s en ah’s van het pu-
bliek trok hij zijn polsstok alsnog
over het dode punt en landde ver
in het zandbed. Heel ver, verder
dan ooit en vooral verder dan het
balletje dat Helmholt op 20.39 ge-
legd had. ,,It wie sa euforysk watst
dan belibbest’’, probeert Hobma
dat moment onder woorden te
brengen. ,,Dat machtige gefoel
datst oer it baltsje giest, it besef
datst miskien wol de titel pakst, it
gejuich fan it publyk dat krekt as
dy hielendal gek wurdt. Ik kin der
no wer suver emosjoneel fan wur-
de.’’

Dat Bart Helmholt er vervolgens
in zijn allerlaatste poging niet
meer overheen ging, maakte veel
los. Bij Hobma, maar ook bij veel
anderen. De hegemonie van
Helmholt was doorbroken en dat
werd tijd, was het algehele gevoel.
,,Net om Bart, want it is geweldich
wat hy allegear presteart. Mar de
oaren krije no ek it geloof dat se in
grutte wedstriid winne kinne. Sels
wist ik it wol, mar it moast der in
kear útkomme Dat is no bard, al it
hurde wurkjen betellet sich einliks
út. Ik kin it noch net befetsje.’’

Ook Ysbrand Galama, met 19.27
bronzen medaillewinnaar, was blij
met Hobma’s zege. ,,It FK is no foar
my foar 99 persint slagge. It wie
sa’n moaie wedstriid mei in grutte
ferrassing op it ein. Sa moat in FK
wêze, dit is hiel goed foar ús sport.
Yn in soad sporten hast hiel faak
deselde winner en dan fyn ik der
neat oan. Dat hiene wy ek, mar ge-
lokkich hat Thewis dêr feroaring
yn brocht.’’

Ook Henk Schievink, die zich op
het nippertje als vijfde voor de fi-
nale plaatste en ook op die plek
eindigde, kon erg goed leven met
de nieuwe Fries kampioen. ,,It is sa
goed foar de utstrieling fan it fier-
ljeppen. Ik wist ek dat Thewis it koe
en ha echt mei de triennen yn de
eachen stien doe’t hy oer dat bal-
tsje gong.’’

Bart Helmholt had eigenlijk nog
helemaal geen gevoel. ,,Ik ha noch
net it ‘o shit-gefoel’ of sa. Dat kaam
ek omdat ik echt tocht dat ik wer
oer Thewis baltsje hinne gean soe
yn dy leste sprong. En dat gefoel ha
ik noch hieltiid. Natuerlik wit ik it

al, mar it besef moat noch komme.
En ik tink ek dat it komt omdat dit
net de tredde mar de fjirde op rige

wurde soe. Ik ha de sulveren pols al
binnen.’’

Of Hobma de komende jaren

ook dat kleinood voor de beste af-
stand van het kampioenschap de-
finitief in zijn bezit gaat krijgen, is

zeer de vraag. ,,Bart sil no wol eks-
tra prikkeld wêze om noch wer
hurder trainen te gean. Mar dit

pakke se my noait mear ôf. Myn
earste grutte titel. Net te leauwen’’,
stamelde de kersverse kampioen.

Gepaard met
oeh’s en ah’s
trekt Hobma
de pols over
dode punt

Thewis Hobma kan het niet geloven dat hij Fries kampioen is en wordt gefeliciteerd door Bart Helmholt. FOTO NIELS DE VRIES


