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Hobma blij met leiderstrui
Fierljepper uit Leeuwarden mist waarderingFierljepper uit Leeuwarden mist waardering

HARM POSTMA

GRIJPSKERK – Zijn winnende
sprong deed fierljepper Thewis
Hobma deugd, de verovering van
de leiderstrui verschafte hem het
grootste genoegen.

Negen jaar geleden droeg Thewis
Hobma (28) als aanvoerder van het
klassement bij de junioren voor
het laatst een leiderstrui. Bij de se-
nioren moest hij acht seizoenen
lang een andere ljepper voor zich
dulden. Tot afgelopen zaterdag-
avond.

In Grijpskerk veroverde Hobma
met de verste afstand (18.92 meter)
in de voorronde zijn eerste leiders-
tricot. ,,Thús hinget al jierren in fo-
to fan my yn myn earste lieder-
strui. Die kin ik einliks ferfange. En
hooplik krij ik no de wurdearring
dy’t ik fertsjinje.”

Want waardering voor zijn klas-
se als ljepper – hij won vorig sei-

zoen het FK - dat mist de Leeuwar-
der. ,,Ik gie altiten oer de bruorren
Galama, oer Bart Helmholt en
Hannes Scherjon. Sels by it Red
Bull Ljeppen (eendaagse record-
wedstrijd ) waard ik foarich jier net
foarsteld as ien fan de bêste trije
ljeppers fan Nederlân. En dy wed-
stryd hie ik ferdoarje it jier dêrfoar
noch wûn.”

Het gevoel van onderwaarde-
ring zat diep bij Hobma. Daarom
was hij ook zo blij met de succes-
sen die hij in Groningen boekte.
Na zijn winnende klassements-
sprong, ljepte hij in de finale als
enige over de negentien meter
(19.85). ,,Ik makke yn de lêste klims-
lach in fout. Oars hie ik dik oer de
tweintich meter sprongen.”

Voor het eerst dit seizoen moch-
ten de ljeppers springen op de na-
gelnieuwe accommodatie van
Grijpskerk. ,,De locatie was al top.
Nu hebben we ook een topaccom-
modatie”, vertelde de trotse voor-

zitter Ello Sterenborg die zaterdag
zijn 84ste verjaardag vierde. ,,In
2010 brak de damwand. Vorig sei-
zoen mocht er hier nog gespron-
gen worden van de bond (Frysk
Ljeppers Boun).”

Maar voor dit seizoen moesten

de Groningers de accommodatie
verbouwen. Totale kosten
€80.000. Sterenborg, 35 jaar gele-
den medeoprichter van fierljep-
vereniging Grijpskerk: ,,Een smak
geld maar gelukkig hebben we het
bij elkaar gekregen. Was dat niet
gelukt, dan was het fierljeppen in
onze provincie nooit meer terug
gekomen.”

De accommodatie lag er strak
bij, vond Hobma. ,,Dat fiif topklas-
sers mei gemak achttjin meter
ljeppe, dat seit wol wat.” Rein van
der Wal, gekscherend: ,,Dit is de
bêste fierljepakkomodaasje. Fan
Grinslân.”

Hans Ulco de Boer uit Jutrijp
won bij de junioren met een af-
stand van 17.99 meter. ,,Yn myn lês-
te jier by de junioaren wol ik de
konkurrint fan Age Hulder (draagt
leiderstrui) wêze. Sadat ik takom
jier goed meikomme kin by de se-
nioaren.” Grytsje Abma won met
14.67 meter bij de vrouwen.

Accomodatie
in Grijpskerk
ligt er strak bij
voor ljeppers

Een natsprong tij-
dens de wedstrijd op
de nagelnieuwe
fierljepaccommoda-
tie van Grijpskerk.
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