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Hobma neemt klein beetje wraak
EDWIN FISCHER

IT HEIDENSKIP – Door de re-
vanchewedsrijd van het FK te
winnen, spoelde Thewis Hob-
ma zijn teleurstelling over het
verliezen van de Friese titel een
beetje weg.

De Leeuwarder sprong woensdag-
avond in It Heidenskip een win-
nende afstand van 20.19 meter.
Het leverde een ietwat zure reactie
op van de man die zaterdag in
Winsum werd onttroond. ,,Yn elts
gefal twa sintimeter fierder as de
ôfstân wêrmei at Bart (Helmholt,
red.) sneon de Fryske titel pakte…’’

Hobma en de andere topklas-
sers waren al voor aanvang van de
finale verlost van de kersvers Fries
kampioen. Bart Helmholt bewees
opnieuw de goede vorm niet te
pakken te hebben. Op het FK won
de Burgumer nog door wilskracht,
talent en vooral pieken op het juis-
te moment. In It Heidenskip wa-
ren zijn drie pogingen beroerd.

Twee eindigden in het water, een-
tje ver buiten de sector. ,,It rint ge-
woan even net’’, deed Helmholt
luchtig.

Balen deed hij echter wel dege-
lijk. Hij streeft er al enkele seizoe-
nen naar om zijn klassement - de
zeven beste afstanden in de voor-
rondes - met alleen maar 20-me-
tersprongen te vullen. Hij kwam
bij eerdere wedstrijden al eens tot
over de 21 meter en sprong vier
keer verder dan 20 meter. In It Hei-
denskip kwam hij niet zo ver. ,,Wer
net! Dat hat net oan myn foarm
hjoed lein, mar oan myn foarm yn
de ôfrûne wiken.’’

Ook een ander doel haalde
Helmholt niet. Twee weken gele-
den pakte Ysbrand Galama het
schansrecord in It Heidenskip. Hij
zette toen op zijn thuisschans
20.77 als verst gesprongen afstand
ooit op het bord. Helmholt wilde
het record weer terugpakken,
maar faalde opzichtig. Tot genoe-
gen van Galama, die overigens eer-
der deze week nog even wat moest

plakken en knippen. ,,Se hienen
‘Galema’ op it spandoek mei it
skânsrekord setten. Ik ha mar in
‘A’ oer de ‘E’ hinne plakt.’’

De Heidenskipster was nog
dicht bij de winst, maar hij ver-
speelde een topafstand door een
slechte uitsprong, nadat hij de
pols stil en uit had geklommen.

,,Ik kaam net lekker út de pols. Mar
ik wit seker dat ik der de oare kear
wol goed út kom en dat soe hiel
goed op it NK wêze kinne.’’

De toppers sprongen al met het
Nederlands kampioenschap van
volgende week zaterdag in hun
achterhoofd. ,,Ik win dan hjoed al,
mar it doel wie benammen om it

gefoel fêst te hâlden’’, zei Thewis
Hobma. ,,It NK, dêr moat it barre. It
begjint al te kribeljen.’’

Dat is zeker ook het geval voor
Jan Teade Nauta en zijn zus Klaske.
De kans dat zij het NK winnen, is
aanwezig. De twee IJlsters wonnen
in It Heidenskip voor het eerst in
dezelfde wedstrijd beiden hun ca-
tegorie. Klaske was bij de vrouwen
met een afstand van 15.10 Tessa
Kramer met 3 centimeter de baas.

Broer Jan Teade pakte de dagti-
tel bij de jongens met een prachtig
persoonlijk record van18.30. Num-
mer twee Bobby Zwaagman kon
ook feestvieren. Zijn 18.08 bete-
kende een nieuw klassementsre-
cord bij de jongens. Zwaagman
heeft een totaal van 122.97 en ver-
beterde het in 2009 gevestigde re-
cord (122.74) van Albert-Jan Vene-
ma. ,,Voor het seizoen had ik dit
nooit verwacht, maar het is nog
steeds niet zeker dat ik ook het
klassement win. Tom (Hoekstra,
red.) kan mij zaterdag in de laatste
wedstrijd nog voorbij springen.’’

Thewis Hobma, hier tijdens het FK, won in It Heidenskip met een afstand van
20.19 meter. FOTO NIELS DE VRIES


