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Hobma heeft het
goede gevoel net
op tijd te pakken
IJlt | Fierljepper Thewis Hobma heeft
gisteren in IJlst de generale voor het
Fries kampioenschap gewonnen. De
Harlinger boekte op zijn thuisschans
zijn eerste dagzege van het seizoen
met 19,73 meter. De wedstrijd werd
meerdere keren stilgelegd vanwege
de regenval. In het verlengde kregen
de ljeppers maar één finalepoging,
omdat de duisternis reeds was inge-
treden.

Het kon Hobma uiteraard niet zo-
veel deren. De thuisspringer is einde-
lijk gevrijwaard van de liesblessure
die hem een groot deel van het sei-
zoenparten speelde. ,,Ik kan sinds za-
terdag (wedstrijd in Burgum, red.)
eindelijk weer voluit springen”, zei
Hobma, die in zijn derde voorronde-
poging toesloeg. ,,Dit is een bevesti-
ging van het goede spoor dat ik nu te
pakkenheb.”Hobmasprongvoorhet
eerst met zijn voltallige gezin - in-
cluis pasgeboren zoon Abe - op de
bult. ,,Mijn talismannen.Diebreng ik
voortaan altijdmee”, grijnsdedeHar-
linger.

Hobma hield Oane Galama (19,61)
enNard Brandsma (19,06) achter zich
in IJlst. Zijn eerste dagzege kwam op
een goed moment, want zaterdag
wacht met het FK in Winsum de be-
langrijkstewedstrijd vanhet seizoen.
Hobma won vijf jaar geleden voor de
eerste en enige keer de grootste fierl-

jepprijs bij de senioren. ,,Dit is na-
tuurlijk geengarantie,maarhet geeft
vertrouwen dat ik voor mijn gevoel
heel makkelijk sprong.”

Freark Kramerwon de strijd bij de
junioren.De ljepperuit ItHeidenskip
noteerde in zijn finalesprong 17,66
en troefde daarmee Rutger Piersma
(17,31) en Jan Teade Nauta (16,62) af.
Bij de jongens ging de zege naar Ja-
rich Wijnstra uit Tzum. Wijnstra
sprong 16,44 en bleef Hessel Haan-
stra (16,16) en Wietse Nauta (15,98)
voor.

In de vrouwencategorie won Mar-
rit van derWalmet 15,08. De ljepster
uit It Heidenskip bleef Klaske Nauta
(14,71) en Melanie Heins (13,80) voor.
Bente Vlas uit Heeg won knap bij de
meisjes met een schitterende finale-
sprong van14,57. Daar konden Sigrid
Bokma (13,70) en Fardau van Akker
(13,33) niet tegenop.

Senioren: 1. Thewis Hobma (Harlingen)
19,73. 2. Oane Galama (Wiuwert) 19,61, 3.
Nard Brandsma (It Heidenskip) 19,06, 4. Sytse
Bokma (Hindeloopen) 18,63, 5. Ysbrand Gala-
ma (It Heidenskip) 17,63. Junioren:1. Freark
Kramer 17,66, 2. Rutger Piersma (Molkwe-
rum) 17,31, 3. Jan Teade Nauta 16,62. Jon-
gens: JarichWijnstra (Tzum) 16,44, 2. Hessel
Haanstra (Workum) 16,16, 3. Wietse Nauta
(IJlst) 15,98. Vrouwen: 1. Marrit van der Wal
(It Heidenskip) 15,08, 2. Klaske Nauta (IJlst)
14,71, 3. Melanie Heins (Workum) 13,80.
Meisjes: 1. Bente Vlas (Heeg) 14,57, 2. Sigrid
Bokma (Hindeloopen) 13,70, 3. Fardau van
Akker (Suwâld) 13,33


