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Door Edwin Fischer

IJLST - Na vijf wedstrijden is dui-
delijk dat het fierljepseizoen
2007 een ongemeen spannende
gaat worden wat betreft de ver-
deling van de dagtitels. Met
Thewis Hobma kreeg het prille
seizoen gisteravond in IJlst al-
weer de vierde andere dagwin-
naar. En een meer dan terechte,
want de ljepper uit Oosthem
noteerde met 19,24 meter ver-
reweg de beste afstand. Anne
Galama, zaterdag nog zegevie-
rend in Winsum, werd op ge-
paste afstand tweede met
18,70.
Ook de gesprongen afstanden
schroeven de verwachtingen
fors op. De laatste drie wedstrij-
den noteerde de winnaar im-
mers telkens een sprong over
de 19 meter. In Buitenpost was
Bart Helmholt met 19,52 de bes-
te, in Winsum was de 19,05 van
Galama het verst, terwijl Hob-
ma gisteravond op zijn thuis-
schans 19,24 ljepte.
Dat juist Hobma ook de grens
van 19 meter passeerde en
daarmee de vierde Fries ooit
werd, is niet verwonderlijk. De
lange sportman toonde in eer-
dere wedstrijden al aan veel
progressie geboekt te hebben,
door zijn persoonlijk record

van 18,39 (gesprongen op de
NFM van vorig jaar) op te krik-
ken tot 18,60. Na de tweede
wedstrijd in It Heidenskip voor-
spelde hij al dat het een kwestie
van tijd was voordat hij zich
ook bij het elitaire groepje 19
meterspringers zou gaan voe-
gen.

,,Doe ha ik sein dat ik dit jier se-
ker trije kear oer de 19 meter
gean soe’’, herinnerde Hobma
zich. ,,No, dan ha ik nei hjoed
noch twa te gean. Ien op it FK en
ien op it NK! Mar sûnder gek-
heid, ik hie hjoed earst hielen-
dal net it gefoel dat ik goed
springe soe. Ik hie it hiel drok
mei myn stúdzje hân, ha dêr-
troch hast net sliept en wie ge-
woan wurch. In goeie warming
up, in pear kear de klimpeal yn,
hat my dochs goed dien. Dat it
der dan samar útkomt fielt hiel
lekker.’’

Op de 19,24, in de voorronde
gesprongen, beet de concur-
rentie zich in de finale volledig
op stuk. Al was het voor de alo-
student wel spannend: ,,Mei
nammen as Bart Helmholt, Han-
nes Scherjon, Henk Schievink
en Anne Galama yn de finale
witst dat sels dy 19,24 net ge-
nôch wêze kin. Al is it wol in of-
stân dy’t normaal yn dizze faze

fan it seizoen de winnende wê-
ze moat.’’

Dat werd het dus ook en het le-
verde de 23-jarige ljepper niet
alleen zijn tweede dagtitel bij
de senioren op - de eerste ver-
overde hij nog in het ‘alumini-
umtijdperk’ op 19 juli 2005 in
Grijpskerk met een afstand van
17,65 – maar ook een schansre-
cord. Dat stond sinds het NK
(28 augustus 2006, 19,17 meter)
op naam van Bart Helmholt, die
daarmee alle schansrecords in
Friesland in bezit had. ,,It sil
him wol bot motivearje’’,  oor-
deelde Hobma.

Ook de strijd bij de junioren le-
verde een verrassende winnaar
op. Erwin van der Heide uit
Grijpskerk zette een zeer sterke
wedstrijd neer. Hij won uitein-
delijk met een afstand van 16,85
maar de 16,71 en 16,41 die hij
ook nog noteerde, waren de
tweede én derde verste afstand
van de avond. ,,Heerlijk om zo’n
serie te springen. Dat helpt
enorm om het goede gevoel te
krijgen. Jacob Scherjon in goe-
den doen is de beste van onze
categorie is, maar we hebben
nu al bewezen dat we ook bij de
junioren een spannend seizoen
gaan krijgen. Want Jacob is ze-
ker niet superieur.’’

Thewis Hobma heft triomfantelijk zijn armen in de lucht na zijn win-
nende sprong in IJlst. Foto Simon Bleeker


