
Thewis Hobma pakt
weer dagtitel in IJlst
Door Edwin Fischer

IJLST - Thewis Hobma won gis-
teravond voor de tweede maal
dit seizoen de dagtitel. De fierl-
jepper uit Oosthem profiteerde
daarmee wederom van het
thuisvoordeel dat hij geniet. En-
kele weken geleden pakte Hob-
ma met een uitschieter van
19,24 meter ook al de zege in
IJlst, nu had de alo-student ge-
noeg aan 18,49. Hij bleef Henk
Schievink (18,32) en Bart Helm-
holt (18,23) net voor.
Thewis Hobma was de eerste
die toegaf dat 18,49 geen super-
afstand was. ,,It wie hjoed wol
in hiel aardige wedstriid, mar
de útsjitter dy’t wy measten-
tiids wol hawwe bleau no út.
Mar ik bin hiel tefreden mei
myn 18,49 hear. Dat is in hiele
bêste ôfstân foar myn klasse-
mint.’’
Opvallend genoeg vond de Oos-
themmer dat belangrijker dan
de dagtitel. ,,Stelst dysels in
pear doelen foar it seizoen. Ien
dêrfan wie om yn elts gefal wer
fjirde te wurden. Yn it earste
jier by de senioaren waard ik
dat ek, it twadde jier, doe’t de

broers Galama derby kamen ek
en no is Hannes Scherjon der
by kaam en wol ik minstens ek
fjirde wurde. Dan ha ik it goed
dien.’’

Senioren A-ljepper Egon van
Kammen zette de toon voor de
wedstrijd van de topklassers.
De springer uit Noardburgum
won in die klasse met 18,11, een
afstand waar de toppers moeite
voor moesten doen om voorbij
te komen. Ysbrand Galama
slaagde daar met 18,18 als eer-
ste in, pas in de derde en laatste
voorrondesprong werd de top-
drie gevormd.
Bij de jongens excelleerde Al-
win Fonk weer. De Burgumer
lijkt weer op weg naar de top-
vorm waar hij vorig seizoen
mee afsloot. Na in de voorron-
de al 17,38 gesprongen te heb-
ben bevestigde hij de vorm in
de finale met 17,40. Junior Sjou-
ke Koen wist in de finale slechts
zeven centimeter meer te sprin-
gen dan Fonk. Het gaf de presta-
tie van de Burgumer nog meer
kleur. Anna Jet Leijenaar won
uiteindelijk met 13,33 de da-
mescategorie.


