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Studie even belangrijker voor Hobma
Door Radboud Droog

GRIJPSKERK – In de tiende fierljepwedstrijd was het dan toch
raak: Thewis Hobma won zaterdag in Grijpskerk zijn eerste
dagtitel van het seizoen. De 24-jarige student uit Oosthem
sprong bijna negentien meter ver (18.93 meter). Zijn winnende
afstand werd in de finale gesprongen en telde derhalve niet
voor het klassement.
In dat klassement, aangevoerd door
Bart Helmholt, worden alleen de
sprongen in aanloop naar de finale –
waarin het om de dagtitel gaat - gere-
kend. Thewis Hobma toonde in zijn
laatste poging klasse. Oane Galama
had zojuist 18.69 meter gesprongen
en leek, na de midweekse winst in Jou-
re, op weg naar zijn tweede opeenvol-
gende zege bij de topklassers. Hobma
liet zich evenwel niet opnieuw klop-
pen.

,,It fielde ek goed”, verklaarde de
winnaar naderhand. ,,Ik hie myn plak-

je yn it wetter fûn.” De vroege vondst
van dat ‘plakje’, de plaats waar Hob-
ma de polsstok in het water stak, zorg-
de voor vertrouwen bij de derdejaars
ALO-student. ,,Yn ’e finale wist ik eins
al dat it goed komme soe.”

Hobma, bezig aan zijn vierde sei-
zoen bij de topklassers, trainde de af-
gelopen weken nauwelijks. Zijn tenta-
mens (,,ik moat in herkânsing
dwaan”) dwongen hem minder tijd op
de oefenschans door te brengen. Het
gebrek aan wedstrijdritme was Hob-
ma zaterdag niet aan te zien. Na drie

keer een tweede plaats, was er in
Grijpskerk eindelijk dagsucces.

De wedstrijd in het west-Groningse
dorp was tamelijk mat. Veel fierljep-
pers zijn uit vorm. Het gebrek aan 19-
metersprongen – dit seizoen waren er
nog maar vier, waarvan drie van Bart
Helmholt – tempert voorlopig de ho-
ge verwachtingen, die na de uitste-
kende seizoenstart toch zo reëel le-
ken.

Typerend was daarom de negatieve
hattrick die klassementsleider Bart
Helmholt scoorde. De 25-jarige Hur-
degarypster sprong drie keer in het
water. De natsprongen waren evenwel
verklaarbaar. Helmholt kampt met de
naweeën van een teenblessure, vori-
ge week opgelopen tijdens een trai-
ning. De teen zit aan het ‘afzetbeen’
van de Nederlands recordhouder
(20.77 meter), zodat een fatsoenlijke
aanloop er zaterdagavond niet in zat.

,,Ik meitsje my net sa drok, hear. It her-
stel rint bêst.”

De wedstrijd bij de dames werd op-
nieuw een prooi voor Anna Jet Ley-
enaar. De Sneekse kwalificeerde zich
met 14.56 meter voor de finale en zag
hoe iedereen zich op deze afstand
stukbeet. Leyenaar won al acht van de
tien wedstrijden. De enige vrouw die
dit weekeinde de prestatie van Ley-
enaar benaderde, was nota bene een
dame uit de C-klasse. Zaterdagmiddag

sprong Anouk Greveling uit Burgum
maar liefst 14.08 meter ver.

In het juniorenklassement nam
Nard Brandsma de koppositie over
van Jacob Scherjon. Brandsma won,
Scherjon werd slechts vierde. De op-
vallendste prestatie in dit veld werd
geleverd door Bart Hiemstra. De ljep-
per uit Sneek springt pas een weekje
met de beste junioren mee en ontwik-
kelt zich spectaculair. Zaterdag verbe-
terde hij twee keer zijn persoonlijk re-
cord dat nu 17.21 meter ver reikt.

Thewis Hobma, winnaar in Grijpskerk, balanceert bovenin de polsstok. Foto Roelof Stroetinga


