
26  juni  2008 , pag.  9

Thewis Hobma beste in ‘baltsjeljeppen’
Door Edwin Fischer

IT HEIDENSKIP – De elfde fierljepwedstrijd van het seizoen
heeft eindelijk de hoge verwachtingen bij de topklassers
waargemaakt. Thewis Hobma en Rein van der Wal produ-
ceerden samen vier 19 metersprongen, waarvan de 19,83
meter van Hobma de winnende en tevens de verste af-
stand van het Friese seizoen betekende. Van der Wal was
evenwel de smaakmaker. Met 19,77 verbeterde hij zijn per-
soonlijk record met ruim een meter. Een ongekende pres-
tatie voor een seniorljepper.

Rein van der Wal gaf het grif toe.
,,It heart wol in bytsje by my,
krekt ferslein wurde yn in hiel
bêste wedstriid. Dat ha’k al folle
faker meimakke.’’ Om daar la-
chend aan toe te voegen dat hij

er niet van baalde. ,,Thewis hat
it fertsjinne en ik gun it him.’’ 

De reden dat Rein van der Wal
niet baalde, was simpel. Hij ver-
beterde zijn p.r., dat op 18,62
stond, erg ruim. Dat geeft een

heel ander gevoel voor de rest
van het seizoen. 

,,As der no ien yn in wedstriid
19,20 springt, dan hoech ik dêr
net mear senuweftich fan te
wurden en te tinken dat ik in dik
p.r. springe moat om te winnen.
No ha’k dit sjen litten en wit ik
dat ik dêr maklik oerhinne kin.
Dat is de echte winst fan dizze
jûn. Ik hear der no echt by.’’

Dat Van der Wal, na eindelijk
een winter serieus aan fierljep-
training gedaan te hebben, de
wedstrijd met een knappe 18,51
opende, voorspelde na enkele
mindere wedstrijden van de
topklassers veel goeds. Toch
viel de eerste ronde daarna te-

gen. Pas in de tweede omloop
liet Thewis Hobma zien dat ook
hij prima in zijn vel zit. Met 19,43
benaderde hij zijn p.r. van 19,60.
Van der Wal wist in zijn derde
poging die afstand te verbete-
ren. Hij landde na 19,77.

Hij leek daarmee, na twee sei-
zoenen zonder dagzege, zijn ne-
gende dagtitel bij de senioren te
pakken. Hobma stak daar in zijn
laatste finalesprong evenwel
een stokje voor. ,,Ik kin frij goed
baltsjeljeppe. Mar dat koe Rein
ek, want hy gie earst oer myn
baltsje hinne. Ach, kinst wol siz-
ze dat ik Rein syn wedstriid fer-
pest ha, mar ik ha de kast dit jier
ek al fol mei twadde prizen.’’

In de schaduw van Hobma en
Van der Wal was het ook een lek-
kere wedstrijd voor Ysbrand
Galama. De Heidenskipster
moest de laatste vijf wedstrij-
den missen vanwege een lie-
sontsteking (hij volgt nog altijd
een penicillinekuur), maar wist
zich toch te plaatsen voor de fi-
nale.

,,Ik miste it ritme, mar ik bin
bliid dat ik wer ljeppe kin. Al fiel
ik my noch lang net topfit, mar
ik rjochtsje my op it FK.’’

Dat Rein van der Wal, die ei-
genlijk al jaren een topsprong
wordt toegedicht, eindelijk die
verwachting waarmaakt, ver-
baast Galama niet. ,,Rein hat in

soad traind en ik ha it op dy trai-
nings wol oankommen sjoen.
Hy hie al in pear kear oer dy 19
meter sprongen. It wie gewoan
wachtsjen op dy fiere sprong’’,
aldus Ysbrand Galama.

Zijn plaatsgenoot Nard
Brandsma was bij de junioren
weer de beste. Hij won met een
mooi persoonlijk record van
18,20. 

Anna Jet Leyenaar was met
13,96 de beste bij de vrouwen,
voor de verrassende thuis-
springster Tessa Kramer, die
met een p.r. van 13,56 tweede
werd. Hans Ulco de Boer uit Ju-
trijp was met 16,98 de terechte
winnaar bij de jongens.

Rein van der Wal op weg naar 19,77, een verbetering van zijn persoonlijk record met ruim een meter. Foto Niels de Vries


