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Hobma ljept verst van de ‘kuddedieren’
Door Harm Postma

IT HEIDENSKIP – Zo bedroevend als de topklassers afgelopen
woensdag in Joure sprongen, zo alleraardigst ljepten ze zater-
dag in It Heidenskip. Thewis Hobma won met een afstand van
18,98 meter en pakte daarmee zijn eerste dagtitel van het sei-
zoen. Hij liet met die afstand maar net junior Jacob Scherjon
achter zich, die 18,93 sprong. ,,Wy lykje wol kuddedieren”, zei
Hobma lachend.

Hobma had er geen verklaring voor
dat het niveau per wedstrijd soms zo
uiteenlopend kan zijn. Hij was er van-
wege zijn studie (sportacademie in
Groningen) niet bij in Joure. ,,Mar as it
gros net goed ljept dan dielt de rest
faak yn de malêze. Sa wurket dat.
Hjoed sprong sawat eltsenien goed.
Dan is it gesellich op de barte en is de
striid goed.”

Ysbrand Galama opende het bal
sterk. Direct in zijn eerste sprong
kwam hij tot 18,81 en zo ver had hij al
lange tijd niet gesprongen. Hij kwam
in de openingswedstrijd van het ljep-
seizoen nog over de negentien meter
(19,04 meter Buitenpost), maar daar-
na strandde hij meestal al voor de fi-
nale. ,,Ik hoopje dat myn dip no foarby
is.”

Galama plaatste de pols dit seizoen
verder in het water en heeft een
maand nodig gehad om met die veran-
dering recht en ver over het water te
komen. ,,Ik moat hurder drave om
goed yn de stok te kommen. Elke kear
giene der lytse dinkjes fout. Frustrea-
rend, mar it is gewoan in kwesje fan
wennen. No fielde it einliks goed.”

Hoewel Galama er na zijn eerste
sprong niet echt meer aan te pas
kwam was hij wel tevreden met zijn
progressie. Broer Oane niet. Die
kwam als beste uit de voorronde
(18,85) maar verprutste zijn twee fina-
lesprongen. ,,It is myn eigen skuld, ik
ha it net goed útboud.” Omdat Bart
Helmholt er in de laatste drie wed-
strijden niet bij was vanwege zijn
pinkblessure, heeft Oane Galama nu
wel de leiding in het klassement over-

genomen. Beide Galama’s vonden het
jammer dat Helmholt er weer niet bij
was maar zeiden hem niet nodig te
hebben om zelf tot grotere prestaties
te komen. IJsbrand Galama: ,,As Bart
gelyk al oer de njoggentjin meter
springt, dan wurdt it faak net makliker
foar ús.’’

Oane Galama: ,,Ik spring altyd foar
mysels en let net op de oaren.” Hobma
had Helmholt er liever wel bij gehad.
,,As jo dan winne dan wit je seker dat
je de bêste binne.”

Hobma verwacht de komende tijd
nog wel vaker te gaan winnen. ,,Yn ju-
ny en july bin ik altyd wol goed.” Van-
wege zijn studie kwam hij de laatste
maanden nauwelijks aan trainen toe,
maar over een week komt daar veran-
dering in.

,,Tegearre mei in maat wurkje ik

dan yn de gemeente Wymbritseradiel,
by de plantsoenetsjinst. Dêrneist fiif
kear yn de wike traine, dan kin ik de
techniken der wer better ynslite. Dan
doare je krekt wer wat feller de top fan
de stok te pakken. Dat moat ek, want
ik wol oer de tweintich meter.”

Zo hoog ligt de lat nog niet voor Ja-
cob Scherjon, maar als die zich in het-
zelfde tempo blijft ontwikkelen hoeft
die twintig meter voor hem geen jaren
meer te duren. Scherjon evenaarde
zijn pr (18,93) zaterdag. ,,Ik gie krekt te
snel oer, oars hie der noch mear yn sit-
ten.”

Anna Jet Leijenaar en Albert-Jan Ve-
nema waren respectievelijk bij de da-
mes en de jongens wederom onge-
naakbaar. Venema verbeterde het
schansrecord van It Heidenskip tot
17,53 meter.
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