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Eerste belangrijke prijs voor Hobma
EDWIN FISCHER

BURGUM – Met het winnen van
de Keningstitel maandagavond
in Burgum heeft fierljepper The-
wis Hobma eindelijk een echte
prijs binnen.

Thewis Hobma geldt al jaren als
een van de betere Friese fierljep-
pers. Gek genoeg won de lange
Leeuwarder nog nooit een echte
prijs. Want hoewel hij elk seizoen
wel een paar dagtitels veroverde,
stond er geen nationale -, Friese -,
NFM -, of Keningstitel op zijn pal-
mares.

Daar kwam maandagavond op
de schansen in Burgum, onder
herfstachtige omstandigheden,
verandering in. En Hobma deed
dat op z’n Helmholts. Hij ljepte in
zijn eerste finalesprong, waarin
traditioneel elke finalist met een
schone lei aan zijn drie finale-
sprongen begon, een prachtige

en verre afstand van 20.09. ,,De
oaren moasten dêr mar oerhinne
sjen te kommen en dat wie blyk-
ber te lêstich’’, lachte Hobma.

Want zelfs voor Bart Helmholt
is dat een afstand waar hij niet zo-
maar even overheen springt. Al
had de Burgumer zelf niet het

idee dat Hobma de wedstrijd had
doodgesprongen. ,,Pas yn de lêste
sprong hie ik it gefoel fan ‘no
moat ik echt en dat wurdt swier’.
Mar derfoar siet ik hiel lekker yn
de wedstriid en gong it allegear sa
maklik.’’

Dat bleek al in de voorronde,
waarin de klassementsleider een
seizoenrecord sprong. Helmholt
ljepte naar 20.48 meter. ,,It oan-
rinnen gong geweldich’’, vond
Helmholt. ,,Ik ha eltse sprong de
stok fierder setten en op it lêst
stie hy sels op 11.80. Mar ik gong
noch eltse kear as in raket oer, dus
ha ik ek eltse kear hurder oanrûn.
En dat jout in tefreden gefoel.’’

Aan de andere kant baalde
Helmholt, die voor de wedstrijd
al aankondigde dat er ver ge-
sprongen ging worden, ook als
een stekker. Want verliezen, en
dan ook nog op zijn eigen schans,
is voor hem een vies woord. ,,Dit
wie ek in wedstriid yn de Gouden

rige en no bin ik al hast kânsleas
foar dy priis.’’

Thewis Hobma maalde er niet
om. Hij genoot van zijn eerste
grote zege. ,,It fielt hearlik. Earlik
sein siet ik op it ein fan’e middei
oan de lasagne en tocht ik ‘ik
bliuw mar lekker thús’. Mar ge-
lokkich is it al trochgean.’’

Een ruime week verplichte rust
had hem goed gedaan, verklapte
Hobma. En was nodig ook, want
Hobma had voor het eerst in zijn
leven aan een kaatswedstrijd
meegedaan. En nog gewonnen
ook. Maar lachend: ,,Dat moatst
noait dwaan hear, keatsen. In rare
sport. Want by it weromslaan fan
in baltsje hie ik myn skouder raar
blesseard. Mar ik hie der net folle
lêst mear fan.’’

Wist Hobma bij de senioren de
favoriet te verslaan, bij de vrou-
wen gingen de Keninginnetitel
volgens verwachting naar Hiske
Galama. Ze reikte tot 15.07 meter.
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