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Thuisfavorieten wijten falen niet aan extra druk
EDWIN FISCHER

IJLST – Thewis Hobma, Klaske
Nauta en Hans Ulco de Boer. De
drie thuisfavorieten reikten op
hun ‘eigen NK’ niet eens tot de fi-
nale.

De wedstrijd begint nog uitste-
kend voor de fierljeppers van de
organiserende fierljepferiening
Drylts e.o. Bij de jongens hebben
de favorieten Tom Hoekstra en
Bobby Zwaagman zich in de eerste
groep springers geplaatst voor de
finale. Het is vervolgens de beurt
aan de beste senioren, junioren en
vrouwen. Met daarin respectieve-
lijk Thewis Hobma, Hans Ulco de
Boer en Klaske Nauta als de grote

favorieten uit de IJlster afdeling.
15.52 uur. Thewis Hobma maakt

zich klaar voor zijn eerste poging.
Het levert een nietszeggende af-
stand van 16.76 op. ,,Myn oanloop
wie te koart’’, zegt Hobma. Hij kijkt
intussen naar zijn twee clubgeno-
ten, die ook aan hun eerste sprong
beginnen. Beiden zijn gehuld in
het pompeblêdenshirt, ten teken
dat ze over het hele seizoen geme-
ten de beste Fries zijn in hun cate-
gorie. Maar ze bakken er te weinig
van. Nauta komt tot 13.88, haar
vriend doet het op de B-schans
met 13.57 zelfs nog minder.

16.12 uur. De tweede sprong van
Thewis Hobma is aanstaande. De
aanloop is verlengd en is goed. Een
natuurlijke tegenstander zorgt

voor weer een afstand waarmee hij
bij de senioren totaal niet meetelt;
16.37 meter. ,,De wyn hat my fuort-
blaasd. It is in wynwedstriid en lit
ik it sa sizze, dat is net myn spesja-
liteit’’, schampert Hobma.

Balend van het feit dat hij na
twee sprongen ver verwijderd is
van zijn grote droom – de Neder-
landse titel winnen op de eigen
schans - ziet Hobma ook de wor-
steling van zijn twee clubgenoten.
Hans Ulco de Boer springt in zijn
tweede poging zo scheef dat hij
buiten de sector belandt. ,,Dit wie
dé sprong. Sels bûten de sektor wie
it wol 17 meter en dat wie gewoan
goed foar de finale west’’, sipt de
Jutrypster. Hij kijkt opzij. Zijn
vriendin komt op de kleine schans

in poging twee tot een redelijke
14.64, maar staat ook nog steeds
met lege handen.

16.32 uur. Het is nu of nooit en er
móet een heel behoorlijke sprong
gemaakt worden. Om in de finale
met de beste vijf springers te gera-
ken, is een afstand van 19.04 op dat
moment het richtpunt. Normaal
gesproken voor Hobma niet al te
moeilijk. Maar nu wel. De pols
staat te scherp. ,,Ik helle it deade
punt net en dan is it oer. Wylst ik
eins foar myn gefoel wol hearlik
yn de wedstriid siet. Ik hie ek gjin
lêst fan ekstra spanning omdat it
in spesjaal NK is.’’

Dat was ook de opmerking die
zowel Klaske Nauta als Hans Ulco
de Boer maakte. Het falen ligt niet

aan de spanning van een NK op de
eigen schansen, springen voor het
eigen publiek en het dragen van
een favorietenrol. Want net als
voor Hobma is het NK ook voor de
kanshebster op de nationale titel

bij de vrouwen en de gehoopte
kampioen bij de junioren al voor
aanvang van de finale voorbij.
Nauta noteert 14.21 en mist de
eindstrijd. De Boer komt tot
slechts 11.16 na een volledig misluk-
te insprong.

,,Fansels hie ik yn elts gefal
twadde of tredde wurde moatten
op dit NK. Mar gelokkich ha ik it FK
en it klassemint wûn. Dus it is net
in mislearre seizoen’’, praat De
Boer de teleurstelling van zich af.
Dat geldt ook voor Nauta: ,,Gelok-
kich ha ik de NFM noch wûn.’’
Hobma ten slotte is wel duidelijk
naar zichzelf toe. ,,Ik hear by de fer-
liezers. It is leuk dat wy it NK hjir
yn Drylts hawwe, it is in feest, mar
foar my is it hjoed foarby.’’

Hobma, Nauta
en De Boer
sneuvelen op
NK al in
voorronde

Klaske Nauta en Hans Ulco de Boer balen van de vroege uitschakeling.


