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Urenlange regenpauze zorgt op Nederlands kampioenschap voor anticlimax

Thewis
obma maakt seizoen in
wis Hobma
EDWIN FISCHER

POLSBROEKERDAM – Tot zaterdag
won fierljepper Thewis Hobma
niets. Hij had een prutseizoen. De
nationale titel maakte alles goed
voor de Harlinger.
Tijdens de alles verpestende en bijna
vier uur durende regenonderbreking keek Thewis Hobma even vooruit. Hij leidde met een afstand van
20,45 meter. Hobma wist, met nog
maar drie voorrondesprongen van
collega’s en de finale te gaan, dat het
zomaar mogelijk was dat niemand
zijn ritme nog zou hervinden. De Nederlandse titel lonkte voor Hobma.
,,No haw ik in dûbel gefoel’’, bekende de topljepper in die pauze.
,,Wolst sa’n titel winne yn in normale wedstryd, mei deselde kânsen en
omstannichheden foar elke ljepper.
Mar oan de oare kant, oer tritich jier
sjogge se gewoan datst yn it rychje
fan NK-winners stiest.’’
Even straalde hij van oor tot oor.
Thewis Hobma was Nederlands
kampioen. Het besef was er, de blijdschap evenzeer. ,,Yn de reinpauze
tocht ik noch dat ik jûn nei hûs ta
gean soe, mar leau my no mar; ik
doch hjir it ljocht út. It wurdt sliepe
yn ‘e auto of in tintsje. Mar dizze titel
gean ik fieren.’’
In een klap maakte Hobma een
zeer matig seizoen helemaal goed.
,,Om wille yn it ljeppen te hawwen,
binne foar my twa dingen wichtich.
Allerearst it gefoel fan macht. Macht
oer de stok, macht yn de fuotten en
earms, macht oer de sprong. Dêrneist moatst sa no en dan ek ris winne, oars giet de wille ek fuort. En ik
hie dit seizoen oant hjoed neat wûn.
Dizze titel makket alles goed.’’
Uiteindelijk was de titel voor Hobma ook verdiend. De afstand was
heel behoorlijk, al was het niet de
heel verre sprong die vooraf verwacht was. Die zat er niet meer in
toen Pluvius besloot om een verder
tot in perfectie georganiseerde titelstrijd in een anticlimax te laten
eindigen.
,,Wy ljeppers moatte it eins net sa
fier komme litte dat wy nei sa’n lange stop noch fierder springen gean’’,
vond de onttroonde Oane Galama.
Hij miste de finale. ,,It giet hjir net
om in spultsje yn ’e biertinte. Wy ha
it hjir wol oer in NK, hear! Op dizze
wize in NK einigje is belachelik.’’
De frustratie van de ljepper uit
Wiuwert was begrijpelijk. Hij had zeker gelijk. Niet alleen hij was de verliezer, ook de organisatie en het publiek.
Om kwart voor twee werd het NK
nog spectaculair geopend. Er ont-

‘It wurdt sliepe yn
’e auto of in tintsje,
want ik doch hjir it
ljocht út’

spon zich een heerlijke strijd om de
finaleplaatsen, waarin Thomas
Helmholt met een fraai pr van 20,21
het bal opende. Daarna volgde de leidende sprong van Thewis Hobma
(20,45). Bart Helmholt volgde met
19,95 en ook Bastiaan de Bruijn
(19,10) en Theo van Kooten (18,98) leken zeker van de finale.
Titelfavoriet Jaco de Groot leek
buiten de boot te vallen. De Woerdenaar slaagde er om acht uur ’s
avonds na de lange verplichte zit
toch nog in de finale te halen. Daarin
braken de uren niksdoen ook hem
op. Met 19,66 moest De groot genoegen nemen met de vierde plek.
Er bleef een geheel Fries podium
over, met toch twee tevreden broers
Helmholt op de zilveren en bronzen
positie. ,,It is goed sa’’, vond Bart
Helmholt. Hij had vrede met de
eindstand, vond het prima dat de
wedstrijd toch nog hervat werd.
,,Want oer in wike wer it NK hâlde, is
ek neat. Krijst noait wer dizze entoeraazje en sfear. Dêrneist, Thewis hat
it fertsjinne.’’
Helmholt had nog wel een tip
voor de kersverse Nederlands kampioen. ,,Ik ha in goed seizoen hân en
Thewis die it minder. As hy wat minder hurd oanrint en wat mear op
technyk springt, krij ik it hiel dreech
mei him.’’

Thewis Hobma op weg naar de Nederlandse titels.
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een sprong goed

