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Topklasse fierljeppen slachtoffer verschraling
EDWIN FISCHER

Thewis Hobma gaf het zaterdag na
zijn zege in Burgum grif toe. De top-
klasse heeft aan kwaliteit ingeboet.
,,Yn de finale siet ik noch mar op ien
man te letten en dat wie Bart Helm-
holt. Mei alle respekt, mar ik wist dat
de oare finalisten net oer myn 20.28
hinne springe koenen.’’

Ook Helmholt deed dat niet, waar-
door de topklasse in drie wedstrij-
den de derde verschillende winnaar
kreeg. Oane Galama, die zaterdag de
finale miste, en Bart Helmholt won-
nen in respectievelijk Buitenpost en
It Heidenskip.

Hobma was de sterkste in Bur-
gum, na de afgelastingen in Joure en
Winsum de derde ljepperij van dit
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BURGUM Nadat Ysbrand Galama
vanwege een blessure het fierljep-
seizoen miste, haakte deze week
nog een smaakmaker af: Rein van
der Wal. De topklasse verschraalt.

seizoen. Het lijkt erop dat deze drie
het seizoen zullen gaan beheersen.
Daaronder kunnen Thomas Helm-
holt en Nard Brandsma voor een ver-
rassing zorgen. Dat valt niet te ver-
wachten van Hans Ulco de Boer, Ja-
cob Scherjon en Niels Koetsier.

De laatste schoof deze week van-
uit de senioren A door naar de top-
klasse. Rein van der Wal liep een
knieblessure op. De inwoner van
Parrega besloot daarop dat zijn af-
scheidsseizoen een abrubt einde
kreeg en daarmee verloor de top-
klasse weer een smaakmaker.

Eerder haakte ook al Ysbrand Gala-
ma vanwege een rugblessure af.
,,Kinst wol sizze dat de topklasse
ferskralet’’, zei Bart Helmholt. ,,As
jonges as Jacob en Hans Ulco boppe-
yn de stok komme, helje se in kear
18.50 meter, heechút 19 meter. It fer-
skil tusken dy jonges en de echte top
is dochs te grut.’’

Het is daarom ook niet te hopen
dat de oudere garde als Bart Helm-

holt en Thewis Hobma binnen enke-
le jaren stopt. ,,Ek by de junioaren is
it no sykjen nei echte toppers’’, weet
Hobma.

,,By ús yn Drylts, wat dochs in
grutte club is, ha wy ek amper junio-
aren. Hast no yn dy groep Age Hul-
der en dan komt der in hiel skoft
niks. Der is op dit stuit net in protte
kwaliteit.’’

In dat licht bezien is het goed te
constateren dat het niveau van de
toppers dit seizoen al hoog is. De
drie gesprongen wedstrijden lever-
den niet alleen drie verschillende
winnaars op, maar vooral de win-
nende afstanden waren met 20-me-
tersprongen aansprekend.

,,Dat is yn elts gefal wichtich. Wy
moatte it fierljeppen dochs promo-
ate en dat dochst mei prestaasjes en
fiere ôfstannen. De top is wer better
wurden, de top trije, fjouwer sil wer
in stikje fierder fuortrinne op de
rest. Dus ja, der is ferskraling yn de
topklasse’’, aldus Thewis Hobma.Winnaar Thewis Hobma krijgt de felicitaties. FOTO HENK JAN DIJKS


