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Thewis Hobma profiteert
van absentie kwartet toppers
JOURE Slechts vier topklassers namen gisteravond de moeite naar
Joure af te reizen. Thewis Hobma
was een van het kwartet en won de
ljepperij met een knappe afstand
van 20.29 meter.

Gekscherend meldde Thewis Hobma dat hij de clubkampioenschappen van de fierljepafdeling IJlst gisteravond gewonnen had. Hij doelde
op het feit dat Bobby Zwaagman
(17.05 bij de junioren), Klaske Nauta
(14.22 bij de vrouwen) en Jan Teade
Nauta (17.68 bij de jongens) de andere triomfators waren. Vier categorieen, vier winnaars van de IJlster fierljepklup.
Dat topljepper Hobma zelf bij de

senioren won, was niet zo verwonderlijk. Bart Helmholt, Oane Galama, Nard Brandsma en Thomas
Helmholt hadden afgezegd. Om
pijntjes of omdat ze de schans in Joure niet prettig vinden springen. ,,Ast
in lytse blessuere net ferergerje litte
wolst, dan kinst mar better in wedstriid oerslaan. Dat kin ik begripe.
Mar de skâns hjir yn de De Jouwer
wie poerbest, dus dêrom hiest net
thúsbliuwe hoecht’’, vond Hobma.
Hij wist er pas in de finale een echte wedstrijd van te maken. ,,De sinne
wie wer te hinderlik’’, vertelde de
Harlinger. ,,Mar yn de finale koene
wy noflik springe.’’ Hobma zette
20.29 op het scorebord en benaderde
daarmee het schansrecord van Bart

Helmholt tot op 7 centimeter. Jutryper Hans Ulco de Boer (18.87) werd
tweede, voor de in Leeuwarden wonende Niels Koetsier (17.47).
Voor Hobma betekende het de
vierde dagtitel van dit seizoen. ,,Oare
jieren hie ik altyd lytse of sels wat
gruttere blessueres. Dit seizoen bin
ik sa fit as wat. Dat skeelt enoarm yn
it ritme.’’
Hij pakte na de winst in het Keningsljeppen van zaterdag nu ook de
zege in Joure en behaalde daarmee
de tweede overwinning in de zogenoemde Gouden Rige, een reeks van
zeven speciale wedstrijden met
daarop een mooie (geld)prijs. ,,Yn dat
ljocht besjoen snap ik net dat de oare
toppers hjir net wienen.’’

