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Hobma verkiest ljeppen boven drank
GRIJPSKERK -  Met een welge-
meend ‘sorry’ ontving Thewis
Hobma gisteravond in Grijps-
kerk de felicitaties van Hannes
Scherjon. De fierljepper uit
Oosthem verontschuldigde
zich voor het op het allerlaatste
moment wegkapen van de dag-
titel. Met een fraaie 19,59 ver-
wees Hobma zijn concurrent
uit Noardburgum naar de twee-
de stek, maar met 19,16 was
Scherjon uiteraard ook zeer in
zijn nopjes.

Hannes Scherjon leek de meer
dan terechte winnaar van de
vijftiende competitiewedstrijd
van het seizoen te worden. Zijn
serie was immers meer dan uit-
stekend. De Noardburgumer
nam in de eerste voorronde-

sprong met 17,95 de leiding,
verstevigde die door direct
daarop ogenschijnlijk moeite-
loos 19,16 te ljeppen, om de
voorronde met 18,94 af te slui-
ten.

Ook in de finale bleek de top-
vorm van de dit jaar bij de seni-
oren debuterende ljepper. Met
18,63 had hij ook de derde af-
stand van de dag in handen. Oa-
ne Galama pakte die in de twee-
de finalesprong met 18,74 van
hem af, maar de winst zat al bij-
na in Scherjons sporttas.

Tot Thewis Hobma zijn aller-
laatste sprong maakte. Natuur-
lijk sprong hij met een serie van
17,85/18,20/nat en 18,50 ook
meer dan behoorlijk, maar de
19,59 kwam toch uit de lucht
vallen. Al was de prestatie er

niet minder om. Het betekende
immers een nieuw persoonlijk
record (was 19,24) en een dik
schansrecord. Bart Helmholt,
die gisteren pas voor de tweede
keer dit seizoen de finale miste,
had dit op 21 augustus 2006 op
19,17 gezet.
Het scheelde echter niet veel of
Hobma was niet eens in Grijps-
kerk verschenen. De Oosthem-
mer verkoos de sport echter
boven de drank. ,,Wy binne mei
in stik of tweintich maten mei it
skûtsje fan myn âlden op fakân-
sje. Myn maten seinen noch
‘bliuw moai, want wy gean lek-
ker te sûpen’. Mar ik woe dochs
ljeppe.’’
Hannes Scherjon had het voor
een keer liever andersom ge-
zien, maar kon ook wel weer
vrede hebben met de tweede

plaats. ,,Ik bin al lang bliid dat ik
einliks wer in lekkere wedstriid
ljept ha. Juster bin ik behannele
troch terapeut Keimpe Roede-
ma en ik hie no ris in kear gjin
lêst fan ’e rêch en it bekken. En
dy 19,16 wie foar it klassemint
en dêr bin ik ek hiel bliid mei.
Want ik stie sechsde en dat
heart net by myn status.’’

Waren de winnende afstanden
bij de senioren uitstekend, bij
de junioren was de 16,84 van
winnaar Erwin van der Heide
goed, maar ook niet meer dan
dat. Bij de jongens was Alwin
Fonk, zoals de laatste wedstrij-
den gebruikelijk, een klasse
apart. Met 16,41 won de Burgu-
mer afgetekend. Dat gold ook
voor Anna Jet Leijenaar. De
Sneekse won met 14,21 haar
derde dagtitel op rij.

Door Edwin Fischer

Hannes Scherjon was gisteren goed in vorm, maar miste uiteindelijk nipt de dagoverwinning. Foto Roelof Stroetinga


