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Friese fierljeppers winnen Tweekamp
Door Edwin Fischer

WINSUM - De wisselbeker, behorende bij winst in de Tweekamp,
is weer terug in Friesland. Nadat de Hollandse polsstokver-
springers vorig jaar in Polsbroekerdam de fierljeppers uit
Friesland de baas waren, zegevierde dit keer de Friese delega-
tie. In Winsum sprongen de 24 Friezen een totaal van 385,91
meter bijeen. De Hollandse atleten bleven steken op 383,54 me-
ter. Het verschil was derhalve 2,37 meter in Fries voordeel,
waar vorig jaar nog met 2,27 meter verloren werd.

Thewis Hobma was in meerdere op-
zichten de grote aanjager bij de Frie-
zen. De hele week was de ljepper uit
Oosthem al bezig om ‘in sfearke’ te
creëren. ,,De Hollanners meitsje der
altyd in protte fan, foar harren is it in
wichtige wedstriid en sy springe ek al-
tyd as in ploech. Dat ûntbruts der by
ús altyd oan.’’

Tot 2006 was die ongeïnteresseer-
de houding aan Friese zijde wat be-
treft de jaarlijkse ontmoeting tussen
de twee bonden ook uiterst verklaar-
baar. Friesland won immers bijna al-
tijd met grote overmacht, dus van
sportieve rivaliteit waar het om het
eindresultaat ging was geen sprake.

Gelukkig is daar de laatste jaren

veel in veranderd. In 2006 ging de wis-
selbeker voor het eerst naar Holland
en dat kunststukje herhaalden de
polsstokverspringers vorig jaar weer.
Hobma wenste dat niet weer mee te
maken. ,,Ik ha besocht om grutte
spandoeken fan de SC Hearrenfean-
mannen fan ‘Nieuw Noord’ te krijen.
Dat is net slagge, mar ik ha wol alle
Fryske ljeppers maild en frege oft se
Fryske flaggen en sa meibringe woe-
nen.’’

Daar werd prima gehoor aan gege-
ven, want een tiental Friese vlaggen,
van groot tot klein, sierden de schan-
sen in Winsum. Het was een mooie te-
genhanger voor de immer in oranje
gehulde forse schare Hollandse sup-
porters. En blijkbaar een inspiratie
voor de Friese ljeppers, want zij maak-
ten er een enerverende Tweekamp
van. Met Thewis Hobma ook op het

sportieve vlak als boegbeeld.
De Oosthemmer kwam wederom -

vorige week sprong hij als tweede
Fries ooit over de 20 meter (20,24) -
tot een sprong van meer dan 20 meter;
20,05 meter. De Hollandse troef Jaco
de Groot, die na afloop hardop baalde
van de nederlaag in de Tweekamp,
bleef daar met 19,74 meter op gepaste
afstand achter. Omdat de andere drie
Friese toppers, Henk Schievink en Ys-
brand en Oane Galama, veel beter
presteerden dan hun Hollandse te-
genhangers, werd de winst in de
Tweekamp daar uiteindelijk veilig ge-
steld.

Ook de vrouwen droegen bij aan
het positieve eindresultaat, waar de
jongens en junioren van Holland in
hun categorie beter waren dan de
Friezen. De beste sprong bij de vrou-
wen werd door Anouk Greveling ge-

maakt. De Burgumse ljepte een nieuw
persoonlijk record van 15,28 meter en
bleef de Hollandse Dymphie van
Rooijen een centimeter voor. 

De kersverse nationaal record-
houdster, ze sprong onlangs in Vlist
16,34, kwam tot 15,27. Greveling hield
er overigens wel een enkelblessure
aan over.

Thewis Hobma was uiteindelijk eu-
forisch over de wijze waarop de Frie-
zen dit keer de Tweekamp gespron-
gen hadden. ,,Wy wiene no echt in
ploech. It fierljeppen is en bliuwt in
yndividuele sport, mar ien kear yn it
seizoen is it dat net. Koest sjen dat wy
no echt foar it teamrisseltaat spron-
gen hawwe. Earst net tefolle weagje,
mar in ôfstan foar it team delsette.
Mei tank oan de Hollanners, want sy
ha de lêste jieren troch better te pres-
tearen striid yn de Twakamp brocht.’’

Ysbrand Galama
(midden) staat met
een Fries vaandel
de zege te vieren.
Albert-Jan Venema
krijgt naast hem de
felicitaties van
Hollands kanon
Jaco de Groot. 
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