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Hobma het best, Helmholt het verst
Door Edwin Fischer

BURGUM – Fierljeppen is een sport. Bij sport horen winnaars en
verliezers en het is lang niet altijd zo dat de beste in een wed-
strijd ook met de krans naar huis gaat. Thewis Hobma was za-
terdag de beste fierljepper bij het keningsljeppen in Burgum,
maar stond na afloop met lege handen. Bart Helmholt perste er
in de met een schone lei begonnen finale één redelijke sprong
uit en werd kening.

Met een zwaar ingetapete enkel ver-
scheen Thewis Hobma zaterdag op de
schans in Burgum. In de ochtenduren
zou de ljepper uit Oosthem bij de

jeugdtraining nog een keer laten zien
hoe het moest. Het leverde hem een
verzwikte enkel op. ,,By alle ûnderdie-
len ha ik der lêst fan, mar ik besykje it

wol. It is de earste grutte wedstriid,
dus wol ik wol wat risiko nimme’’, zei
Hobma.

Het was het alleszins waard. Zijn se-
rie van drie voorrondesprongen, ge-
volgd door drie finalesprongen, was
prachtig; 17,69-18,16-18,41-18,72-19,13-
19,40! ,,It wie in hiel goed opboude
wedstriid. Dat hie ik sels ek net sa fer-
wachte mei dit ankel, mar it gong
sjoen de omstannichheden poerbêst.
Al gong ik as fyfde de finale yn en fiel-
de ik my op dat stuit net de bêste. Mar
dat feroare yn dy finale. Doe krige ik
wol it gefoel de bêste fan ’e dei te wê-
zen.’’

Gezien de progressie in zijn afstan-
den was dat voorstelbaar. Ook Han-
nes Scherjon mocht met dat gevoel
rondlopen, want met voorronde-
sprongen van 19,06 en 19,15 leek de
Leeuwarder de keningstitel te grijpen.
In de finale liet Scherjon het lichtelijk
afweten en was het Hobma die de eer-
ste prijs van het seizoen binnen leek
te halen. In zijn laatste poging ver-
stierde Bart Helmholt evenwel Hob-
ma’s feestje. Hij zat eigenlijk niet in de
wedstrijd, gaf de politieman toe, maar
kon met een safe-sprong toch de 19,40
van Hobma ontstijgen; 19,60.

,,It gie net echt denderjend, it wie

wer de ynsprong dy’t net netsjes ge-
nôch wie. En dan giet it by my al hiel
gau min. Mar ik ha it foardiel dat ik fy-
syk sa sterk en fit bin, dat ik mei in sa-
fe-sprong dochs hiel fier springe kin.
Ik wie hjoed net de bêste fan it stel,
mar sprong wol it fierste. Sa ha ik wol
faker wedstriden wûn en ik tink dat it
wol in kwaliteit is’’, stelde Helmholt
terecht.

Thewis Hobma bleef evenwel spor-
tief en vond toch dat de beste gewon-
nen had. ,,It is gewoan Bart syn klasse
dat hy dochs yn in lêste sprong oer de
fierste ôfstân hinne giet. Bale foar my,
mar hy pakt de titel fertsjinne.’’

Bart Helmholt gaat in fraaie stijl op weg naar de winnende afstand. Foto Roelof Stroetinga


