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Thewis Hobma springt uit tijdens zijn winnende sprong Foto Martin de Jong

Thewis Hobma wint op fenomenale wijze FK
Thewis Hobma uit IJlst heeft zaterdag de Friese
Kampioenschappen Fierljeppen gewonnen met
een sprong van 20,83 meter wat tevens een
nieuwe persoonlijk record betekende. Hij troefde
hiermee Bart Helmholt (20,39) en Hannes
Scherjon (19,88) af.
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Thewis Hobma was
zelf blij verrast met de overwinning. ,,Ik had het nooit verwacht. Je hoopt er van tevoren
natuurlijk wel op maar dit had
ik niet durven dromen. Hobma

sprong zijn eigen wedstrijd en
lette niet al teveel op de grote favoriet Bart Helmholt. ,,Je springt
gewoon je eigen wedstrijd.”
Maar zoals wel vaker dit seizoen
blijkt Hobma een geduchte concurrent voor Helmholt. ,,Ik heb
het Kenningsljeppen gewonnen
en was ook goed bij de NFM twee
weken terug in It Heidenskip.

Nu versla ik hem ook op het FK.”
Meestal was het namelijk net
niet voor Hobma die al drie keer
vierde werd op de schans in
Winsum. ,,Eenmaal eerder pakte ik een Friese titel in 2003 bij
de junioren.”
Hobma spreekt van een goed seizoen voor hemzelf maar voor de
fierljeppers in het algemeen een
slechte. ,,Al die regen het zit ons
niet echt mee. We kunnen niet
echt in vorm komen. Het is de
ene week springen en dan weer
rust.
Echt ontzettend vervelend maar
niks aan te doen. Bij de belangrijke wedstrijden sta ik er con-

stant wel zoals ik al eerder zei en
dat geeft wel een goed gevoel.”
Voor Hobma staat er nog één belangrijke wedstrijd op het programma en dat is het NK. ,,Dan
wil ik er echt staan. Maar mijn
seizoen kan echt niet meer kapot.”
Hobma zal zijn titel dit seizoen
niet verdedigen bij Red Bull Fierste Ljepper. ,,Er werd mij gegarandeerd dat ik als winnaar automatisch geplaatst maar dit
bleek toch niet zo te zijn. Tijdens de plaatsingswedstrijden
was ik op vakantie dus helaas.”
Bij de vrouwen was Hiske Gala-

ma met een sprong van 15,91 de
beste voor de uit Sneek afkomstige Anne-Jet Leyenaar die
15,43 sprong. Klaske Nauta uit
IJlst werd derde met een nieuw
persoonlijk record van 15,23.
Bij de junioren was Alwin Fonk
veel te sterk voor de concurrentie met een sprong van 18,48
won hij de titel. Hans Ulco de
Boer uit Jutrijp werd tweede met
17,50. Derde werd Age Hulder
met 17,43.
Bij de jongens was Sytse Bokma
zoals zo vaak dit seizoen de beste. Hij was met 17.20 meter Bobby Zwaagman (16,59) en Tom
Hoekstra (15,52) beide uit IJlst te
slim af

