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Friese ﬁerljeppers kunnen geen potten
breken

Thewis Hobma baalt van weer een mislukte sprong tijdens de NK fierljeppen op de recordschansen van Zegveld.
Foto’s: Orange Pictures

Lars Goerres
Onder tropisch warme omstandigheden werden de Friese fierljeppers
zaterdag bij de NK in Zegveld getrakteerd op een koude douche. Wonden
likken en door, lijkt het devies voor komende winter. ,,Wy moatte dizze
wedstriid mar gau ferjitte.”
Zegveld De strijd om de Nederlandse titels is nog in volle gang wanneer
Thewis Hobma naast zijn familie op een als bankje dienstdoende strobaal
neerploft. De wedstrijd van de Harlinger zit er na drie mislukte
voorrondesprongen alweer op.
Waar alles wat Hobma de voorbije weken aanraakte in goud leek te
veranderen, wil het uitgerekend op de dag van de Nederlandse
kampioenschappen maar niet lukken. En dat steekt. ,,Ik haw noait lekker
yn de wedstriid sitten.”

https://krant.frieschdagblad.nl/titles/frieschdagblad/6510/publications/1140/articles/962781/34/3

1/3

2-9-2019

Het Friesch Dagblad

Een pijnlijke constatering. En ook nog eens eentje die eigenlijk voor alle
Friese deelnemers geldt. Want waar er vooraf veel van de NK op de
recordschansen van Zegveld werd verwacht, presteert eigenlijk alleen
Freark Kramer (20,23) als nummer vier naar behoren, gevolgd door Nard
Brandsma (19,85). De andere FLB-ljeppers weten de finale niet eens te
bereiken.
,,Wy moatte dizze wedstriid mar gau ferjitte”, zegt Brandsma even nadat
hij Rian Baas (21,27) als aanvoerder van een volledig Hollands podium
naar de zege heeft zien springen. ,,Myn seizoen is mei it ferbrekken fan it
Frysk rekôr (21,68) fansels al slagge, mar ik hie hjir graach noch wat
moais sjen litte wollen.”
De topsprong die Brandsma nodig heeft om het toptrio van de PBH (Baas,
Wilco van Amerongen, Jaco de Groot) van repliek te kunnen dienen, lijkt
er bij zijn tweede poging te gaan komen, ware het niet dat de Workumer
vlak voor de landing in het zandbed misgrijpt en uit de stok valt. Weg
hoge 21-metersprong. En uiteindelijk ook weg mogelijke Nederlandse
titel.
Heus, Brandsma weet ook wel dat ‘als’ binnen de fierljepwereld niet telt.
,,Mar ik bin der wis fan dat ik fierder gien wie as yn Winsum. Dêrom is it
ek sa spitich dat de jonges dy’t no op it poadium einigje gjin dikke 22meters delsetten hawwe. No bliuwe je efter mei it gefoel fan: ik hie winne
kind. En dat is hiel ferfelend.”
Van een dergelijk gevoel is bij Kramer echter geen sprake. De eerstejaars
senior uit It Heidenskip moet vanwege zijn lage positie in het Nationale
Competitie-klassement al vroeg op de middag in actie komen en daarna
maar afwachten wat de rest doet. ,,Myn doel wie de finale helje.”
Met 20,16 meter is Kramer wat dat betreft aanvankelijk allerminst zeker
van zijn zaak. ,,Mar doe’t der fan it twadde blok nei in ronde noch net ien
foarby wie, begûn ik der wol yn te leauwen. En úteinlik siet ik der gewoan
by.”
Falen
Dat Kramer zich aan het einde van de middag de beste Fries mag noemen,
komt echter ook deels op het conto van van zijn falende meer ervaren
provinciegenoten. Met Hobma, die vanwege oponthoud in het verkeer
zelfs te laat in Zegveld arriveert om de openingsceremonie mee te
kunnen maken, voorop.
Volgend jaar wacht een nieuwe kans op nationaal eremetaal. Maar het is
de vraag of Fryslâns beste ljepper van dit seizoen dat nog meemaakt,
aangezien hij twaalf maanden geleden ook al zijn afscheid aankondigde
en pas in de winter op dat besluit terugkwam.
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,,Op dit stuit”, zo zegt Hobma, ,,wit ik it earlik sein noch net. Ferline jier
haw ik my wat te folle be-ynfloedzje litten troch minsken dy’t sa no en
dan fregen wannear’t ik der mei stopje soe. No wol ik sels yn alle rêst de
kar meitsje kinne.”
Tot die tijd rest niets anders dan terugblikken op wat voor Hobma een
geweldig seizoen is geweest, met vijf sprongen voorbij de grens van 21
meter, de winst in het ROC Friese Poort-klassement en de eerste plaats
tijdens de Nationale Fierljep Manifestatie (NFM).
,,Ik ha sa genietsje kind. Oare jierren hiest miskien ien of twa sprongen
wêrfan’tst tochtest: dy wiene echt goed. Mar dit seizoen haw ik dêr wol
tsien fan hân”, vertelt Hobma, die komende winter voor de derde keer
vader wordt. ,,Soks bin ik troch sa’n teloarstellend NK net yn ien kear
ferjitten. Ik haw dit jier de befêstiging krigen dat ik op in goeie dei de
alderbêste wêze kin. En dat is my nei al die seizoenen wêryn’t je twadde
fioele spilen, in hiel soad wurdich.”
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