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Sytse Bokma bezig aan unieke reeks
EDWIN FISCHER

WINSUM – En dat is tien! Sytse
Bokma won zaterdagavond in
Winsum zijn tiende dagtitel en
behield de ongeslagen status.

Sytse Bokma is in de jongenscata-
gorie met een unieke reeks bezig.
De fierljepper uit Hindeloopen
heeft dit seizoen nog geen klasse-
mentswedstrijd in de ROC/Friese
Poortcompetitie verloren. Daar-
mee evenaarde hij het record van
Pieter Coehoorn, die in 1999 ook
de eerste tien competitiewedstrij-
den op rij won.

Woensdag kan Bokma in Grijps-
kerk dus fierljephistorie schrijven.
En als het talent van de afdeling It
Heidenskip zo doorgaat, dan kan
de reeks wel eens tot het einde van
het seizoen duren. ,,It giet wol hiel
goed en it gat mei de oaren is wol
grut. Mar ik rjochtsje my op de
grutte wedstriden, Dy wol ik win-
ne. It is net in doel om no alle wed-
striden fan dit seizoen winne te
wollen.’’

Het is een begrijpelijk stand-
punt. Vorige week moest Bokma
voor het eerst dit seizoen buigen
in een wedstrijd. Erwin Timmera-
rends uit Montfoort was hem de
baas in de Tweekamp met de Hol-
landse polsstokverspringers. ,,Dêr-
om sjoch ik mear nei de grutte
wedstriden as de NFM en it NK.
Want dêr sil Erwin ek wer mei-
dwaan, dat is myn grutte konkur-
rint.’’

In Friesland is de concurrentie,
met alle respect voor de progressie
en prestaties die met name Haye
Galama en Bobby Zwaagman laten
zien, gering. Zo ook zaterdag. Bok-

ma opende met 17.13 en knalde
daar na een natsprong met 17.72
overheen. Die afstand betekende
alweer zijn zesde verbetering van
zijn persoonlijk record van dit sei-
zoen.

,,Ik bin mei in pr fan 16.03 oan
dit seizoen begûn’’, vertelde Bok-

ma. ,,Dat ik yn dit stadium fan it
seizoen al oer de 17 meter spron-
gen hawwe soe, dat hie ik wol fer-
wachte. Mar net sa fier oer de 17. Ik
moat no al rekken hâlde mei
sprongen oer de 18 meter.’’

Dat gaat de komende wedstrij-
den ook zeker lukken. De zestien-

jarige ljepper springt inmiddels
met een polsstok waar een lang
opzetstuk op zit. ,,De pols is no
12.90 lang en ik ha him al op 9.50
yn it wetter te stean. As ik dy pols
dan útklim, is it seker oer de 18 me-
ter.’’

Bokma was zaterdag dus voor de

tiende keer op rij succesvol. Bart
Helmholt pakte zijn zesde dagtitel
en deed dat op indrukwekkende
wijze. De Burgumer opende met
20.08. ,,In hearlike iepening. Ik ha
fuort tsjin myn coach Arend Hof-
stee sein dat ik hjir sa, oer in wike
as wat, ek wol iepenje wol.’’

De klassementsleider doelde op
het Fries kampioenschap, dat op 13
augustus traditiegetrouw ook op
de schansen van Sint Japik ge-
sprongen worden. ,,Myn twadde

sprong wie efkes neat, ik wie net
konsintreard. Mar de tredde wie
wer hiel goed mei 20.21. Dat ik yn
de finale neat mear sprong kaam
troch de sinne. Seachst hielendal
neat.’’

Van die zon zal hij op de tweede
zaterdag in augustus, als de wed-
strijd ’s middags in plaats van ’s
avonds gesprongen wordt, geen
last hebben. ,,Ik wit no al dat ik mei
in hiel goed gefoel nei it FK gean
sil. Dizze wedstriid wie om fertrou-
wen te krijen en dêr bin ik wol hiel
goed yn slagge.’’

Dat vertrouwen nemen Burgu-
mer Alwin Fonk en Hiske Gala-
mauit Haule vast ook mee. Zij
wonnen met prima afstanden van
18.42 en 14.98 respectievelijk bij de
junioren en vrouwen.

‘̀Ik sjoch mear
nei de grutte
wedstriden’
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