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Sytse Bokma zou nu al
niet misstaan in topklasse

Gerard Bos

It Heidenskip | Het is de droom van
elke fierljepper die nog in de junio-
rencategorie springt: tijdens de Frie-
se titelstrijd een afstand neerzetten
waarmee je alle senioren aftroeft en
dus de Sulveren Pols wint. Stiekem
schoot dat scenario naar eigen zeg-
gen ook even bij Sytse Bokma door
het hoofd, afgelopen zaterdagavond
in It Heidenskip.Want daar klopte de
junior uit Hindeloopen met een
nieuw persoonlijk record van 19,62
meter alle seniorenljeppers. Dat het
‘slechts’ een reguliere wedstrijd be-
trof en niet een FK, deed aan de knap-
pe prestatie niets af. En het zegt ook
veel over komend jaar, wanneer hij
zijn debuut zal maken in de topklas-
se. Een podium waar Bokma nu al
niet op zou misstaan.

,,De senioren verslaan, dat is altijd
leuk. Tijdens een FK zou het hele-
máál geweldig zijn, maar juist dan
lukt het vaak niet. Ik heb er nog wel
even aan gedacht, ja”, erkende Bok-
mamet een grijns. Tochmaakt de ju-
nior zich over een mogelijke Sulve-
renPols bij het FK in augustus inWin-
sum nu nog geen illusies. Een beetje
wegdromen; natuurlijk, dat moet
kunnen. Maar nuchter als de twintig-
jarige ljepper uit Hindeloopen is,
stelt hij zich liever concretere doelen
in wat nu nog de beginfase van het
seizoen kan worden genoemd.

Een voorbeeld van zo’n doel is het
zo spoedig mogelijk doorbreken van
de twintigmetergrens, zo vertelde hij
na zijn dagzege. ,,Ik kom er dicht bij,
er zit nog rek inmijn sprongen”, oor-

deelde Bokma. Een ander streven is
uiteraard het winnen van het Fries
kampioenschap in zijn laatste junio-
renjaar. ,,En nationaal gezien zou ik
graag Erwin Timmerarends (zijn gro-
te rivaal van de Polsstokbond Hol-
land, red.) willen verslaan.”

Bokma is het zoveelste voorbeeld
vaneen juniorenspringer die opbasis
van leeftijd nog een jaar in dehuidige
categorie moet springen, maar die
kwalitatief en qua talent al niet zou
misstaan in de senioren-topklasse.
Regels zijn echter regels en dus is het

Ik kom steeds
dichter bij die
20-metersprong. Er
zit nog rek in, dus
het moet kunnen

voor Bokma een kwestie van geduld
bewaren, het laatste jaar gebruiken
omnog zoveelmogelijk juniorenprij-
zen aan de erelijst toe te voegen en
om zich zodanig te ontwikkelen dat
de stap naar de topklasse alleenmaar
gemakkelijker wordt.

Het is een weg die recentelijk bij-
voorbeeld Alwin Fonk en Age Hulder
ook al bewandelden. Doordat zij ech-
ter geen junioren meer zijn en Bok-
ma nog wel, is van enige spanning in
de kweekvijver van het topljeppen
geen spanning. Dat Bokma het klas-
sement gaat winnen, is zonneklaar.
Al na de derde wedstrijd heeft hij bij-

na vier meter voorsprong op de ach-
tervolgers. Die kunnen in de persoon
van Jan Teade Nauta, Freark Kramer,
Bobby Zwaagman of Jelmar Wijnstra
misschien nog wel eens uit de slof
schieten,maar structureel zal Bokma
dit seizoen onklopbaar zijn bij de ju-
nioren.

Typerend was het grote verschil
zaterdagmet nummer tweeWijnstra
(16,96) en nummer drie Kramer
(16,63 en daarna 17,95 in finale). ,,De
rest van de juniorenljeppers kan nu
misschien nog even niet meekomen
qua afstanden, maar dat wil niet zeg-
gen dat ik alles ga winnen”, aldus
Bokma, die zijn collega-junioren dus
niet wil of zal onderschatten.

Hobma wint
De topklassers op hun beurt zullen
Bokma niet gaan onderschatten in
bijvoorbeeld een strijd om de Sulve-
ren Pols later dit jaar. Zij kwamen bij-
na allemaal een meter tekort op de
junior in It Heidenskip. Thewis Hob-
magreepdewinst inhet zelfbenoem-
de Fierljepdoarp. De Harlinger deed
dat met 18,95, een afstand die in de
finale door niemand verbeterd werd.
Oane Galama kwam het dichtste bij
met 18,91, gevolgd door Age Hulder
(18,48).

Bij de dames won Marrit Van der
Wal opnieuw. Net als in Buitenpost
vorige week deed ze dat in It Heiden-
skipmet een forse zestienmeternote-
ring: 16,55. Op haar staat vooralsnog
geen maat. Bij de meisjes maakte Si-
grid Bokma er een dubbelHindeloop-
ster succes vandoor in de finale onge-
kend ver te springen: 14,80. Bij de
jongens was de winst met 15,64 voor
Jos Bethlehem (IJlst).

Op Sytse Bokma stond in It Heidenskip geenmaat. Zowel in zijn eigen junioren- als ook in de seniorenklasse
niet.De ljepperuitHindeloopenwasmet19,62meter iedereendebaas indederde ljepperij. Foto:Martin de Jong


