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Sytse Bokma smaakmaker op schansen It HeidenskipSytse Bokma
EDWIN FISCHER

De derde fierljepwedstrijd van het
nog prille seizoen was eigenlijk best
saai. Opmerkelijk, omdat de omstan-
digheden zeker niet minder waren
dan tijdens de eerste twee ljepperij-
en, die wel van een prima niveau wa-
ren.

Maar op de fraaie schansen in It
Heidenskip kwam de wedstrijd in
geen enkele klasse op gang. Pas in de
finale bij de meisjes was er sprake
van enige opwinding. Mare Dijkstra

IT HEIDENSKIP Sytse Bokma, Marrit
van der Wal en de finalisten van de
meisjescategorie waren zaterdag-
avond in It Heidenskip de smaak-
makers. De topklassers presteer-
den ondermaats.

uit Molkwerum, Sigrid Bokma (Hin-
deloopen) en Bente Vlas uit Heeg
wisselden daarin telkens van koppo-
sitie.

Bente Vlas leidde bij aanvang van
de strijd om de dagtitel met 13.11 me-
ter. Sigrid Bokma kwam daar als eer-
ste met 13.23 overheen, waarna Vlas
de leiding weer terugpakte met 13.39.
Daarna was het de beurt aan Mare
Dijkstra. Zij benaderde met 13.93 de
14-metergrens.

Sigrid Bokma antwoordde met
een schitterend persoonlijk record.
Haar 14.80, een verbetering van haar
persoonlijk record met liefst 58 cen-
timeter, was uiteindelijk voldoende
voor de dagzege. Bente Vlas eindigde
uiteindelijk als derde, maar verbe-
terde met 13.61 in haar laatste sprong
ook haar pr.

okma smaakmak
Die prestatie leverde Sytse Bokma,

broer van Sigrid, ook. De ljepper uit
Hindeloopen leverde een prima se-
rie af. Bokma startte nog wel met een
mislukte poging, maar was daarna
met 18.03 en 18.78 een klasse apart
bij de junioren.

,,It giet al hiel lekker dit seizoen’’,
zei Bokma. Vorig jaar had hij in Age
Hulder nog een waardige tegenstan-
der, maar omdat die nu bij de senio-
ren ljept, is er dit seizoen eigenlijk
geen concurrentie meer. ,,Konkur-
rinsje is op himsels goed, mar yn
myn lêste jier by de jonges wie it
krekt as dit seizoen. En doe ha ik
dochs in poerbêst jier hân. Dat moat
ik no dus wer kinne.’’

Bokma had aan zijn eigen motiva-
tie genoeg om in de finale te excelle-
ren. In de eerste sprong kwam hij

smaakmaker op schans
met 18.38 wederom goed voor de
dag, maar in de tweede finalesprong
liet hij het publiek eindelijk echt op-
veren. Bokma naderde met een
schitterend pr van 19.62 zijn grote
doel voor dit seizoen. ,,Ik wol oer de
20 meter ljeppe. Dêr ha’k hurd foar
traind ôfrûne winter.’’

De topklassers trainden in de af-
gelopen maanden ook hard, maar
die arbeid leverde zaterdag niet het
gewenste resultaat op. Sterker, voor
het eerst in jaren slaagde een junior
er in om de verste afstand van de dag
neer te zetten. Bokma, glunderend:
,,It is wol ekstra moai dat ik fierder as
dy mannen sprong ha.’’

Thewis Hobma, winnaar met de
voor de topklasse schamele afstand
van 18.95, tilde er niet zwaar aan.
,,Wy ha jierren lang elke wedstryd

schansen It He
goeie winners hân mei poerbêste of-
stannen”, zei hij. ,,Yn dizze wedstryd
hie net ien fan ús de echte foarm,
mar oare kear steane wy der gewoan
wer hear.”

Hij keek tijdens zijn uitleg met be-
wondering naar de kleine schans.
Marrit van der Wal eindigde de vlak-
ke ljepperij met spektakel. Vorige
week pakte ze in Buitenpost het
schansrecord. Dat deed haar weinig.

Het schansrecord op haar thuisba-
sis in It Heidenskip wilde ze wél heel
graag op haar naam hebben. Ze
kreeg dat in haar laatste poging voor
elkaar. Met 16.55 verbeterde ze het
record van Dymphie van Rooijen
(16.50). ,,Ik gie der foar en dan is it
machtich ast der ek noch yn slaggest
om it rekord te pakken’’, zei Van der
Wal blij.

eidenskip


