
Friesch   agblad ierljeppen 
Hij won nog geen 
grote titel bij de 
senioren, maar is 
wel degelijk een 
topper. En eentje 
met een duidelijke 
mening. De uitda-
ger spreekt. 
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Alwin Fonk staat 
voor zijn debuut bij 
de junioren, maar 
de Burgumer is nu 
al een legende. Bij 
de jongens was hij 
oppermachtig. Maar 
kan hij die lijn door-
trekken?
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H
et is een mooie zonnige lentemiddag. 
Windstil, aangenaam temperatuurtje. 
Echt fierljepweer. De gedachten daar-
aan worden onderbroken door een 
deur die open zwaait. In de deurope-

ning staat Roel Bokke Span. Fierljeplegende met 
een hoofdletter F.

Hij leidt de weg door een imposant huis, zowel 
van buiten als van binnen. Voorzien van mooie 
tuin en met een mooie ligging in Stiens, onder 
de rook van Leeuwarden. Span wijst naar buiten. 
,,Dáár is de ijsbaan. En verderop heb ik altijd ge-
woond. Prachtig uitzicht, of niet soms?” 

Voor wie het vergeten is of nog nooit geweten 
heeft: Roel Bokke Span was niet alleen een top-
fierljepper in zijn tijd. Hij was ook een verdienste-
lijk langebaanrijder. Hij won er vele prijzen mee 
en het leverde hem een status op van bekende, 
zo niet bekendste Friese sportman van de jaren 
zestig en zeventig.

Maar sporten zoals vroeger zit er nu niet meer 
in. Niet eens zozeer door het feit dat hij over 
tien dagen 65 jaar wordt, integendeel. Wel door 
het feit dat Span aan de hersenziekte multiple 
sclerose lijdt, kortweg bekend als MS. Naar eigen 
zeggen dertig jaar geleden kreeg hij er voor het 
eerst mee te kampen. Het heeft zijn leven danig 
beïnvloed, op logischerwijs geen leuke manier. Zo 
had ook de verhuizing er mee te maken. 

Maar Span heeft met de ziekte en de daarmee 
gepaard gaande medicatie leren leven, vertelt hij. 
Tegenwoordig gaat het hem in verhouding gezien 
zelfs redelijk goed. ,,In de regel gaat het achteruit. 
Maar ik ben heel tevreden over hoe het nu gaat. 
Het is in elk geval niet nog veel erger geworden”, 
concludeert hij monter.

Anekdotes

Naast hem ligt een stapel plakboeken, bijgehou-
den in de tijd dat Span in de zomer wedstrijden 
als ljepper won en in de winter als schaatser. 
,,Niet dat ik vaak in die boeken kijk, hoor”, 
haast hij zich te zeggen, een opmerking die 
wordt gevolgd door een wegwerpgebaar. ,,Maar 
ach, er staan ook zo veel foto’s in. Wel mooi, 
daar niet van. Met een beschrijving erbij.” 

Gaandeweg het geblader in de boeken, komen 
ook de anekdotes die er bij horen. Over andere 
ljeppers uit zijn tijd, over de plaatsen waar 
wedstrijden werden gehouden, over de prijzen 
die hij allemaal won. En over het leven buiten 
de wedstrijden.  Het leven dat misschien niet 
altijd even gemakkelijk is, maar waar hij wel het 
maximale uit weet te halen. Roel Bokke Span is 
allesbehalve zielig of ongelukkig. Integendeel. 

Vol trots en met een dikke glimlach op het 
gezicht vertelt hij over zijn - zoals hij het noemt 

- ‘karre’. Hij doelt op een type  scootmobiel, een 
elektrische kar waarmee Span de wijde wereld 
in trekt. ,,MS beperkt mij misschien wel, maar 
door dat apparaatje kan ik nog heel wat van de 
wereld zien.” Hij wijst in de rondte en zegt: ,,Ik 
zit gelukkig niet vastgekluisterd aan huis. Dat is 
niks voor mij.”

Vanavond staat er een voetbalwedstrijd op 
het programma. Op tv welteverstaan. Span ver-
telt dat hij daar bij George Valkema thuis naar 
zal gaan kijken. ,,George en ik kennen elkaar 
natuurlijk goed. En hij woont dichtbij. Dus ga ik 
naar hem toe, dat doen we wel vaker. Erg gezel-
lig hoor. Echt.”

Tja, of Roel Bokke Span en George Valkema 
elkaar kennen? Beter kunnen twee ljeppers el-
kaar eigenlijk niet kennen. Het duo vocht in de 
zestiger jaren heroïsche duels uit met elkaar. 
Het waren de glorietijden van beide legendes. 
De cijfers staven die beweringen. Span en Val-
kema heersten tussen 1962 en 1972 bijvoorbeeld 
tijdens de Friese kampioenschappen. Span won 
achtmaal, Valkema driemaal. Span moest alleen 
in 1962, 1964 en in 1968 de titel aan zijn fier-
ljepvriend gunnen.

Want vrienden, zo kun je de twee wel noe-
men. Een lach siert Spans gezicht. ,,George 
woont hier ook in de buurt. Dus we zoeken el-
kaar regelmatig op. Dat is hartstikke gezellig.” 

Vroeger was dat niet anders, herinnert Span 
zich. Hij memoreert aan een reisje naar Japan en 
pakt een van de plakboeken.

Naar Japan

,,Hier”, wijst hij op een foto. ,,Dat ben ik, samen 
met Valkema.” Het plaatje laat ons zien hoe ze 
elkaars polshouder zijn, omringd door verbaasd 
doch geïnteresseerd ogende Japanners. En dat in 
1969. ,,George kon naar Japan, maar hij wilde al-
leen gaan als ik ook mee ging”, zegt Span. ,,Dat 
reisje heeft wel indruk gemaakt. Het was wat 
in die tijd. Helemaal naar Japan. Prachtig. En de 
manier waarop we communiceerden ook. We 
hadden een tolk, die vergeet ik nooit van mijn 
leven meer.” Span schudt het hoofd en moet 
lachen. ,,Torisawa, zo heette die man. Leuke 
vent.”

Het is slechts een van de vele fraaie verhalen 
van vroeger die Span vertelt. Hij heeft er legio. 
Hoe kan het ook anders als je als jeugdige sport-
man in jouw tijd de fierljepwedstrijden domineer-
de. Span won bijna alles wat er te winnen viel. 
Het enige jammere is dat hij dat met afstanden 
deed die niet meer in verhouding staan tot wat er 
daarna is gesprongen. 
Zo is zijn persoonlijke record (16.03), gesprongen 
in Akmarijp in 1976, niet eens terug te vinden in 
de top honderd aller tijden bij de mannen. Pas 

zo’n dertig noteringen later doemt de naam ‘R.B. 
Span’ op in de annalen. Maar: de grootsheid van 
zijn prestaties is in de geschiedenisboeken nooit 
ondergesneeuwd. En dat zal ook niet gebeuren, 
gezien de grote - en dus gezichtsbepalende - in-
vloed die Span als fierljepper heeft gehad op de 
sport. 

Achtmaal Fries kampioen

De inwoner van Stiens is de enige man die 
achtmaal Fries kampioen werd en twee keer de 
Sulveren Pols won. Hij was ook de eerste Neder-
lands kampioen ooit in dit land, door in 1972 de 
eerste editie van de titelstrijd op zijn naam te 
springen. Mooie huiskamervraag (en leuk voor 
het besef van het tijdsbeeld): wat was de win-
nende afstand? Een sprong van 15.45 meter, om 
precies te zijn. Drie jaar later won Span voor de 
tweede en laatste maal het NK (16.03). Dat ter-
wijl voor zijn eerste Friese titel - in 1962 - nog 
13.40 meter had volstaan. 

Roel Bokke Span; hij is nog altijd vermaard 
om de uitsprong. ,,Daar moest ik het van heb-
ben. Want ik was wel vlug, maar het klimmen 
lag mij niet. Met die uitsprong won je toen 
wedstrijden, hoor.” Het was er eentje zoals nog 
maar weinigen ’m vandaag de dag in de praktijk 
brengen. Aan de zijkant van de polsstok met een 
zwieper door de lucht richting de landing. ,,Als 
ik ze nu soms zie fierljeppen, denk ik: ’probeer 
toch eens zo’n uitsprong. Dan kun je nog veel 
verder. En het is zo mooi om uit te voeren. Maar 
ach, alles is anders tegenwoordig. Eén ding weet 
ik wel: met mijn stijl van toen had ik vandaag 
de dag niet veel gewonnen. Het klimmen is veel 
belangrijker geworden.”

Als kleine jongen van veertien jaar won Span 
zijn allereerste wedstrijd. Bij de senioren welte-
verstaan. Het was in 1957 dat in Wânswert alle 
volwassenen kerels naar huis werden gespron-
gen door een ‘snotaapje’, dat het fierljeppen met 
de paplepel ingegoten had gekregen.

Of hij zich die bewuste overwinning nog kan 
heugen? Natúúrlijk, knikt hij. Span: ,,Ik weet 
nog precies hoe het er uit zag daar. Ik ben er 
later ook nog vaak geweest, zelfs de laatste jaren 
kom ik er nog wel eens. Er woont daar ook nog 
een man die er toen ook al was, die ken ik dus 
nog wel. Echt, ik rijd er zó naar toe.”

Vader Sjoerd Span (1915-2001) was in 1957 de 
grote initiator achter de eerste echte fierljepwed-
strijden. Hij was ook de grote man destijds van 
de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten 
(BFVW). Met de pols over het water, het was wat 
de boerenzoon Roel Bokke thuis altijd al deed. 
Geen wonder dus dat hij het in wedstrijdverband 
ook zo goed bleek te kunnen.

Pronken met zijn titels, dat zal niemand 
hem zien of horen doen. Daarvoor is Span te 
nuchter en te bescheiden. ,,Ik ben er heus wel 
trots op, maar te veel van iets is nooit goed. De 
meeste prijzen heb ik weggeven.” Dat hij wordt 
aangemerkt als ‘grootste fierljepper aller tijden” 
noemt Span een eer. ,,Die erkenning is mooi. 
Net zoals ik het wel heel leuk vind dat sommige 
jonge ljeppers mij zelfs kennen.”

Niet dat Span nog vaak bij wedstrijden komt; 
hij volgt de sport vooral via de kranten, de tv 
en de radio. ,,Elk jaar word ik uitgenodigd in 
Winsum, bij de Friese kampioenschappen. Als ik 
daar dan kom, heb ik het wel naar mijn zin. Ik 
ken lang niet al die ljeppers en de sport is ook 
niet meer te vergelijken met hoe het in onze tijd 
was.” De levende legende erkent echter dat hij 
de wedstrijd dan wél met ‘fierljeppersogen’ zit te 
bekijken. Hij lacht: ,,Dan zeg ik in mezelf: zet ’m 
iets verder, doe dit of doe dat.”

Kaatsen

Niet alleen fierljeppen volgt hij niet meer op 
de voet, voor kaatsen geldt hetzelfde. Het ont-
lokt hem een op het oog opmerkelijke uitspraak: 
,,Om eerlijk te zijn vond ik kaatsen vroeger 
veel leuker om te doen dan fierljeppen. Maar 
tegenwoordig gaat het allemaal zo snel, dat kan 
ik niet meer volgen. Ik zie de bal nauwelijks 
nog. Alleen het dameskaatsen, daar gaat het 
me nog wel goed af. Dat gaat wat langzamer, 
hè.”

De Stienser kijkt naar zijn tuin en verandert 
van onderwerp. ,,Weet je wat ook veranderd 
is?”, vraagt hij. In zijn stem klinkt een mate 
van afgrijzen, waarna Span zelf het antwoord 
geeft. ,,Aaisykje.” Dat deed hij door de jaren heen 
veelvuldig. Span strooit nog maar eens met wat 
anekdotes. Zoals deze: ,,Ik ben een man van de 
natuur. Wat wil je ook, als je bent opgegroeid op 
de boerderij en altijd maar in de weilanden te 
vinden was. Met de pols over het water, zoeken 
naar eieren. Ik vond er soms zoveel dat ik ze niet 
allemaal onder de pet mee kon nemen.” Wat te 
doen op zo’n moment? Span heft zijn vinger. 
,,Dan legde ik ze onder de lantaarns. Op straat. 
Dan hadden de eieren ook nog iets van een 
warm en goed plekje.”

Een middagje in Stiens. Het maakt veel dui-
delijk. Bijvoorbeeld dat Roel Bokke Span niet al-
leen maar iemand is die als de beste kon fierljep-
pen in de beginjaren van de sport. Roel Bokke 
Span is vooral een authentieke Fries. Misschien 
wel Frieser dan Fries. Man van de boerderij, van 
kaatsen, van kievitseieren rapen en van schaat-
sen. Maar hij is bovenal een  fierljeplegende. 
Voor nu en voor altijd.

Roel Bokke Span: een levende fierljeplegende

Elke sport heeft zijn 

legendes. Vraag naar 

die van het fierljeppen 

en menigeen zal met 

bijvoorbeeld de naam Roel 

Bokke Span op de proppen 

komen. En terecht: de nu 

64-jarige Stienser is een 

fierljeplegende. Cijfers 

staven dat, de historie en 

het gevoel ook. Roel Bokke 

Span, het is een naam 

die vaak voorkomt in de 

geschiedenisboeken over 

de fierljepsport. Maar hoe 

gaat het anno nu met hem? 

Door Gerard Bos.

Veel fierljepwedstrijden bezoeken zit er voor Roel Bokke Span niet meer in tegenwoordig. ,,En toch kennen de jonge fierljeppers mij nog. Dat is een mooi stukje waardering.” Foto: Marchje Andringa

Fierljeppen in Wânswert, eind jaren vijftig. Het is de plek waar Roel Bokke Span als veertienjarige 
jongeling alle senioren wist te verslaan. Illustratie: De Grote Sprong, vijftig jaar fierljeppen
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De enige die acht maal Fries kampioen werd en twee keer de Sulveren Pols won


