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Bokma komt te kort
tegen Hollandse ster
IT HEIDENSKIP – Sytse Bokma
verloor dit jaar bij de jongens
slechts een wedstrijd. Maar wat
de ljepper uit Hindeloopen in de
Friese competitie is, is Erwin
Timmerarends in het Hollandse.

De grote vraag bij de NFM was dan
ook welke van de twee alleenheer-
sers de titel van Age Hulder over
zou nemen. Na een prachtige
strijd werd het uiteindelijk Tim-
merarends. In het veld van acht fi-
nalisten opende Bokma het tita-
nengevecht met een degelijke
16.40 meter.,,Dat wie wol goed,
mar ik hie graach fierder spron-
gen yn dy earste sprong, om mear
druk op Erwin te setten.’’

Dat was voor hem in elk geval
de les voor het Nederlands kam-
pioenschap, zo vond Bokma. Tim-
merarends kwam er met een
sprong van 16.91 immers eenvou-
dig overheen en zette zo juist
druk op zijn Friese opponent.

Het antwoord van 16.98 was
goed, maar niet overtuigend. Die
kwam er daarna wel van Timme-
rarends. Met een fraai persoonlijk
record van 17.83 (het oude stond
op 17.44) nam hij een voorschot
op de gouden hanger. Bokma
moest nu immers zelf ook over
zijn pr van 17.72 springen om te
winnen.

Hij zette de pols op zijn
scherpst, maar haalde beide ke-
ren net het dode punt niet en
moest met twee natsprongen zijn
meerdere erkennen in de sprin-
ger uit Montfoort. ,,Dat wie tefol-
le, dêr ha ik my op stikken spron-
gen. It wie hjoed in brêge te fier.
Dit is wol in tikje foar it NK, mar ik
wit dat ik ek sa fier kin. Dan moat
ik it dan mar sjen litte’’, aldus Syt-
se Bokma, die tweede werd.

Bobby Zwaagman uit IJlst pakte
nog het bronzen hangertje met
een mooi persoonlijk record van
16.50 meter.


