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Junior-fierljepper
Bokma flikt het in
Joure opnieuw
: Nieuwe schansrecords voor

Bokma en Marrit van der Wal

Ernst Slagter

Joure | Het komt bij het fierljeppen
weleensvoordatniet eenvandegere-
nommeerde topklassers, maar een
junior ervandoor gaat met de verste
afstand.Maar tweekeer achter elkaar
dezelfde verrassing: dat moet wel-
haast een unicum zijn. Toch stak Syt-
se Bokma gisteren in Joure opnieuw
alles en iedereen de loef af. Net als de
ljepper uit Hindeloopen zaterdag al
deed in It Heidenskip.

Op die laatste schansen voltooide
hij zijn kunststukje met een nieuw
persoonlijk record van 19,62 meter.
Zover hoefde hij gisteren niet eens te
gaan om de rest van het veld het na-
kijken te geven. Bokma kwam in zijn
tweede seriepoging tot 19,12 en ook
die afstand was een brug te ver voor
de concurrentiebij zowel de junioren
als de senioren. Daarnaast verbeter-
de hij het schansrecord van Age Hul-
der van vijf jaar terug (19,06) met zes
centimeter.

Niemand had dus andermaal een
antwoord op Bokma, waarbij aange-
tekend dient te worden dat de om-
standigheden op vooral de senioren-
schans verre van optimaal waren.
Vooral de ‘normale’ senioren keken
bij de insprong telkens recht in het
zonlicht. Dat was een van de redenen
dat vande achttien sprongen in de se-
rie, slechts drie stuks de andere kant
van het water eindigden.

De zon ging langzaam onder toen
de topklassers aan de beurt waren,
maar ook Nard Brandsma (19,03), Al-
win Fonk (18,56) en Oane Galama

(18,35) beten zich stuk op de afstand
van Bokma. Bart Helmholt kwam
met 17,63 niet eens in de buurt. ,,Ik
had eerst behoorlijk wat last van de
zon. Toen ik eindelijk kon beginnen
met opbouwen, was de wedstrijd
zo’n beetje voorbij. Nee, dit was weer
geenpretje, alwordtmijn loopgeluk-
kig iets stabieler.

Bokma hield bij de junioren
Freerk van derWerff (17,18) en Freark
Kramer (17,12) achter zich. In de jon-
gensklasse ging de winst naar Jesper
Demmer.DeWorkumerdeeddatmet
een persoonlijk record van 15,55.
Ook nummer twee Gerard Hooisma
sprong met 15,52 een nieuw pr, ter-
wijl Hessel Haanstra als derde eindig-
de met 14,95.

Het lijkt bij de vrouwen een kwes-
tie van tijd voordat Marrit van der
Wal haar eigen Fries record (16,57)
gaat aanscherpen. De ljepster uit It
Heidenskip reikte zaterdag al tot
16,55 en noteerde gisteren in haar
derde seriepoging exact dezelfde af-
stand. Die was in Joure net als het ge-
val was bij Bokma goed voor een
nieuw schansrecord, omdat Van der
Wal veel verder sprong dan Lisanne
Hulder in 2013 (15,92). Van der Wal
won bij de vrouwen voor Klaske Nau-
ta (14,60) en Melanie Heins (14,20).

JOURE. ROC Friese Poort-competitie. Se-
nioren: 1. Nard Brandsma (It Heidenskip)
19,03, 2. Alwin Fonk (Burgum) 18,56, 3. Oane
Galama (Wiuwert) 18,35, 4. Bart Helmholt
(Burgum) 17,63, 5. Hans Ulco de Boer (Jutrijp)
17,15. Junioren: 1. Sytse Bokma (Hindeloop-
en) 19,12, 2. Freerk van der Werff (It Heiden-
skip 17,18, 3. Freark Kramer (It Heidenskip)
17,12. Jongens: 1. Jesper Demmer (Workum)
15,55, 2. Gerard Hooisma (Oudehaske) 15,52,
3. Hessel Haanstra (Workum) 14,95. Vrou-
wen: 1. Marrit van der Wal (It Heidenskip)
16,55, 2. Klaske Nauta (IJlst) 14,60, 3. Melanie
Heins (Workum)14,20.Meisjes:1. SigridBok-
ma (Hindeloopen) 14,10, 2. Maureen Poeisz
(Sneek) 13,94, 3. Marije Reitsma (IJlst) 13,27.

Marrit van derWal is in Joure, net als vier dagen eerder, opweg naar de winnende afstand van16,55meter en
zou daarmee een nieuw schansrecord vestigen. Foto: Martin de Jong


