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Bokma hoopt in de
schaduw op prijs

Ernst Slagter

Buitenpost | Met een Nederlands re-
cord nog vers in het geheugen is de
eerstvolgende fierljepwedstrijd niet
altijd om de vingers bij af te likken.
Zo ook zaterdag in Buitenpost, waar
Bart Helmholt zich deze keer niet
enorm hoefde in te spannen om met
20,15meter opnieuw de beste te zijn.
Het was misschien wel de uitgelezen
kansvoor SytseBokmaomzijn sterke
debuutjaar bij de senioren met een
eerste dagzege op te sieren. Voorlo-
pig blijft de ljepper uit Hindeloopen
echter nog even in de luwte.

Bijna geruisloos heeft de eerste-
jaars senior zich dit seizoen meteen
in het rijtje beste topklassers ge-
schaard. ,,Gek?” retourneerde Bok-
ma de vraag. ,,Ik denk van niet. Voor
het seizoen zeiden Oane, Ysbrand (de
Galama-broers, red.) en Hannes
(Scherjon, red.) al dat ik niets verlie-
zen had. Zo spring ik nu ook.” In het
seizoensklassement verrast hij voor-
alsnogmet een knappe vierde plaats,
maar - belangrijkernog - Bokmaheeft
ook letterlijk zijn grenzen verlegd.
Dik een maand geleden sprong hij
immers voorhet eerst over die inmid-
dels vermaledijde twintig meter-
grens, de afstand waar hij als succes-
vol junior zo tegenaan hikte.

In de derde wedstrijd van het sei-
zoen - op de thuisschans van It Hei-
enskip - reikte Bokma pardoes tot
20,53. Zaterdag was die afstand vol-
doende geweest voor de dagzege in
Buitenpost, maar Bokma werd met
18,33 op gepaste afstand van Helm-
holt (20,15) en Age Hulder (19,18) der-
de. DewinnendeHelmholt was zater-
dag dus de enige die de twintigmeter
wiste te passeren, misschien ook wel
omdat met Oane Galama en Thewis
Hobma niet de minsten ontbraken.

,,Ik had de afstand van Bart kun-
nen hebben,maar ik ben net weer op
weg terug na een paar mindere wed-
strijden. Nuwil ikweer zo snelmoge-
lijk over die twintig meter heen”, zei
Bokma. Gemiste kans voor hem of
niet: de ljepper uit Hindeloopen ver-
trokhoedanookmet eengoedgevoel
uit Buitenpost. De veelbelovende en-
tree op de seniorenschans roept ook
de vraag op of Bokma straks, bij de

grote wedstrijden, zijn debuutsei-
zoen kan bekronen met één of meer
dagsuccessen.

Stokje voor zegeStokje voor zege
Met zijn recordsprong in It Heidens-
kip was Bokma al eens heel dichtbij,
maar toen stak Nard Brandsma nog
een stokje voor Bokma’s eerste zege
bij de grote mannen. Op één wed-
strijd na - afgelopen woensdag in It
Heidenskip - behoorde Bokmawel al-
tijd tot de finalisten. ,,Er zijn ook jon-
gens die in het seizoen na de over-
gang uit de junioren rustig aan doen.
Maar dat had vaak ookmet blessures
te maken. Daar heb ik nog geen last
van gehad. Ik vind het mooi dat ik er
nu weer echt tegenaan moet om iets
te bereiken. En als ik weer verder ga
springen, zit een zege er echt nogwel
in.”

In de klasse waarin Bokma vorig
jaar zo’n klasse apart was, deed Fre-
ark Kramer zaterdag weer eens van
zich spreken. DeHeidenskipsterwon
de strijd bij de junioren met zijn
17,96 uit de voorronde. Jan Teade
Nauta kwam in zijn laatste finale-
sprong nog dichtbij (17,81), maar uit-
eindelijk ging de IJlster enkel Rutger
Piersma uit Molkwerum (17,18) nog
voorbij in de top-drie.

Minne Smit sloeg bij de jongens
twee grote vliegen in één klap. De
Winsumer verpulverde al in zijn eer-
ste poging zijn pas twee weken oude
persoonlijk record van 15,00 met
meerdaneenmeter (16,07). Smit pak-
te bovendien ook zijn eerste dagtitel
ooit, al kwam Hessel Haanstra in de
finale nog gevaarlijk dichtbij met
16,06meter. Numemr drie Sietse van
derMeer noteerde overigens ook een
persoonlijk record. De ljepper uit
Heeg reikte tot 15,90.

Bij de vrouwen kwam er niemand
in de buurt van de soeverein winnen-
de Marrit van der Wal. Zonder de ge-
blesseerde concurrente Klaske Nauta
greep de ljepster uit It Heidenskip de
zege met 15,90 meter. Akke Talsma
uit Brantgum (14,14) en Workumse
Melanie Heins (14,07) bleven bijna
tweemeter van de winnende afstand
verwijderd. Sigrid Bokma was met
14,84 in de finale weer eens de beste
bij de meisjes. De ljepster uit Hinde-
loopen bleef Inge Demmer (13,77) en
Fardau van Akker (13,36) ruim voor.


