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Galama laat Bokma
nog even wachten

Ernst Slagter

Winsum | Bijna had Sytse Bokma gis-
teravond in Winsum een eerste fierl-
jepzege achter zijn naam staan bij de
senioren. De ljepper uit Hindeloopen
blies in de finale nieuw leven in een
saaie wedstrijd met een schitterend
persoonlijk record van 20,67 meter,
maar werd toch nog de loef afgesto-
ken door Oane Galama (20,78).

De winnende Wiuwerter - clubge-
noot van Bokma bij en in It Heidens-
kip - boekte daarmee zijn tweededag-
overwinning van het seizoen. Gala-
ma stelde vervolgens dat Bokma’s
tijd nog wel zou komen. ,,Hij moet
nogmaarevenmetbeidebenenopde
grond blijven. Dan blijft -ie gretig”,
klonk het met een vette knipoog.

Want eigenlijkhadookGalamade
dit seizoen zo sterk voor de dag ko-
mende Bokma de zege wel gegund.
Die was op zijn beurt dan alweer dol-
gelukkigmet zijn nieuwe pr, waarbij
vooral zijn fraaie uitsprong de han-
den van de toeschouwers inWinsum
op elkaar kreeg. ,,Maar van tevoren
had ik helemaal niet het idee dat ik
hier een nieuw pr zou springen”, zei
Bokma, die eindmei in It Heidenskip

20,53 als beste afstand had geno-
teerd. ,,Ik had hoofdpijn van de zon
en ben voor de wedstrijd maar even
bij de EHBO geweest voor paraceta-
mol.” Grijnzend: ,,Dat was trouwens
het enige pilletje wat ik daar kreeg.
Dus ik deed het op eigen kracht”

Ook in de juniorenklasse vierde It
Heidenskip een succesje. Freark Kra-
mer pakte namelijk de overwinning
met 18,49 meter, waarmee hij Bobby
Zwaagman (18,20) voorbleef. Jarich
Wijnstrauit Tzumwonbij de jongens
met 17,72. Marrit van der Wal gaf
haar Nederlands record bij het Ke-
ningsljeppen in Burgum van zater-
dag eenmooi vervolg inWinsummet
haar tiende dagzege (16,35). Bij de
meisjes won Sigrid Bokma weer eens
met 14,78.

Senioren: 1. Oane Galama (Wiuwert) 20,78,
2. Sytse Bokma (Hindeloopen) 20,67, 3. Nard
Brandsma (It Heidenskip)19,65, 4. Bart Helm-
holt (Burgum) 19,34, 5. Ysbrand Galama (It
Heidenskip) 18,89.Junioren: 1. Freark Kra-
mer (It Heidenskip) 18,49, 2. Bobby Zwaag-
man (IJlst) 18,20, 3. Jan Teade Nauta (IJlst)
17,33. Jongens: 1. Jarich Wijnstra (Tzum)
17,72, 2. Wietse Nauta (IJlst) 16,91, 3. Abe
Luuk Stedehouder (IJlst) 16,14.Vrouwen: 1.
Marrit van der Wal (It Heidenskip) 16,35, 2.
Hiske Galama (Groningen) 14,66, 3. Akke
Talsma (Brantgum) 14,63. Meisjes: 1. Sigrid
Bokma (Hindeloopen) 14,78, 2. Fardau van
Akker (Suwâld) 14,41, 3. Mare Dijkstra (Mol-
kwerum) 12,64.


