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Bokma triomfeert
met schansrecord
Ernst Slagter

Winsum | Hij was zaterdag de topfavoriet en maakte die status meer dan
waar in Winsum. Sytse Bokma pakte
in zijn laatste juniorenjaar de Friese
titel met een fraaie sprong van 19,91
meter en de ljepper uit Hindeloopen
was zichtbaar opgelucht. Ook al omdat hij flink aan het werk was gezet
door Jan Teade Nauta. ,,Ik dacht: hij
laat toch niet alles in soep lopen?”
Bokma gaf zijn titel nog meer cachet door het één jaar oude schansrecord van Age Hulder (19,79), waarmee de Burgumer destijds ook het FK
won, over te nemen. Bovendien leidde Bokma lange tijd de dans in het hele ljeppersveld, totdat Hannes Scherjon en Oane Galama bij de senioren
alsnog de twintig meter-grens wisten
te slechten.
,,Dit was mijn laatste kans bij de
junioren, dus ik moest ’m nu pakken.
Die druk had ik mezelf ook wel opgelegd”, zei Bokma, die in 2011 al Fries
kampioen werd bij de jongens. ,,Trainer Pieter (Haanstra, red.) zei van tevoren tegen mij: het gaat alleen maar
om winnen, al is het met 16,80 meter.
Nou, dat was me iets te weinig, maar

in wezen had hij wel gelijk.”
In wezen, want Bokma moest behoorlijk aan de bak na de tweede
sprong van Nauta. De IJlster overtrof
zichzelf door in zijn tweede seriesprong met 19,44 een nieuw persoonlijk record te springen. ,,Wie had dat
nu gedacht op een FK? Ik in elk geval
niet, vooral omdat ik de laatste tijd
nogal aan het prutsen was”, aldus
Nauta, die Freark Kramer (18,26,
eveneens een pr) voor bleef. ,,Met
zo’n afstand had ik kunnen winnen,
maar Sytse ging er nog eens geweldig
overheen. Alleen maar respect voor
hem. Al kneep -ie ’m wel, zei -ie.”
Bokma knikte bevestigend. ,,Ik
schrok behoorlijk. Het is niet zo dat
ik de afstand van Jan Teade elke wedstrijd zomaar spring. Gelukkig nam
ik de leiding een poging later weer
over. Jan Teade heeft achteraf toch
het beste in me naar boven gehaald.
Al was ik was blij dat ik dat niet meer
in mijn allerlaatste poging hoefde te
doen. Jongen, dat was me een druk
geweest.” En Nauta, vorig jaar nog
kampioen in zijn laatste jongensjaar:
,,Ik heb nog drie jaar te gaan bij de junioren en zat nu al dichtbij een titel.
Dat alleen al is voor dit moment genoeg voor mij Kansen te over nog.
Mooi toch?”

