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Sulveren pols
is even in beeld
bij Sytse Bokma
WINSUM De grijns op zijn gezicht

was er niet minder om, maar
Sytse Bokma mocht zaterdagmiddag even dromen van het
winnen van de sulveren pols.
Het kleinood, bestemd voor de
fierljepper die op het Fries kampioenschap de verste afstand van
de dag springt, is eigenlijk het
meest gewilde object in fierljepland. Vandaar dat Sytse Bokma
dagdroomde. Hij ging de finale
van het 59ste FK in met virtueel
de sulveren pols op zak. De Hindelooper had immers 19,91 meter
achter zijn naam staan. Hij leidde
daarmee de dans bij de junioren,
maar was nog steeds beter dan
welke andere ljepper ook.
,,It hie fansels perfekt west, de
sulveren pols winne. Tinkst der al
oan, mar witst ek dat de senioaren maklik fierder komme kinne
en dat ferwachte ik ek hear’’, zei
Bokma. Hij vertelde dat met de
krans om de nek. Bokma was
trots, want hij stond er maar
mooi als Fries juniorenkampioen. Missie geslaagd, want in die
klasse ontbrak de Friese titel nog
op zijn erelijst. Alle andere ‘grote’
prijzen waren wel al in zijn bezit.
Al had hij Jan Teade Nauta de
winst ook gegund. ,,Dy wie ek hiel
goed dwaande hjoed’’, complimenteerde Bokma zijn grootste
concurrent terecht. De ljepper uit
IJlst noteerde in de tweede voor-

rondesprong immers een afstand
van 19,44.
Dat prachtige persoonlijk record leek winnend. Vooral omdat
Bokma vaak moeite heeft om onder druk te presteren. ,,Dat is net
myn sterkste punt, mar hjoed hie
ik der gjin problemen mei.’’
Nauta schikte zich vervolgens
manmoedig in de rol van runnerup. ,,Myn tiid komt noch.’’ Nauta
is eerstejaars junior en mag nog
drie jaar in die klasse blijven
springen. ,,En Sytse bin ik folgjend jier kwyt. Dy springt dan by
de senioaren.’’
Freark Kramer completeerde
het podium. Hij pakte met 18,26
meter het brons.

Sytse Bokma heeft eindelijk zijn
juniorentitel binnen.
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