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Titel Bokmaminder
logisch dan het lijkt

Gerard Bos

Winsum | Breed lachend stond fier-
ljepster Sigrid Bokma zaterdagmid-
dag demedia tewoord. Ook dat hoort
er immers bij als je kampioene bent
geworden. Endatwerd de fierljepster
uit Hindeloopen. De topfavoriete eis-
te de titel op in de meisjesklasse.
Maar dat ze deed wat velen van haar
op voorhand al hadden verwacht,
was minder logisch dan het leek.

De precieze aantallen zijn onbe-
kend, maar reken maar dat menig-
een die de ‘Fierljeptoto’ - toeschou-
wers kunnen daarbij van elke catego-
rie de naam van de winnaar tippen -
invulde, bij de meisjes Bokma als
winnares in had gevuld.

De klassementsleidster won in
Winsum haar eerste Friese titel ooit
door 14,72 meter te springen. Daar-
mee troefde Bokma de concurrentie
af. Bente Vlas (Heeg) werd tweede
met13,77, voor Fardau vanAkker (Su-
wâld, 13,74).

,,Het voelt erg goed”, sprak Bok-
ma. ,,Er was tochwel wat druk name-
lijk.” Druk, omdat ze klassementslei-

der was en de meeste dagtitels had
weten te winnen. Maar toch was de
winst voor haarzelf minder voor de
hand liggend dan je zou denken.

,,Het was vooral de buitenwacht
die mij als favoriete zag, denk ik.
Maar van de zeventien dagtitels zijn
er ook zeven die ik niet heb gewon-
nen.Dusgarantiedat ikbij demeisjes
Fries kampioen zou worden, had ik
niet. Je moet het nog wel laten zien.”

Doel
Dat deed ze met een afstand die min-Dat deed ze met een afstand die min-
der groot was dan die van Maureen
Poeisz vorig jaar (15,18). Dat viel lich-
telijk tegen. Maar uiteindelijk telt
voor Bokma de titel. Dat ze ook mee
kon dingen naar de nieuwe wissel-
prijs voor vrouwen - die bleek voor
Marrit van der Wal, die in de dames-
klasse kampioene werd met 15,32 -
was op voorhand leuk, maar voor de
ljepster uit Hindeloopen geen doel
op zich.

Ook niet in de wetenschap dat ze
bij het NFM in It Heidenskip onlangs
nog alle vrouwen uit de damesklasse
klopte. ,,Hetwasmooi geweest,maar
ik ben vooral blij dat ik bij demeisjes
sowieso mijn eerste Friese titel heb.”


