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Bokma: ‘Hollân springt yn
Hollân, wy springe hjir’
WINSUM De Friese top-fierljeppers zijn er wel klaar mee dat er
telkens naar prestaties in het kamp van de Hollandse
polsstokverspringers gekeken wordt.

EDWIN FISCHER

Gemiddeld genomen wordt er in het kamp van de PBH (Polsstokbond Holland) een
stukje verder gesprongen door de mannelijke topklassers. Sytse Bokma heeft het
niet zo op die vergelijking. ,,Hollân springt yn Hollân, wy springe hjir’’, verwoordt hij
de mening van de Friese topljeppers.

Hij heeft wel recht van spreken. Bokma won zaterdag met een prima sprong van
20,33 meter de achtste ljepperij in het Friese seizoen. Getuige de 20,32 van
Thewis Hobma – die dus angstvallig dicht bij zijn tweede zege op rij kwam – en de
19,93 van Jan Teade Nauta was ook de breedte van deze wedstrijd op Sint Japik
van goed niveau. Ongeacht de Hollandse prestaties.

Toch gaat het er minder spectaculair en vooral qua beleving een stukje minder aan
toe dan een paar jaar geleden, erkent Hannes Scherjon. De geblesseerde stilist uit
Noardburgum is nog van de generatie Oane Galama, Bart Helmholt, Henk
Schievink en kan dus een vergelijking maken. ,,Wy sitte yn Fryslân yn in
oergongsfase en dat is logysk’’, vertelt Scherjon. ,,In pear jier ferlyn wie der folle
mear konkurrinsje en waard der ek folle mear foar de deiwinst en it klassemint
sprongen. No is it folle mear sjen nei de eigen ôfstân en it ferbetterjen fan dysels.’’

Ook vindt Scherjon dat er wel ruimte is voor vernieuwing en daar heeft hij meer
dan gelijk in. Alles is nog hetzelfde als pak ’m beet 25, 30 jaar geleden. De
commentaarbus, de wedstrijdreeks, de door elkaar lopende en daardoor
ondoorzichtige competities, de wedstrijdopzet, de klassen. Scherjon: ,,Wy moatte
ek fernije, it moat oantreklik wurde en bliuwe foar ljeppers en publyk.’’

Gezien de starheid van de laatste decennia binnen de fierljepwereld zullen grote
veranderingen voorlopig wel uitblijven. En dat is vooral spijtig voor het publiek.
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Ook in Winsum was er weinig opwinding en beleving. Wat wel tot de verbeelding
sprak was de nog altijd voortdurende zegetocht van Wietse Nauta bij de junioren –
hij veroverde de achtste dagtitel op rij – en de mooie 16,08 meter waarmee Marrit
van der Wal bij de vrouwen de topklasse won. Verder was het een wedstrijd zonder
franje.

Zo’n wedstrijd doet het ljeppen, dat alle kenmerken heeft van een aantrekkelijke
kijksport, behoorlijk tekort. Het wordt hoog tijd dat het 2020 het jaar van de
upgrade van het fierljeppen wordt.

 


