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Lisanne Hulder wint in Joure en
scherpt schansrecord aan
EDWIN FISCHER

Voor aanvang van het seizoen voor-
spelde Age Hulder in deze krant dat
zijn veertienjarige zusje Lisanne bin-
nen drie jaar over de 17 meter zou
gaan springen. Die grens naderde de
Burgumse woensdagavond al op iets
meer dan een meter.

Daarmee bevestigde Lisanne Hul-
der dat ze als een van de grootste
Friese talenten van de vrouwencate-
gorie gezien mag worden.

Bij het begin van dit nog maar

JOURE – Lisanne Hulder won
woensdagavond de fierljepwed-
strijd in Joure. Net als een maand
geleden deed ze dat met een
schansrecord: 15.92 meter.

acht wedstrijden oude seizoen start-
te ze met een persoonlijk record van
15.40 meter. Op 25 mei, ook op de
Jouster schans, krikte ze dat pr op
naar 15.55. Daarmee won ze de wed-
strijd en vestigde toen een schansre-
cord, om dat kunstje vervolgens
weer te flikken. In haar derde sprong
klopte alles en ljepte het talent naar
15.92. ,,Dêr wie ik hiel tefreden mei.’’

Ze baalde niet dat ze de 16-meter-
grens net niet passeerde. Wel biggel-
den er vrijwel meteen na haar win-
nende sprong tranen over de wan-
gen. Al was dat van de pijn. ,,Ik ha al
wiken lêst fan de rêch. Hiel frjemd,
mar earst fielde ik neat. Ik tink fan de
eufory. Mar doe’t ik de bulte opkrûpe
woe, skeat it der hiel hurd yn.’’

Het zal haar niet belemmeren om

door te ljeppen. ,,It sit yn een beknel-
ling dy’t de fysio losmeitsje kin. Ik
spring gewoan, trochbikkelje.’’

Hij sprong een afstand van 18.20
meter en bleef daarmee iets minder
dan een meter achter op de winnen-
de seniorenafstand. Oane Galama
pakte daar de dagtitel met 19.12 me-
ter. Daarmee veroverde de inwoner
van Wiuwert zijn tweede dagtitel op
rij.

Galama was daar zeer content
mee. Toch zal hij ondanks zijn goede
vorm vrijdag niet in Jaarsveld deel-
nemen aan de tweede nationale
competitiewedstrijd. ,,Ik moat freed
gewoan wurkje en foar fjouwer
spronkjes fjouwer oeren ride en in
protte jild kwyt wêze, fyn ik ek sa
wat.’’


