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‘As it besef
komt, dan krijst
pas de emoasjes’

De klok gaf inmiddels vijf voor tien
in de avond aan. In het schemerdon-
ker mocht Age Hulder zijn laatste
NFM-sprong maken. ,,Ik hie krekt
dêrfoar noch tsjin Sytse sein ‘it is
noch net gebeurd hear’. Want sa fiel-
de it, ik wie noch net klear my dizze
wedstriid.’’

Sytse Bokma, die op dat moment
aan de leiding ging en door een per-
soonlijk record van 19,30 meter ze-
ker leek van de NFM-winst, zag Hul-
der woord houden. Na een formida-
bele sprong landde de iele Burgumer
in het Heidenskipster zandbed. Het
was ver en het was de winnende af-
stand. Dat wist Age Hulder meteen
en dat liet hij met enkele oerkreten
ook blijken.

Maar toen daar die magische ge-
tallen van 20,05 op het bord versche-
nen, werd hij gek. ,,Dat koe ik net
leauwe. Dan tinkst net mear, witst
net mear watst dochst. Dan rinst
mar wat, omhelst eltsenien en is der
totale eufory’’, zo probeert hij zijn

IT HEIDENSKIP – Fries record,
schansrecord en NFM-record. Pas
toen juniorenwinnaar Age Hulder
zich dat besefte, kwamen de emo-
ties.

gevoelens goed weer te geven.
Het duurde enkele minuten en

toen kwam er dat besef. ,,In ferbette-
ring fan myn eigen Frysk rekôr, dat
mei19,97 al op myn namme stie. Mar
ek in skânsrekôr en dat is ek unyk.
Want ik ha dêrneist it skânsrekôr by
de jonges hjir (19,24) en dat is ek it
Nederlânsk rekôr. Doe’t ik my dat al-
legear realisearre, kamen der in
protte emoasjes.’’

Alles kwam opborrelen, zei Hul-
der. ,,Dan tinkst oan dy dikke ankel-
blessuere wêrtroch ik foarich sei-
zoen net springen koe. Datst dan sa
weromkommen bist en watst der al-
legear foar dochst en sa. En datst dyn
doelen hellest.’’

Eén volgende doel weet Hulder,
die in 2010 de jongenscategorie won,
ook al. ,,De senioaren sil ik hjir sawy-
sa ek in kear winne.’’ Hij zou daar-
mee een bijzondere prestatie neer-
zetten. In 25 jaar NFM is er immers
nog maar een ljepper in geslaagd om
bij zowel de jongens, junioren als se-
nioren te winnen. Ben Helmholt
deed dat in ’91 en ’92 bij de jongens,
won in ’97 de junioren en was in
2002 de beste senior. ,,Dat wol ik ek
berikke en dat sil slagje ek.’’

Waarvan akte.
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