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Age Hulder evenaart
nationaal recordnationaal
EDWIN FISCHER

tionaal recor

Bart Helmholt
vestigt een
schansrecord
in Buitenpost

Bart Helmholt, die met een schans-
record van 21.17 bij de topklassers
won, voorspelde vorig jaar al dat Age
Hulder zijn opvolger zou worden. Hij
voorzag dat de iele Burgumer junior
een recordbrekende fierljepper zou
worden. Het duurde even, maar
ruim voorbij de helft van het seizoen
kwam het er eindelijk echt uit bij
Hulder.

Op magistrale wijze sprong hij tij-
dens de druk bezochte en levendige
ljepperij naar, om precies te zijn,
20.40,6 meter. Dat werd afgerond op
20.41.

Dat was niet alleen een evenaring
van het nationale record, maar (ui-
teraard) ook de verste afstand ooit
door een Friese junior gesprongen.

BUITENPOST Fierljepper Age Hul-
der heeft zijn tweede Nederlands
record te pakken. Hij evenaarde gis-
ter in Buitenpost het juniorenre-
cord van Jaco de Groot: 20.41 meter.

Dat record stond op 20.05, ook op
naam van Hulder.

De regels vermelden dat er bij een
Fries of Nederlands record moet
worden nagemeten. Dat gebeurde
nu ook, maar hoewel het landmeet-
apparaat nu 20.40,4 aangaf, bleef de
sprong op 20.41 staan.

Daarmee pakte de Burgumer zijn
tweede nationale record, want bij de
jongens staat hij met 19.24 ook al bo-
venaan in de boeken. ,,It is prachtich
dat ik ek dit rekord ha’’, vertelde Hul-
der. ,,Ek al is it tegearre mei Jaco. Mar
it doel foar dit seizoen wie allinnich

cord
mar om it Nederlânsk rekord te fer-
betterjen. Dat wol ik dus noch hiel-
tiid. Net mei ien sintimeter, mar dan
ek echt dik der oerhinne. Dat sit der
wol yn, dat ha ik hjoed wol sjen lit-
ten.’’

De recordsprong leverde Hulder
en passant ook nog een Fries klasse-
mentsrecord op bij de junioren. Hij
verbeterde zich van 131.76 meter
naar 132.92. ,,It klassemint seit my
net safolle. Ik sjoch ek net nei it Ne-
derlânsk rekord fan Jaco. As ik it fer-
betterje soe, is it moai, mar it is net
in doel’’, zei Hulder.

Klaske Nauta uit IJlst deed bij de
vrouwen van zich spreken. Zij loste
Hiske Galama uit Haule af. Nauta
staat nu in totaal op 108.42 meter. Ze
sprong daarmee 7 centimeter verder
dan Galama. Nauta won niet in Bui-
tenpost. Dat deed Marrit van der Wal
met 15.22.

Bij de jongens ging de zege verras-
send naar Jetse Bokma. De spinger
uit Hindeloopen noteerde 16.47 me-
ter.

De prachtige sprong van Age Hulder in beeld. FOTO JILMER POSTMA


