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‘Prins Age’ gaat op voor koningschap
Door Edwin Fischer

BURGUM – Zelden zal een ster
zo snel zijn gerezen als die van
Age Hulder. De fierljepper uit
Burgum begon het seizoen
met een persoonlijk record
van 14.72 meter. Zaterdag ves-
tigde hij in zijn woonplaats tij-
dens het ‘Keningsljeppen’ bij
de jongens een Nederlands re-
cord; 18.96 meter.

Met het nieuwe record pakte Hulder,
zestien jaar en pas aan zijn tweede
fierljepseizoen bezig, uiteraard de ti-
tel van ‘Prins’. Maar hij solliciteerde
nu al naar het Koningschap. Want ga
maar na, Ysbrand Galama had aan
19.34 meter genoeg om zich, als beste
van de groep senioren en junioren, tot
‘Kening’ te laten kronen.

Age Hulder, die het record van Hol-
lander Wilco van Amerongen (18.88)
overnam, was er toch beduusd van.
,,Siet ik sa ticht by de winnende fan’e
senioren? Dat hie ik net tocht.’’ Dat hij
goed was, dat wist hij zelf ook wel al
een beetje, getuige de progressie die
de Burgumer al geboekt had dit sei-
zoen. Want wie het ljepjaar begint met
een pr van 14.72 en via 16.90 al naar
17.42 gaat, die heeft wat in zijn mars.

,,Dit wie wol in hiel goeie sprong’’,
vatte Hulder zijn record samen. ,,Sei
Bart (Helmholt, red.) dat ik der ek
noch te betiid útgong? Dat soe kinne.
Ik hie sels noch hiel efkes neitocht om
der gestrekt út te gean, mar dat ha ik
krekt sa snel wer út de holle set. Ik
skrok sa, it wie fiersten te heech.’’

Hoe ver de sprong van Hulder wel
niet is, wijzen de cijfertjes uit. Hij zette
de pols op 9.25 meter ‘op de vingers’
en gebruikte een polsstok met een
lengte van 12.75 meter.

Daarmee sprong hij dus, nog niet
eens in een perfecte uitvoering, 18.96
meter. Ter vergelijking: Bart Helmholt
zet zijn pols in elk geval 3 meter ver-
der in het water en gebruikt een pols-
stok die ook nog eens een halve meter
langer is. En dus zou Helmholt bij een
vergelijkbare uitvoering op 21.50 me-
ter uit moeten komen. Zijn Neder-
lands record staat momenteel op
21.01 meter.

,,Age is in supertalint en hat syn fy-
syk ek noch ris mei’’, bewierookte
Helmholt zijn dorpsgenoot. ,,Dêrneist

is Age technysk ek noch hiel goed, al
kin der natuerlik noch wol oan skaafd
wurde. Mar hy springt hjirmei al se-
nioarenôfstânnen. Hiel knap.’’

Helmholt was blij voor Hulder,
maar baalde zelf. De eerste prijs van
het seizoen ging aan zijn neus voorbij.
,,Technysk sprong ik in goeie wed-
striid, mar it hat gjin goeie ôfstânnen
oplevere. En dus is Ysbrand in te-
rjochte winner. En dat is ek goed foar
de sport én foar Ysbrand.’’

Zo ervoer Ysbrand Galama het zelf
ook. De publieksspringer pur sang le-
verde een puike en vooral constante
wedstrijd af. Hij ging als tweede de fi-

nale in en presteerde daarin – elke
ljepper begon weer blanco aan de drie
finalesprongen – het beste. ,,It is yn
sa’n wedstriid taktysk springen en dat
fyn ik moai.’’

,,Moatst yn dy finale dochs begjin-
ne mei in ‘safesprong’ dy dochs ek wol
fier is. Dat ha ik dien mei myn earste
sprong fan 19.04 en doe koe ik it út-
bouwe nei 19.34. It wie noch al span-
nend doe Bart moast, mar hy hat him
der dochs op stikken sprongen. Mar
einliks wer in priis. It waard tiid want
de lêste wie it NFM fan 2007’’, zei Gala-
ma, die zijn zege tot hilariteit van ve-
len met een slechte uitvoering van

een Wickie de Viking-sprong vierde.
Ook Hiske Galama uit Haule was uit-

bundig, al hield zij dat zoals gebruike-
lijk voor zichzelf. Galama werd bij de

vrouwen immers terecht tot ‘Kenin-
ginne’ gekroond. Haar finalesprong
van 15.36 was daar ruim voldoende
voor.

‘Kening’ Ysbrand Galama schreeuwt het uit na weer een verre sprong. Bij de jongens werd Age Hulder ‘Prins’ na een prachtig Nederland record. Zijn
18.96 was slechts 38 centimeter minder ver dan de winnende afstand van Galama. Foto Niels de Vries


