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Zelfs Age Hulder lonkt
naar de sulveren pols
Door Edwin Fischer
– Niemand moet
vreemd opkijken als Age Hulder over
drie weken op het Fries kampioenschap in Winsum de ‘sulveren pols’,
het kleinood voor de verste dagafstand, in ontvangst mag nemen. Zaterdag won de Burgumer in It Heidenskip
met weer een Nederlands jongensrecord: 19.24 meter. En de rek is er nog
niet uit.
De verschillende senioren wilden
er nog niet aan en het zal waarschijnlijk ook niet gebeuren, maar het is wel
degelijk mogelijk dat Age Hulder op
het FK mee gaat strijden om de sulveren pols. Vooral omdat het lijkt alsof
het hem geen enkele moeite kost om
ver te springen. Dat bleek zaterdag uit
de onbevangenheid waarmee hij als
kersvers nationaal recordhouder ook
nu weer een topsprong afleverde.
Was vorige week in Burgum de
sprong nog niet helemaal perfect, met
toch een nationaal record van 18.96
meter als gevolg, zaterdag was zijn
laatste finalesprong dat wel.
Met het volledig uitklimmen van de
12 meter 75 lange polsstok en het
kaarsrecht overgaan liet het zestienjarige supertalent niets liggen. ,,Pff,
dat is mar sa’n stikje minder dan myn
persoanlik rekord’’, verzuchtte topklasser Thomas Helmholt, terwijl hij
met duim en wijsvinger twee centimeter aangaf.
Met 19.24 zal Hulder de sulveren
pols niet winnen, maar hij gaat de komende wedstrijden in elk geval proberen te springen met de maximale lengIT HEIDENSKIP

te van de polsstok. ,,Ik sil no al mei de
pols fan 13.25 springen gean”, zei hij
daarom. ,,Want mei dizze polsstok ha
ik der hjoed wol it maksimale úthelle.
En wolst dochs wer besykje fierder te
kommen. Al fyn ik dit wol al hiel fier
hear.’’
En dus is Hulder dan toch die concurrent voor het in Winsum te verdienen zilveren kleinood. Want met een
halve meter verder springt Hulder
winnende seniorenafstanden. Al was
dat zaterdag niet het geval, getuige de
winnende 20.52 van Bart Helmholt
(zie ook de achterpagina van dit katern).
In de verre schaduw van Hulder
was Nard Brandsma de beste bij de junioren. De Heidenskipper sprong, ondanks de vermoeidheid vanwege zijn
eerdere succesvolle optreden in
Utrecht, op zijn thuisschans een winnende 18.41 meter.
Hiske Galama verbeterde net als
Hulder en Helmholt een schansrecord
op de inmiddels van twee fraaie tribunes voorziene Heidenskipper accommodatie. De Haulse ljepte in de finale
naar 15.93 meter en won daarmee - net
als de twee mannelijke recordspringers - naast de dagtitel ook een premie
van €100.
Galama was wel wat verbaasd over
haar puike prestatie. ,,Ik ha in wike op
fakansje nei Sweden west en hie net
tocht dat ik hjoed sa maklik springe
soe. Mar blykber hat it my nije enerzjy
jûn. En dan ek noch oer it skânsrekord
fan Anna Jet (Leyenaar, 15.80 meter,
red.) hinne. Dat hie ik al hielendal net
ferwachte.’’

