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Age Hulder ziet afscheid met FFriese titel als bonusFFriese titel als
Juniorenkampioen:
‘Ik wie 59,7 kilo,
dan waaist ek
samar fuort hear’

Age Hulde
EDWIN FISCHER

Wedstrijdleider Willem Fonk was er
’s ochtends al bang voor. De wind
zou wel eens een grote rol kunnen
gaan spelen bij het FK fierljeppen.
,,Ik seach nei bûten en de beammen
gienen hurd hinne en wer. Ik tocht
‘as dit mar net tefolle ynfloed hat’.’’

Fonk moest met zijn mede-
scheidsrechters vooral bij de junio-

WINSUM Lang leek outsider Sytse
Bokma de Friese juniorentitel te
gaan pakken. Age Hulder profiteer-
de van een afgezwakte wind en
sprong een schansrecord; 19.79. De
titel was daarmee toch binnen.

ren enkele lastige situaties oplossen
en deed dat naar behoren. De be-
langrijkste was wel een sprong van
Sytse Bokma. De ljepper uit Hinde-
loopen zette in zijn tweede poging
een prachtige afstand neer, maar
nog voordat de speaker die kon om-
roepen, werd bekend dat Bokma te
lang over zijn sprong gedaan had.

Bokma meldde zich meteen bij
scheidsrechter Fonk. ,,Ik wist wol dat
ik yn it read sprong, mar de polshâl-
der hie it dreech om de stok op it
plak te hâlden. En ik moast ek noch
wachtsje op in oare skâns. Dan witst
datst oer de tasteane tiid giest.’’

Die redenatie kreeg, mede na uit-
leg van Bokma’s coach Acronius Kra-

er ziet afscheid
mer, gehoor bij de arbitrage. ,,Wy ha
it goed besprutsen. It duorre mis-
kien wat lang, mar wolst in objektive
beslissing nimme. Dan ha wy it der
leaver in pear minuten langer oer,
dan dat we te rap in beslút nimme’’,
vertelde Fonk.

Dat resulteerde in het besluit dat
Bokma inderdaad last had gehad van
de omstandigheden en dus werd zijn
afstand alsnog toegestaan. Met 18,93
nam de ljepper uit Hindeloopen de
leiding over van Jelmar Wijnstra, die
tot dat moment met 17,56 de verste
afstand had. ,,It liket der op dat dit
wolris in winnende ôfstân wurde
kin’’, mompelde Bokma na de voor-
ronde, waarin Age Hulder met 17,58

scheid met FFri

Wijnstra nog net naar plek drie had
verwezen.

Hulder was de gedoodverfde favo-
riet, maar is gezien zijn postuur niet
bepaald in het voordeel. ,,Fanne-
moarn wie ik presys 59,7 kilo. Dan
waaist ek samar fuort hear’’, zei de

Burgumer lachend. Hij deed dat met
de krans om de schouders en de tro-
fee in de hand.

Want de wind was in de finale af-
gezwakt en juist op het moment dat
Hulder zijn laatste finalesprong wil-
de maken, ging deze ook nog eens
liggen. Hulder: ,,Dat wie myn gelok,
al moatst it dan noch wol efkes
dwaan.’’Hij deed het en sprong bijna
een meter voorbij Bokma; 19,79.

Hulder nam met de Friese titel af-
scheid van de junioren. ,,Mar ik hie
gjin druk om hjir te winnen. Ik woe
mar ien ding dit jier, dat is it nasjo-
naal rekord. Dit is gewoan in bonus.
Ik ha no noch twa wiken om dat re-
kord te pakken.’’

als bonus

Age Hulder op weg naar de zege.


