
Rein van der Wal pakt titel in 
’revancheljepperij’ 

Door Edwin Fischer 

BURGUM - Drie topklassers 

hebben gisteravond in Burgum 
revanche Benomen voor een 

mislukt Fries kampioenschap 
Marcel Nijboer en Rein van der 

Wal misten in Winsum de finale 
maar lieten gisteravond zien 
dat dat een vergissing was 

Nij- 

Nijboer 

boer sprong in de voorronde 
17 en pakte de leiding in het 

klassement over van Klaas 

Haanstra die met 1 7 ook van 

een FK-revanche mocht spre- 

spreken 

ken Dat gold helemaal voor 
Rein van der Wal die de wedstrijd 

strijd dankzij zijn derde 
18-metersprong 

tersprong van het seizoen 

18 winnend afsloot 

Vooral Rein van der Wal was 

blij dat hij de zaken in vergelijking 

king met het FK weer recht gezet 

zet had �Yn Winsum wie it 

neat Mei 16 bleaun ik twa 

meter Onder myn persoanlik rekord 

kord Hij sprong zijn winnende 

18 voor hem jammergenoeg 
pas in de finale want anders 

had hij het in de top van het 

klassement nog een stuk spannender 

nender kunnen maken 

�Ik ha wol nei it klassemint 

sjoen mar ik bin gewoan bliid 

dat ik dizze wedstriid wün ha 

Benammen omdat ik wol twa 

kear earder mei in minne öfstan 

wün ha Dat wie 17 en 17 

beide kearen under swiere omstannigheden 

stannigheden in De Jouwer No 

ha ik einlings in echte wedstriid 

wün En wat dat klassemint 

oanbelanget dat komt yn de takomst 

komst wol weet het Workumer 

mer talent 

Mannen als Klaas Haanstra en 

vooral Marcel Nijboer kijken 

wel met volle aandacht naar dat 

klassement Daarin is het met 

nog drie wedstrijden te gaan 

ongemeen spannend Haanstra 

voerde tot gisteren de lijst aan 

maar had met 1 7 een veel hogere 

gere schrapafstand dan Marcel 

Nijboer die 16 als zevende 
en slechtste afstand had staan 

En omdat beiden elkaar maar 
een centimeter toegaven 17 

om 17 in het voordeel van 
Nijboer wisselde het pompeblŒdenshirt 

blŒdenshirt dus weer eens van 

�En no hald ik it shirt ek oan it 

ein fan it seizoen ta Dºr doar ik 

wol wat op yn te setten Ik bin 

noch wol wat stiif fan dy rare fal 

op it FK mar fielders is it gefoel 

poerbŒst Henk hat dan wol it 

Frysk kampioenskip wün mar 

ik bin op dit stuit dochs de beste 

te ljepper fan Fryslan is de 

stellige overtuiging van de ljepper 

per uit Twijzelerheide 

�It is moai dat Marcel it sa seit 

mar dat gefoel ha ik no ek reageert 

geert Klaas Haanstra met een 

glimlach �Ik tink net dat it al 

hielendal oer is Marcel hat it 

foardiel dat hy noch altyd legere 

re skrapöfstannen hat as my 
mar mei ien ütsjitter kin ik it 

klassement sa wer oer de kop 
sette En dy ütsjitter sit der oan 

te kommen Dat koest hjoed 

sjen want ik siet hast alle kearen 

ren hiel best yn de pols 

Dat laatste gold ook zeker voor 

junior Bart Helmholt Hij aasde 

het hele seizoen al op zijn eerste 

ste 18-metersprong en slaagde 

er als kersvers Fries kampioen 

op zijn Burgumer thuisschans 
eindelijk in om die magische 
grens te doorbreken 18 


