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Rein van der Wal na record ook FK-favoriet
Door Edwin Fischer

IJLST – Rein van der Wal beleefde
gisteravond in IJlst déjà vu. Vo-
rig jaar sprong de fierljepper uit
Parrega vlak voor het Fries kam-
pioenschap een persoonlijk re-
cord. Met 19,77 behoorde hij op-
eens tot het rijtje favorieten.
Hoewel het een jaar geleden in
Winsum niets werd, is hij na gis-
teravond wederom een van de
kanshebbers om zaterdag in
Winsum gehuldigd te worden.
Hij sprong een fraai pr van 19,94.

Uiteraard was de timmerman
blij met zijn prachtige prestatie,
maar hij wist ook dat dit dé kans
was om in het exclusieve rijtje
van 20 meterspringers te ko-
men. ,,Ik skrok doe’t ik boppe-
yn de pols siet en útdrukte. Doe

hearde ik in ‘knap’ en tocht ik
hiel efkes oan it knappen fan de
pols fan it foarich jier op it FK.
Dat hie ynfloed op de útsprong
dy’t no matich wie. En dus bleau
ik op 19,94 stekken.’’

Winnen deed Van der Wal er
niet mee en dat deed toch een
beetje zeer. ,,Dat wie it foarich
jier ek sa. Doe sprong ik dat pr
fan 19,77 en gie Thewis (Hobma,
red.) der yn de lêste sprong
noch oerhinne.’’ Nu moest hij
zijn fierljepkameraad Bart
Helmholt, wie anders, voor zich
dulden.

De politieman uit Burgum zat
vanaf de laatste voorronde-
sprong, waarin hij Van der Wal
al op zestien centimeter nader-
de (19,78), prima in de stok. De
eerste finalesprong was drei-

gend maar eindigde nog in het
water, waarna zijn tweede po-
ging in de finale wel het gewen-
ste resultaat opleverde. Met
20,65 won Helmholt de wed-
strijd, vestigde een Fries sei-
zoenrecord en verbeterde zijn
eigen schansrecord, dat op
20,44 stond.

,,It is hiel skande foar Rein,
want ik hie him de oerwinning
hiel bot gund. Mar myn doel
foar dizze wedstriid wie om
technysk sa goed mooglik te
springen. En dan benammen
mei in goeie oanloop en yn-
sprong. De lêste trije sprongen
giene hiel bêst, mei dizze ôfstân
as resultaat’’, verwoordde
Helmholt zijn ljepavond.

Zonder een misslag, twee sla-
gen voor de top, had er wellicht

nog meer in gezeten. ,,No gie ik
in ein út koers. Al is it net sein
dat ik oars rjocht oergien wie.
Mar bist it ritme wat kwyt en dat
skeelt dochs yn de útfiering en
dus ek yn de ôfstân.’’ Dat hij met
zijn dikke 20-metersprong zijn
favorietenrol voor het FK van

zaterdag nog een stukje groter
maakte, deerde Helmholt niet.
,,Favoryt wie ik dochs al en as ik
it kopke der sa by hâld as no en
sa netsjes ynspring dan is der
net ien dy’t my fan titelprolon-
gaasje ôfhâlde kin’’, concludeer-
de de Burgumer.


