
Rients van der Wal zegeviert in fraaie ljepperij 
Door Edwin Fischer 

BURGUM - Het heeft vijftien 

wedstrijden geduurd maar zaterdagavond 

terdagavond viel eindelijk de 

eerste achttienmetersprong 
van het fierljepseizoen te noteren 

ren De onverwachte creator 

van dit fierljepgeweld was Rients 

ents van der Wal De Workumer 
A-klasser donderdag ook al 

winnaar in It Heidenskip ljepte 

al in de voorronde naar 18 

meter en zag daar in de finale 

niemand meer overheen gaan 

De verre sprong van Rients van 

der Wal was niet het enige 

hoogtepunt van de avond Eigenlijk 

genlijk was de hele wedstrijd 

een aaneenschakeling van 

hoogtepunten althans voor 

wat dit seizoen betreft Want 
feitelijk wisten alle klassen de 

beste wedstrijd van het seizoen 

te springen 

De A-klassers zetten de toon 

Hendrik Bokke Haanstra opende 

de met 16 en zag ook Rients 

van der Wal in zijn eerste poging 

ging over de zestien meter 

gaan 16 Good old John 

Burghout kwam tot een alleszins 

zins acceptabele 16 waarna 

Rients van der Wal met 16 

wederom een knappe sprong 
afleverde 

In zijn derde sprong was het 

evenwel echt raak Met een bijna 

na perfect uitgevoerde poging 
landde de vrachtwagenchauffeur 

feur na 18 meter in het Burgumer 

gumer zandbed ,,Eins hie ik net 

iens tocht dat it sa fier wŒze 
soe Ik gong net kearsrjocht 

oer dus dan tinkst net fuort 

oan achttjin meter Mar it is 
fantastysk 

tastysk ek omdat it in sprong 
foar it klassemint wie 

Waren de topklassers donderdag 

dag nog niet onder de indruk 

van de prestaties van de 
’iets’ 

mindere goden zaterdag 
konden 

den ze het niet over hun kant laten 

ten gaan Het leverde ook bij de 

beste groep ljeppers 
- eindelijk - 

een fraaie wedstrijd op 

Klaas Haanstra (17 Olaf van 

Kammen (16 Rein van der 

Wal (16 en Henk Schievink 

(17 slaagden er in om samen 

men met Rients van der Wal de 

finale te halen Ook die strijd 

om de dagtitel leverde nog 
enkele 

kele meer dan modale sprongen 

gen op 

Eerstejaars senior Rein van der 

Wal kwam met 17 een verbetering 

tering van zijn persoonlijk record 

cord met 22 centimeter nog 
het dichtst bij de afstand van 

zijn naamgenoot maar moest 
net als de anderen voor de 

tweede keer in drie dagen de zege 

ge aan Rients van der Wal laten 

�Mar it is goed dat Rients de 

earste achttjin delsetten hat 

Dat is dochs in drempel der’t 

wy tsjinoan hikten Kinst no 

wachtsje op de folgjende verzekerde 

zekerde Henk Schievink 
Met de eerste achttienmetersprong van het seizoen 18 won 

Rients van der Wal in Burgum de dagtitel Foto Roelof Stroetinga 


