
Nijboer wint klassement Van der Wal de beste 
IJLST - Marcel Nijboer heeft 

voor het vijfde opeenvolgende 
jaar het fierljepklassement gewonnen 

wonnen De fierljepper uit Twijzelheide 

zelheide kreeg het gisteravond 
in Ijlst nog even benauwd toen 

Rein van der Wal een hele verre 

sprong produceerde maar de 

18 die de Workumer nodig 
had om Nijboer te passeren 
verscheen net niet op het bord 
18 Daarmee pakte de eerstejaars 

jaars senior wel zijn vierde dagtitel 

titel en verwees hij Klaas 
Haanstra 

stra nog naar een derde plaats 

in het klassement 

Vooral voor Klaas Haanstra waren 

ren de druiven zuur De 31-jarige 

ge Workumer stond dit jaar het 

vaakst met het pompeblŒdenshirt 

shirt het tricot van de leider 

van het klassement op de batte 

te Twaalf keer begon hij als 

aanvoerder van het klassement 

ment maar moest toch toezien 
dat Marcel Nijboer (acht maal 

leider er met de hoofdprijs 

vandoor ging 

,,Ik ha it üteinlik ferlern op de 

topöfstannen Marcel hat in 

18 sprongen myn heechste 
is 17 It gefoel wie hjoed hiel 

goed mar ik bin der krekt net 

yn slagge om de 17 dy’t ik 

noadich hie foar de winst yn it 

klassemint te springen aldus 

Klaas Haanstra Hij kwam nu 

met 17 in zijn eerste sprong 
behoorlijk dichtbij Nijboer 

waagde daarna een poging 
kwam tot 16 en hield het 

toen voor gezien 

�It sanbŒd wie net sa goed 

krekt as de foarige kear Doe ha 

ik lest fan myn ankels krigen en 

se hiene my fantefoarren al ferteld 

teld dat it no itselde wie dus ha 

ik al foar de wedstriid besletten 

om mar ien sprong te meitsjen 
Ik ha dŒrnei wol mei spanning 
de wedstriid folge en bin hiel 

bliid dat ik dochs it klassemint 

wün ha Bist dochs de sterkste 

ljepper oer it hiele seizoen aldus 

dus Marcel Nijboer 

Als je puur naar de regels van 

het klassement kijkt de zeven 

beste afstanden van de in de 

voorrondes gemaakte sprongen 

gen heeft hij gelijk Kijk je echter 

ter naar alle gemaakte sprongen 

gen en tel je dan de zeven beste 

afstanden bij elkaar op dan is 

Rein van der Wal verreweg de 

beste van dit jaar Nijboer komt 
in dat ’alle sprongen klassement’ 

ment’ 
tot 123 meter (de beste 

te zeven afstanden uit in totaal 

85 sprongen terwijl Rein van 

der Wal’s zeven beste afstanden 

den uit 93 pogingen maar liefst 

een totaal van 126 meter oplevert 

levert 

�Dat klinkt wol hiel moai mar ik 
bin dochs hiel tefreden Ik ha 

fjouwer deititels wün bin ek 

fjouwer kear oer de 18 (18 

18 18 en 18 red 

sprongen en bin twadde yn it 

klassemint wurden Dan kinst 

as debutant allinne mar hiel 

bliid wŒze is de terechte conclusie 

clusie van Rein van der Wal 

Met zijn goede optreden in de 

laatste wedstrijd voor het Nederlands 

derlands kampioenschap dat 

zaterdag in Jaarsveld gehouden 
wordt is Rein van der Wal meteen 

teen een van de favorieten voor 

de titel �Mar dat binne der mear 

ar Ik besykje gewoan troch te 

batsen Dat sil ek moatte want 

Jaarsveld hat flakke skansen 
dŒr’st hurd oanrinne moatst 

�Alle acht Fryske senioaren 
dy’t sneon meidogge binne favoryt 

voryt Wy binne dit seizoen sa 

breed wy kinne allegear nasjonaal 

jonaal kampioen wurden Sels 

ha ik ek in goeie kans Nee de 

teloastelling fan it tredde plak 

yn it klassemint sil net meispylje 

je Ik sit gewoan lekker yn myn 
fel it gefoel is hiel goed zegt 

Klaas Haanstra 


