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Verschraling treft topklasse

‘H
EDWIN FISCHER

Van der Wal
verbijt zich achter
de geraniums

Verschr
Heel af en toe was
er een lach te ho-
ren bij Hilianne
van der Wal. Maar
een timide stem
verraadde dat de
Noardburgumse
een zware dag be-
leefde.

‘Hjoed is eins it reali-
searjen begûn’’, ver-
telt de ljepster. ,,Ik soe
yn dizze wedstriid

foar it earst yn de froulju’s topklasse
yn it leidersshirt springe. Mar it sei-
zoen sit der op, ik wit seker dat ik net
mear springe sil.’’

Het was zondag de allereerste
sprong tijdens een demonstratie in
het Gelderse Altforst. ,,Dêr is elts jier
de Pinkstervaria. Ik seach fuort dat ik
skeef gong en dat is misgean soe.
Dernei waard ik wer wekker yn it
sânbêd.’’

Thomas Helmholt had zijn Bur-
gumse clubgenoot uit het water ge-
vist. Van der Wal kon het zich niet
herinneren. De enorme pijnscheut
bij de landing in het ondiepe water
had haar buiten bewustzijn ge-
bracht. De voet stond scheef onder
het been.

De Noardburgumse kon zich ook
daarna niet veel meer herinneren.
,,Pas yn it sikehûs, nei de operaasje,
kaam ik echt wer by. Se ha my in
protte morfine jûn tsjin de pine. Ik
bin ek echt siik west fan de pine, sa
min wie ik. Mar gelokkich is de ope-
raasje wol slagge.’’

Drie dagen na dato heeft Van der
Wal het echte besef. ,,It is no echt ba-
len. It is hiel moai ljepwaar en wylst
de oaren lekker springe, lis ik hjir ef-
ter de geranijums.’’

Haar vriend Daan de Vries was een
van die springers. ,,Ik koe my gelok-
kich gewoan op myn eigen wedstriid
konsintrearje, mar ik ha tusken de
sprongen troch wol steeds kontakt

mei Hilianne hân hear.’’ Hij zag ook
dat Marrit van der Wal het virtuele
leidershirt van zijn vriendin afpakte.
De Heidenskipse won verrassend bij
de vrouwen met 14.89 meter.

De topklasse begroette eveneens

een verassende winnaar. Thomas
Helmholt werd in de vierde wed-
strijd de vierde winnaar. De Burgu-
mer was in de voorronde al de sterk-
ste met een schamele 19.34 meter-
sprong. In de finale zorgde hij er in

zijn laatste sprong voor dat er toch,
zoals hij het zelf zei, ,,in fatsoenlike
ôfstân yn de beker’’ kwam.

Helmholt ljepte naar een afstand
van 20.24 meter en verbeterde daar-
mee zijn persoonlijk record met 3

centimeter. De winst was niet zo ver-
rassend, vond hij: ,,Yn it begjin fan it
seizoen spring ik altyd wol goed.
Dan kin ik noch frij springe, tink ik
noch net tefolle nei oer wat better
kin en moat.’’

erschraling treft topklasse

Daan de Vries, de vriend van Hilianne van der Wal. FOTO HENK JAN DIJKS


