
Rein van der Wal voelt zich weer concurrent
Door Edwin Fischer

JOURE - Het was voor het fier-
ljeppeloton even wennen,
springen op een zaterdagmid-
dag. De wedstrijd in Joure had
daar voor een deel onder te lij-
den, maar uiteindelijk was het
grootverdiener Bart Helmholt
die met een fraai schansrecord
van 18,78 de veertiende wed-
strijd van het seizoen voldoen-
de kleur gaf. Omdat bij de junio-
ren broer Thomas met 17,51 de
beste was, werd het een dubbel
feest in huize Helmholt.
De senioren maakten er geen
grootse (qua afstanden), maar

wel een spannende aangelegen-
heid van. In de voorronde wis-
ten vier ljeppers zich in een
marge van 7 centimeter voor de
finale te plaatsen. Ysbrand Ga-
lama noteerde de verste sprong
met 17,65, maar Bart Helmholt
(17,61), Anne Galama (17,60) en
Rein van der Wal (17,58) volg-
den op de voet. Rients van der
Wal sloot zich als A-klasser met
16,62 prima aan, maar kon ver-
der geen potten breken.

Dat leek Rein van der Wal wel te
kunnen. De bijna als eeuwig ta-
lent te boek staande ljepper uit
Parrega noteerde in zijn eerste
finalepoging 17,80 - zijn beste

seizoenprestatie - en leek op de
eerste dagtitel van het seizoen
af te stevenen. ,,It gong einliks
ris lekker. Ik ha freed by de trai-
ning besletten om de pols in
heale meter fierder yn it wetter
te setten en gewoan hiel hurd
tsjin de stok oan te rinnen. Dat
gong hearlik en hat my in protte
selsfertrouwen jûn. Mei dizze
sprong wit ik wer dat ik in kon-
kurrint wêze kin.’’

De Parregaster heeft zelfs het
gevoel Bart Helmholt partij te
kunnen geven, maar dat lijkt
vooralsnog ‘whishfull thinking’.
Helmholt antwoordde immers
met een sprong van 18,78, een

verbetering van zijn eigen
schansrecord. ,,Dat is altyd
moai. En boppedat is it hjir hiel
fier. Makkest dizze sprong yn
Burgum of It Heidenskip dan
sitst wer fier oer de 19 meter’’,
zei de Nederlands recordhou-
der.

Zijn broer Thomas liet bij de ju-
nioren in de voorronde met
17,51 al zien in vorm te zijn,
maar wist in de finale geen uit-
schieter meer te produceren. 
,,Earlik sein tink ik dêr hielendal
net oan. Ik wol ús eigen wed-
striid winne. ’’
Pakte Thomas Helmholt mede
dankzij de mindere dag van

klassementsleider Hannes
Scherjon zijn vierde dagtitel,
Jildou Postma was bij de dames
met een afstand van 13,22 al toe
aan de negende dagwinst. De
ljepster uit Sneek toonde ge-
mengde gevoelens. ,,In protte
goeie ljepsters binne der net
mear by, en dat is skande foar it
publyk. Foar my is it posityf om-
dat ik no mei myn fjirtjin jier
ljeperfaring in protte wedstri-
den winne kin. En ek foar de nije
lichting is dat posityf. Se dogge
no in protte erfaring op. En dat
lêste fyn ik it alderwichtigste’’,
aldus Postma, die IJlster club-
genoot Sjoerd Hobma bij de
jongens met 15,50 zag winnen.


