
Rein van der Wal 

wint met losse flodder 
WINSUM - De hooggespannen 
verwachtingen die voorafgaande 
aan het Fries kampioenschap 
fierljeppen heerste wat betreft de 

junioren is een anti-climax geworden 

worden Daar waar zaterdag in 

Winsum van Bart Helmholt 
Niek Roorda en Rein van der 

Wal vuurwerk verwacht werd 

bleef het beperkt tot een losse 

flodder van de laatste Ijepper De 

winnende 16 was qua afstand 

namelijk behoorlijk onder het dit 

seizoen vertoonde niveau 

Voor Rein van der Wal deed de 

afstand er natuurlijk niet toe De 

Workumer zette in zijn eerste 

sprong ’op 
safe’ 

16 neer en zag 
zijn concurrenten niet bij machte 
om die afstand te overbruggen 
laat staan te verbeteren 

�Ik tink dat se harren kapot 

sprongen hawwe op dy öfstan It 

sil wol yn it kopke sitte want 

normaal ha se gjin muoite mei it 

springen fan in hege sechtjin aldus 

dus Rein van der Wal 

Met de zege in 1996 won hij de 

Friese titel ook al bij de jongens 

sloot de Workumer scheepstimmerman 

merman een wisselvallige juniorentijd 

rentijd in stijl af �Myn grutste 

probleam is it konstante Myn 

ynsprong is eltse kear wer oars 

Dat sil it nije jier by de senioaren 

ek wol myn minste punt bliuwe 

Bart Helmholt verliest in Van 
der Wal dus een geduchte concurrent 

current en was eigenlijk dit jaar 

al de grootste favoriet Hij 
baalde dus behoorlijk Helemaal 
omdat Burgumer ook al de 

vooraf verwachte winnaar van de 

nationale fierljepmanifestatie 

was en moest toen Niek Roorda 
voor laten gaan Nu bij de 

tweede grote prijs van het seizoen 

zoen ging Rein van der Wal er 

met de mooiste titel vandoor 

�Dochs siet ik wol lekker yn de 

stok vond Bart Helmholt �Ik 

tocht ek dat ik yn de finale wol 

oer dy sprong fan Rein hinnegean 

gean soe mar om de ien of oare 

reden gie it yn dy leste twa 
sprongen 

gen net mear No bliuwt it NK 
oer om dit jier in grutte priis te 

pakken 


