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Na record ook titel
voor Van derWal

n Gerard Bos

Winsum | Eén goede sprong kan
genoeg zijn voor de hoofdprijs. Die
wijze fierljeples leerde Marrit van
der Wal (It Heidenskip) zaterdag op
het FK in Winsum bij de dames in
positieve zin en rivale Klaske Nauta
(IJlst) in negatieve zin. Want het was
die eerste die er met de titel vandoor
ging dankzij de winnende 15.54 me-
ter die ze al in haar eerste poging
liet noteren. Nauta kwam er steeds
dicht-, maar niet vóórbij. En dus rest-
te haar de ondankbare tweede plaats
plus bijbehorende wrange nasmaak.

Vorig jaar klopte ze al op de deur
van de gevestigde damesorde in fier-
ljepland, maar dit seizoen is Van der
Wal de absolute revelatie. Zelden zal
ze een meer bizarre en succesvolle
week hebben gekend dan de laatste:
afgelopen donderdagavond verbeter-
de ze in IJlst eerst het Fries dames-
record tot 16.57 meter, nog geen 48
uur later mocht ze zich vervolgens
ook Fries kampioene noemen.

,,Het zijn mooie dagen”, glim-
lachte Van der Wal na de huldiging
in het zandbed van de fierljepac-
commodatie in Winsum. ,,Deze titel
is bijzonder mooi. Maar het record

ook. Want uiteindelijk gaat het in de
fierljeppen om de afstanden, om het
zo ver mogelijk springen.”

De Heidenskipse deed dus dat
laatste ook zaterdag. De afstand
waarmee ze haar eerste grote titel
won, bedroeg 15.54. Ze zette die al in
haar eerste sprong neer en toen nog
dacht ze niet dat het voldoende zou
zijn. ,,Ik verwachtte dat Klaske Nau-
ta dat nog wel zou verbeteren. Het
is geen afstand waarmee je al zeker
van de winst kunt zijn, dat maakt je
dan ook wel wat nerveus.”

Die mening deelde Nauta. ,,En
ik had ook steeds het gevoel dat ik
de afstand nog zou kunnen verbete-
ren”, zei de uittredend Fries kampi-
oene. Nauta bleef echter steken op
15.36. Geen titel dus, wel de teleur-
stelling en de emotie na wat voor
haar als een gemiste kans voelde.

,,Eén keer een verre sprong van
Marrit en dat blijkt genoeg. Ik kom
in de buurt, maar er niet voorbij. Dat
doet dan wel even pijn, ja”, sprak ze
met nog licht trillende stem, toekij-
kend hoe Van der Wal de krans om-
gehangen kreeg.

Toch was er ook lof voor de win-
nares. ,,Ze springt het verst en ze is
dit seizoen erg gegroeid, enorm snel
opgeklommen. Dat is knap”, besloot
Nauta als waardig verliezer.
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