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Een bijzondere prijs, voor een
bijzonder trotse eerste eigenares
Gerard Bos

H

et was een luttele achttien
uur voor aanvang van de
Friese kampioenschappen
fierljeppen in Winsum. Op een stoel
in het plaatselijke café zat Marrit van
der Wal. De fierljepster uit It Heidenskip was te gast in het radioprogramma Fierljepkafee van Omrop
Fryslân. Daarin werd onder meer
gesproken over de nieuwe wisselprijs voor beste vrouwelijke ljepper
tijdens het FK. Het kleinood stond
voor haar op tafel, Van der Wal keek
er bijkans verlekkerd naar. ‘Winnen,
dat ding’ zag je haar denken. En
aldus geschiedde, een dag later.
,,Best nog zwaar”, klonk het the
day after the night before. De woorden
van Van der Wal hadden geen betrekking op de krans die zaterdag
om haar nek hing als winnares van
de vrouwenwedstrijd op het FK. Wel
op datzelfde kleinood dat de avond
ervoor nog onaangeroerd voor haar
neus stond op de massief-eikenhouten tafel in café De Trijesprong.
Door in Winsum niet alleen af te

rekenen met alle andere ljepsters in
de vrouwenklasse, maar óók met
die in de meisjesklasse, mag Van der
Wal zich de eerste eigenaar noemen
van de nieuwe wisselprijs voor
vrouwen en meisjes op het FK. De
trofee van glas, waarin een sprong
wordt uitgebeeld, kwam haar toe.
Trots ging ze ermee op de foto,
trots toonde ze de trofee toen haar
pake een knuffel en een kus kwam

Mooi dat er nu een
prijs is voor beste
sprong. Het geeft de
titel iets extra’s
brengen na de huldiging in het
zandbed. ,,Het is toch wel bijzonder
om deze als eerste te winnen”,
knikte Van der Wal. ,,Ik vind het
ook mooi dat er nu een prijs is voor
beste damessprong. Het geeft de
Friese titel nog wat extra’s.”
De status van Fryslâns beste

fierljepster dankte Van der Wal
uiteindelijk aan een sprong van
15,32 meter. Dat is op zich geen
afstand waar je heel vrolijk van
wordt; Van der Wal springt normaliter veel verder en is houdster van
het Nederlands record met 17,58
meter. Toch telt bij een FK vooral
het eindresultaat, in dit geval de
titel dus. En die kwam er, omdat de
rest niet in de buurt kwam van Van
der Wals beste afstand.
Van der Wal onttroonde met
haar overwinning titelhoudster
Hiske Galama. De regerend Fries
kampioene uit Groningen haalde
verrassenderwijs de finale niet in
Winsum. Haar beste voorrondesprong bleek namelijk enkele centimeters minder ver dan die van
Klaske Nauta. Die laatste trok met
14,72 om 14,68 aan het langste eind.
Nauta verbeterde zich in de
finale nog tot 14,87, maar een serieuze gooi naar de titel kon de
winnares van het NFM niet doen.
,,Het zat er gewoon niet in”, schudde ze het hoofd. ,,Op een gegeven
moment voel je dat. Maar juist
daardoor ben ik ook niet heel erg
teleurgesteld.”

Trots troont Friese kampioene Marrit van der Wal de nieuwe wisselprijs voor vrouwen. Foto: Niels de Vries

Dat gold evenmin voor Akke Talsma. De Brantgumse werd namelijk
tweede en als outsider was dat al
een prima prestatie (15,10). Een

bedreiging voor Van der Wal bleek
zij echter in de finalesprongen niet.
En dus ging die met die nieuwe
wisselprijs naar huis. Grijnzend:

,,Deze komt op de schoorsteenmantel.” Het smaakt naar meer. ,,Ik wil
nog achttien meter springen. Dus
van mij zijn ze nog niet af.”

