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Marrit van der Wal pakt
ljeptitel en wisselprijs
WINSUM De afstand waarmee
Marrit van der Wal zaterdag in
Winsum voor de tweede maal
Fries kampioene werd, deed er
voor haar totaal niet toe. ,,Fier
springe is dreech op in FK.’’

Het gros van de deelnemers aan
het Fries kampioenschap fierljeppen schijnt last te hebben van
druk. Omdat er zoveel toeschouwers, onder wie meestal ook nog
eens de hele familie, in de fraai
tot arena omgetoverde ljepaccommodatie vertoeven.
Bovendien zijn er zenuwen
omdat het voor velen de belangrijkste wedstrijd is. En vergeet
niet de algehele live-uitzending
van Omrop Fryslân, met duizenden kijkers.
Het zijn ingrediënten die het
voor de deelnemers, met name
de kanshebbers en favorieten,
zeer lastig maken om het beste
uit zichzelf te halen. Marrit van
der Wal ondervond het zaterdag
aan den lijve.
De zeventienjarige fierljepster
uit It Heidenskip pakte eerder deze zomer met een prachtige
sprong van 17,58 meter het Nederlands vrouwenrecord. Daar
bleef ze zaterdag dik 2 meter onder. Met 15,32 pakte ze weliswaar
de krans, maar overtuigend was

het zeker niet.
,,De lêste wiken rint it al net
lekker’’, zei ze, zoekend naar een
verklaring. ,,De oanrin giet net
lekker en dan kinst in fiere
sprong al ferjitte. Gelokkich wie it
goed genôch om de titel te pakken.’’
Met dank aan een niet lekker
springende Klaske Nauta, die met
slechts 14,87 derde werd. Akke
Talsma deed het goed, maar niet
goed genoeg. Ze werd tweede met
15,10 meter.
Verder dan de kwalificatie
‘jammer’ voor haar ondermaatse
afstand kwam de opvolgster van
Hiske Galama, die de finale op 5
centimeter na miste, niet. ,,Net
ien sjocht der yn de takomst mer
nei. En gelokkich wie ik ek noch
fierder as de winner by de famkes’’, constateerde ze tevreden.
Het leverde haar de dit jaar in
het leven geroepen wisselprijs op
voor de verste vrouwenafstand
van het FK. De tegenhanger van
de sulveren pols, een prachtig
door kunstenares Monique Verbruggen vervaardigd en door de
gemeente Littenseradiel beschikbaar gesteld kleinood, staat daardoor een jaar in It Heidenskip.
,,Al hie ik der net oan tocht. Ik
woe Frysk kampioen wurde en
dat is slagge.’’

Marrit van der Wal met de nieuwe wisselprijs.

