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Geen gouden plak voor Van der Wal
Heidenskipse strandt in Zegveld op derde plaats

Lars Goerres

Zegveld Marrit van der Wal was qua gesprongen afstanden by far de beste
fierljepster van dit jaar, maar werd zaterdag geen Nederlands kampioen.
Die eer bleek weggelegd voor Wendy Helmes (16,43), gevolgd door Dym-
phie Baas-Van Rooijen (16,21).

,,Ik ha net lekker springe kind”, verzuchtte de Heidenskipse toen ze na
afloop als nummer drie richting het podium liep. ,,Teloarstellend? Ja. Mar
oan de oare kant wie it ek sa min noch net, ast betinkst dat ik moandei
myn foet iepen helle haw by in training en hjoed al rap spikerhurd mei de
holle tsjin it sânbêd klapte.”

Nee, de titelstrijd in Zegveld was niet de titelstrijd van Van der Wal, die
gesteund door haar twee nationale records van eerder dit seizoen (ze ging
als eerste vrouw ooit voorbij de grens van achttien meter) als topfavoriete
aan de wedstrijd begon.

Druk had de regerend Fries kampioene echter niet gevoeld. ,,Foaral om’t
dit in folslein oare skâns is as wêr’t wy it grutste part fan it jier op
springe. De Hollânske froulju witte folle better hoe’t sy mei dizze
omstannichheden omgean moatte.”

Marrit van der Wal.
Foto: Orange Pictures
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Dat moest ook Anna-Jet Leijenaar erkennen. De ljepster uit IJlst kon tien
jaar na het veroveren van haar laatste titel opnieuw Nederlands
kampioen worden, maar wist uiteindelijk geen enkele geldige afstand
neer te zetten.

,,It wie it krekt net, lykas it hiele seizoen eins”, vertelde Leijenaar toen ze
haar fierljeptenue weer voor haar normale kloffie had verruild. ,,Der sit
wol driging yn myn sprongen, mar de fiere ôfstannen bliuwe mar wei. En
dan dochst net mei om de prizen.” Het is in een notendop de reden dat
Leijenaar - die haar haar fierljepcarrière afgelopen winter nieuw leven
inblies - nog niet weet of ze in 2020 nog op de schansen te bewonderen
is.

Motivatie
Dergelijke twijfels spelen niet in het hoofd van Van der Wal, die soms
evenwel ook moeite heeft om tot haar beste prestaties te komen tijdens
kampioenschappen en andere grote wedstrijden. ,,Begryp my net
ferkeard, ik wol echt wol winne hjir, mar mis miskien wol de motivaasje
dy’t nedich is om op sa’n dei wat ektra’s te jaan. Ik bin mear in
rekôrspringer as in kampioenskipsspringer. Oft dat noch feroarje kin?
Miskien wol, al hat it Bart Helmholt bygelyks ek jierren koste.”

 


