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Van der Wal direct de beste bĳ rentree
Ook Anna-Jet Leijenaar keert na acht jaar terug op schans

Buitenpost Ruim een jaar was ze uit de roulatie, maar zaterdag keerde
Marrit van der Wal in Buitenpost terug op de schans. Meteen nam de
fierljepster uit It Heidenskip de zegebloemen mee naar huis.

Van der Wal deed dat evenwel niet - zoals voor haar gebruikelijk - ‘s
avonds, maar ‘s middags. Bij de tweede garnituur. Omdat ze het gehele
vorige seizoen miste door een knieblessure (opgelopen tijdens een ski-
ongeluk), is het nu zaak op het op één na hoogste niveau snel een
klassement bij elkaar te springen en zodoende promotie naar de
topklasse af te dwingen.

Van der Wal was in Buitenpost niet de enige oude bekende die voor het
eerst sinds lange tijd weer aan een wedstrijd meedeed. Ook Anna-Jet
Leijenaar maakte haar rentree. De meervoudig Fries kampioene uit Sneek
stopte op haar achttiende met fierljeppen om te gaan studeren, maar
bleek de sport waar ze een decennium geleden zo succesvol mee was nog
niet te zijn verleerd, door achter Van der Wal (14.82) als tweede te
eindigen (14.62).

Beide vrouwen sprongen daarmee verder dan de topklasse-dames een
paar uur later. Sigrid Bokma, de winnares, begon de ROC Friese Poort-
competitie met 14.14 meter als beste afstand, gevolgd door Akke Dijkstra
(12.95) en Boukje de Boer (12.49). Bij de meisjes trok Femke Rispens aan
het langste eind. De ljepster uit Niehove noteerde 12.98 tijdens haar
eerste finalesprong en was Pytix Westra en Inger Haanstra (beide 12.71)
daarmee de baas.

Visitekaartje Nauta

WietseNauta lijkt dit jaar de junioren-topklasse te gaan beheersen. Met
17.08 als winnende afstand gaf de Fries kampioen uit IJlst in Buitenpost
in ieder geval alvast een visitekaartje af. Minne Smit (16.70) werd tweede,
gevolgd door nummer drie Jesper Demmer (15.68). Rutger Haanstra
toonde zich de beste jongen, door Stefan Douma (15.40) en Wisse
Broekstra (15.07) met 17.03 naar de plaatsen twee en drie te verwijzen.

 


