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Hilianne van der Wal: ‘It doel is no santjin meter’
EDWIN FISCHER

Vrijdag had Hiske Galama toevallig
laten weten dat ze zaterdag weer
eens als toeschouwster een fierljep-
wedstrijd zou bezoeken. ,,Dat fertel-
de se my oer de tillefoan’’, zei Hilian-
ne van der Wal.

Rond 9 uur kreeg ze een stevige
knuffel van Galama. Hoewel Van der
Wal best lekker in de wedstrijd zat,
kwam de heel verre sprong in de
vierde voorrondepoging van de der-
de nationale competitiewedstrijd
toch als een verrassing.

,,Doe’t ik oan it klimmen wie,
tocht ik dat ik werom falle soe. Mar ik

WINSUM – Uit het niets sprong Hi-
lianne van de Wal zaterdagavond
een nieuw Fries record. De Noard-
burgumse ljepte met 16,47 de 16,33
van Hiske Galama uit de boeken.

hearde net ien ‘los’ roppen. Dan
klimst troch en troch. Doe’t ik del-
kaam wist ik al dat it fier wie, mar in
Frysk rekord? Nee, dat wie in ferras-
sing. Eins besef ik it noch hieltyd
net’’, reageerde Van der Wal een
klein uur na haar recordsprong.

Het bleek ook de winnende af-
stand te zijn. Zelfs Nederlands re-
cordhoudster Dymphie van Rooijen,
die een verste afstand van 16,74 heeft
staan, kon haar niet meer overtref-
fen. Maar de zege in de nationale
competitiewedstrijd, die overall met
nog een wedstrijd te gaan bijna zeker
door Van Rooijen gewonnen wordt,
was veel minder belangrijk dan het
record. Van der Wal: ,,Dit wie dochs al
ien fan myn wichtigste doelen fan
dit seizoen.’’

Dat de Fries recordhoudster zelf
toeschouwster was, vond Van der
Wal prachtig. ,,Dat is ljeppen. Pakst

elkoar fêst, want gunst elkoar safol-
le.’’ Galama, die haar 16,33 in 2010
sprong, bevestigde dat volmondig.
,,Fansels hie ik leaver stridend ten
ûnder gien, mar ik fyn it hiel moai
foar Hilianne dat se it rekord pakt
hat.’’

Galama is dit seizoen niet actief.
Vorig seizoen liep de ljepster uit
Haule op de Burgumer schansen, tij-
dens het clubkampioenschap, een
gecompliceerde enkelbreuk op. Ze is
nog altijd aan het revalideren. ,,Ik
hoopje oan it ein fan it seizoen noch
in pear spronkjes meitsje te kinnen,
foar it gefoel. Mar takom seizoen bin
ik der wer, dan sil ik besykje it rekord
werom te pakken.’’

Als het aan Van der Wal ligt, zal Ga-
lama dan voorbij de 17 meter moeten
ljeppen. ,,Dat is no it doel noch foar
dit seizoen. Myn trainers sizze dat it
der yn sit, dus ik gean dêr foar.’’Hilianne van der Wal kan het niet geloven: een nieuw Fries record. FOTO NIELS DE VRIES


