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Van der Wal lost Van der Wal af
EDWIN FISCHER

De gevoelens waren gemengd, zo gaf
Marrit van der Wal na haar prestatie
ruiterlijk toe. ,,Ik ha noch in slach
rinne litten. Eins hie der wol 17 meter
yn sitten. Dat seinen ek in protte oa-
ren tsjin my’’, aldus de Heidenskip-
se.

Dus was ze maar een beetje blij.
Een Nederlands record, dat met 16.74
op naam staat van Dymphie van

IJLST De ene Van der Wal had tot gis-
teravond het Fries record in han-
den, de andere Van der Wal loste
haar in IJlst af. Hillianne Van der
Wal raakte haar ljeprecord (16.47)
kwijt aan Marrit van der Wal (16.57).

Rooijen, had er dus in gezeten. ,,Foar
dit seizoen woe ik oer de 16 meter
ljeppe en dat ha ik einliks dien. Mar
no ‘t ik dit sprongen ha en der noch
folle mear yn siet, wol ik oer de 17
meter en dus ek it Nederlânsk re-
kord’’, aldus Marrit van der Wal.

Als ze daar in slaagt, is Dymphie
van Rooijen in één seizoen twee na-
tionale records kwijt: Klaske Nauta
sprong achter winnares Van der Wal
een afstand van 15.18 meter.

Daarmee bracht ze het totaal in
haar klassement op 108.59 meter.
Daarmee streefde ze de Hollandse
polsstokverspringster met drie cen-
timeter voorbij.

Beide dames stelden daarmee in
de generale voor het Fries kampi-

oenschap van zaterdag hun kandida-
tuur voor die titel. ,,Ik ha der no noch
folle mear sin oan’’, zei Marrit van
der Wal, die hoopt na haar vader
Rients de tweede in de familie te
worden die Fries kampioen wordt.

Bij de senioren klopte Nard
Brandsma weer hard op de deur. De
Heidenskipper won met 20.69 me-
ter de wedstrijd en liet Thewis Hob-
ma (20.42) en Bart Helmholt (19.98)
achter zich.

Age Hulder bevestigde de favorie-
tenrol voor zaterdag bij de junioren.
De Burgumer won met 19.69 meter.
Jan Teade Nauta was de sterkste jon-
gen, zoals meestal dit seizoen. Hij
ljepte 17.16 meter en lijkt al bijna ze-
ker van de krans.


