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Van der Wal zet
kroon op sterk
fierljepseizoen

De tweede plaats op het Fries kampi-
oenschap, twee weken geleden, was
een klein smetje op een prachtig sei-
zoen. Van der Wal zei het met een
brede lach. ,,Want ik ha in topseizoen
hân fansels.’’

Ze won het Keningsljeppen, pakte
het gouden hangertje op de NFM,
zette het Fries record bij de vrouwen
op 16,47 meter en mocht zaterdag
ook nog eens op het ereschavot
klimmen om met de drie andere
kampioenen naar het Wilhelmus te
luisteren.

Met recht, want Van der Wal bleek
met afstand de beste. In een finale
met de Hollandse Jessica Snoek (der-
de met 14,60) en Fries kampioene
Klaske Nauta (tweede met 14,92) liet
ze zien wie de beste was.

Zowel Snoek als Nauta slaagde er
niet in om de 15,10 waarmee Van der
Wal leidde, te verbeteren. ,,Ik wie foar
de finale bot senuweftich, want mei
15,10 wie ik fansels hielendal net wis

POLSBROEKERDAM – Hilianne van
der Wal pakte in Polsbroekerdam
haar eerste nationale titel. Daar-
mee bekroonde de Noardburgum-
se een topseizoen.

fierljeps
fan de titel. Mar Jessica en Klaske hie-
ne muoite om wer yn it ritme te
kommen nei dy lange reinpauze.’’

Met de titel al op zak gaf Van der
Wal het kampioenschap extra glans
door nog 15,91 te springen. ,,Dat ik
dan sels noch in stik fierder spring, is
extra moai. Kinst no net sizze dat ik
kampioen wurden bin troch de rein-
bui.’’

Met de nationale titel maakte ze
voor zichzelf het FK goed. Die titel
winnen is de motivatie om komende
winter weer hard te trainen, zegt Van
der Wal. ,,En ik wol oer dy 17 meter
hinne. Dat binne moaie doelen foar
it nije jier.’’
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