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Van der Wal schrijft historie met 17 meter
Ernst Slagter

IJlst | De fierljepsport is een mijlpaal
rijker. Marrit van der Wal was zaterdag in IJlst de eerste vrouw in de geschiedenis die de grens van zeventien
meter wist te slechten. Met haar
17,02 voegde de pas zestienjarige
ljepster uit It Heidenskip zich bij het
illustere kwartet Jikke de Vries-de
Jong, Wil van den Berg, Ineke Vlieger
en Dymphie van Rooijen, ljepsters
die in de loop der decennia stuk voor
stuk een magische meter-grens wisten te slechten. Het verschil? Haar
vier voorgangers waren ooit de verste. Van der Wal ís de verste.
Haar naam wordt dus in kapitalen
bijgeschreven in de annalen van het
grote fierljepboek. De Vries-De Jong
was in 1964 in Winsum de eerste die -

nog met een houten polsstok - over
de tien meter reikte (10,58). Van den
Berg (11, 12 en 13 meter), Vlieger (14
en 15 meter) en Van Rooijen (16 meter) schoven de grens in de loop der
decennia steeds wat verder op.
Van Rooijen was in 2009 dus de
laatste (16,34) en de in ‘Holland’ nog
altijd actieve springster schurkte de
laatste seizoenen ook al tegen die volgende mijlpaal aan. Totdat Van der
Wal op die zaterdagavond in IJlst de
koningin van Harmelen van haar
troon stootte.
Bij de insprong van haar derde seriepoging voelde Van der Wal dat het
goed zat. Ze klom makkelijk omhoog, zag de stok nog wel wat scheef
gaan, maar landde in het zandbed
van IJlst verder dan ooit tevoren.
Maar toen er 17,02 op het scorebord
verscheen, hield Van der Wal zich op
de schans nog even koest.

Ik was hartstikke
bang voor een
correctie. Zul je net
nu zien dat de
afstand drie
centimeter naar
beneden wordt
bijgesteld

,,Ik was hartstikke bang voor een correctie bij de nameting. Zul je net nu
zien dat de afstand drie centimeter
naar beneden wordt bijgesteld.” Het
zullen de paar langste minuten uit
haar leven zijn geweest, maar de begeerde ‘17’ bleef onveranderd prijken op het scorebord en Van der Wal
werd bedolven onder de opgewonden fierljepfamilie.
De blijdschap sprak voor zichzelf,
maar ook een opgelucht gevoel
maakte zich meester van de ljepster
uit It Heidenskip. ,,Ik wilde beslist als
eerste vrouw over die zeventien meter heen. Het moest zo snel mogelijk
gebeuren, want anders zou iemand
anders het doen.”
En met ‘iemand anders’ doelde ze
toch vooral op haar Hollandse tegenstreefster Van Rooijen. Hoewel de
fierljepster en polsstokverspringster
elkaar nauwelijks kennen, loert de

een wel constant op de ander.
,,Ik kom haar alleen tegen bij de
Nationale Fierljepmanifestatie en
één keer op het NK. We zijn dus
geen beste vriendinnen, maar de
tweestrijd maakt me wel benieuwd
naar haar prestaties. Ik heb hier ook
concurrentie, want Klaske (Nauta,
red.) begint weer steeds beter te
springen. Maar het is fijn als er iemand aan ‘de andere kant’ ook de
beste is. Het is spannend om haar te
volgen.”
Maar van volgen in de meest letterlijke zin van het woord is nu geen
sprake meer. Van der Wal heeft Van
Rooijen ingehaald. De vraag of de
honger nu gestild is, was echter een
retorische. ,,Ik ga gewoon verder. Ik
ben pas zestien jaar. en hoop tot
mijn achttiende door te gaan. Of ik
dan ook over de achttien meter ga?
Poeh, dat zou wel mooi zijn, zeg.”

