Hannes Scherjon kaapt Sulveren Pols weg
Door Edwin Fischer

had met de druk, in de eerste finalesprong een prachtige afstand neer. Met een uitsprong
die qua techniek deed denken
aan die van oud-ljepper Roel
Bokke Span, noteerde de
Noardburgumer 19,69. Hij wist
dat daarmee de echte buit, de
zo begeerde Sulveren Pols voor
de ljepper met de verste afstand van het FK, zo goed als
binnen was. ,,Ik hie tongersdei
traind yn Winsum en dat wie
hiel learsum. Ik ha in bytsje de
loop oanpast en doe gong it lekker. Dy training hat myn selsfertrouwen hiel bot opkrikt.’’

WINSUM - Met een machtige
sprong van 19,69 meter
heeft Hannes Scherjon zaterdag in Winsum het Fries
kampioenschap
fierljeppen naar zijn hand gezet.
De Noardburgumer won
daarmee niet alleen de
Friese titel bij de junioren.
Hij pakte met die fraaie afstand, de verste ooit in vijftig FK-afleveringen, het belangrijkste kleinood van de
dag: de Sulveren Pols. Bart
Helmholt moest het, met
een overigens ook prachtige afstand van 19,37, doen
met ‘slechts’ de seniorentitel.
Het Fries kampioenschap verliep zoals van tevoren werd verwacht, maar zeker niet zoals
was gehoopt. Zowel Bart Helmholt als Hannes Scherjon
sprong al in de eerste ronde de
wedstrijd in de eigen klasse
‘dood’. De eerste die dat deed
was Hannes Scherjon. Hij zag
Bart Holtrop met 16,89 goed
openen, maar Scherjon ljepte
naar 18,65 en wist dat het goed
was. ,,Dat hie ik mysels ek foarnommen. In ôfstan op ‘safe’
springe en fuort witte dat de titel eins al yn myn besit is. Mei
18,65 hie ik dat gefoel.’’
Dezelfde tactiek had Bart Helmholt bij de senioren uitgestippeld. Waar de verwachting was
dat hij met een rustige sprong
een finaleplaats zeker zou stellen, zette de topfavoriet de stok
direct op scherp. Het maakte
de overige senioren direct radeloos, want meters uit koers
noteerde de politieman in opleiding toch een voor de andere
senioren bijkans niet te beljeppen afstand van 19,32. ,,Ik ha
der trije nachten oer neitocht,
mar ik woe de wedstriid by de
senioaren al by myn earste
sprong dealjeppe. Ek omdat ik
de druk fol op Hannes sette
woe’’, zei Helmholt.
Rients van der Wal noteerde
nog voor de 19 meter van Helmholt een fraaie afstand van
18,42, waarmee hij de seniorenwedstrijd direct kleur gaf. Van
der Wal, eindelijk weer eens helemaal fit en direct knap ljeppend, voelde zich na Helmholts
19,32 niet direct kansloos.
,,Tinkst nei sa’n 18,42 dochs: ‘as
ik no ek in kear hielendal rjocht
oer gean en de pols útklim, kin

Dat zelfvertrouwen was er op
zich al wel, maar de schans van
Winsum bracht Scherjon in het
verleden geen geluk. ,,De foarige trije kear dat ik hjir as junior
in FK sprong, wie ik ek eltse
kear de grutte favoryt. Mar ik
wûn net. Dêrom woe ik hjir ek
traine. Wy ha ek hast trije oeren
wachte omdat it reinde, mar
dat hie ik der graach foar oer.
Myn 18,65 wie in hiele gerêststelling, mar doe’t Bart syn
earste sprong makke tocht ik
echt dat it net mear te dwaan
wie om dêr oerhinne te gean.
Gelokkich wie it net sa fier as ik
tocht en hie ik it fertrouwen dat
ik fierder koe. Dat is slagge’’,
analyseerde Scherjon.

Hannes Scherjon bezig met zijn winnende sprong van 19,69 meter.
ik ek dik oer dy 19 meter gean’. en ook de andere topklassers
De keunst is allinnich om dat ek kwamen niet in de buurt van de
in kear te dwaan en wat gelok te tot 19,37 aangescherpte leidenhawwen.’’
de afstand van Helmholt. Al
leek Anne Galama in de finale
Dat geluk had Van der Wal niet ook voor het eerst over de 19
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meter te gaan, maar hij bleef
steken op een persoonlijk record van 18,67. Helmholt dacht
inmiddels dat de Sulveren Pols
binnen handbereik was, maar
keek toch alleen nog maar naar

de juniorenschans, bekende
hij.
Daar zette Hannes Scherjon, die
vroeger nog wel eens moeite

Helmholt nam zijn ‘verlies’ als
een goede sportman. ,,Alle respekt foar Hannes. Hy hat de
druk oan kind en dat hie ik net
ferwachte. Hy fertsjinnet de
Sulveren Pols. Mar takom jier
springt hy ek op de grutte barte. Dan sille wy sjen wa’t de beste is.’’
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