
Schansen zijn te klein 

voor Piet Scherjon 
ZWAAGWESTEINDE - Piet 

Scherjon is komende zaterdag 
de uitgesproken favoriet om de 

Friese fierljeptitel bij de jongens 

gens te veroveren De Burgumer 

mer bevestigde zaterdag in 

Zwaagwesteinde zijn suprematie 

tie van dit seizoen door maar 
liefst 16 meter te ljeppen Hij 

verbeterde daarmee zijn eerder 

dit jaar gevestigde persoonlijk 

record van 16 met 26 centimeter 

meter en lijkt op weg om het 

Fries en Nederlands record - 

16 meter van Ben Helmholt - 

over te nemen 

�Dat rekord komt hieltiid tichter 

ter by Ik ha krekt in nij topke 

fan myn omke krigen en ha dŒr 

fuort in pr mei sprongen Oft ik 

dit jier al dat rekord helje kin 

wit ik net mar dan sil it mei dit 

topke moatte aldus Piet 

Scherjon Mocht de pas veertienjarige 

tienjarige Burgumer dit seizoen 

nog niet aan dat record toekomen 

men dan zal hij zeker in de komende 

mende twee seizoenen geschiedenis 

denis gaan schrijven 

Het is voor de acht verenigingen 

gen waar nog gesprongen 
wordt dan wel zaak om de accommodaties 

commodaties wat betreft de 

jongensschans aan te passen 
want ook zaterdag kwam de talentvolle 

lentvolle Burgumer al achter 

het zandbed terecht na de landing 

ding �As technyske kommisje 
ha wy it al oanjün mar ik wit net 
oft de ferienings it echt oanpakke 

ke sille Dat it mei in jonkje as 

Piet moat dat is wol seker 

reageert TC-lid Van der Wal 

Ook voor de juniorenschans 

mag het zandbed wel uitge- uitgebouwd 

bouwd worden Want ook Bart 

Helmholt mag nog twee jaar in 

die klasse springen en heeft dit 

seizoen laten zien dat de achttienmetergrens 

tienmetergrens ongetwijfeld 

door hem gepasseerd zal worden 

den Die intentie had de Burgumer 

mer zaterdag overduidelijk 

maar de risico’s die hij nam waren 

ren te groot met drie natsprongen 

gen als gevolg 

De andere junioren reageerden 
opgetogen want voor even waren 

ren ze van het 
’juk’ 

Helmholt 
verlost Mark van Houten profiteerde 

teerde met een nieuw pr van 

17 Niek Roorda kwam nog 
tot 17 en toonde aan ook een 
kanshebber voor het FK te zijn 

Bij de dames maakten Jantina 

de Vreeze-Van der Wal en Antke 

ke van der Wal er een leuke 

strijd van De eerste won uiteindelijk 

delijk met 13 �Net in hiele 

beste öfstan mar it wie wol 

spannend Dat wurdt it sneon 
yn Winsum ek 


