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Reuzensprong
Helmholt velt
fierleptoppers
Door Edwin Fischer

IT HEIDENSKIP – De serie die Hannes Scherjon gisteravond op
de fierljepschans van It Heidenskip neerzette, was uitste-
kend. Met19,07,18,84,18,17 in de voorronde en in de finale
nog sprongen van 19,55 en 17,98 was de Noardburgumer
eigenlijk de beste van de avond. De dagtitel ging evenwel
naar Bart Helmholt, die met één geslaagde sprong van
19,98 won.

Het was Hannes Scherjon gis-
teravond niet gegund om zijn
tweede dagzege van het prille
seizoen te boeken. Er over inzit-
ten deed hij evenwel niet. De on-
tevredenheid over het nog niet
slechten van de 20 metergrens
overheerste. ,,Sa’t ik hjoed
sprong, hie ik tocht oer dy 20
meter te gean. Dus dat foel wat
ôf dat ik dat net helle ha. Mar it
sit der wol oan te kommen
hear.’’

De oorzaak kan volgens hem
wel eens liggen in de dikte van
de polsstok. In Burgum be-
schikt de club over een pols-
stok met een dikte van 48 milli-
meter. Een pols met die dikte lag
vorig seizoen ook op de FLB-
polsenkar en was dus elke wed-
strijd beschikbaar. ,,Mar dy is
kapotgien. Se hawwe him dizze
winter meitsje litten. Mar no is
dy pols 50 millimeter en dat is
krekt wat te dik foar myn han-
nen. Ik kin de krêft no krekt net
goed kwyt.’’

Het weerhield hem er niet van
om te laten zien dat de vorm er
al behoorlijk is. Genoeg voor de
dagzege was dat niet. Scherjon
opende het bal bij de topklas-
sers met 19,07, maar zag Bart
Helmholt daar met 19,98 be-
hoorlijk overheen gaan. En dat
terwijl de Burgumer zich naar
eigen zeggen bij de uitsprong in-

hield. ,,Dêr baal ik no efternei
besjoen wol in bytsje fan, want
it hie myn earste sprong oer de
20 meter fan dit seizoen wêze
kinnen.’’ Een lichte enkelblessu-
re zorgde voor de voorzichtige
landing. ,,Op it wurk hie ik hjoed
in sportdei. Dêr bin ik troch it
ankel gien en ik woe neat foarse-
arje.’’

Nard Brandsma forceerde
ook niets. Sterker nog, de Hei-
denskipper hoeft tot nog toe dit
seizoen eigenlijk niet eens tot
het uiterste te gaan om bij de ju-
nioren te zegevieren. Brandsma
won de eerste drie wedstrijden
en was ook gisteravond op zijn
eigen schans heer en meester.
De serie (17,69, 18,10, 16,39,
18,80 en 18,78) was indrukwek-
kend. Age Ellert van der Velde
werd op gepaste afstand (17,26)
tweede.

Gregor Boelens is bij de jon-
gens tot nog toe even onver-
slaanbaar als Brandsma. De
Baaiumer was met een uiteinde-
lijk verste sprong van 15,.82 een
klasse apart.

Hiske Galama (Haule) ver-
speelde in de voorronde in It
Heidenskip het leidersshirt wel-
iswaar aan de verrassend goed
gestarte Noardburgumse Hili-
anne van der Wal, maar stelde in
de finale met 14.65 orde op za-
ken


