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Scherjon wint met vliegende uitsprong
Door Edwin Fischer

WINSUM – Het gezicht vertrok
wel iets en de hand naar de
onderrug verraadde dat
het nog niet van harte was
gegaan, maar de vliegende
uitsprong bezorgde Han-
nes Scherjon gisteravond
wel de zege. De fierljepper
uit Noardburgum haalde
eindelijk zijn handelsmerk
weer eens uit de kast en dat
leverde hem op de schan-
sen in Winsum de tweede
dagzege van het seizoen
op.

Tot aan de laatste finaleronde
leek Ysbrand Galama er met de
winst vandoor te gaan. Nadat de
ljepper uit It Heidenskip de wed-
strijd als openingsspringer di-
rect fraai was begonnen (18.65),
ging hij na een lange regenpau-
ze met een knappe afstand van
19.11 als beste de finale in.

Daarin sprongen de andere fi-
nalisten, Bart Helmholt, Henk
Schievink en de verrassende
Sjouke Koen (met een persoon-
lijk record van 18.55 als derde
eindigend) zich kapot op de af-
stand van Galama. Ook Hannes
Scherjon leek er niet aan te pas
te komen, maar in zijn allerlaat-
ste sprong klopte het toch.

,,Yn dy lêste sprong woe ik
myn útsprong wer ris besykje. It
hat wat tiid nedich om dy te
dwaan, om myn rêch net te fer-
nielen. It wie in aardige útfie-
ring, mar ik tink ynkoarten wol
in meterke fierder te lizzen’’,
verklaarde Scherjon, die 19.49
noteerde.

Dat was dus genoeg voor zijn
tweede dagtitel, en er volgen er
meer, volgens de Noardburgu-
mer. ,,Dat is al de bedoeling. It
giet lekker, ik ha einliks wer it
goeie gefoel fan 2006 werom.’’

Ook Anna Jet Leijenaar heeft
weer het goede gevoel terug.
Dat bleek op de fraaie nieuwe
schansen in Winsum. Genoeg
voor de dagzege was het nog
niet, maar de Sneekse was wel
de eerste Friezin die dit seizoen
over de15 meter ging. Zij sprong
naar 15.08, maar zag Hiske Gala-
ma uit Haule daar in de finale
met een prachtig persoonlijk re-
cord van15.48 nog dik overheen
gaan.

Balen deed Leijenaar amper.
,,Dat ik sels in goeie searje
sprongen ha en wer in goed ge-
foel ha, dat is foar my it wichtig-

ste. Ik ha yn april in ankelblessu-
ere oprûn en dat giet by my dan
yn it kopke sitten. No spring ik
wer frij en dus kin ik de konkur-
rinsje wer oangean.’’

De regerend Fries kampioene
zal dat de komende drie weken
zeker ook doen, maar gaat daar-
na twee weken door Noord-
Amerika rondreizen. Ze won

een prijs door een essay te
schrijven in een wedstrijd van
de Verenigde Naties. ,,Oer dat
de wrâld ien lân is, mei ien folk
en ien taal. Dat ha ik foar in sjue-

ry ferdigenje moatten yn it In-
gelsk en doe ha ik dizze priis
wûn. Machtich moai en it is it
wol wurdich om it ljepseizoen
dêrfoar te ûnderbrekken.’’

Hannes Scherjon
op weg naar de
overwinning in
Winsum.
Foto Martin de Jong


