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Scherjon pakt op fraaie
wijze de Fryslân Cup
IJLST – Met de mooiste sprong
van dit seizoen won Hannes
Scherjon woensdagavond in
IJlst de Fryslân Cup.

Met nog twee springers te gaan,
leidde Henk Schievink bij de se-
nioren de strijd om de Fryslân
Cup. De Leeuwarder ljepte, tij-
dens zijn tweede van vier spron-
gen, een afstand van 18.78 meter.
Maar het was uiteindelijk niet
genoeg. Gelukkig maar, vond
Schievink.

De wijze waarop Scherjon in
de een na laatste sprong van de
avond over de afstand van Schie-
vink heen ging, was vermakelijk.
De insprong was matig, waar-
door ook de totale sprong leek te
mislukken. Op acrobatische wij-
ze maakte de survival-instruc-
teur een rondje om zijn polsstok
en trok deze alsnog over het do-
de punt. ,,Mei it each op it NK fan
sneon is it wol aardich datst de

lêste wedstriid winst", zei Scher-
jon. ,,Al is Jaco de Groot de favo-
ryt.’’ De springer uit Holland be-
naderde tijdens een wedstrijd in
Linschoten het Nederlands re-
cord van Bart Helmholt (21.26
meter) tot op een centimeter.

Bij de jongens is Sytse Bokma
de te kloppen ljepper. De veel-
vraat uit Hindeloopen won dit
seizoen bijna alles en ook in IJlst
was hij oppermachtig. Met 16.84
pakte hij de winst. Hij greep te-
vens de extra premie van €250
voor het winnen van de strijd
om de Gouden Rige (een compe-
titie van zes belangrijke wed-
strijden).

Bij de junioren ging de Fryslân
Cup naar Age Hulder. De Burgu-
mer was met 17.99 net iets beter
dan de verrassende Bas Tol-
boom, die met een pr van 17.88
tweede werd. Verrassende win-
nares bij de vrouwen was Grytsje
Abma uit Heeg: 15.25.
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