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Helmholt begint
jacht op ljeprecords

Enkelblessure Hannes Scherjon tempert feestvreugde

Helmholt begint

EDWIN FISCHER

Vieren was trouwens een groot
woord. Helmholt baalde zichtbaar
van de kwetsuur die Hannes Scher-
jon in zijn tweede voorrondesprong
opliep. Scherjon maakte zijn beste
sprong van het seizoen, kwam neer
na 19,65 meter, maar liep bij de lan-
ding ook een enkelblessure op.

,,Ik hearde it fuort knakken’’, zei
de onfortuinlijke Noardburgumer.
,,Dan witst eins al genôch. Ik tink dat
der wat skuord is. It seizoen sit der
op, safolle is seker.’’

,,De blessuere fan Hannes is in
domper op dizze jûn’’, reageerde
Bart Helmholt, die zag dat de enkel
van Scherjon meteen enorm opzwol
na het fatale moment. Hij had vlak
daarvoor zelf het schansrecord her-
overd. Dat stond sinds enkele weken

GRIJPSKERK - Terwijl Hannes
Scherjon op de eerste hulp van het
ziekenhuis vertoefde, vierde Bart
Helmholt woensdagavond de dag-
zege in Grijpskerk.

op naam van Oane Galama (20,97),
maar Helmholt kwam tot precies 21
meter. ,,Dit is moai, want der wie in
tiid dat ik alle skânsrekords hie en dy
wol ik graach wer ha.’’

Naar het schansrecord was de Bur-
gumer politieman vooraf niet op
zoek. Het doel voor woensdagavond
was het verbeteren van zijn klasse-
mentsrecord, dat hij vorig seizoen
op 141,95 meter zette. ,,Ik hie útrekke-
ne dat ik 21,23 springe moast, dus wie
it skande dat ik krekt te hurd oer it
wetter gie.’’

Hij moest genoegen nemen met
‘slechts’ een schansrecord. Oane Ga-
lama vond het niet meer dan ‘skan-
de’ dat hij dat alweer moest inleve-
ren. ,,Ik hie sels de skerpte net hielen-
dal, al wie ik net iens ûntefreden.’’

Galama sprong 19,55 meter en
kwam daarmee 6 centimeter minder
ver dan Age Hulder. De Burgumer
fierljepper van team Reset sprong bij
de junioren 19,61 en verbeterde daar-
mee fors het alweer vier jaar oude
schansrecord van Alwin Fonk. Die
kwam op 19 augustus 2009 tot 18,59.

Hulder wist waarom hij zo ver had
gesprongen. ,,It gie net lekker de lês-
te wiken. Ik ha moandei op de trai-
ning besletten om de stok in stik fier-
der yn it wetter te setten en dan as in
malloat oan te rinnen. Dat moat
wenne, mar it slagge ien kear goed.’’

De nieuwe tactiek moet zeer bin-
nenkort uitmonden in een nieuw
Fries juniorenrecord. ,,It sit der oan
te kommen dat ik oer de tweintich
meter gean sil.’’ Lukt dat, dan verbe-
tert Hulder in elk geval zijn eigen
Fries en persoonlijk record, dat op
19,97 staat.

Een persoonlijk record was voor
Melanie Heins genoeg om bij de
vrouwen de zege op te eisen. De Wor-
kumse nieuwkomer - ze promoveer-
de onlangs uit de tweede naar de eer-
ste klasse - pakte daarmee verras-
send haar eerste dagtitel op het
hoogste niveau.

Bij de jongens was klassementslei-
der Bobby Zwaagman weer de beste.
Hij had genoeg aan een sprong van
17,09 meter om de concurrentie ach-
ter zich te laten.

Hannes Scherjon weet onmiddellijk na de landing dat het mis is met zijn enkel. FOTO JILMER POSTMA


