
Scherjon is record na
vijf dagen al weer kwijt
Door Radboud Droog

ZWAAGWESTEINDE -  Op en rond
de fierljepschansen van Zwaag-
westeinde werd zaterdagavond
maar over één ding gesproken:
het nationaal record van Jaco
de Groot. De polsstokversprin-
ger uit Kamerik sprong ‘s mid-
dags in Polsbroekerdam 19,96
meter ver. Een aanzienlijke ver-
betering van het juniorenre-
cord van Hannes Scherjon
(19,72), dat slechts vijf dagen in
de boeken stond.
Het record is voor de duidelijk-
heid een junioren- en geen seni-
orenrecord. Al meldt de officië-
le website van de PBH (Pols-
stokbond Holland) anders. De
afstand die topklasser Bart
Helmholt dit seizoen sprong,
19,77 meter, blijft dus overeind
als officieel Nederlands record. 
,,Mar dat jout in dûbel gefoel”,
zei Helmholt. ,,It senioarere-
kord moat fansels fjirder wêze
as it junioarerekord.”
Helmholt zegt er alles aan te
doen het record zo snel moge-
lijk terug te pakken. Er zijn
meer kapers op de kust, zoals
Hannes Scherjon en Jaco de
Groot zelf. De Groot werd via
het internet al gefeliciteerd

door Helmholt en Scherjon.
Laatstgenoemde kwam zater-
dag terug van een korte vakan-
tie en hoorde het nieuws bij
thuiskomst.
,,Dat wie in bytsje frjemd thús-
kommen”, zei Scherjon, die
meestal na de wedstrijd via de
computer even met De Groot
bijpraat. ,,As ien fan ús in moaie
sprong makket, msn’en wy mei
elkoar”. Scherjon feliciteerde
zijn Hollandse concurrent. 
,,Mar ik wol it rekord fansels
werom ha. It motivearret my
enoarm. It sil fierder moatte as
tweintich meter en dat moat dit
seizoen kinne.”
De 21-jarige Jaco de Groot eta-
leerde zijn grootse vorm in
Polsbroekerdam bij het Hol-
lands kampioenschap al in zijn
eerste poging. Hij scherpte zijn
persoonlijk record aan tot 19,34
meter. De tweede sprong was
nog veel verder en bleek een
nieuw Nederlands juniorenre-
cord, 19,96 meter. ,,Dit is werke-
lijk ongelofelijk mooi. Ik was er
op gebrand om het record van
de junioren weer terug te pak-
ken, maar dat ik dan gelijk ook
verder spring dan het record
van de senioren is helemaal fan-
tastisch.”

Jaco de Groot benut de volle lengte van zijn polsstok en mist op
enkele centimeters na de twintig meter.


