
Scherjon en De Groot tippen elkaar als nationaal fierljepkampioen
Het Guinness Book of Records
bevat nog geen wereldrecord
kletsen over fierljeppen, maar
als er twee jongens zijn die dat
record onmiddellijk zeer
scherp kunnen zetten, dan zijn
het Hannes Scherjon en Jaco
de Groot wel. De twee junio-
rentoppers uit respectievelijk
Noardburgum en het Holland-
se Kamerik steken hun passie
voor het fierljeppen niet onder
stoelen of banken. Aan de
stamtafel van café De Drie-
sprong in Winsum zijn de ana-
lyses over elkaar en over het
Nederlands kampioenschap,
die vanmiddag in IJlst gespron-
gen wordt, gedetailleerd en
messcherp.

Door Edwin Fischer
WINSUM - ,,Wat vind ik van Hannes
Scherjon als fierljepper’’, mompelt
Jaco de Groot, om met een ferme lach
op zijn gezicht te antwoorden ‘goed’.
,,Nee, Hannes is mijn grootste con-
current en in mijn ogen de beste in
Friesland. Hij springt nog niet het ver-
ste, maar hij zit wel al dicht bij Bart
en is een completere springer dan
Bart. Hannes beheerst de techniek
goed.’’
Om met een lejse ‘wat moet een uit-
stekende ljepper allemaal hebben’
verder te gaan. ,,De aanloop van Han-
nes is keihard. Dat is heel goed. Zijn
insprong is daardoor wel wat aan de
lage kant, waardoor het heel veel

kracht kost om de eerste slag te ma-
ken. Maar dat doet hij in principe
goed. Daarna klimt hij ook keihard
omhoog en beheerst vervolgens twee
manieren van uitspringen. Dat is ook
een groot voordeel. Maar het is niet
zo dat Hannes nu al maximaal
springt. Volgens mij kunnen alle on-
derdelen nog wel een stukje beter.’’

Hannes Scherjon kan zich prima vin-
den in de analyse die zijn concurrent
voor dit NK op hem losgelaten heeft.
Om De Groot daarna zelf ook onder
de loep te nemen. ,,Jaco is in ljepper
dy’t alle ûnderdielen fan it spultsje
behearst. Syn grutte krêft is dat’er al-
les hiel behearst docht. Syn oanloop
is net sa hurd, mar dêrtroch kin’er

wat heger yn de stok springe. Dan
klimt hy mei syn technyk fan oerpak-
ke de stok sneller stil as ik dat doch.
En dan hat’er ek dy horizontale út-
sprong. Miskien kin Jaco wat op eks-
plosifiteit trainen, mar it soe ek wol
kinne dat as’er dat docht, hy minder
springen giet.’’
De strijd tussen Scherjon en De Groot

zal vanmiddag dus niet alleen uit
sportief oogpunt een mooie worden,
de echte liefhebber kan er ook tech-
nisch gezien van gaan smullen. Want
dat de twee ‘mooie ljeppers’ zijn om
te zien, daar zijn ze het duidelijk over
eens. Toch zal het sportieve in IJlst
verreweg de boventoon voeren. Al
vindt het duo het te ver gaan om te
zeggen dat alleen hun titelstrijd bij de
junioren de volle aandacht moet krij-
gen.

,,Als wij er net zo’n wedstrijd van ma-
ken als de afgelopen week tijdens de
jubileumwedstrijd in Winsum, dan
kunnen de mensen veel beter de
strijd bij de senioren gaan volgen.
Want wij bakten er niet veel van.
Maar dat we een tweestrijd krijgen is
duidelijk’’, zegt De Groot. ,,Wy ha ek
altyd in twastriid hân. Al sûnt wy mei
ljeppen begûn binne. It moaie wie dat
wy by de jonges beide net de sterk-
sten yn ús klasse wiene. Piet Scherjon
wie dat yn Fryslân en Jarno Knijff yn
Hollân. Dat hat foar mysels wol in
foardiel west. Piet wie hiel sterk op
dy leeftiid en ik ha doe in hiel soad
traind op krêft en technyk. Dêr ha ik
no in protte profijt fan.’’

Het moet Scherjon dit jaar weer eens
de nationale titel opleveren. Hij is ook
weer aan de beurt, want de afgelopen
drie jaar verdeelden de twee de junio-
rentitel. In 2003 won De Groot met
16,92 in Linschoten, het jaar erop was
Scherjon in It Heidenskip met 16,81
de beste, terwijl De Groot vorig jaar
in Polsbroekerdam met 18,44 Neder-
lands juniorenkampioen werd. Ge-

zien de in Friesland behaalde resulta-
ten van De Groot dit jaar, zowel op de
NFM in It Heidenskip als tijdens de ju-
bileumwedstrijd in Winsum kon hij
verre van overtuigen, lijkt Scherjon
de beste papieren te hebben.

,,Ik sil der wol fuort foar gean. Yn myn
earste sprong sil ik besykje in plakje
yn de finale (de beste vijf gaan na de
drie voorrondesprongen twee finale-
sprongen maken, red.) feilich te stel-
len’’, verklapt Scherjon zijn tactiek.
Die van De Groot verschilt niet veel.
,,Mijn insteek zal een opbouwende
wedstrijd zijn. Eerst lekker springen
en dan zien of die hele verre afstand
nodig is. De afstand is ook niet zo be-
langrijk op een NK, het gaat immers
om de titel.’’

Wie er ook wint, beide zijn gunnen el-
kaar de titel en beiden hebben al een
prachtig seizoen gehad. ,,Ik ha it FK
wûn en ek de sulveren pols. Dat wie in
wedstriid wêryn ik allinnich mar fer-
lieze koe en dat ha ik gelokkich net
dien. Ik spring ek leaver in NK. Dan
spring ik tsjin Jaco en net, sa as op it
FK, tsjin mysels’’, aldus Scherjon, die
opvallend genoeg zijn opponent als
winnaar tipt. ,,Jaco wint tink ik mei in
ôfstân fan 19,78. Hy bliuwt dêrmei ek
de winner fan de senioaren, Anne Ga-
lama foar. Dy springt tink ik 19,12.’’

De Groot gunt zijn concurrent ook de
zege. ,,Hannes pakt de titel met 19,50.
Bart Helmholt wordt seniorenkampi-
oen, maar ook ik denk dat wij verder
springen dan de senioren. Want ik
gok op 19,15 voor Bart.’’

De grote favo-
rieten voor de
nationale fierl-
jeptitel: Hollan-
der Jacco de
Groot (links) en
Fries Hannes
Scherjon.
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