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Hannes Scherjon lost
eindelijk belofte in

Door Edwin Fischer

IT HEIDENSKIP - Hij heeft er acht wedstrij-
den op moeten wachten, maar zaterdag
was het zover. Hannes Scherjon won in It
Heidenskip zijn allereerste dagtitel bij de
senioren. De debutant uit Noardburgum,
voor het seizoen gezien als favoriet voor
veel prijzen, beleefde eindelijk een prima
uitgevoerde sprong. Met een knappe af-
stand van 19,31 meter liet hij de concur-
rentie, inclusief de weer ijzersterke Oane
Galama, achter zich.

Hannes Scherjon slaakte een zucht van
verlichting nadat hij in zijn vijfde en al-
lerlaatste poging van de avond eindelijk
eens een sprong produceerde waarvan
alle facetten goed waren. Inclusief het
onderdeel waar de 21-jarige sporter in
uitblinkt; de uitsprong.
Juist die bezorgde Scherjon zijn eerste
dagtitel. Waar anders een hoge 18 meter-
sprong was genoteerd, kwam hij nu uit

op 19,31 meter, de op één na verste af-
stand (Bart Helmholt sprong eerder
19,52) van het seizoen. ,,Oan it begjin fan
it seizoen hie ik net ferwachte dat ik pas
yn de achtste wedstriid in deititel pakke
soe. Mar al gau hie ik yn de gaten dat ik
dochs wenne moast oan it ljeppen by de
senioaren. Ik koe de konsintraasje net
opbringe om alles goed te dwaan. Alle fa-
setten fan in sprong wienen net goed op
elkoar ôfstimd’’, verklaarde Scherjon
zijn prijsloze seizoenstart.

Toch keek de net afgestudeerde cios-stu-
dent met een goed gevoel terug op het
eerste deel van het seizoen. ,,Ast nei de
ôfstannen sjochst dy’t ik it foarich jier yn
dizze faze fan it seizoen delsetten ha,
dan spring ik no sels better. Allinnich it
falt net op, omdat de oare mannen folle
better springen as ferliene jier.’’

Op Bart Helmholt na dan. Die heeft het
juiste fierljepgevoel nog altijd niet hele-

maal te pakken. ,,Mar it sit der no echt
oan te kommen.  Myn probleem leit him
ek yn it samenfallen fan de ferskate ûn-
derdielen. De ‘power’ en de technyk bin-
ne der al, mar it rint noch krekt net sa as
ik it wol’’, bekende Helmholt, die zater-
dag wel voor het eerst dit seizoen het lei-
dersshirt van het klassement kwijtraakte
aan Oane Galama.
Bij de junioren lijkt Sjouke Koen eindelijk
de macht te grijpen. De boomlange en
supersterke ljepper uit Joure won op de
fraaie schansen van It Heidenskip met
een prima afstand van 17,47 zijn tweede
wedstrijd op rij. Koen was tevreden,
maar moet nog hard trainen om zijn doel
van het seizoen te halen. ,,Ik ha in wed-
denskip mei myn trije maten dat ik dit
jier oer de 18,50 gean sil. As ik dat helje
krij ik achttjin en in heal krat bier fan har-
ren. Helje ik dat net, dan moat ik itselde
oantal kratten oan harren jaan. Miskien
is it net hielendal in goeie motivaasje,
mar it is it al.’’


