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Scherjon bewaart het beste voor het laatst
Door Niels van Marle

IJLST - Het kabbelde lange tijd
rustig voort gisteravond, bij de
Fryslân Cup in IJlst. Maar in de
slotronde vloeide de adrenali-
ne, zowel bij fierljeppers als pu-
bliek. Eerst noteerde kersvers
Fries kampioen Henk Schievink
19.40 meter, maar het was Han-
nes Scherjon die er via zijn laat-
ste sprong met de titel vandoor

ging door 11 centimeter verder
te springen.

Daarmee pakte Scherjon niet al-
leen de winst, maar verbeterde
hij ook zijn eigen schansrecord,
dat op 19.30 stond. Vorig jaar
won Scherjon de Cup als junior.
,,It gong lekker, der siet folle dri-
ging in myn sprongen’’, zei de
ljepper uit Burgum.
Bart Helmholt was de meest
constante springer met vier rui-

me 18-metersprongen (18.50,
18.31, 18.39, 18.25). In een alles-
of-nietspoging ging Schievink
daar voorbij: 19.40. Op dat mo-
ment de beste afstand, een
schansrecord en een persoon-
lijk record. Schievink verbeter-
de zichzelf voor tweede keer
binnen vijf dagen, na in Winsum
19.21 te hebben gesprongen.

Dat Scherjon hem nog aftroef-
de, deerde Schievink niet.

,,Wolst graach winne, mar in
p.r. is ek geweldich.” Zijn doel
dit jaar was beter te worden,
,,en kinst wol sizze dat dat slag-
ge is. Dit is moaie sport sa. Der
is op dit momint gjin dominante
ljepper. Dat is moai foar ús en it
publyk.” Scherjon is vol ver-
trouwen voor het NK, dat 25 au-
gustus wordt gehouden. ,,Ik
wurd eltse kear better.”

In de andere klassen domineer-

den de ljeppers van IJlst. Junior
Hilbert Steenbeek (17.42), Anna
Jet Leyenaar (14.16) en Henk
Rijpma (15.60) wonnen. Steen-
beek hield clubgenoot Sjoerd
Hobma (17.35) achter zich. Al-
win Fonk, die last had van zijn
voet en met het oog op het NK
geen risico wilde nemen, kwam
in zijn eerste poging tot 15.02.
Leyenaar keek drie ronden te-
gen de 13.85 (p.r.) van Nynke
Veltman aan.

Hannes Scherjon tijdens de strijd om de elfde Fryslân Cup in IJlst. Foto Niels de Vries


