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Hannes Scherjon niet meer ‘gear op ’e lea’
BUITENPOST - Hannes Scherjon is terug. De
sportgekke Noardburgumer miste van-
wege zijn opleiding tot hoofdinstructeur
outdoor management de eerste twee
wedstrijden van het seizoen, moest even
weer in het ritme komen, maar sloeg gis-
teravond in Buitenpost genadeloos toe.
Met 19,26 meter, de verste afstand van
het seizoen, gaf hij de andere topklas-
sers het nakijken.

Zaterdag was Hannes Scherjon nog
een onopvallende ljepper. Net als in zijn
eerste wedstrijd een week eerder wist hij
zich net als vijfde voor de finale te plaat-
sen, maar kon zich niet mengen in de
strijd om de prijzen. De reden was toen
helder. ,,Ik wie gear op ’e lea. Hie it fierste

drok hân mei fan alles en noch wat. Ja, ek
mei in soad trainen.’’

Niet dat hij gisteravond geheel uitge-
rust in Buitenpost verscheen, maar het
gevoel was er wel, bekende hij. Want
Scherjon had de cruciale weken vlak
voor en aan het begin van het ljepsei-
zoen gemist. Vanwege een buitenlandse
stage. En dus was het lijf wel getraind,
maar was het ritme en ljepgevoel van
‘over het water gaan’ er nog niet.

Talent verloochent zich nooit en dus
kwam Hannes Scherjon al vlot weer daar
waar hij hoort; in de top van de topklas-
se. In een sombere en weinig verheffen-
de ambiance liet hij in zijn eerste sprong
zien dat de vorm er aan zit te komen. Met

18,54 nam hij een voorschot op de zege.
Om daar in de tweede poging een zekere
winst van te maken.

Met 19,26 - ,,Wylst it technysk hielen-
dal neat wie’’ - zette Scherjon de verste
afstand van het seizoen neer. Die was in
handen van Bart Helmholt. Hij zette za-
terdag de eerste 19 metersprong (19,05)
neer en kwam gisteren met 18,92 weer
aardig in de buurt.

Het leverde de Hurdegarypster bijna
weer de leiding in het klassement op.
Vooral omdat de drager van het pom-
peblêdenshirt, Henk Schievink, geen
potten kon breken. De Leeuwarder haal-
de niet eens de finale, maar had een hem
typerende reactie. ,,Komst hjir mei dit

waar en dan bist al aardich demotifearre.
Ek omdatst in lange wurkdei hân hast.’’

Hannes Scherjon had geen last van
motivatieproblemen. ,,Ik hie fuort in lek-
ker gefoel. En ik ha de oaren no wer sjen
litten dat ik der wer bin. Al hie ik dat eins
wol yn myn earste wedstriid dwaan wol-
len.’’

Scherjon zag ook bij de jongens de ver-
ste afstand van het seizoen gesprongen
worden. Folkert Heida bekroonde een
goede wedstrijd met een winnende
16,08, tevens een persoonlijk record. Bij
de junioren pakte Alwin Fonk zijn tweede
zege met een sprong van 17,54. Anna Jet
Leyenaar was dankzij een mooie sprong
van 14,44 weer de beste bij de dames.


