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Junior Scherjon geeft toppers nakijken
Door Edwin Fischer

IJLST – Voor de tweede keer dit
seizoen mocht junior Jacob
Scherjon zich de beste fierljep-
per van een wedstrijd in de eer-
ste klasse noemen. In IJlst pakte
de Burgumer met een fraai per-
soonlijk record van 18,93 de
overwinning in zijn categorie
maar bleef ook alle senioren
voor. Ysbrand Galama was
daarin de beste met 18,71, maar
ook hij bleef achter op Scher-
jon.

Op 18 juni van dit jaar was Ja-
cob Scherjon in Joure met 18,32
de senioren al eens de baas,

maar echt veel zei hem dat des-
tijds niet. ,,Dat wie op De Jou-
wer en wie yn it begjin fan it sei-
zoen.’’ De prestatie van gisteren
was er wel een waar hij waarde
aan hecht. Om verschillende re-
denen.

Allereerst omdat het een
mooie verbetering van zijn per-
soonlijk record was. Daarnaast
omdat het seizoen nu in een sta-
dium is dat de meeste ljeppers
de topvorm voelen komen. In
IJlst heroverde hij bovendien
het leidersshirt met een nieuw
schansrecord bij de junioren.
Dat record stond alweer twee
jaar op naam van Jaco de Groot,

die in 2006 op 28 augustus met
18,88 de Nederlandse titel ver-
overde.

De Groot, die gisteren al in
Friesland was vanwege de mor-
gen in It Heidenskip te houden
NFM, was gisteravond toe-
schouwer en genoot van Scher-
jons prestatie. ,,Eigenlijk had ik
helemaal niet meer in de gaten
dat ik het schansrecord hier
had. Maar Jacob heeft hem ver-
diend van me afgepakt. Het was
een prima sprong, alleen kon de
uitsprong wel een stukje beter.’’

Scherjon beaamde dat. Dat
hij kans maakt op het winnen
van de sulveren pols op het ko-

mende FK, bestrijdt hij. ,,De 19
meter hie der ynsitten en hie ik
eins helje moatten. Mar ik ha
noch noait boppe yn de langste
pols (totaal 13,25 meter, red.)
sitten. It fielde sa raar, krijst sa’n
swyp. Dêrtroch gie de ôfsprong
net sa goed. Mar it jout in protte
fertrouwen foar de belangrike
wedstriden dy’t no allegear
komme.’’

Voor Ysbrand Galama was
zijn dagzege bij de senioren, de
eerste van het seizoen, even-
eens belangrijk voor het ver-
trouwen.

,,Dat Jacob fierder is, seit my
neat. It giet der om dat ik no it

gefoel ha dat ik der wer by hear
yn de topklasse. Ik ha troch in
blessuere net in geweldich sei-
zoen, mar ik bin no wer fit. Dan
is it moai datst dan ek ris winne
kinst.’’

Net als Ysbrand Galama pak-
te ook Alant Vlieger voor het
eerst de dagtitel. De ljepster uit
Kollumerpomp bleef haar zus
Dilys (13,30) met een sprong
van 13,67 ruim voor. 

Hans Ulco de Boer wist op de
thuisschans in IJlst de zege bij
de jongens te pakken. Hij liet
zijn concurrenten met een win-
nende afstand van 16,20 meter
ver achter zich.


