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Scherjon wint van ‘gretige’ Helmholt
Door Edwin Fischer

BURGUM – Bart Helmholt is toch een mens en geen fierljepmachi-
ne. De Burgumer, die in de eerste twee wedstrijden van het sei-
zoen excelleerde, faalde zaterdag op zijn eigen schans. De gre-
tigheid om te presteren voor zijn thuispubliek, werd hem naar
eigen zeggen fataal. Hannes Scherjon profiteerde en pakte, ver-
rassend, met een mooie sprong van 18,90 meter zijn eerste dag-
titel.

Het was weer eens typisch zo’n Bart
Helmholt-wedstrijd, zaterdag in de
Burgumer fierljeparena. De 26-jarige
ljepper keek vergenoegd toe hoe het
publiek toestroomde en wilde in eigen
huis laten zien dat hij voor de derde
keer op rij met overmacht kon win-
nen. Het liep even anders. Met veel

pijn en moeite plaatste hij zich in de
laatste voorrondesprong voor de fina-
le en was toen nog steeds niet in staat
om de knop om te zetten.

,,Ik wie fierstente gretich. Ha te
wyld sprongen en alle fiif sprongen
wiene ferskillend. Ik wie yn myn holle
tefolle mei dy 21 meter dwaande. Mar

ik wit no wer efkes wêr’t ik stean. Ik ha
fan dizze wedstriid leard dat ik earst
goed springe moat, en dan pas tinke
moat oan rekords. Koartom, ik ha sels
min sprongen, mar foar it seizoen is it
goed dat ik net wûn ha. De oaren witte
no ek wer dat se winne kinne’’, sprak
Helmholt.

Het was precies datgene wat Oane
Galama woensdag al constateerde en
zaterdag nog eens zei. ,,Der binne sân
oare toppers dy’t ek allegear in hege
achttjin meter springe kinne. En dan
ek in wedstriid winne kinne, want lang
net alle wedstriden sille in winnende
sprong fan njoggentjin meter of mear
opsmite.’’

De Heidenskipper was zaterdag de
meest constante springer en verdien-
de eigenlijk meer dan het tweede plek-

je dat hij met zijn verste afstand van
18,79 behaalde. De serie in de voor-
ronde van 18,76, 18,51 en 18,79 toonde
dat hij toch een geduchte springer is.
Ondanks dat gescheurde enkelban-
den de wintertraining en voorberei-
ding op dit seizoen helemaal in de war
schopten. ,,Dat is ek it wichtichste,
dat ik no in lekker gefoel ha. Dochst
wer mei en dat gefoel hie ik nei de ear-
ste twa wedstriden dúdlik net.’’

Het gevoel was ook het belangrijk-
ste winstpunt voor Hannes Scherjon,
zo verklapte de tegenwoordig in Leeu-
warden wonende Noardburgumer. Hij
miste vanwege zijn studie voor hoofd-
instructeur buitensporten de eerste
wedstrijd en zag vanwege vele buiten-
landse stages de voorbereiding ook
danig in de war raken. ,,Ast earst goed

trainst op krêft en snelheid en dan twa
wiken mei in rêchsek de bergen yn
giest, dan is al dat trainen foar it ljep-
pen foar neat west, hear.’’

Gelukkig voor Scherjon zorgt zijn
opleiding er wel voor dat de algehele
fitheid intact blijft, en dus kon hij
woensdag zonder veel moeite zijn
eerste wedstrijd met een finaleplaats
volbrengen en was hij zaterdag onver-
wacht de beste. ,,Ik hie hope op in
sprong fan oer de njoggentjin meter,
mar bin fansels mei dizze 18,90 ek hiel
tefreden. It is in moaie opstekker, hie-
lendal dat ik ek de deititel noch pak.
Mar doelen ha ik net echt, ik wol
graach technysk goed springe. En oer
de tweintich meter komme. Dat ha ik
mysels eins wol ferplichte foar dit sei-
zoen.’’

Hannes Scherjon pakte met een afstand van 18,90 meter verrassend de dagtitel in Burgum. Foto Roelof Stroetinga


