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Dunnere polsstok helpt Scherjon aan zege
Door Edwin Fischer

BURGUM – Hannes Scherjon
mocht gisteravond op zijn
thuisschans in Burgum de wed-
strijd bij de topklassers openen.
Zijn knappe sprong van 19,21
meter bleek ook direct de win-
nende.

Het probleem van Hannes
Scherjon is bekend. De ljepper
uit Leeuwarden loopt elke week
bij de manueel therapeut om
zich te laten behandelen aan
zijn steeds weer scheef trekken-
de rug. Het kan goed gaan tij-
dens een wedstrijd, maar
meestal krijgt het lichaam te
veel te verduren.

Dat was gisteravond ook

weer het geval. Scherjon open-
de de elfde wedstrijd van het
seizoen en voelde na zijn fraaie
sprong van 19,21 meter dat het
alweer mis was. ,,Dan wol ik lyt-
se dinkjes feroarje. Oan de oan-
rin bygelyks, mar it is dan syk-
jen, omdat alles oars is as it mei
de rêch wer mis is.’’

En dus bleef Scherjon op die
openingsafstand staan, maar
constateerde genoeglijk dat hij
die mede dankte aan de keus de
minder dikke polsstok te ne-
men. ,,Normaal spring ik mei de
52 milimeter pols. Mar ik glide
hieltiid nei ûnderen ta by de yn-
sprong. Mei de 48 millimeter ha
ik dat net.’’

Hij pakte dus, ondanks de op-

spelende rug, zijn derde dagti-
tel. ,,Skande dat ik it net útbou-
we koe. Dêrom ha ik myn tera-
peut, Menno Schaafsma, ek fre-
ge oft hy by it Frysk
kampioenskip by de wedstriid
wêze wol. Want as myn rêch
skeef stiet, kin hy him sa wer
rjocht sette.’’

Dat Scherjon de 19,21niet ver-
der uit kon bouwen, was goed
voor de rest van het ljepperspe-
loton. Hoewel een 19-meter-
sprong niet zomaar gemaakt is,
zijn alle topklassers wel in staat
om die te produceren. 

,,Hannes hat de wedstriid net
deasprongen’’, vond Thewis
Hobma. ,,Sels kaam ik mei 18,90
noch tichtby en ik hie ek it ge-

foel dat der wol mear yn siet. En
ek de oaren ha net min spron-
gen. Want dikke 18 meterspron-
gen binne gewoan goed. Mar it
wie net briljant, dat is wol sa.’’

Het probleem van veel ljep-
pers is volgens Burgum-voorzit-
ter Hans Helmholt evenwel dat
ze weten dat er op de Burgumer
schansen ver gesprongen kan
worden. En dus wordt er veel ri-
sico genomen. 

Dat bleek eigenlijk in alle klas-
sen, waar meer dan normaal
natsprongen en veel te ver uit
koers gaande sprongen werden
afgeleverd.

Toch waren er mooie uit-
schieters. Hiske Galama won
met een prachtig persoonlijk re-

cord van 14,60 bij de vrouwen
en de winnende sprong bij de ju-
nioren betekende eveneens een
nieuwe beste persoonlijke pres-
tatie.

Jacob Scherjon was met 19,04
uiterst tevreden. ,,Yn It Heiden-
skip hie ik sneon al 18,93 spron-
gen en dat ha ik no útboud. Dêr-
nei ha ik wol te folle weage, mar
ik bin hiel bliid mei myn earste
19 metersprong.’’

Daar droomt Albert-Jan Vene-
ma nog van, maar ook de Fean-
wâldster is prima bezig. 

Zijn winnende afstand van
16,70 bij de jongens was voor
zijn doen redelijk, maar wel vol-
doende voor alweer de tiende
dagtitel.


