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Eerste zege zegt Hannes Scherjon weinig
EDWIN FISCHER

IJLST – Fierljepper Hannes
Scherjon won woensdag zijn
eerste dagtitel, maar het deed
hem niets. ,,In fiere sprong, dêr
giet it my om.’’

Dat Hannes Scherjon anders
aankijkt tegen het fierljeppen
dan de meeste van zijn concur-
renten, was al bekend in het we-
reldje. Hij bevestigde dat in IJlst
weer eens.

Met een prima 19.61 meter
pakte de in Groningen wonende
Noardburgumer zijn eerste dag-
titel van het seizoen, maar echt
veel zei het hem niet.

,,Ik ha net safolle mear mei
winnen’’, zei de winnaar. ,,Net sa

as jonges as Bart Helmholt of
Thewis Hobma. It giet my om dy
hiele fiere sprong, in sprong
datst it gefoel hast dat it hiel
maklik gong. Dat wie hjoed net
sa.’’

Hij had zijn zege wel aange-
kondigd. Zaterdag had hij Hob-
ma gewaarschuwd. ,,Doe sei ik al
tsjin him dat ik in Drylts winne
soe. It wie gjin grutspraak hè.’’

De overtuiging kwam voort
uit de zekerheid dat hij vakantie
heeft. Scherjon werkt als survi-
val-instructeur. ,,Moandei ha ik
de lêste groep skoallebern hân. It
easket in protte fan it lichem ast
de hiele dei mei dy bern dwaan-
de bist, benammen yn ’e kjeld
fan de ôfrûne wiken.’’

Omdat hij vakantie heeft, ge-

looft Scherjon dat de topvorm
eraan komt en de echt verre
sprongen dus ook. ,,As de oanrin
sterker, eksplosiver wurdt, dan
sil ik de pols in stik fierder yn it
wetter sette kinne en wit ik seker
dat ik ek oer dy tweintich meter
gean sil. ’’

,,Pas dan seit winnen my wat’’,
aldus Scherjon. ,,Ik wurkje der
nei ta dat it hiel maklik giet. Dat
moat eins op it FK sa wêze.’’

Won Scherjon zijn eerste dag-
titel – hij hield Ysbrand Galama
(19.59) en Henk Schievink (19.58)
nipt achter zich - ook Grytsje Ab-
ma beleefde die primeur. De
ljepster uit Heeg won verrassend
op haar thuisschans met een
persoonlijk record van 15.32.

,,In hiele moaie oerwinning’’,

vond Abma. ,,Benammen omdat
der in protte bekenden yn it pu-
blyk sieten. Dat it in p.r. wie, is ek
hiel moai. Ik wol net ‘per onge-
luk’ oer de fiiftjin meter springe.
Myn doel foar dit seizoen wie
konstant presteare. Dat slagget
hiel aardich.’’

Bij de jongens ook een verras-
sende winnaar. IJlster Bobby
Zwaagman doorbrak de hege-
monie van Sytse Bokma uit Hin-
deloopen. Bokma had de voor-
gaande elf dagtitels gepakt,
maar miste in IJlst de finale.
Zwaagman won met een per-
soonlijk record van 16.42.

Bij de junioren was Hans Ulco
de Boer uit Jutrijp met 18.02 me-
ter voor de vierde keer dit sei-
zoen de sterkste.Hannes Scherjon voorspelt meer zeges. FOTO NIELS DE VRIES


