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De Groot verstoort weer Fries feestje
In de juniorentijd
verloor Jaco de
Groot menigmaal
van Hannes
Scherjon. Nooit
kreeg de Woerde-
naar kans op re-
vanche. Tot giste-
ren. Hij verwees
Scherjon naar
NFM-zilver.

J
EDWIN FISCHER

Jaco de Groot wist het zeker:
sinds hij bij de senioren springt
was er nog nooit een wedstrijd
geweest waarin Hannes Scher-

jon aan de leiding ging en De Groot
dus de kans had om letterlijk de ai-
mabele Noardburgumer te overtref-
fen en van een zege af te houden.

,,Dat had Hannes juist in de junio-
rentijd zo vaak bij mij gedaan’’, wist
De Groot als de dag van gisteren.
,,Dus eigenlijk zit ik al sinds de over-
stap naar de senioren te wachten om
hem sportief ook eens de voet dwars
te zetten. Toen Hannes die 20,54
sprong, was ik er meteen klaar
voor’’, bekende De Groot met de
krans om zijn nek.

De polsstokverspringer uit Woer-
den greep meteen zijn kans op re-
vanche tijdens de Nationale Fierljep
Manifestatie, de traditionele ont-
moeting tussen Hollandse en Friese
ljeppers. De sprong was verre van
perfect, het resultaat was dat wel. De
Groot landde na 20,77 in het zand-
bed. De zojuist door Scherjon ge-
sprongen afstand van 20,54, nota be-
ne een persoonlijk record, werd
daardoor direct naar het tweede
plan verwezen.

Daarmee verstoorde De Groot
weer eens een Fries feestje. Want na
Scherjon was ook Ysbrand Galama
met 20,47 nadrukkelijk aanwezig. In
een vooral in de eindfase prachtige
finale had Galama het spel op de wa-
gen gebracht.

Hij koos voor de aanvalstactiek en
wilde zo snel mogelijk een verre af-

stand neerzetten. Dat deed de Wor-
kumer in zijn tweede poging. Een ri-
sico, want van de zestien finalisten
mocht de helft slechts de laatste
twee sprongen uitvoeren. ,,Mar ast
winne wolst, dan moatst ek risiko’s
doarre te nimmen’’, vond Galama.

Dat Scherjon hem daarna in de
laatste springronde voorbijstreefde,
was helemaal goed. Je beste vriend
zie je graag winnen, was de hartver-
warmende uitleg van Galama. Dat
geloof bij Scherjon, de NFM-titel
pakken, duurde echter maar drie mi-
nuten.

Toen was er vooral sprake van on-
geloof. Want Jaco de Groot sprong
verder dan iedereen. En dat op zon-
dag. Voor een gelovig iemand als De

Groot een bijzondere dag. ,,Er zijn nu
volgens mij vier NFM-finales op zon-
dag geweest en ik heb daar drie van
gewonnen. Vanmorgen ben ik eerst
hier in It Heidenskip, zoals gewoon-
lijk tijdens de NFM, naar de kerk ge-
weest. De preek heeft me wel inspi-
ratie gegeven voor de wedstrijd van
vandaag. Het heeft geholpen’’, vond

de tevreden Woerdenaar.
De beste Hollandse polsstokver-

springer ooit zag zijn opvolger bij de
jongens op grootse wijze de gouden
NFM-hanger veroveren. Reinier
Overbeek wist met een schitterend
Nederlands record zijn categorie te
winnen, voor Wietse Nauta, die de
Friese eer met een tweede plek hoog
hield. Overbeek ljepte 19,81 en gum-
de daarmee het oude record van Age
Hulder (19,24) met een grote haal uit
de boeken.

De derde Hollandse NFM-winnaar
kwam uit de vrouwencategorie.
Wendy Helmes (16,44) bleef de Frie-
se favoriete Marrit van der Wal (vier-
de) ruim voor en liet ook respectie-
velijk Dymphie van Rooijen (die za-

terdag het schansrecord verbeterde
en op 16,65 zette) en de Kollumse Ak-
ke Talsma achter zich.

In de twee overgebleven catego-
rieën konden wel Friese deelnemers
gehuldigd worden. Na een uiterst
spannende finale mocht thuissprin-
ger Freark Kramer zich als junioren-
kampioen laten huldigen. De win-
nende afstand was met 17,77 niet
schokkend te noemen, maar in een
titelstrijd telt slechts de winst.

Sigrid Bokma mocht voor het
tweede jaar op rij de krans ophalen.
Vorig jaar won de ljepster uit Hinde-
loopen de allereerste editie van de
meisjescategorie, dit jaar prolon-
geerde ze die titel door met 14,31 we-
derom het verst te springen.

Winnaar NFM: ‘De
preek in de kerk
in It Heidenskip
inspireerde me’
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