
Hannes Scherjon wint generale FK
Door Edwin Fischer

IJLST - Zoals voor elke wedstrijd dit seizoen zal het ook
voor zaterdag een grote gok worden om de winnaar van
het Fries kampioenschap aan te wijzen. Dat werd gister-
avond in IJlst opnieuw bevestigd. Twee dagen na het fa-
buleuze nationaal record van Bart Helmholt was nu Han-
nes Scherjon de beste. Met 19,30 won de Noardburgumer
de generale voor het FK en daarmee zijn derde dagtitel.

Dat Bart Helmholt dé te klop-
pen man is voor zaterdag, was
bekend. De Hurdegaryper won
inmiddels acht dagtitels en ljep-
te in een week twee keer over
de 20 meter, waaronder dus het
20,60 meter verre Nederlands

(en wereld)record van afgelo-
pen maandag.

Gisteren werd Helmholt, ver-
moeid door zijn werk als poli-
tieman, tweede met 19,19 me-
ter, 11 centimeter achter win-

naar Hannes Scherjon. Die zette
in zijn allereerste sprong 19,30
op het scorebord en dat bleek
genoeg voor de zege.

,,Eins hie ik it net yn de holle,
mar ik ha juster (dinsdag, red.)
in hiele dei rêst nommen, net
traind. Dat hat my poerbêst fol-
dien. Dat doch ik moarn (van-
daag, red.) noch ris in kear’’, zei
Hannes Scherjon.

De verdediger van de sulveren
pols, die hij vorig jaar met een
afstand van 19,69 als junior op
het FK won, gaat morgen nog
wel even in Winsum trainen. 
,,Bjinse (Wolters, trainer van
fierljepvereniging Burgum, red)
komt spesjaal in dei earder wer-

om fan fakânsje en kin dan noch
moai alles goed besjen en wat
tips jaan. Want ik tink dat der
wol wer in 19,69 nedich wêze sil
om saterdei te winnen.’
Naast Helmholt en Scherjon be-
wees ook Oane Galama goed ge-
noeg te zijn om zich in de Friese
titelstrijd te kunnen mengen.
De Heidenskipster zette met
18,69, een sprong buiten de sec-
tor, 18,66, 18,81 en nogmaals
18,69 een prachtige serie neer
op de keurig geprepareerde
schansen in IJlst.
,,It wie in hiele beste searje. Dat
jout ek in hearlik gefoel foar it
FK. Bart is wol de absolute fa-
voryt, mar wy kinne allegear yn
Winsum winne. Al ha ik dit sei-

zoen noch net ferlern yn Win-
sum’’, lachte Galama veelzeg-
gend.
Zorgen om de Nederlands re-
cordhouder maakte hij zich
toch niet. ,,Ik wit net hoe’t Bart
tinkt, mar ik kin my foarstelle
dat hy ûnbewust dochs wat fan
tefredenheid oer him hat. En hy
sil dochs net twa kear yn in wi-
ke sa fier springe.’’
Hannes Scherjon dacht even-
wel precies andersom. ,,As Bart
it moandei kin, dan kin hy it sa-
terdei ek.’’ Helmholt zelf hield
zich wijselijk stil. Al weet hij als
geen ander dat resultaten uit
het verleden geen enkele garan-
tie voor de toekomst zijn. Juist
dit fierljepseizoen niet.

Bart Helmholt slaagde er gisteren niet in de zege te pakken, maar is voor het FK wel de grote favoriet. LC/ Anne Zorgdrager


