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Piet Scherjon loopt verdiende zege mis
Door Edwin Fischer
IT HEIDENSKIP – Natuurlijk won

Bart Helmholt gisteravond de
dagtitel in It Heidenskip. De fierljepper uit Hurdegaryp is de
laatste weken immers onverslaanbaar en pakte met een
sprong van 19,75 meter zijn tiende dagzege van het seizoen.
Maar eigenlijk had Piet Scherjon de winst verdiend. Met een
prachtige sprong van 19,08
moest de senior A genoegen nemen met de tweede stek.
Twee seizoenen geleden zette Piet Scherjon zijn persoonlijk
record op zijn thuisschans Burgum op 17,88. Dat hij vorig seizoen niet verder sprong was logisch. Scherjon had voetbal, bij
BCV, boven fierljeppen gesteld.
Maar springen in de marge van
de senioren vond de bij de junioren ongenaakbare atleet
niets.

Dit seizoen is het fierljeppen
weer sport nummer één voor de
22-jarige Scherjon. Wat er op de
training al uitkwam, lukte gisteravond op de schansen van It
Heidenskip eindelijk ook in een
wedstrijd.
,,Op de training hie ik al faak
oer de achttjin meter sprongen
en ek al twa kear oer de njoggen-

tjin. Dat hie ik twa wiken lyn al
dien. It wie tiid foar sa’n sprong
yn in wedstriid’’, zei Scherjon.
Gisteren was het zover. Al in
zijn eerste sprong, verre van
technisch goed zo zei Scherjon,
kwam hij tot zijn spectaculaire
verbetering van zijn persoonlijk
record. De 19,08 hield in de wedstrijd heel lang stand. Geen van

de senioren-A kwam ook maar
in de buurt van die afstand en
ook de topklassers beten zich
er op stuk.
Pas door de allerlaatste
sprong van de groep beste Friese ljeppers, van wie anders dan
Bart Helmholt, werd Scherjon
naar de tweede stek verwezen.
Helmholt ljepte met speels ge-

mak naar de winnende afstand
van 19,75.
,,Dat ik wer wûn ha is moai’’,
reageerde Helmholt, ,,mar ik ha
dizze wedstriid allinnich brûkt
as training foar de NFM-wedstriid fan sneon. Ik bin begûn
mei de pols op 10,25 op de fingers te setten en ik bin stopt op
alve meter. Dêrmei bin ik in
moanne earder as foarich seizoen. Dat jout in hiel goed gefoel, want as ik dy 21 meter helje
wol, sil de pols wol safier stean
moatte.’’
Aan 21 meter denkt Piet
Scherjon nog lang niet. Voor
hem is maar een ding belangrijk. ,,It NK. Dat wurdt dit jier yn
Burgum hâlden. Dêr wol ik by
wêze. Dêrfoar moatst by de beste acht fan it klassemint stean.
Mei dizze 19 meter ha ik Thomas
Helmholt, de nûmer acht, wer
yn it fizier.’’

