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Meesterlijke overwinning Scherjon
Als iemand wel eens een grote
overwinning mocht boeken, dan
was het Hannes Scherjon. De van
het fierljeppen bezeten Leeuwar-
der, die al jaren op analytische
wijze zijn sport benadert, was bij
de junioren oppermachtig, maar
won in zijn eerste twee seizoenen
bij de senioren geen grote prijs.
Zaterdag maakte hij zijn belofte
waar en won hij op meesterlijke
wijze de NFM-titel.

Door Edwin Fischer

IT HEIDENSKIP - Hannes Scherjon stond lachend in het zandbed. De
driehoeks-krans in de ene hand en een cheque van €250 in de andere.
Dat laatste kwam uiterst goed uit, bekende hij. ,,Ik gean moarn (zon-
dag, red.) mei in pear maten foar trije dagen nei Skylge. Ik hie mar 75
euro, dus dizze preemje komt my poerbêst út.’’

Het verklaarde meteen de uitzinnige vreugde van een handvol jon-
gemannen op de volgepropte bult. Zij gingen na Scherjon’s sprong
van 20,16 meter helemaal uit hun dak. Dat had dus alles te maken met
de door een sponsor beschikbaar gestelde premie voor een schans-
record. Want Scherjon evenaarde met zijn prachtig uitgevoerde
sprong, inclusief zijn befaamde horizontale Gerhard Vlieger-uit-
sprong, het vorig jaar door Jaco de Groot neergezette schansrecord.

De Hollandse troef gunde de zege en het delen van het schansre-
cord aan Scherjon, maar baalde verschrikkelijk. ,,Omdat ik het zelf
helemaal verprutst heb. Dat ik niet win is niet erg, maar wel de manier
waarop ik verlies. Ik was superfit, ben hier drie dagen en heb lekker
getraind, en dan zo op de wedstrijd springen. Ik baal enorm.’’

Hannes Scherjon had er geen boodschap aan. Hij constateerde dat
alles in de vierde en laatste sprong op de juiste plek viel. ,,Ik siet wat te

kloaien mei de oanrin en it setten fan ’e pols. Yn de tredde ha ik de
pols sa setten dat ik eins wist dat ik wiet gong. Mar dat moast om
eksakt te witten wêr’t ik de pols yn de lêste sprong sette moast. Doe’t
ik yn dy sprong yn de stok siet, moast ik al laitsje. Doe wist ik dat ik fier
gean soe.’’

En ver was het. Met zijn 20,16 voegde hij zich achter Bart Helmholt
en Thewis Hobma als derde Fries in het rijtje 20-meterspringers. De
eerste kwam niet verder dan brons (18,77), maar had zijn enkelblessu-
re als excuus. Het zilver was voor thuisspringer Oane Galama, die
evenwel nog altijd met een onwillige rug kampt. 

Het was wellicht de reden van het grote verschil tussen winnaar
Hannes Scherjon en de andere podiumbetreders. Feit was wel dat de
Friese ‘1-2-3’ hard aankwam in het Hollandse kamp.

Met het oog op het Nederlands kampioenschap, over vier weken in
Linschoten, werd derhalve een tikje uitgedeeld door de Friese kan-
nonnen. ,,Maar elke wedstrijd is bij het fierljeppen anders, dus ik
maak me niet druk hoor. Het NK kan door iedereen gewonnen wor-
den. En ja, ook door Hannes. Die kan ik nu bij het rijtje favorieten
voegen’’, zei Jaco de Groot. 

Hannes Scherjon won zaterdag op indrukwekkende de NFM-titel. Foto Simon Bleeker


