
Hannes Scherjon ‘kening’ van ljepperij Burgum
Door Edwin Fischer

BURGUM - Met het vijftigjarige ju-
bilieum van het wedstrijdfierl-
jeppen vond het FLB (Frysk
Ljeppersboun) het een goed
idee om het aloude ‘Kening-
sljeppen’ voor een eerste-klas-
sewedstrijd in ere te herstellen.
Die eer viel Burgum te beurt en
het moet gezegd, het werd op
de volgepakte schansen een
doorslaand succes. Niet in de
laatste plaats dankzij Hannes
Scherjon. De junior bleek over
de hele avond de allerbeste te
zijn en liet zich met een mooie
afstand van 18,83 meter tot de
terechte kening kronen.
Het Keningsljeppen vond in de
beginjaren vooral plaats op de
schansen in de dorpen (Bit-
gum, Hallum en Âldtsjerk) waar
ook veel aan kaatsenwerd ge-
daan. De opzet van die wedstrij-
den week af van de gewone: na

de drie voorrondesprongen
voor het klassement, mochten
de finalisten met een schone lei
elkaar nogmaals in drie spron-
gen betwisten. De beste senior
of junior werd kening, de beste
dame keninginne en de winnaar
van de jongens mocht zich
prins noemen.

Met exact dezelfde regels werd
gisteravond in Burgum een ou-
de traditie nieuw leven ingebla-
zen. Want dat er ook volgend
seizoen weer een keningswed-
strijd gehouden moet worden,
daar was iedereen het wel over
eens. ,,Dit is in hiel aparte wed-
striid, mar wol hiel moai om te
springen. It mei om my in tra-
dysje wurden’’, vond Bart
Helmholt. Hij zei het wel als een
boer met kiespijn, want de klas-
sementsleider van de senioren
stond vorstelijk te balen.

Hij slaagde er immers niet in

om de verste afstand in de fina-
le te ljeppen. En dat uitgere-
kend junior Hannes Scherjon
hem de baas was, deed zeer. ,,Ik
ha mysels fierstente folle druk
oplein. Ik woe te graach dizze
wedstriid winne. Dit is in hiel
goeie lear foar de wichtige wed-
striden dy der no oankomme. It
gong allegear fierstente rûch.’’
De keningstitel zat er daardoor

voor hem eigenlijk vanaf de eer-
ste finalesprong al niet meer in.
Net voordat de Hurdegarypster
zijn eerste poging waagde, ljep-
te Scherjon op de junioren-
schans naar een knappe 18,70.
Hij zette daarmee niet alleen
zijn eigen schansrecord - eer-
der dit seizoen 18,30 - een stuk
scherper, maar maakte daar-
mee de wedstrijd ook hard. 

,,Doe’t ik dy sprong makke hie,
wist ik dat de oare ljeppers al-
legear hast in perfekte sprong
meitsjen moasten om oer myn
ôfstân hinne te gean’’, zei de
Noardburgumer lachend.

Helmholt kwam nog tot 18,30,
de tweede afstand, maar zag
Scherjon in zijn derde en laat-
ste sprong zelfs naar 18,83 vlie-
gen. Het was de kroon op een
mooie avond Keningsljeppen
en vooral een mooie generale
voor het over enkele weken in
Winsum te houden Fries kampi-
oenschap, vond Scherjon.

,,No moat ik wol sizze dat Bur-
gum echt myn skâns is en Win-
sum net. Mar ek dêr ha ik dit
seizoen einliks wol goed spron-
gen, dus as ik hjir fan eltsenien
winne kin, dan moat it op it FK
ek kinne. De útdaging is it win-
nen fan de Sulveren pols, as
bêste ljepper fan ’e dei.’’


