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Helmholt
wint de
eerste ‘snor’eerste
HARM POSTMA

Oud-trainer Scherjon overleed in fe-
bruari vorig jaar op 56-jarige leeftijd
aan de gevolgen van kanker. De mar-
kante klompenmaker met de goed ge-
vulde snor, medeoprichter en voor-
malig voorzitter van fierljepvereni-
ging Burgum, was een karakteristiek
gezicht binnen de ljepsport.

Vanwege zijn verdiensten voor de
ljepperij en immer fleurige karakter
bedacht de Burgumer fierljepvereni-
ging de Eelke Scherjon memorial. Een
eerbetoon dat volgens huidig voorzit-
ter Hans Helmholt voor eeuwig aan
elke eerste fierljepwedstrijd in Bur-
gum verbonden zal zijn. ,,Moai foar
myn heit”, vond topklasseljepper
Hannes Scherjon (Noardburgum).

Hannes Scherjon, student aan de
kunstacademie, bedacht en ontwierp
de wisseltrofee, een in brons gegoten
snor. ,,Syn holle yn brûns wie in earste
idee. Mar dat fûn ik te gewoan. Dan is
it krekt as joust in persoan fuort. De
snor fan myn heit spruts mear oan en
is foar eltsenien werkenber.”

BURGUM - De eerste Eelke Scherjon
memorial, in het leven geroepen na
het overlijden van ‘de snor’, was za-
terdagavond een prooi voor Bart
Helmholt.

WinnaresWinnares
breekt pols
Voor fierljepster Marrit van der
Wal (It Heidenskip), winnares in
Burgum met 15.16, eindigde de
zaterdagavond erg triest. Zij viel in
haar laatste sprong hard op de
rand van het zandbed en brak
daarbij haar linkerpols. De veer-
tienjarige ljepster, dochter van
oud-ljepper Rients van der Wal,
werd per ambulance afgevoerd
naar het MCL in Leeuwarden.

,,De pols wie dwerstroch, is
goed set en it giet aardich goed
mei Marrit”, vertelde vader Van
der Wal zondagochtend. ,,Mar ik
bin bang dat it seizoen der foar
har opsit. En dêr baalt sy noch it
measte fan.”

‘snor’
‘Syn holle yn brûns
wie it earste idee,
mar dat fûn
ik te gewoan’

De hommage aan zijn vader maak-
te de wedstrijd voor Scherjon wel wat
beladen. ,,Mar it motivearre my foar-
al.” Dat lukte niet om te winnen.
Scherjon werd derde met 18.60 meter.
,,Dêr wie ik wol bliid mei, want ik train
net genôch op it stuit. Oer twa wiken,
as ik klear bin mei skoalle, kin ik mear
traine. Dan begjint foar my it ljepsei-
zoen echt.”

Voor Bart Helmholt kreeg het fierl-
jepseizoen zaterdagavond serieus ge-
stalte. De Burgumer was over de hele
avond eindelijk weer ouderwets soe-
verein, en won met een knappe 20.23.
,,Dit jout fertrouwen en dat hie ik even
noadich. Myn tarieding op it seizoen
wie goed, mar dat kaam der hieltiid
net út.”

Zelfs bij grootmeester Helmholt,
die dit seizoen de kroon op zijn carri-
ère wil zetten, kan de twijfel toeslaan.
,,Dan baal ik fan mysels en as ik net
oppas, krijt dat de oerhân. Hjir kikker-
je ik fan op.”

De dertigjarige Helmholt denkt
weliswaar nog niet aan stoppen, maar
zo’n voorbereiding draaien als voor
dit seizoen wordt in de toekomst las-
tig. ,,Takom jier sil ik yn ferbân mei
myn wurk as polysjeman foaral op yn-
hâld trene. Dat komt it ljeppen net ten
goede. Dus dit seizoen moat de klap-
per wurde.”

Helmholt veroverde, net als de dag-
winnaars van de andere klassen, met
zijn winnende sprong de allereerste
bronzen snor in de geschiedenis. Het
eerbetoon aan Eelke Scherjon is te-
recht, vond Helmholt. ,,Fansels, want
Eelke wie it gesicht fan de ljepperij yn
Burgum. Hy fertsjinnet dit en syn fa-
mylje is der bliid mei. Dus is it in goeie
kar. Mar ik belibje dizze wedstriid net
mei in oar gefoel. Dêrfoar ha ik as po-
lysje-agint tefolle yl op de siel krigen,
tink ik.”

ik te gewoan’

Hannes Scherjon in actie tijdens de wedstrijd die naar zijn overleden vader is vernoemd. FOTO HENK JAN DIJKS


