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Beste Skûtsjelief-
hebbers,
Ook dit jaar is het de redactie weer gelukt 

een prachtig magazine te produceren welke 

boordevol informatie staat. 2015 Wordt voor 

ons in alle opzichten een spannend jaar. Na 

vorig jaar op een keurige 2e plaats te zijn 

geëindigd en hiermee de promotie naar de 

A-klasse ligt de lat alweer hoog. 

Terugkijkend realiseren wij ons maar al te 

goed dat het snel gegaan is. Het lijkt nog 

maar kort geleden dat wij onwennig zijn be-

gonnen met ons kleine skûtsje in de a-klein 

klasse. Nu zeilen wij inmiddels mee in de ere-

divisie van het skûtsjesilen. Aan onze visie is 

de afgelopen jaren nog niks veranderd, wij 
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Wedstrijdkalender
      2015

vOOrseizOeN Datum Wedstrijd 
za.  18-04-2015  Langweer 10:00

zo.  19-04-2015   Langweer 10:00

iepen Dei  02-05-2015  Tijnje  14:30

Lemmer Ahoy 14-05-2015  Lemmer  10:00

Lemmer Ahoy 15-05-2015  Lemmer  10:00

Lemmer Ahoy 16-05-2015  Lemmer  10:00

slag om Heeg 06-06-2015 Heeg 10.00

slag om Heeg 07-06-2015 Heeg 10.00

Tûke Joekie bokaal 27-06-2015 Oudega 09:30

iFKs 2015 (1 AugusTus TOT eN meT 8 AugusTus)
 Datum Wedstrijd 
za. iFKs  01-08-2015  Hindeloopen  14.00

ma.  03-08-2015  stavoren  14.00

Di.  04-08-2015  Heeg  14.00

Wo.  05-08-2015  sloten  14.00

Do.  06-08-2015  echtenerbrug  14.00

vr.  07-08-2015  Lemmer  14.00

za.  08-08-2015  Lemmer (Finale) 14.00

NAseizOeN
 Datum Wedstrijd  

Friese Hoek race 03-10-2015 Lemmer 10:00 

Friese Hoek race 04-10-2015 Lemmer 10:00 

iFKs slotwedstrijd 10-10-2015  Heeg 10:00 

roekoepôle race 17-10-2015  sneek 10:00 

roekoepôle race 18-10-2015  sneek 10:00

Naam Jaap Hofstee
Functie Schipper

Naam Oene de Vries
Functie Voorhouder bij de fok

Naam Paul de Koster
Functie Adviseur

Naam Gerrit Overwijk
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Naam Anne van den Berg
Functie Schotenman

Naam Monique Menger
Functie Opstapper

Naam Richard Veenstra
Functie Schotenman
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Naam Sipke Lageveen
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Naam Arjen Post
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Naam Haiko Lageveen
Functie Voordekker

Naam Abe Reidinga
Functie Opstapper
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Naam Alie Rodenburg
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Naam Tjitske de Groot
Functie Peilster en (reserve) 
 roefvrouw

Naam Hans Hofstee
Functie Lierenman 

Naam Johan Hoen
Functie Assistent lierenman

Naam Reinder van der Meer
Functie Fokkenist

Naam Jan Haantjes
Functie Voorhouder bij de fok

willen op een sportieve manier het hoogst 

haalbare uit onszelf en het skûtsje halen. 

Afgelopen winter hebben we de puntjes 

weer op de i gezet om ‘t swarte Wief ge-

reed te krijgen voor de titanenstrijd. zoals 

gebruikelijk hebben we in februari weer 

onze winter bijeenkomst gehad bij Café res-

taurant Overwijk. Dit keer met gastspreker 

Klaas Jansma. Het was een volle bak in de 

zaal. Het doet ons goed te beseffen dat wij 

zo’n grote achterban hebben die het Tynster 

skûtsje een warm hart toedraagt. Komend 

seizoen kunt u via onze website, welke mo-

menteel geheel vernieuwd wordt, op de 

hoogte blijven van de evenementen en wed-

strijden rondom onze stichting. 

Wij zullen dit jaar ons best doen ons staande 

te houden in de grote A-klasse en hopen te 

zorgen voor een spektakel. maar minstens 

zo belangrijk is een positief en sportief jaar 

waarbij wij gezamenlijk ‘t swarte Wief in de 

schijnwerpers kunnen zetten. Namens het 

stichtingsbestuur, bemanning, opstappers 

en vrijwilligers wens ik u veel leesplezier en 

hopelijk tot ziens het komende seizoen.

 Paul de Koster,  

    
voorzitter

De bemanning 
van 
2015



Het kampioensbal 
de A-klasse, 
een voorbeschouwing

De IFKS is qua grootte de SKS al jaren voorbij. Waar het de 
kwaliteit en snelheid van schepen betreft, is het verschil 
door de jaren heen alsmaar kleiner geworden. Teren veel 
SKS-schepen op subsidies en machtige commissies, waren 
in de IFKS het jarenlang de particuliere eigenaren die hun 
hoofd boven water moesten houden met ploegjezeilen en 
eigen geld. Inmiddels is er binnen de IFKS veel veranderd: 
steeds meer skûtsjes zijn eigendom van stichtingen. ’t 
Swarte Wief is een voorbeeld van hoe met behulp van een 
stichting en een PR-machine de weg naar de top kan worden 

ingeslagen. 

Nooit wist een schipper zowel de A-klasse te winnen als de a-klein. 

eén schip daarentegen presteerde dit wel, de Lutgerdina smeltekop 

won de iFKs in de eerste twee jaar van haar bestaan, met een uiter-

aard veel kleiner deelnemersveld. Drie jaar na de invoering van de 

kleine klasse werd het schip 14 jaar na haar laatst behaalde iFKs-

kampioenschap de winnaar in de kleine klasse, hetzij met een an-

dere schipper. voor Jaap kan dus een primeur klaarliggen. De kans 

dat dit in 2015 al zal gebeuren is uiteraard klein. De A-klasse is, vol-

gens zij die er verstand van hebben, één van de sterksten in jaren. 

De klasse zit vol met skûtsjes die zichzelf al meerdere malen hebben 

bewezen.

De grootste favorieten zijn ongetwijfeld sikke Heerschop met zijn 

Wylde Wytse en Jelle Talsma met de Jonge Jan. Dit laatste schip voer 

in de beginjaren van de sKs al mee met veel succes. in 1982, in het 

beginjaar van de iFKs, zeilde dit originele wedstrijdschip al mee. Na 

meerdere malen te zijn verwisseld van eigenaar kwam het in 2007 in 

handen van Talsma. Hij werd er gelijk kampioen mee in de C-klasse, 

het jaar erop in de B-klasse en vervolgens behaalde hij de grand slam 

met het kampioenschap in de A-klasse. Talsma maakte de Ferrari van 

het skûtsjesilen tot de Ferrari van weleer en is ieder jaar weer één 

van de grote favorieten. zijn tweede kampioenschap wist hij echter 

pas afgelopen jaar te behalen. Dit is niet te wijten aan Talsma, maar 

meer aan de vele andere snelle schepen en doorgewinterde beman-

ningen. sikke Heerschop deed vorig jaar ook lange tijd mee om het 

kampioenschap, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een 

vijfde plek. in 2013 was hij nog de kampioen. Dit jaar zal hij gebrand 

zijn om het kampioenschap naar zich toe te trekken.

er zijn echter nog veel meer kapers op de kust. Froukje meijer, de 

dochter van vijfvoudig kampioen sieb meijer debuteerde vorig jaar 

met een prachtige tweede plek op het hoogste niveau. De Jonge 

Jasper, heeft zichzelf al jaren bewezen. Wellicht mede door de ad-

viezen van haar vader zal zij misschien dit jaar wel de eerste vrouwe-

lijke kampioen in het skûtsjesilen maken. it Doarp eastermar van ge-

ale Tadema is een ploeg vol jonge honden. Doorgewinterde zeilers 

die vanaf 2007 al bezig zijn met hun missie om het kampioenschap 

naar de Wâlden te halen. De laatste drie jaar eindigden zij steevast 

in de top 5. 

Opsterland heeft volgend jaar twee skûtsjes actief in de A-klasse. 

Naast ‘t swarte Wief is Arend Wisse de Boer actief op het grootste 

podium, hij komt uit voor gorredijk. De Boer zeilde de afgelopen 

drie jaar telkens met een ander schip in de iFKs. Na een afgetekend 

kampioenschap met de legendarische Oude zeug moest hij het in 

2013 doen met het geleende Langweerder skûtsje: de Twee ge-

broeders. Dit zou geen gemakkelijke opgave worden volgens velen, 

maar de Boer verraste iedereen met een knappe vijfde plek. Par-

does werd het schip teruggeroepen naar Langweer. in 2014 kwam 

hij daarom uit met de swan fan Donia, die hij overnam van dezelfde 

Langweerders. De gerdyksters namen het schip stevig onder handen 

en werden derde, waar er nog meer in had gezeten. Dit jaar is hij 

ook een grote kanshebber.

Dan zijn er in de iFKs nog enkele oudgedienden actief die men ze-

ker niet mag uitvlakken. Tony Brundel werd in 2012 voor de vijfde 

maal kampioen in de iFKs, een unicum dat hij deelt met sieb meijer. 

vorig jaar zeilde hij een enigszins kleurloze iFKs, maar hij blijft met 

zijn Lytse Lies altijd één van de outsiders voor het kampioenschap. 

Walter de vries is ook zo’n oudgediende. eenmaal werd hij kampi-

oen. De laatste jaren wil het niet echt lukken, maar handhaving is 

voor hem geen probleem geweest. Hij vaart altijd wel een goede 

wedstrijd, maar een kampioenskandidaat is hij normaal gesproken 

niet. 

maar liefst negen verschillende skûtsjes behaalden vorig jaar een 

podiumplaats na een wedstrijd. Dit vertelt iets over de kleine ver-

schillen in deze klasse. Kanshebbers en outsiders alom. De debutan-

ten zullen zich hiertussen moeten zien te handhaven. B-klasse kam-

pioen Jilles Bandstra acteerde in 2011 al één seizoen in de A-klasse 

waaruit hij gelijk weer degradeerde. Dit jaar mag hij het opnieuw 

proberen en zal hij er alles aan doen om in de klasse te blijven. Dit 

geldt normaal gesproken ook voor ons schip en onze medepromo-

vendus Lucas Bouma. Bouma vaart met de grutte Pier, dit schip was 

met de gebroeders Los aan het helmhout van 2007 tot en met 2011 

veel voorin te vinden in de A-klasse en de gebroeders werden er ook 

kampioen mee. Normaal gesproken zou dit schip dit weer moeten 

kunnen herhalen. 

Ten slotte moeten wij het ook nog even hebben over ’t swarte Wief. 

in 2012 was het schip nog een verroeste badkuip, een jaar later was 

het een kampioenschip, weer een jaar later promoveerde het mid-

dels een tweede plek naar de A-klasse. Tot 2008 had de bemanning 

geen noemenswaardige zeilervaring, nu teren zij op zeven jaar erva-

ring. voor het eerst komen zij tussen de echte mannen (en vrouw). 

Het jongensboek is afgesloten, het mannenboek begint. Het doel is 

zonder meer handhaving. De A-klasse mag men beschouwen als de 

examenklas waarin wij hopen te slagen en het liefst met een ruime 

voldoende. sommigen dichtten ons door de snelle progressie en de 

verassende elementen van het schip een outsiderrol toe. Niemand 

zal echter hier zijn geld al op willen inzetten. De A-klasse is onvoor-

spelbaar. mijn vorige voorspellingen kwamen steeds redelijk uit. ik 

toon mij moedig en doe alsnog een zeer gewaagde voorspelling, 

uiteraard weer op persoonlijke titel en met de wetenschap dat ik 

Piet Paulusma’s weervoorspellingen betrouwbaarder acht.

Favorieten: Jelle Talsma met de Jonge Jan, Froukje meijer met de 

Jonge Jasper en sikke Heerschop met de Wylde Wytse

Outsiders: Arend Wisse de Boer met de Drie gebroeders, Lucas Bou-

ma met de grutte Pier, Tony Brundel met de Lytse Lies, siebo zijsling 

met de striidber, geale Tadema met it Doarp eastermar.

middenmoot: Jilles Bandstra met de Lonneke, Jeroen de vos met de 

eelkje ii, michiel Kalsbeek met de raerder roerk, Jaap Hofstee met 

’t swarte Wief en merijn Olsthoorn met de emanuel.

Achterhoede: Walter de vries met de goede verwachting, Klaas Ku-

perus met de zes gebroeders en robert de Jong met de Frisia.

is het nou de sKs of de iFKs die de crème de la crème vormt 

van het skûtsjesilen? Kenners zullen hier niet snel over uit 

zijn. De besloten sKs en de open iFKs zullen beiden claimen 

dat zij de top van het skûtsjesilen zijn. Feit is dat de iFKs open 

staat voor iedereen die eraan wil deelnemen en dat men bij 

de sKs het altijd moet doen met een schipper uit een schip-

persfamilie van weleer. 



Dit gegeven is onze lierenmannen wel toevertrouwd, fanatiek als 

ze zijn. Al vanaf de beginperiode in 2008 is Hans Hofstee de 1e lie-

renman geweest op 't swarte Wief. De laatste jaren wordt Hans 

hier steevast bij geassisteerd door Johan Hoen. geen overbodige 

luxe want door de ontwikkelingen op het skûtsje kwamen er steeds 

meer taken te liggen bij de lierenman. Ook kunnen de schotenman-

nen richard en Anne in het kader van functieroulatie bijspringen 

om indien nodig de taken van de lierenman uit te voeren.

Hans Hofstee (41 jaar),  is werkzaam als constructiebankwerker bij 

Landustrie in sneek. samen met Tjitske woont hij in een prachtig 

woonboerderijtje aan de rand van Tijnje. Op het naastgelegen 

perceel beschikken zij nog over een grote loods, waar in de win-

termaanden de onderhoudswerkzaamheden aan het skûtsje uitge-

voerd kunnen worden. Hans is een op en top techniek man. Onder 

zijn sneker collega's zijn velen actief in de skûtsjewereld, wat dan 

ook een populair gespreksonderwerp is bij de koffieautomaat. en 

niet zelden zal er eens een onderdeel van een skûtsje worden ge-

produceerd in de enorme bedrijfshallen van zijn werkgever. 

Johan Hoen (32 jaar), voorheen werkzaam bij sponsor Harm Poort-

man, verdient de kost als zelfstandig ondernemer. sinds 2005 be-

stiert hij zijn eigen bedrijf Johan Hoen Tuinmachines Bv in een pand 

op het industrieterrein van gorredijk. Het bedrijf is onder andere 

dealer van Husqvarna en inmiddels uitgegroeid tot een gevestigde 

naam in de regio. samen met Hendrika woont Johan nabij het cen-

trum van gorredijk. Door zijn drukke werkzaamheden is het voor 

Johan wel eens lastig om vooral bij zaterdagse activiteiten van 't 

skûtsje aanwezig te zijn. Hij moet hierdoor wel eens een wedstrijd 

missen, echter voor een training zal hij zelden of nooit verstek laten 

gaan.

vanwege de grote hoeveelheid tijd die Hans aan het skûtsje be-

steedt blijft er weinig tijd over voor andere hobby's, of het moet 

dan wel zijn dat Hans na de gedane arbeid graag een biertje drinkt 

De    lierenmannen, 

een bijzonder stel
voor deze editie van "yn petear mei" gingen we op bezoek bij de mannen die doorgaans de lier be-

dienen op 't swarte Wief. De lierenman zorgt er in het algemeen, samen met de schotenmannen, voor 

dat het grootzeil er optimaal bij staat. met de lier bedient hij de nokkenval (piek), de zeilsval (klauw) 

en de fokkenval. met blokken en touwen bedient hij het onderlijk en de hals. Niet in de laatste plaats 

is de stand van de rabanden zeer belangrijk om het grootzeil er in alle omstandigheden optimaal op te 

krijgen. Tijdens het gijpen haalt de lierenman de druk uit het grootzeil door met behulp van de kraan-

lijn de giek iets te liften. Allerlei middelen dus die de lierenman tot het uiterste moet benutten, immers 

hoe beter het zeil staat, des te sneller het schip gaat.

met zijn skûtsjevrienden. voor Johan geldt eigenlijk hetzelfde, zij 

het dat Johan de laatste tijd met enige regelmaat een stukje gaat 

te hardlopen. Dit laatste wellicht voortvloeiend uit de gezamenlijke 

doelstelling om het totale bemanningsgewicht met ca. 75 kg. te re-

duceren.

zodra de mannen aan boord stappen voor een training of wedstrijd 

is het eerst zaak dat de eigen zeilkleding en persoonlijke uitrusting 

voor elkaar zijn. vooral Hans moet nog wel eens zoeken om zijn 

zwemvest, die dan dikwijls door Johan of Tjitske weer ergens onder 

een huik vandaan moet worden getoverd. Ondertussen wordt met 

de rest al druk gespeculeerd over de weersomstandigheden en de 

mogelijke trim. Nadat in overleg met schipper en bemanning het 

definitieve plan is vastgesteld kan het schip worden opgetuigd. De 

lierenmannen zorgen ervoor dat de mast op spanning wordt gezet 

en alle vallen en kabels worden bevestigd. vervolgens worden alle 

overige blokken en touwen gecontroleerd en indien nodig de ra-

banden bijgesteld. vaak helpen ze ondertussen ook nog de mannen 

op het voordek bij het optuigen van de fok. 

voor Johan geldt het 'technisch bezig zijn' als mooiste aan de func-

tie van lierenman. "We zijn continu bezig om punten te verbete-

ren, en dat blijft enorm boeiend". Johan, begonnen op het skûtsje 

als voorhouder bij de fok, voelt zich in zijn nieuwe functie daarom 

veel beter op zijn plaats. Hans sluit zich volledig bij deze zienswijze 

aan en vult aan dat de centrale positie op het schip de functie ook 

enorm leuk maakt. "Je krijgt van alles mee wat er zowel op het 

voor- als het achterdek gebeurt", aldus de toevoeging van Hans.

De lierenmannen krijgen mede door de centrale plaats op het schip 

alle handelingen gedurende een wedstrijd wel aardig mee. Be-

halve tijdens het uitvoeren van de verschillende manoeuvres van 

het schip. "Tijdens de manoeuvres als een overstag situatie moe-

ten er heel veel handelingen in zeer korte tijd worden uitgevoerd. 

Dan raak je de oriëntatie op de rest van het wedstrijdveld wel eens 

even kwijt", aldus beide mannen. Tijdens de verschillende slagen 

blijven de heren alert om zo nu en dan de boel indien nodig iets bij 

te stellen, maar is er wel ruimte om de rest van het wedstrijdveld 

even goed te overzien. "De aandacht mag echter nooit verslappen 

want het grootzeil moet er onder alle omstandigheden optimaal bij 

staan. “en anders zorgen de mannen van het achterdek er wel voor 

dat we niet verslappen." Het mooiste deel van de wedstrijd vinden 

beide unaniem de hectiek tijdens de start. "Het is een fase dat je 

soms heel snel moet schakelen." "Het is altijd heel spannend hoe je 

uit een start komt, het moment is altijd erg bepalend voor de rest 

van de wedstrijd."

Na enige aarzeling geven Johan en Hans beide toe dat ze het meest-

al wel aardig met elkaar eens zijn over de uit te voeren taken op het 

schip. "Doordat we inmiddels aardig ervaring hebben opgedaan 

voeren we de handelingen doorgaans op routine uit. er is wel eens 

een klein verschil van inzicht, maar hier zijn we het meestal na enig 

overleg al snel weer over eens." Wel geven de beide lierenmannen 

aan dat ze, samen met de overige bemanning, continu alert zijn op 

verbeterpunten. Kleine verbeteringen worden na overleg meestal 

snel tot uitvoer gebracht, voor de ingrijpender aanpassingen geldt 

dat de wekelijkse klusavonden in de winterperiode hier zeer ge-

schikt voor zijn.

Het debuut in de A-klasse baart de heren tot nu toe nog niet veel 

zorgen. "ik hoop dat we er niet meteen weer uitvliegen", aldus Jo-

han, "maar gezien de verbeteringen in de trim ten aanzien van vo-

rig jaar zie ik het wel positief in." Hans kan dit alleen maar beamen 

en kijkt ook vol verwachting uit naar komend seizoen. "Je moet 

natuurlijk ook wat geluk mee hebben. De skûtsjes in de A-klasse zit-

ten qua snelheid dicht bij elkaar en als je een paar keer pech hebt 

kun je een goede positie zo maar verspelen." Toch zien de beide 

lierenmannen het positief in en zijn ze ook zeer benieuwd hoe het 

nieuwe grootzeil zal bevallen. Tot slot willen ze nog maar eens be-

nadrukken dat, naast dat de groep zeer gedreven en fanatiek is, 

de gezelligheid in deze groep ook altijd nog een zeer belangrijke 

factor is en blijft.



vlagje wordt aan de riB vastgebonden en wij zijn klaar voor het 

twitteren vanuit het wedstrijdveld! maar de wind is weer nergens 

te bekennen. Lamgeslagen liggen de skûtsjes te dobberen op het 

water. een uitstelvlag blijft steeds hangen op het startschip. een 

mooi moment om eens van dichtbij te kijken waar iedereen mee 

bezig is. ’t swarte Wief blijft, serieus als ze zijn, stoïcijns doorzeilen. 

zuchtje voor zuchtje showen ze hun tuigage. ik vraag Klaas-Jan om 

maar wat te gaan cruisen door het veld. We zien de schipper van de 

Lege Walden met een paraplu boven zijn hoofd. Het regent niet, 

maar het houdt de zon mooi tegen. even verderop zien we een 

bemanning die de blauwalgwaarschuwingen voor lief nemen en ze 

besluiten een frisse duik te nemen. 

Wij kijken nog even bij het startschip en als de wedstrijd vervolgens 

wordt afgelast, moeten wij concluderen dat ons debuut als pers-

boot in de B-klasse nog moet gaan komen. ’s middags pakken wij 

nog wel de A-klasse mee en kunnen wij alvast even wennen aan 

volgend jaar.

vanaf sloten gaan wij dan toch los. We vliegen naar de start en 

zijn mooi op tijd om eens een start van dichtbij te zien. een start 

is voor een zwaardenman altijd maar iets chaotisch. Overal waar 

je kijkt zijn skûtsjes, je kijkt naar beide zijden of ze niet te dichtbij 

komen en je  hoopt natuurlijk vrij en veilig te zijn. De adrenaline zit 

er hevig in en beide handen zitten aan het touw. Je wilt het schip 

naar voren schreeuwen maar je houdt je wezenlijk stil aangezien de 

schipper, adviseur en voordekker er alles aan moeten doen om een 

gunstige positie te krijgen. Nu zou het rustiger moeten zijn, je zit 

op de riB en je ziet veel schepen een poging doen om snel over de 

lijn te gaan. Alles lijkt boord aan boord te liggen. Het startgevoel 

maakt zich echter wel snel van je meester. De pot heeft het bootje 

gelijk met de startlijn liggen. mijn oog kijkt door de lens van de 

spiegelreflex. ik zoek ’t swarte Wief. veel schepen liggen op een 

lijn, maar ik ontwaar nergens hét schip. ineens komt in een hoek ’t 

swarte Wief opdoemen. met volle vaart zeilt zij voor het startschip 

langs, terwijl de andere schepen druk met elkaar in de weer zijn 

om niet te vroeg de startlijn te passeren. We tellen af naar de start 

en wij zien tot ons grote spijt dat er tijdens het startschot al diverse 

skûtsjes de lijn zijn gepasseerd. Het zijn er teveel en de start wordt 

algeheel vals verklaard. De mooiste start van ’t swarte Wief bij mijn 

weten verliest hierdoor haar waarde. 

Een week 
          lang op een 
                     RIB

Wij moeten opnieuw starten, tien minuten later, en nu zit Jaap in 

de drukte. We ontwaren het skûtsje weer door de lens maar een 

vliegende start zit er niet in. Wij volgen ’t swarte Wief bij de bo-

venste ton. ik word chagrijnig, ik word wanhopig en Klaas-Jan? De 

pot blijft rustig, hij luistert niet eens meer naar mij. Als ik hem vraag 

of wij niet in de weg liggen dan komt er geen respons. Klaas-Jan 

maakt zich nergens druk over. Hij is de kapitein en een landrot als ik 

moet zich vooral bezighouden met de telefoon en de camera, niet 

met de kapitein. zo gaat het de hele week wat door, je went eraan 

en begrijpt dat hij natuurlijk gelijk heeft. ’t swarte Wief lijkt onder-

tussen achteruit te zeilen. een elfde plaats, oh mijn god daar gaat 

het kampioenschap denk ik. Als ze dan toch achtste worden ben ik 

bij lange na niet gerustgesteld. gelukkig loopt alles goed af. 

Op echtenerbrug gaan Christian en Alie ook mee in de riB. gezellig 

en allemaal extra ogen die mij het twitteren gemakkelijk maken. 

Alie, schippersvrouw en logischerwijs een zenuwpees meent ook 

dat onze kapitein adviezen nodig heeft. De pot blijft onbewogen 

en geniet op zijn eigen manier. We hoeven ons nergens druk over 

te maken, wij winnen en het is een mooie dag. 

Op de vrijdag bevinden wij ons op Lemmer, het gaat een drukke 

dag worden. De iFKs heeft een sponsordag en niemand kan de A-

klasse twitteren, dat ga ik dus doen. Daarnaast zullen deze dag de 

B-klasse en de C-klasse tweemaal starten. met de a-klein klasse er 

nog bij zijn dat dus zes wedstrijden. van 10 uur tot 18 uur zijn wij op 

het water in de riB. Tussen de wedstrijden door hebben we telkens 

15 minuutjes pauze op het volgschip. Dan wordt de mobiel opgela-

den en worden er broodjes gegeten. eerst gaan wij nog voor anker 

liggen voor de Ortolan om vervolgens de wedstrijden te volgen. De 

camera in de aanslag en de telefoon erbij, en oh ja een laptop. Niet 

om tussendoor te patiencen maar om de mobiel op te laden tijdens 

de wedstrijden. Als een geoliede machine doen wij de hele dag ver-

slag. Wij zijn getuige van botsingen en we zien ook ’t swarte Wief ’s 

middags in twee protesten terechtkomen. Na de wedstrijd brengen 

wij schipper en adviseur nog even naar de kapitein van het enige 

schip dat zijn protest volhield. Na een amusant gesprekje blijkt dat 

zij het protest laten vallen en ook Jaap doet dit. ik heb een primeur 

en schakel even stiekem over naar ‘t swarte Wief account: we zijn 

gepromoveerd!

De laatste wedstrijddag wordt spannend. De avond van tevoren 

lees ik de verschillende klassementen even door en ik zie dat de 

kampioen nergens zeker is. Hopelijk kan ik ondertussen de virtu-

ele eindstanden bijhouden. in de ochtend word ik wakker en ga 

ik naar het dek om een sigaret te roken. mijn aansteker heeft het 

er maar moeilijk mee, de wind giert in de haven. Al snel leer ik dat 

op het iJsselmeer een windkracht 7 staat. mijn gemoedstoestand 

wordt er niet beter op, ik stuur een What’s app naar de organisatie 

en meerdere app-jes later kan ik meedelen dat er geen wedstrijd 

wordt gevaren. De apotheose van het kampioenschap en ons twit-

ter-avontuur komt er niet. 

in de middag trotseren wij nog even het iJsselmeer met de riB om 

het startschip te zoeken. We vinden het contraschip en leveren onze 

persvlag met weemoed in. gelukkig heeft de pot nog een verrassing 

in petto. met volle snelheid door de hoge golven heenvaren in de 

veronderstelling dat ik doorweekt zal worden. zijn opzet faalt en 

een boeggolf zorgt er ironisch genoeg voor dat hijzelf doorweekt 

is. Ons Hielke en sietse avontuur zit er op. 

Sinds de IFKS 2014 beschikt de stichting over een ei-
gen RIB, een Rigid Inflatable Boat, oftewel een op-
blaasboot. Het bootje heeft meerdere gebruiksmo-
gelijkheden. Je kunt het gebruiken om mensen te 
pendelen tussen wal en volgschip, je kunt het aan het 
skûtsje vastbinden om twee keer zo snel als anders 
van Sneek naar Stavoren te varen, je kunt het gebrui-
ken als speelgoed door er een band achter te hangen 
of je kunt het gebruiken als persboot.

Het is maandag op het iJsselmeer. Na de zaterdags vanaf het volg-

schip met mijn mobieltje wat te hebben getwitterd, is het nu tijd 

om de kapitein in te seinen, we gaan los. Klaas-Jan “de pot” van der 

Krieke zet zijn captain pet op en maant mij een reddingsvest om te 

doen. Dat lijkt wel zo professioneel. Dat het iJsselmeer alles behalve 

onstuimig is moet ik maar voor lief nemen. ik nestel mij voor op de 

punt met mijn mobiel in mijn hand en de geleende camera voor mij. 

De pot start het bootje en de trossen moeten los. Onbewogen vliegt 

hij met het bootje richting het wedstrijdveld. ik begin alvast te twit-

teren op het iFKs-account. ‘t swarte Wief twitteraar Christian veen-

stra blijft achter op het volgschip. Hij is immers gastheer en kan de 

opvarenden op het volgschip natuurlijk niet achterlaten. 

Wij varen mooi rond het wedstrijdveld en met behulp van Klaas-

Jan tracht ik zo goed als het kan de volgorde van beide klassen te 

twitteren. zodra de wind wegvalt aan het eind van de wedstrijd 

varen wij richting het finishschip. Het eerste skûtsje komt er tergend 

langzaam aan. Opeens komt er een andere riB aan. Het draagt een 

vlaggetje met daarop rC. Het is de baancommissie. er wordt ons 

gevraagd wat wij aan het doen zijn. We liggen inmiddels binnen 

de wedstrijdboeien. “Nou we zijn even aan het twitteren voor de 

iFKs”. Dit wordt goed bevonden, maar wij worden erop gewezen 

dat een vlag ons wat herkenbaarder zou maken, dus deze moeten 

wij maar even regelen. een app-je naar mijn collega-twitteraars van 

de iFKs doet wonderen. 

De volgende ochtend varen wij op Heeg naar het startschip en daar 

ziet voormalig wedstrijdleider gerlof van Wieren ons al aankomen. 

Hij haalt een officiële iFKs-persvlag tevoorschijn. We moeten er 

zuinig op zijn zegt hij, deze koestert hij meer dan zijn vrouw. Het 



sommige dingen zijn eenvoudig. Om te winnen bij het skûtsjesilen 

moet je een breed  Piipster skûtsje hebben. Daarom zijn die din-

gen tonnen waard. en je moet schipper zijn, liefst geboortig op een 

skûtsje. Want dan ben je vakman.

Het heeft me wat jaren gekost om deze wijsheden in me op te ne-

men. Daar kwamen andere zekerheden bij, zoals de noodzaak van 

een uitstekende adviseur. Harde kimmen waarmee je scherp aan de 

wind kunt zeilen. en een heleboel geld, omdat je elk jaar veertig-

duizend euro moet investeren.

 

vanuit die wetenschap was het wel duidelijk dat Jaap Hofstee en 

zijn ploeg het nooit konden winnen met de oude swarte Wief. 

immers, die was voor de beurtvaart door Jan Bos in echtenerbrug 

gebouwd en drastisch verlengd. en Jaap had nog geen meter ge-

hardzeild toen hij begon. Dat zou dus niks worden.

Klaar voor de start

teken waar als eerste naartoe gezeild wordt na de start. zodra het 

10 minuten schot is geweest, hebben we een gewenste startpositie 

in gedachten waar wij 10 minuten later op het startschot zo snel 

mogelijk de lijn willen passeren.

De uitvoering
De 1e moeilijkheid van het starten is dat er nog 15 à 20 skûtsjes hun 

gewenste plek aan de startlijn proberen te vinden. De 2e moeilijk-

heid is de timing. Je wilt niet te vroeg bij de startlijn zijn omdat je 

dan mogelijk te lang stil komt te liggen, maar je wilt ook zeker niet 

te laat komen omdat je dan waarschijnlijk in de achterhoede be-

landt. De beste start is om op de vooraf gewenste positie, met hoge 

snelheid, precies op het startschot de startlijn te passeren.

Valse start
Als je te vroeg, dus voor het startschot over de startlijn bent gegaan 

heb je een valse start. er wordt door de wedstrijdleiding door mid-

del van een vlag en een geluidsein aangegeven dat je opnieuw moet 

starten. in sommige gevallen is de startprocedure aangescherpt en 

kun je bij een valse start worden gediskwalificeerd. Wat ook regel-

matig voorkomt is dat er meerdere skûtsjes een valse start maken, 

hierna breekt de wedstrijdcommissie de start af met algeheel vals. 

Dit betekent dat de startprocedure opnieuw zal beginnen.

Hetgeen hierboven omschreven geeft jullie een korte impressie van 

de startprocedure, waar wij voor en tijdens de start mee bezig zijn. 

een goede start vergt veel van de bemanning omdat alles in 1 keer 

goed moet gaan zoals de boot trim, de boothandeling en tactiek. 

Wij zullen komend jaar waarschijnlijk weer veel leren met de we-

tenschap dat elke start weer een nieuwe kans is.

De geschiedenis laat zien dat het niet geheel onmogelijk is om na 

een slechte start naar voren te zeilen. echter een goede start maakt 

alles een stuk makkelijker. De juiste voorbereiding van de startpro-

cedure bepaalt een groot deel van de start. Als je op het laatste 

moment nog allemaal zaken moet wijzigen of aanpassingen moet 

doen aan de trim, gaat dit van koste van de concentratie en dus ook 

van de start. Binnen de iFKs is de startprocedure als volgt:

- 10 minuten voor de start is er een waarschuwingssein

- 5 minuten voor de start is er een waarschuwingssein 

- 4 minuten voor de start is er een voorbereidingssein

- 1 minuut voor de start is het 1 minuutsein

- 0 is het startsein

De startlijn ligt tussen twee merktekens in met daartussen een 

denkbeeldige lijn. De wind komt recht van voren wat inhoudt dat 

er met een kruisrak wordt begonnen.

Plan van aanpak
voor de aanvang van de start wordt er een startstrategie bepaald, 

rekening houdend met de windkracht, hoe de startlijn er in ligt en 

waar de bovenste ton is neergelegd. De bovenste ton is het merk-

Net zoals bij de meeste sporten is bij het skûtsjesilen 

het starten van essentieel belang voor het wedstrijd-

verloop. Het is met grote schepen lastig om elkaar te 

passeren. Als je tijdens het starten in de achterhoede 

belandt, zal het moeilijk zijn om nog in de voorhoe-

de te komen. 

O, wat heb 
ik me vergist

Tot mijn verbijstering werd het wél wat. eerst dacht ik nog: toeval, 

gelukje. maar geleidelijk werd me duidelijk dat de mannen van De 

Tynje over bijzondere gaven beschikten. en dat het schip van  Bos 

zo slecht niet was. Nee, hij was pramenbouwer en had ook al de 

snelste Lemsteraken ontworpen, waaronder de Poolster Le 47 van 

‘swarte’ rauke Kuipers. maar dat wist ik tóen nog niet.

 

en nu doet Hofstee in het grote werk mee met een skûtsje van Ate 

Tjibbeles van der Werff uit Wergea. Nogal lomp gebouwd zo te 

zien, toen ze opdook in gouda, deze oude (1909) ‘Jonge Willem’. 

maar zie: wéér deed ‘it swarte Wief’ mee om de prijzen, wéér werd 

promotie een feit, en nu stoten ze door. Dat kan bijna niet anders.

 

Net zo’n verhaal is er te schrijven over Arend Wisse de Boer met 

zijn ‘Twee gebroeders’ en ‘swan fan Donia’. maar diens vader was 

tenminste nog bestuurslid van het Jouster skûtsje, daar zat enig zei-

lersbloed in. Hoe de ‘swarte Wief’-mannen en vrouwen zich zo naar 

voren konden zeilen, ik snap er nog steeds niks van. 

Blij dat ik met het radiocommentaar ben gestopt, hoef ik ook niks 

meer fout te voorspellen. Want o, wat heb ik me indertijd vergist 

met dat kleine scheepje van Bos, ik weet het nog als de dag van 

gisteren. Des te pijnlijker dat ze me uitnodigden om er bij Overwijk 

over te praten. 

Klaas Jansma
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hilarische wijze werd belicht hoe communicatie de prestaties op en 

rond het skûtsje kunnen beïnvloeden. en hoewel het voor sommi-

gen vaak erg moeilijk is, geldt op 't swarte Wief altijd nog de regel 

dat alleen de schipper en adviseur tijdens wedstrijden en trainingen 

mogen communiceren met andere schepen, al dan niet beïnvloed 

door de emoties en hectiek van het moment. Als doelstelling voor 

komend seizoen stuurde de voorzitter aan op handhaving in de A-

klasse en wellicht hier of daar een podiumplekje in een dagklasse-

ment. volgens de meeste aanwezigen een voorzichtige doelstelling, 

maar enige bescheidenheid hierin is natuurlijk wel op zijn plaats.

Na een korte pauze gaf Christian het woord over aan onze hoofd-

gast van de avond de heer Klaas Jansma. Klaas Jansma staat door 

zijn kennis en jarenlange betrokkenheid bekend als een autoriteit 

in de skûtsjewereld. voor Omrop Fryslân verzorgde Jansma onder 

andere jarenlang de radioverslagen op zijn eigen typerend enthou-

siaste wijze, waarbij menig luisteraar zelf bij de meest saaie wed-

strijd aan de radio gekluisterd bleef. De stichting was dan ook zeer 

content om hem als spreker deze avond te mogen introduceren.                                                                                                         

Klaas Jansma weet direct de volle aandacht op zich te richten

in alle eerlijkheid moest Klaas Jansma bekennen dat hij in de be-

ginperiode heel weinig vertrouwen had in deze nieuwkomers in 

de skûtsjewereld, maar dat hij keer op keer werd verbaasd en zijn 

zienswijze inmiddels drastisch heeft herzien. sterker nog, door de 

ontwikkelingen met eerst het kleine ‘t swarte Wief en inmiddels 

het grote ‘t swarte Wief, is de interesse voor de oude scheepswer-

ven van Jan Bos te echtenerbrug en Tjibbele Ates van der Werff 

te Wergea ook weer enorm toegenomen. in een prachtig betoog 

nam Klaas Jansma met behulp van afbeeldingen de zaal mee door 

de historie tot aan het huidige skûtsjesilen. en zeg nou zelf, had u 

ooit geweten dat alle grote wereldproblemen in de 20e eeuw haar 

De rek is er nog niet uit wat betreft de populariteit 
van de sponsoravond. elk jaar weten weer meer geno-
digden op de eerste vrijdagavond in februari de weg 
naar de grote zaal van Café restaurant Overwijk in 
Tijnje te vinden. en het grote aantal positieve reacties 
na afloop vanuit de zaal geeft maar weer eens aan dat 
we met de sponsoravond in deze vorm op de goede 
weg zitten. Het is voor de stichting elk jaar weer een 
enorme uitdaging om een passende en boeiende in-
vulling aan deze avond te geven. De voorbereidingen 
starten eigenlijk alweer in het najaar als het skûtsje 
nog maar net uit het water is. 

Een volle zaal wordt welkom geheten door PR-commissielid Christian

Op vrijdag 6 februari jl. was het weer zover en dit maal was de com-

missie erin geslaagd om de in Fryslân zeer bekende Klaas Jansma als 

gastspreker voor deze avond te strikken. een goede slag, want met 

130 gasten, waaronder weer enkele nieuwe gezichten, was de zaal 

zeer goed gevuld. De catering was zoals gebruikelijk ook weer dik 

voor elkaar. Wat wil je ook met zoveel ambachtelijke topbedrijven 

in de sponsorgroep, zoals de Bakkers van verloop, Keurslager stor-

nebrink, Kaasboerderij de Deelen en Café restaurant Overwijk, die 

hier de zorg voor dragen.

Nadat er voor de laatste gasten nog wat stoelen waren aangescho-

ven, kon Pr-lid Christian veenstra de gasten rond de klok van half 

negen welkom heten en de avond openen. stichtingsvoorzitter Paul 

de Koster mocht zoals gebruikelijk het spits afbijten. in een boei-

end betoog blikte Paul terug op het afgelopen seizoen waarin de 

promotie naar de A-klasse kon worden gevierd, en keken we alvast 

vooruit naar het debuut in deze klasse komend seizoen. Dit alles 

met als rode draad het begrip ‘communicatie’. Op boeiende en vaak 

Klaas Jansma te gast op 
Sponsoravond 2015

oorsprong vonden in het sluiten van de Franeker suikerfabriek, nee 

toch? een prachtig verhaal dus op de typerende Klaas Jansma wijze. 

Ook de ontwikkelingen rond het swarte Wief waarin de heer Jans-

ma zich inmiddels aardig heeft verdiept, werd hierin schitterend 

belicht.

Interactie vanuit de zaal met de spreker

Door de uitbundige wijze van presentatie ontstond er zo nu en dan 

ook de nodige interactie met het publiek. zo kon Ben Lezwijn, aan-

wezig namens sponsor de Netwerkboys en ervaren rot op skûtsje d' 

Halve maen, Klaas Jansma nog de nodige sappige details vertellen 

over een sKs-wedstrijd van enkele jaren geleden. Ook de aanwe-

zige nestor van de gerben van manen, Klaas Boersma, kon hier en 

daar instemmen met de gastspreker. zo liep een boeiende avond, 

voor iemand het door had, ten een einde en kon Christian veenstra 

rond de klok van elf uur het officiële gedeelte van de avond afslui-

ten. uiteraard niet nadat de gastspreker uitvoerig was bedankt en 

door de voorzitter was voorzien van een fles heerlijke skûtsjewyn 

en een originele ‘t swarte Wief schippersmuts.

Ook Klaas Jansma houdt van een goede nazit, zo kan hij nog even 

bijpraten met oude bekenden  Henk en Fetsje Bosma

Na het officiële gedeelte bleef het nog lang druk en gezellig in de 

zaal van Café restaurant Overwijk. De meeste gasten bleven nog 

een tijd  genoeglijk bijpraten en contacten aanhalen onder het ge-

not van een hapje en een drankje. er konden nog enkele nieuwe le-

den worden toegevoegd aan de Club van 100 en enkele sponsoren 

gaven aan bereid te zijn nog wat meer voor de stichting te willen 

betekenen. zo gaven de gebroeders meijer van subsponsor Autobe-

drijf A6.nl Lemmer aan om door te willen in de hoofdsponsorgroep 

van de stichting. Ook Club van 100-lid geert Jan Koopmans van me-

taalbehandeling gorredijk Bv besloot deze avond tot de subspons-

orgroep toe te gaan treden.

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde sponsoravond 2015.  

Hoofdsponsor Homme Overwijk kan dit na afloop ronduit beamen. 

"ik heb volop genoten van deze avond en kijk alweer uit naar de 

editie van volgend jaar", aldus de veelzeggende reactie van deze 

trouwe enthousiaste sponsor.

In januari 2014 stonden wij onder andere met dorpsgenoot Abel R. 

Oostra op het podium tijdens de nieuwjaarsreceptie van Plaatselijk 

Belang Tijnje. De kampioenen van 2013 werden namelijk gehuldigd 

in het dorpshuis. 

Abel Oostra had dat jaar (2013) de felbegeerde Sulveren Twicht ge-

wonnen. Jaarlijks organiseert Tresoar in het kader van de Moanne 

fan it Fryske Boek een wedstrijd wie de mooiste, lyrische twicht pub-

liceert. Een twicht is een twittergedicht over een bepaald thema. De 

twicht moet gepubliceerd worden via Twitter in het Fries of één van de 

streektalen die in Fryslân gangbaar zijn. In 2013 won Abel Oostra deze 

Sulveren Twicht met een prachtig twittergedicht over zijn buurtschap 

Ulesprong.

Speciaal voor deze gelegenheid liet de heer Oostra zijn creatieve ge-

dachte nogmaals de vrije loop en kwam met de volgende prachtige 

twicht voor 't Swarte Wief:

#Twicht

24 uur/7 dgn per week 
tanken met bankpassen/
creditcard en OK tankpas.
Aanvraag OK tankpas: 
adm@ok-olie.nl
Telefoon: 0522-239999

Tank je voordeel bij OK.
Trotse sponsor van 
‘t Swarte Wief.



Het onbekende bekend maken, een prachtig iets. In 
de wereld van combineracen doemde tussen bekende 
combinemerken als Claas, John Deere en Massey 
Ferguson ineens een vaag Italiaans merk op onder 
de naam Arbos. Binnen enkele jaren kenden de volg-
ers van het combineracen dit merk. Tweemaal werd 
het Nederlands kampioen en scoorde het hoge ogen 
in het buitenland. 

De Tynsters lijken een neus te hebben voor het onbek-
ende. Toen het eerste skûtsje werd aangekocht, bleek 
deze van een werf te komen in Echtenerbrug. Ene Jan 
Jans Bos bouwde diverse skûtsjes en tjalken die vooral 
bekend zijn om hun degelijkheid, niet vanwege hun snel-
heid. Het skûtsje vaarde onder de naam De Bruine Beer 
enkele jaren roemloos in de achterhoede van de IFKS. Na 
vier jaar was het schip een kampioenschip. Ondanks dat 
Klaas Jansma er geen wedstrijdschip in zag, dwongen de 
Tynsters hem om zijn woorden terug te nemen. Afgelopen 
jaar keerde het oude ‘t Swarte Wief terug onder de naam 
De Eemlander. Het skûtsje voer met een relatief onerva-
ren bemanning steevast in de voorhoede. Het Bos-schip 
is een wedstrijdschip die mits goed onderhouden nog jar-
enlang in de a-klein klasse kan strijden om de podiump-
laatsen.

De tijd was echter rijp voor het grotere werk. Er moest een 
schip komen die potentie had. Het kwam er niet. Er kwam 
een oud casco die eigenlijk al aan het ontbinden was. Po-
tentie heb je zelf in de hand, dit leerden het oude skûtsje 
en de combine ons ook al.

Het schip had het niet meezitten, het kwam van een 
scheepswerf waarvan slechts de skûtsjes deelnamen 
aan de IFKS. Van deze werf zeilen er nu nog twee mee, 

beiden in de a-klein klasse. Vanaf 2001 zeilt Pieter Jans-
ma uit Beetsterzwaag al met de Twa Famkes in de IFKS. 
Het leverde hem in deze seizoenen met de wedstrijden 
tweemaal een tweede en tweemaal een derde plaats op. 
Het is tot op heden geen kampioenschip gebleken. It Ab-
begeaster skûtsje komt ook van dezelfde werf. In 2014 
voer het voor het eerst mee in in de a-klein klasse na-
dat het schip was ingekort. Daarvoor deed het meerdere 
malen mee aan de grote klasse vooral onder de naam 
de Liefde. Het bivakkeerde onder schipper Lolle Schakel 
meerdere malen in de A-klasse maar kon hier geen pot-
ten breken. Het schip wist eenmaal een derde plaats te 
behalen. De Abbegeasters waren van mening dat het 
schip in de kleine klasse beter tot haar recht zou ko-
men. Dit debuutjaar bleven successen nog achterwege. 
In het verleden deed er nog een schip van de werf “de 
Onderneming” mee. De Zeldenrust wist echter ook nim-
mer te imponeren en kwam niet tot de A-klasse.

Nu zijn we twee seizoenen verder en wederom staan 
wij met datgene wat niet verwacht wordt op het hoogste 
niveau. Wij komen uit tussen skûtsjes afkomstig van de 
topwerven. Ter vergelijking: de vier skûtsjes van de Ro-
ordawerf die nu actief zijn op het hoogste niveau pakten 
maar liefst 57 overwinningen in het bestaan van de IFKS. 
Meer dan 25 procent van alle overwinningen ooit!  
De drie skûtsjes met de meeste podiumplaatsen in het 
zogeheten vleugelklassement zijn allen Roorda-schepen. 
De van der Werff’s uit Warga haalden slechts één derde 
plek. Het is daarom van alle werven die ooit deelnamen 
aan de A-klasse diegene met de minste prijzen. Of ’t 
Swarte Wief zich kan bewijzen en wellicht het succesvol-
ste Wargaster skûtsje zal worden zullen wij volgend jaar 
zien. Het zal moeten blijken of de stichting inderdaad de 
gouden hand van Koning Midas heeft.

Een          wolf in 
schaapskleren
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want hij heeft meer vertrouwen in de inhoud van de daklozenkrant 

dan dit magazine. 

De transporteurs hebben verschillende beweegredenen gehad om 

over te gaan tot sponsoring. Allen zijn ze het erover eens dat je dit 

initiatief moet steunen. Homme spreekt zijn bewondering uit over 

de “caravangroep” en de volwassenheid die zij nu tonen. Willem 

was al actief als sponsor in de combineperiode, ook Douwe Jan on-

dersteunde de groep toen al. Catherinus verontschuldigd zich aan-

gezien hij toen nog geen eigen vrachtwagen had. zijn sponsoring 

komt vooral omdat Klaas er bij hem op aandrong. 

De groep kijkt vol spanning uit naar het komende seizoen. ze vin-

den het jammer dat de Ortolan dit jaar niet langer het volgschip is, 

want schipper marco had alles goed voor elkaar. Homme merkt op 

dat de sponsorvlaggen op het volgschip hem vervullen van trots. 

Het volgschip is zo zeer herkenbaar en straalt de professionaliteit 

uit. 

Homme hoopt dat ‘t swarte Wief zich dit jaar zal handhaven, Ca-

therinus verwacht een plekje bij de eerst tien. Klaas doet er een 

schepje bovenop door te vertellen dat een plek in de top vijf haal-

baar moet zijn. Willem is wat meer sceptisch en wijst op de grote 

concurrentie in de A-klasse. Douwe Jan komt met de Olympische 

gedachte dat meedoen belangrijker is dan winnen. Homme is ver-

baasd en zegt dat je deze gedachte moet loslaten. Homme haalt 

nog herinneringen op aan vorig jaar en zegt dat ’t swarte Wief 

toen kampioen had moeten worden, ware het niet dat die laatste 

wedstrijd werd afgelast.

Desgevraagd of er nog verbeterpunten zijn geeft Catherinus aan 

dat de transporteurs geen zeemannen zijn. “Wij varen op het as-

falt” aldus Catherinus. Klaas zou nog wel wat meer vrouwen willen 

zien op het volgschip. Douwe Jan zou graag een thuiswedstrijd wil-

len hebben, alleen heeft hij nog geen idee voor een locatie. Willem 

wil graag nieuwe borstels voor het vegen van het onderwaterschip, 

iets wat hij tezamen met Douwe Jan aan de vooravond van de iFKs 

vanuit het water heeft gedaan. “Kritiek op de stichting is er niet”, 

zegt Douwe Jan. “Het is uniek wat zij doen, een fenomeen en een 

stukje onvervalste promotie voor het dorp.”

er wordt nog veel gelachen tijdens het interview. Als een school-

meester probeer ik de mannen zo nu en dan bij de les te krijgen en 

ik tracht hier en daar wat op papier te krijgen. iep begint een foto-

sessie en ik stel nog maar eens een vraag. Als zij één persoon willen 

benoemen waar zij veel waardering voor hebben? van wie ben jij 

een fan? Douwe Jan doet geen uitspraak, hij wil niemand tekort 

doen. Catherinus kiest voor de schipper, hij is toch diegene die het 

meest in beeld is. Klaas wijst Paul aan. Hij beschouwt hem als de mo-

tor van de club wiens voorzitterschap bij hem veel respect afdwingt. 

Homme kiest voor zijn broer gerrit, maar heeft waardering voor 

iedereen. Willem noemt Christian, die nu enigszins in verlegenheid 

wordt gebracht. voor Willem is Christian het Pr-gezicht, die hier 

veel inspanningen voor verricht en zo een belangrijke bijdrage le-

vert aan het succes.

Douwe Jan haalt herinneringen op aan de prestaties tot nu toe. 

Dat hij hier veel bewondering voor heeft, laat hij op geheel eigen 

wijze weten door er op te wijzen dat als deze ploeg in de tijd van 

Columbus had geleefd zij Amerika hadden ontdekt. Columbus was 

dan hoogstens peiler geweest.

een bijzonder gezelschap deze transporteurs, mensen die je ten alle 

tijden moet koesteren en meer dan alleen een financiële bijdrage 

leveren aan de stichting. Catherinus zijn enthousiasme leidde er toe 

dat een Limburger misschien wel één van onze grootste fans werd. 

Homme en Klaas zijn altijd bereid om de bemanning aan te vullen. 

Bij de huldiging sloten de transporteurs hun handen ineen om dit 

mogelijk te maken. De transporteurs zijn van onschatbare waarde 

voor onze stichting en hun enthousiasme is op zijn minst gelijk aan 

die van de bemanning. Ook onder hen proeft men een eenheid. een 

eenheid die de sleutel tot succes is gebleken in de afgelopen jaren.

er wordt nog een ronde besteld, de mannen zijn voorlopig nog lang 

niet uitgepraat. Tevreden verlaat ik het café in de hoop hier nog 

een samenhangend verhaal van te maken.

Als doorgewinterd interviewer sta je altijd open voor 
nieuwe uitdagingen. Het was Christian Veenstra die 
met het briljante idee kwam om een soort ronde ta-
felgesprek te voeren met de transporteurs in onze 
sponsorfamilie. Op een zondagmiddag vonden dan 
ook 5 transporteurs de weg naar Café Restaurant 
Overwijk om aan te schuiven onder het canvasdoek 
met daarop de beeltenis van het oude ‘t Swarte Wief. 
Gezeten aan de ronde tafel, in dit geval het zwaard, 
maakten wij ons op voor een interessant gesprek met 
deze sponsoren. Om de druk er nog wat meer op te 
zetten was fotograaf en professioneel journalist Iep 
van der Meer ook nog eens aangeschoven.

De transporteurs zien zichzelf als de opvolgers van de befaamde 

vrachtschippers die decennialang het vervoer van vracht in Fryslân 

verzorgden. met de sport zelf is hun affiniteit wisselend. Homme 

Overwijk haalt herinneringen op aan de tijd dat hij tijdens de sKs 

het skûtsje van Heerenveen volgde. vooral via de radio met Klaas 

Jansma als verslaggever. Catherinus Broersma kwam over het al-

gemeen niet veel verder dan de feesttent op de veenhoop. Waar 

het zeilen betreft, pocht Douwe Jan meer op het punteren in giet-

hoorn. en Klaas voolstra heeft zijn talenten wel eens op een valk 

laten zien. samen met zijn schoonvader Homme hebben zij ook al 

meerdere malen de bemanning aangevuld bij wedstrijden buiten 

het kampioenschap om. iets wat zij met veel passie, enthousiasme 

en Homme’s droge worsten maar graag doen. 

Het wordt chaotisch aan de tafel, verhalen worden sterker en het 

aantal decibel neemt toe. even lijkt Auke’s café een waar truckers-

café. De ballen gehakt ontbreken, maar de borrelhapjes vinden gre-

tig aftrek. van koffie is geen sprake. Willem merkt gekscherend op 

dat als dit interview verschijnt hij bedankt voor het sponsorschap, 

Dit gevoel leeft bij vele Tynsters als we in de zomerva-
kantie het IFKS-skûtsjesilen op de voet volgen. Grutsk 
op onze dorpsgenoten die zo geweldig presteren in 
deze mooie strijd. 

Toen de mannen een aantal jaren geleden een skûtsje kochten vond 

ik dat dapper. maar met een goede opleiding en voorbereiding zou 

dit een mooie nieuwe uitdaging zijn voor deze vriendengroep. ver-

volgens vertelden ze er gelijk bij dat ze datzelfde jaar nog mee wil-

den doen aan de iFKs. Toen heb ik ze wel een klein beetje voor gek 

verklaard. ik heb vroeger zelf veel in kleine bootjes gezeild en heb 

daarbij aan den lijve ondervonden dat je hierbij afhankelijk bent 

van de wind en dat je zonder rem de ruimte nodig hebt om een 

boot stil te leggen. Als je dan als onervaren vriendengroep na een 

paar maanden oefenen al een wedstrijd in stapt waar je met zestien 

enorm zware zeilschepen op de eerste ton aankomt ……….. dapper 

hoor, misschien wel wat doldriest…..

maar het verhaal is bekend. Na een keer omslaan vlak voor de iFKs 

werd het eerste seizoen veilig uitgezeild en na enkele jaren werd 

het eerste kampioenschap al binnengehaald. Daarna de stap ge-

maakt naar de grote skûtsjes en ook daar gaat het crescendo. zo 

goed zelfs dat ‘t swarte Wief dit jaar in de formule 1 van het skût-

sjesilen mee gaat strijden: De grote A-klasse. Dan kunnen we als 

dorp, als fans alleen maar trots zijn: wy binne grutsk!

Als Plaatselijk Belang-bestuurder geniet ik ervan hoe ons dorp door 

de bemanning van ‘t swarte Wief op een zeer positieve wijze voor 

het voetlicht wordt gebracht: Tynjepromotie pur sang! maar nog 

meer geniet ik van de saamhorigheid die dit skûtsje brengt in het 

dorp. zoveel mensen die zich betrokken voelen. ze volgen de pres-

taties, maar zijn ook donateur of sponsor. zo is het skûtsje ook een 

heel klein beetje van ons allemaal. Als je met je bootje ‘op de mar’ 

naar de wedstrijden gaat kijken zie je rondom het wedstrijdveld 

diverse schepen afgeladen met Tynsters. en als je bij de slotwed-

strijd rond de baai van Lemmer wandelt, staat een flink deel van ons 

dorp daar op de kade om ‘ús skûtsje’ aan te moedigen, geweldig. 

Dit is de verdienste van een hechte groep vrienden die met hard 

werken en veel plezier grote successen weet te behalen. schipper 

en bemanning, ik wens jullie ook dit jaar weer heel veel succes bij 

alle wedstrijden en met name in de grote A-klasse tijdens het iFKs-

kampioenschap. We komen weer allemaal kijken.

Marc Mulder

Voorzitter Plaatselijk Belang Tijnje

Wij zijn geen zeemannen, 
wij varen op het asfalt



In 2006 was voor het eerst in de  Leeuwarder Courant 
de naam ’t Swarte Wief te lezen. De naam werd ont-
huld door de burgemeester van Opsterland en dit le-
verde uiteraard wat extra aandacht op. Het vestigde 
weliswaar niet onze naam, maar het was een klein 
begin. Iedere nieuwe skûtsjeploeg krijgt uiteraard 
enigszins aandacht wanneer zijn van start gaan. Wan-
neer je naam in een titel genoemd wordt dan weet je 
dat je goed bezig bent, of……?. 

Het is 22 juni, amper twee weken na ons mediadebuut. een schip 

slaat bij windkracht 6 tijdens een training om. Jawel, daar was ‘t 

swarte Wief. misschien is het overmoed of zelf afgeroepen onge-

luk, we staan er wat vreemd op. De nieuwbakken zeilers met alles 

behalve zeebenen staan er nogal gekleurd op. menigeen zal sma-

delijk hebben gelachen omtrent het incident. maar zoals een voet-

balgoeroe ooit zei:  “ieder nadeel heb zijn voordeel.” De pers duikt 

er wederom op en we maken gelijk ons tv-debuut bij Omrop Frys-

lân. De bemanning en schipper leggen even uit waarom het fout 

ging en vertellen er gelijk even bij dat ze zo hoog mogelijk willen 

eindigen. 

Ons skûtsje was bekend in de vloot, een onervaren bemanning, die 

nog voordat zij een wedstrijd gezeild hadden, al was omgeslagen. 

uiteraard voor niemand een bedreiging. Onze eerste iFKs bleek 

voor de krant weinig nieuwswaardig. We behaalden toch een knap-

pe twaalfde plaats, maar hierover viel niet veel te lezen. gelukkig 

informeerde Anne van den Berg via de Tynjeboade het dorp over 

ons reilen en natuurlijk zeilen, iets wat hij steevast blijft doen. Daar-

naast lanceerden wij in ons beginjaar al een website, nog niet heel 

professioneel, maar er waren verslagen te lezen en er kwamen ook 

filmpjes en foto’s voorbij. Toen wij in de winter een nieuw grootzeil 

wilden aanschaffen, zetten wij de media ook in. Na schrijven rich-

ting De Woudklank en de Drachtster Courant werd iedereen op de 

hoogte gebracht van onze grootzeilactie die uiteindelijk ons het 

nieuwe tuigage opleverde. Het tweede jaar waren we beter, maar 

niet goed genoeg. geen enkele krant besteedde aandacht aan ons 

resultaat. Het derde jaar behaalden wij ons eerste podiumplaats tij-

        ’t Swarte Wief 
in de media

uitdaging aangingen om het hoogste niveau van de iFKs te beha-

len. Toen wij ook nog eens kampioen werden in ons debuutjaar was 

er uiteraard weer volop aandacht. uiteraard middels ons inmiddels 

traditioneel geworden zelfgeschreven artikel over de verrichtingen 

van de Opsterlandse skûtsjes. stil werden wij toen bleek dat niet al-

leen wij de media opzochten, maar enkele sponsoren het initiatief 

namen om een paginagrote felicitatie namens de sponsorgroep te 

plaatsen in De Woudklank. Jaap werd zelfs nog door Klaas Jansma, 

daar was hij weer, uitgenodigd om tijdens de iFKs plaats te nemen 

in het skûtsjesjoernaal, prachtige televisie. in 2014 leek alles weer 

hetzelfde te gaan, echter was er inmiddels een redactionele wis-

seling bij De Woudklank. De vooraankondiging werd nog wel ge-

plaatst, het tussentijdse artikel niet en ook voor de podiumplaat-

sen van zowel ons schip als die van gorredijk bleek na de iFKs ook 

geen plaats. We werden doorverwezen naar de website waar hier 

en daar wat foto’s stonden. een vraag die ons rees was wat sietse 

de Boer, toch de hoffotograaf van De Woudklank dan in die pers-

boot deed achter ’t swarte Wief. Al snel werd het duidelijk met een 

grote foto op de voorpagina van de nieuwe krant sa!. en ook nog 

een eigengemaakt artikel, de journalistiek was weer terug in Op-

sterland. Oh ja, Klaas Jansma was ons ook niet vergeten, nou ja ons, 

Jaap. Tijdens het skûtsjesjoernaal waar hij te gast was, meldde hij 

dat Jaap Hofstee topkwaliteit is. gjalt de Jong, opvolger van Jansma 

als wedstrijdcommentator, waarschuwde die week ook nog eens de 

A-klasse voor ’t swarte Wief die toch wel eens een bedreiging kon 

zijn voor de gevestigde namen.

Omrop Fryslân, de zender die sinds jaar en dag het skûtsjesilen volgt, 

besteedt ieder jaar volop aandacht aan de A-klasse van de iFKs, zo-

wel op televisie als op de radio. voor de bemanning zal dit uiteraard 

wel een gewenning zijn. gemaakte fouten kunnen ’s avonds op tv 

worden uitgelicht. Wellicht zal dit de prestatiedrang alleen maar 

bevorderen. Jarenlang waren de klassen waarin wij zeilden onder-

belicht op de televisie. uitslagen van de overige klassen beperkten 

zich tot de laatste uitzending. Nu zullen wij toch iedere dag in de 

spotlights staan. Het is aan ons om dit uiteraard positief te doen. 

Wellicht volgend jaar een Opsterlands podium. Na zeven jaar zeilen 

staan wij er toch.

Jong, bevlogen en jagend op succes. Het zou zomaar de beschrij-

ving van onze bemanning kunnen zijn. Op 1 april 2013 begonnen 

erik mous en saako de Boer aan hun gezamenlijke avontuur. vrien-

den van vroeger, die samen hun krachten bundelden en met durf, 

moed en passie hun eigen weg insloegen. zij waren werkzaam voor 

een regionaal uitzendbureau en besloten na verloop van tijd dat 

ze het kunstje zelf ook konden uitvoeren. in twee jaar tijd groeide 

het bedrijf met zeven personen uit. Telkens weer vinden zij zichzelf 

uit. verbeteren en innoveren is hun motto. inzet.nl te Heerenveen 

groeide uit van horecaspecialist tot een allround uitzendbureau, die 

zich naast uitzenden bezighoudt met payroll en poulemanagement 

in iedere branche, of het nu bouw is of logistiek. een regionale par-

tij, die een uitzendbureau is voor het midden- en kleinbedrijf. 

inzet.nl houdt zich bezig met sponsoring en is hierin vooral op zoek 

naar verenigingen waar een klik mee is. ze sponsoren bijvoorbeeld 

in het voetbal vv Oudehaske, DWP, Aengwirden en sC Heerenveen 

en tevens de ijshockeyers van de Flyers. via Bouwbedrijf Otter en 

sTC Heerenveen kwamen zij in aanraking met ’t swarte Wief. Het 

lokale initiatief en de historie van de groep sprak hen aan. Op het 

volgschip vorig jaar voelden zij meteen de klik en besloten hun sub-

sponsorschap om te zetten in een hoofdsponsorschap. De sfeer op 

het volgschip zagen de beide mannen als zeer gezellig ondanks dat 

de aanwezigen over het algemeen volslagen onbekenden waren. 

erik en saako willen het beste uit hun team halen en zien hierin 

een parallel met ’t swarte Wief. Ook zij hadden geen kennis van 

ondernemerschap toen zij begonnen, evenals ’t swarte Wief geen 

kennis van het zeilen had. De drive leidde uiteindelijk tot hun succes 

zoals die ook bij ’t swarte Wief geen windeieren legden. inzet: je 

kunt mensen inzetten en de inzet moet goed zijn, aldus deze jonge 

ondernemers. 

ze zijn trots op het Fries zijn en de bijpassende tradities. “Het past 

bij je op de één of andere manier, je kunt er niet zonder”, aldus erik. 

zij zien in ’t swarte Wief een blijvertje. De klik, die zij voelen met ’t 

swarte Wief, omschrijven ze als gelijkgestemden en is voor hen de 

reden om een duurzame relatie aan te gaan met de stichting. zoals 

hun inzet heeft geleid tot succes, zo zal ook onze inzet tot succes 

moeten leiden, aldus de bevlogen ondernemers wiens aanstekelijke 

passie tot een voorbeeld van onze stichting mag zijn.

Alles draait om 

inzet
dens een wedstrijd van de iFKs. Warempel, wij kwamen op de foto 

en stonden tezamen met onze mede-Opsterlanders Henk regts en 

Koos van Drunen in De Woudklank met prachtige skûtsjefoto’s van 

sietse de Boer. Helaas was er voor het eindresultaat geen plaats.

vanaf dit moment besloten wij als Pr-groep om zelf de media maar 

te gaan aanschrijven en verslag te doen van onze prestaties. vinden 

wij onszelf zo belangrijk? Ach ja, een folkloristische sport waar veel 

tijd en geld in zit en dat veel volgers kent verdient uiteraard aan-

dacht. Fans, familieleden, donateurs en sponsoren zullen het allen 

natuurlijk mooi vinden dat ‘t swarte Wief in ieder geval de aan-

dacht krijgt die een lokale voetbalvereniging ook krijgt. Natuurlijk 

dien je wel nieuws te zijn. een bijzondere prestatie is nieuws, ieder 

jaar onderin zeilen is geen nieuws. Het volgende jaar waren wij 

nieuws. We kwamen tijdens de eerste wedstrijd al gelijk op het po-

dium. Klaas Jansma, toenmalig skûtsjecommentator viel het ook op. 

Jaap Hofstee zet een bijzondere prestatie neer, maar het was wel 

wat geluk volgens hem, immers ons schip was geen wedstrijdschip. 

Dit had hij enkele maanden daarvoor nog gepubliceerd in zijn skût-

sjebijbel: Foar de Wyn. Helaas voor Jansma kreeg hij al snel ongelijk 

en halverwege de week vertelde hij op de radio al dat Jaap Hofstee 

op kampioenskoers lag en de één na laatste dag mocht hij al mel-

den dat het kampioenschap behaald was. Nu was dan eindelijk ook 

onze naam gevestigd in het skûtsjesilen en bij haar mediakoning 

Klaas Jansma. 

Het complete naseizoen van ons kampioensjaar beleven wij onge-

slagen. middels artikelen die opgestuurd werden naar De Woud-

klank bleef een ieder op de hoogte. Ook het iFKs-jaar erop werden 

weer veelvuldig artikelen opgestuurd en geplaatst. De artikelen die 

gestuurd werden, omvatten ook iedere keer de andere Opsterland-

se skûtsjes. De samenwerking werd zeer gewaardeerd en alle Op-

sterlandse skûtsjes kregen de aandacht die zij verdienden. Dat jaar 

ging de meeste aandacht, van onze eigen pen, uit naar de goede 

resultaten van Henk regts en Arend-Wisse de Boer uit gorredijk. 

Onze vierde plek was geen kopje waard, maar werd natuurlijk wel 

gemeld, want in de media hoef je niet alleen te winnen. Het was 

de Leeuwarder Courant en zelfs de Telegraaf die het jaar erop ook 

aandacht besteedden aan het wonderlijke nieuwe project van ’t 

swarte Wief. Het nieuwe grotere wedstrijdschip waarmee wij de 
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Met de juiste bemanning 
gaan voor de winst
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Met de juiste bemanning kun je het meest effectief werken 
aan succes. Je maakt gebruik van ieders sterke kanten en 
voelt precies aan waar, op welk moment en door wie actie 
moet worden ondernomen. Op een vertrouwd en op elkaar 
ingespeeld team kun je rekenen. Je hebt aan één woord 
genoeg en gaat samen voor het mooiste eindresultaat.

Wil je samen met ons een succesvol team vormen, 
neem dan gerust contact met ons op.
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(0513) 468 468

Drachten
(0512) 584 800

Joure
(0513) 480 480

Met de juiste bemanning kun je het meest effectief werken 
aan succes. Je maakt gebruik van ieders sterke kanten en 
voelt precies aan waar, op welk moment en door wie actie 
moet worden ondernomen. Op een vertrouwd en op elkaar 
ingespeeld team kun je rekenen. Je hebt aan één woord 
genoeg en gaat samen voor het mooiste eindresultaat.

Wil je samen met ons een succesvol team vormen, 
neem dan gerust contact met ons op.
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Met de juiste bemanning kun je het meest effectief werken 
aan succes. Je maakt gebruik van ieders sterke kanten en 
voelt precies aan waar, op welk moment en door wie actie 
moet worden ondernomen. Op een vertrouwd en op elkaar 
ingespeeld team kun je rekenen. Je hebt aan één woord 
genoeg en gaat samen voor het mooiste eindresultaat.

Wil je samen met ons een succesvol team vormen, 
neem dan gerust contact met ons op.

Tel.   0513 - 461355

Loodgieters

M. 06-15504478 | TIJNJE 

www.pieterachtien.nl 

&

Installatiebedrijf

Stationsweg 24a Gorredijk

Tel: 0513 462862

 www.fysiogorredijk.nl

Beter  in  beweging.

Logo + pay-off

Beter  in  beweging.

Logo + pay-off

info@klaaspostma.nl  www.klaaspostma.nl

‘t Rak 15
8406 EX  TIJNJE

Mobiel: 06-51646276
Fax: 0513-571574

Auto reparatie:
- onderhoud & apk
- banden & uitlaten
- schokbrekers, tuning & revisie

Staalwerkzaamheden:
- lassen, zagen & ponsen
- boren, buigen & knippen
- constructies, trappen, hekken & spanten

Nu ook:

uitlezen / resetten alle auto merken

•Loonwerk
•Aannemerij
•Bosbouw
•Bermonderhoud

Tel 0513-461696
De Streek 45A
8407EG Terwispel

info@jonker-terwispel.nl

www.jonker-terwispel.nl

Nu ook:
uitlezen / resetten alle automerken

lid van de zandleven groep
www.zandleven.com

Breewei 65 Tijnje  
Bel nu voor een afspraak 0513 572720

Stornebrink, 
keurslager 

Zuidkade 34 • Drachten 
Tel. 0512-512285 

www.stornebrink.keurslager.nl 

Verstand van lekker vlees 



De Werf 18
8401 JE Gorredijk

www.boersmamasten.nl
Telefoon

06 5510 4706
info@boersmamasten.nl

MASTEN
ZWAARDEN
RONDHOUTEN 
SCHEEPSBETIMMERING 
SCHEEPSSERVICE (De Werf 20)

Romke van Damwei 5 | 8406 EJ  TIJNJE
Telefoon: 06 - 46 04 85 90
E-mail: h.smid@live.nl 

 

 
Recht door Zee 

 

 All-in diergeneeskundige zorg  
gezelschapsdieren 

 

 Coaching–advisering               
melkveebedrijven op maat 
 

 Vruchtbaarheidsbegeleiding   
        paard 
 

 Aantrekkelijke tariefstelling 
 

Molenlaan 8a, 9244 EA  / www.dapb.nl 

0512-382555 
 

De carwash die uw auto 
opnieuw laat stralen!

carwashheerenveen.nl

Wakker worden 
waar u wilt

KAMPEERAUTO'S
TIJNJE 0513 - 571200

Glazenwassen

Houtwerk reinigen

Dakgoten legen

Schoonmaakdienst

0 5 1 2 - 3 8 2 4 2 4

HaarFijn

Hondentrimsalon

De Tynje

Watzemawei 7A 8406 EM
Geopend op afspraak
Tel: 06-23731693 w
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1e Oosterkade 26 | Sneek
      Tel. 0515 - 424024

•Websites
•ICT Advies
•Hard- en software
www.altradon.nl  info@altradon.nl

Breewei 95
8406 ED Tijnje
T: 0513-571365
F: 084-737 1024
E:info@overwijktransport.nl
www.overwijktransport.nl

Breewei 95 • 8406 ED Tijnje • T: 0513-571365 • F: 084-737 1024
E: info@voolstratransport.nl • www.voolstratransport.nl

 Heerenveen / Tjalleberd

 Heerenveen / Tjalleberd

Het scheelde zelfs 
nog meer dan ik 
had gedacht!
Jumbo doet er alles aan om de ideale supermarkt te 
zijn. Een lage prijs hoort daarbij. Daarom hebben wij de 
laagsteprijsgarantie. We sturen elke dag prijsmeters 
op pad die alle prijzen van supermarkten in uw buurt 
controleren. Vindt u tóch ergens een product voor een 
blijvend lagere prijs? Dan krijgt u het product gratis en 
passen we de prijs meteen aan. Zo is én blijft Jumbo de 
goedkoopste in uw buurt! Check het zelf, het scheelt 
echt nog meer dan u dacht!

Jumbo is elke dag euro’s goedkoper. 
Kijk voor de spelregels op jumbo.com

Ontdek onze 
laagsteprijsgarantie!
www.jumbo.com

Henk Split
Gorredijk:  Badweg 34                 



t (0513) 636 178  i www.gebrdevries.nl

VOOR AL UW
 GROND- EN STRAATWERKEN

De veelzijdige
specialisten van Wenau

Tankreiniging
Industriele reiniging
Transport
Droge stoffen techniek
Grondzuigen
Veegdiensten
Wegdekreiniging
Calamiteitendienst
Rioolreiniging
OBAS reiniging
Chemische reiniging
Afvalstoffeninzameling

Gecertificeerd
ISO 9001
VCA-P
ISO 14001
KIWA
SIR

Wenau
It Kylblok 4
8447 GR HEERENVEEN
Postbus 72
8440 AB  HEERENVEEN
0513-657900
0513-657909
www.wenau.nl

• Leeuwarden 
• Dokkum
• Heerenveen 
• Sneek 
• Harlingen 

T (0519) 29 69 69
Aalsumerpoort 18, 9100 AC  Dokkum

www.kooiadvocaten.nl

Man 
overboord?

dé echtscheidingsbemiddelaar
Kijk op onze website naar de voordelen 

en hoe wij werken.

• Nationaal transport (Benelux)
• International groupage vervoer van en
 naar Scandinavië
• Volume vervoer –100m3 + ……..
• Uitzonderlijk vervoer tot 27mtr lang en
 3,5mtr breed
• Op– & overslag
• Verhuur van transport materiaal

Bregeleane 3 - 8406 EA Tijnje
Telefoon : 0513 - 57 14 29 
Fax : 0513 - 57 17 43
Mobiel : 0620 - 49 14 84
info@deboer-transport.nl
www.deboer-transport.nl

It Rak 1 | TIJNJE
0513-571372
info@bosmech.nl
www.bosmech.nl

 

uw partner in dienstverlening
WWW.BAKKERHEKWERK.NL

TEL 06- 19 90 00 66

Metaalbehandeling Gorredijk

De Kromten 12 Gorredijk
Telefoon: 0513 - 460536
ontourtweewielers.nl

ChemisCh 
zwarten

Leitswei 11 Gorredijk
telefoon: 0513 - 820133
www.metaalbehandelinggorredijk.nl



Bent u al donateur?
Wellicht bent u al donateur van het skûtsje, maar heeft u nog vrienden, familie of bekenden die ook geïnteresseerd zijn in het steunen van 

onze stichting. zonder de hulp van donateurs en sponsoren is het voor onze stichting uiteraard onmogelijk om haar doelen te verwezenlijken. 

iedere donateur brengt ons een stap verder in de strijd om aansprekende resultaten te behalen. Daarom streeft de stichting altijd naar een 

uitbreiding van het aantal donateurs. Wij hopen dan ook dat u ons hierbij kunt helpen. Nieuwe donateurs kunnen onderstaand donateurs-

formulier invullen of contact opnemen met Pr-lid Anne v/d Berg telefonisch via 06 51 61 22 35 of per mail anne@swartewief.nl

Ik word donateur van ‘t Swarte Wief 
voor een bedrag van          euro per jaar (minimale bijdrage €15,00 per jaar)

Naam

adres               Postcode

Woonplaats

ik verleen tot wederopzegging toestemming aan stichting Behoud Tynster skûtsje om jaarlijks in februari mijn 

donatie van mijn iBAN bankrekening                  af te schrijven

Deze machtiging kan altijd worden ingetrokken, schriftelijk of telefonisch bij penningmeester Anne van den Berg  
Adres riperwei 34, 8406 AJ Tijnje. 
Ook kan dit telefonisch: 06 51 61 22 35 of per e-mail: anne@swartewief.nl.

u kunt deze strook of een kopie sturen naar:
stichting Behoud Tynster skûtsje p.a. riperwei 34, 8406 AJ Tijnje

Handtekening + datum

Niet alleen sportief gezien gaat het voor de wind met de stichting. 

Ook op het gebied van sponsoring groeien wij ieder jaar. De stich-

ting beschikt over een heel trouwe groep sponsoren. Bedrijven met 

hart voor skûtsjesilen en een speciaal plekje voor ’t swarte Wief. Op 

vele manieren leveren sponsoren hun bijdrage aan onze stichting. 

in welke vorm dan ook, met elkaar leveren zij een gedegen basis 

voor het skûtsje. uiteraard staat hier wat tegenover. zo worden 

onze sponsoren uitgenodigd om aan boord van ons volgschip een 

iFKs wedstrijd bij te wonen. volop voorzien van eten en drinken 

is dit altijd een geslaagde dag te noemen. Daarnaast wordt er in 

de winter een sponsoravond georganiseerd. Op deze avond pre-

senteert de stichting onder meer haar plannen voor het komende 

seizoen. Daarnaast hebben al onze hoofd- en subsponsoren adver-

tentieruimte in dit magazine.

Naast sponsoren beschikt de stichting over vele donateurs. Door de 

enorme omvang zijn ze zeer belangrijk en ook niet meer weg te 

denken. Om vanuit de stichting iets terug te doen ontvangt iedere 

donateur 't swarte Wief magazine jaarlijks in de bus. Daarnaast krij-

gen ze een voorkeursbehandeling om een dag te gast te zijn op het 

volgschip tijdens een iFKs wedstrijd

Steunpilaren van 
't Swarte Wief

Abe Reidinga TIJNJE
Alie Rodenburg TIJNJE
Andre Damen JUBBEGA
Anton en Aukje vd Meulen TIJNJE
Arjen en Wietske Post TERWISPEL
Bernold en Meindert Jan TIJNJE
BN Interieur ZONHOVEN (B)
Brink Groenvoorziening BEETSTERZWAAG
Bruinsma Engineering TERWISPEL
Derk en Kina van der Veen LANGEZWAAG
Engbert van den Berg TIJNJE
Eppie Oosterbaan TIJNJE
Erik en Frank NIJMEGEN
Familie Andela TIJNJE
Familie F. Bouma TIJNJE
Friesland Non Ferro Metaal BV LEEUWARDEN
Gebruiktezitmaaiers.nl TIJNJE
Gerrie Tuinstra TIJNJE
Gerrit en Lieneke de Vries GORREDIJK
Gerrit Overwijk TIJNJE
H de Leeuw Keukenmontage TIJNJE
Haike Ritzen SINT OEDENRODE
Harm en Thea Overwijk TIJNJE
Hein en Mieke Huisman TIJNJE
Hendrik de Leeuw TIJNJE
Henk en Fetsje Bosma TIJNJE
Het Groene Hart WOLVEGA
Hoveniersbedrijf Feitze Dijkstra GORREDIJK
Installatie en onderhoudsbedrijf H Altena TIJNJE
Installatiebedrijf H v/d Wal GERSLOOT
Jan en Albertje Hofstee GERSLOOT
Jan en Alice LUXWOUDE
Jan en Anneke Dijkstra TIJNJE
Jan Overwijk TIJNJE
Jan van der Vaart GORREDIJK
Johan Weidenaar TIJNJE

Jouke en Siepie Dam GERSLOOT
KJK Grondverzet en Handelsonderneming GORREDIJK
Klaas en Jenny AKKRUM
Klaas Oeds Huisman HEERENVEEN
KNZC GORREDIJK
Liesbeth Veenstra TIJNJE
Maatschap Jongsma OUDEHORNE
Marcel C Baas DRACHTEN
Metaalbehandeling Gorredijk GORREDIJK
Monique Menger TIJNJE
Mts de Kam van Berkum ALDEBOARN
Netwerkboys GORREDIJK
Piet Hof TIJNJE
Pontmeijer Heerenveen HEERENVEEN
Raymond en Tineke TIJNJE
Reyer Frank en Anke GORREDIJK
Richard de Jong Agri en Allroundservice TERWISPEL
Rients van der Velde TIJNJE
Rikus en Tryntsje Veenstra TERWISPEL
Rinze Bruinsma LANGEZWAAG
Sikke en Aukje Dijkstra STADSKANAAL
Suze Gerritsma AKKRUM
Swieringa Automaterialen GORREDIJK
Tames en Hannie Veenstra TIJNJE
Taxi Alle Terwispel TERWISPEL
Technisch Consult Zwart OLDENZAAL
Theo en Rieke Dam TIJNJE
Theun P de Leeuw TIJNJE
Timmerbedrijf Straatman TIJNJE
Tjeerd Bruinsma TIJNJE
Tjeerd en Gerry de Groot SIBRANDABUORREN
Tjibbe en Adrie Krist TIJNJE
Wietse en Siepie Rodenburg ALDEBOARN
Wim Ziel TIJNJE
Wobma Fourage HASKERDIJKEN

Club van 100

Dit draagt allemaal bij aan een financieel gezonde basis. iets waar 

de stichting zeer trots op is.

De stichting kent de volgende sponsorvormen:

•	 Hoofdsponsoren
•	 Subsponsoren
•	 Club	van	100
•	 Donateurs

Ondanks dat we al vele sponsoren en donateurs hebben, geldt in dit 

geval: hoe meer, hoe beter! u bent natuurlijk van harte welkom om 

hieraan mee te helpen. Hiernaast staat een donateursformulier, dit 

kunt u invullen en aan ons opsturen.

Contact:

mocht u belangstelling hebben voor sponsoring of een persoonlijke 

toelichting, neemt u dan contact op met Christian veenstra. 

PR & SPONSORZAKEN

Christian veenstra

m : 06-53428512 

e : christian@swartewief.nl.



Waar het goed
vertoeven is

Café Restaurant Overwijk 
Heawei 9 8406 AV Tijnje

Tel.: 0513 57 12 17   Fax: 0513 57 11 35

Bruiloften  Zaalverhuur  Partijen  Catering  Verhuur Bar Old Sailor

adv_swarte_wief_89_127.indd   1 27-6-2011   12:03:01

Empatec 
Grafi sch

•  Topkwaliteit Druk- en Printwerk

•  Drukwerk, van 1 tot 4 kleuren

•  Digitaal Printen in zwart/wit en fullcolor

•  Gepersonaliseerde mailings 
 in zwart/wit en fullcolor

Empatec          dwaan.
NV Empatec  Simmerdyk 2  Postbus 15  8600 Sneek
Tel. 0515 412004 • Fax 0515 416682
E-mail: empatec.grafi sch@telfort.nl Riperwei 4 Tijnje Telefoon: 0513-572939 info@groenewoldreclame.nl        

groenewoldreclame.nl

Ponsen 

Knippen

Gemechaniseerde 
lasprocessen Conserveren

Transport

Snijden

Togen

Boren &
zagen

Speciaal 
liggers

Stralen 
machinaal3D tekenwerk

Assembleren 
& aflassen

Dé uitbestedingspartner 
voor de staalindustrie.

Vulcanus 7, 8448 CH Heerenveen, Tel: 0513-571441      

www.stcheerenveen.nl

Mag ik even uw 
aandacht?

Wie verzorgt uw reclame ideeen?


