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Beste Skûtsjeliefhebbers,
Met grote trots presenteren wij hierbij ons tweede

Titelverdediger: zo zullen wij dit jaar op papier staan

jaar weer volop meestrijden om het kampioenschap.

in onze klasse. Na ons overdonderend succes van vorig
jaar zal het dit jaar lastig worden om dit huzarenstukje

De komende IFKS wedstrijden zijn er weer diverse out-

te herhalen. Waren wij vorig jaar nog een outsider cq.

siders: deze mag je natuurlijk niet onderschatten, want

underdog, nu zijn wij misschien wel topfavoriet. Vele

ze kunnen zomaar met de hoofdprijs naar huis gaan!

ogen zullen op ons gericht zijn, van fans tot sponsoren,

Vorig jaar werd Sietse Broersma met zijn Avontuur nog

maar niet in de laatste plaats onze concurrenten. Het

vierde met evenveel punten als de Engelina die de finale

zullen vooral de in dit artikel beschreven skûtsjes zijn

beter had gezeild. Zijn resultaten waren wisselend, on-

waarmee wij de strijd aangaan.

danks een nieuw grootzeil. Dit zegt natuurlijk niks; bij

In een paar jaar tijd beschikken wij over een enorme groep van trou-

skûtsjemagazine, ook deze editie staal weer vol nieuws

we sponsoren. Bedrijven met hart voor skûtsjesilen en een speciaal

feiten en natuurlijk onze doelstellingen. Het zal niet ge-

plekje voor ’t Swarte Wief. Zowel in geld als in natura leveren sponso-

makkelijk worden om ons succesjaar 2011 te evenaren,

De Hoop op Welvaart van schipper Arnold Veenema uit

met nieuwe tuigage aan het sjouwen kregen. De Avon-

een jaar met een aaneenschakeling van hoogtepunten.

Sneek werd vorig jaar door ons onttroond als kampioen.

tuur uit Oudega is dan ook een gevaarlijke outsider

Na de eerste drie wedstrijden te hebben gewonnen nam

waar serieus rekening mee mag worden gehouden.

ren 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

Tijdens de bestuursvergadering is er met de voltallige
bemanning afgesproken dat wij dit jaar wederom een

ons ging er ook een jaar overheen voordat wij het schip

’t Swarte Wief het initiatief over door de overige wedstrijden te winnen. Enkele foutjes kostten de Snekers

Ander schepen die aansluiting hopen te krijgen bij de

toen het kampioenschap. Zijn inhaalmanoeuvres tijdens

voorhoede dit jaar, en die misschien wel voor een ver-

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

gooi willen doen naar een top drie klassering tijdens de

de winter een sponsoravond georganiseerd. Op deze avond presenteert de

IFKS. De strijd en de kwaliteit in de kleine a-klasse ligt

twee mislukte starten toonden echter wel de snelheid

assing kunnen zorgen, zijn de Trije Doarpen uit Oudega,

stichting haar plannen voor het komende seizoen en is er ruimte voor een

dusdanig dicht bij elkaar dat er wellicht zeven schepen

van het schip aan, alsmede de stuurmanskunsten van

de Hoop op Zegen uit Leeuwarden en de altijd verras-

spreker. Daarnaast zijn al onze hoofd- en subsponsoren in dit magazine

naar het kampioenschap kunnen meedingen. Dit bete-

Veenema. Ook dit jaar is hun doelstelling om de hoog-

sende Bas Krom, uitkomend voor Sneek, die vorig jaar

kent dat we weer een druk zeilprogramma tegemoet

ste trede te behalen. ’t Swarte Wief is gewaarschuwd.

de Strontrace glorieus won. Deze drie schepen eindig-

opgenomen.
Naast sponsoren beschikt de stichting over veel donateurs. Door de enorme
omvang zijn ze zeer belangrijk en ook niet meer weg te denken. Om vanuit

zijn gegaan om de nodige ervaring en routine op te
doen. Naast het zeilen zijn er ook tal van andere activi-

den op gepaste afstand van de top 5 van 2011 en zullen
De Engelina Smeltekop werd vorig jaar derde. Rinze

pogen de verschillen kleiner te maken.

Herrema zal er ook dit jaar op gebrand zijn om de top

de stichting iets terug te doen ontvangt iedere donateur jaarlijks het Swarte

teiten in het afgelopen jaar geweest, zoals de sponsor-

drie te halen. Maar liefst vijfmaal werd dit schip kampi-

en club van 100 avond. Tevens hebben we weer met

Uiteraard gaat ’t Swarte Wief ook dit jaar op voor een

Wief Magazine in de bus. Daarnaast krijgen ze een voorkeursbehandeling

oen in onze klasse, de laatste keer in 2009. Het is ook

spannende en sportief IFKS 2012, waarin wij verwach-

om een dag te gast te zijn op het volgschip tijdens een IFKS wedstrijd.

succe meegedaan aan het midwinterspektakel. Achter

met afstand de aanvoerder van het vleugelklassement

ten dat de verschillen kleiner zullen zijn, en waarbij een

Onze nieuwste sponsorvorm heet ‘De club van 100’ , en bestaat uit zowel

de schermen is inmiddels ook de bouw van het grote

van de klasse A-klein. In dit vleugelklassement wordt de

titelprolongatie zeker geen uitgemaakte zaak is; een

casco in volle gang. Kortom er is weer volop beweging

positie bepaald door het aantal eerste, tweede en derde

podiumplaats zal ons hoofddoel zijn

bedrijven als particulieren. Dit draagt allemaal bij aan een financieel gezonde basis. Iets waar de stichting zeer trots op is.
Ondanks dat we al vele sponsoren en donateurs hebben, geldt in dit geval:

in onze stichting en we zien de komende IFKS zoonig
tegemoet. Wij hopen jullie dit jaar graag te ontmoeten

hoe meer, hoe beter! U bent natuurlijk van harte welkom om hieraan mee

op een van onze activiteiten zoals het IFKS kampioen-

te helpen. Hieronder staat een donateur formulier, dat kunt u invullen en

schap. Om af te sluiten wil ik alle personen, bedrijven

opsturen.

en/ of instanties welke onze stichting op wat voor manier dan ook steunen bedanken en we hopen op een

Mocht u belangstelling hebben voor een sponsoring of een persoonlijke
toelichting, neem dan contact op met Christian Veenstra. Dit kan telefonisch: 06-53428512 of per e-mail: christian@swartewief.nl.

prettige voortzetting.
De Voorzitter, Paul de Koster

plaatsen tijdens een IFKS-wedstrijd. Ook zij zullen dit

Naseizoen 2011
Friese Hoekrace.

Wedstrijd 1

Het naseizoen begint altijd in Lemmer en wel met de Friese Hoekrace. De zaterdag

De wedstrijdcommissie had een mooie baan uit gezet over het Sneekermeer, de

wordt er tegelijk gestart met de skûtsjes van de B en C klasse aangezien er in onze

Zoutpoel en de Goïngarijpster poelen. Bij de start hadden we een mooi vrij plekje

eigen klasse maar 4 deelnemers waren. Met een windkrachtje 1 kwamen we gelijk al

opgezocht. Bij de bovenste ton resulteerde dit in een 2de positie vlak achter de SN

redelijk uit de startblokken, ondanks het raken van de 1ste ton. Als gevolg van een

(hoop op welvaart), onze grote concurrent van de IFKS week.

aantal vreemde manoeuvres van andere skûtsjes, moesten we helaas een strafrondje

Na een halfwinds rakje en een mooi kruisrak zagen we kans om de SN voorbij te

draaien. Uiteindelijk wisten we met overmacht onze eigen klasse te winnen, tevens

gaan en de goed zeilende ES (Engelina Smeltekop) voor te blijven. Eenmaal op kop

hoefden we maar 1 skûtsje voor ons te dulden uit de B en C klasse namelijk De

konden we vrij zeilen en werd onze voorsprong zienderogen groter. Het skûtsje liep

Yde. Een geweldige prestatie dus voor ons kleine skûtsje. De tweede dag stond er

onder deze omstandigheden als een trein en we kwamen dan ook met een flinke

iets meer wind, windkrachtje 1 tot 2. Ideaal voor ons skûtsje, en dat bleek ook wel

voorsprong over de finishlijn.

tijdens de wedstrijd. Al snel lieten we de skûtsjes uit onze eigen klasse achter ons.
Na enige duels uitgevoerd te hebben met enkele B en C skûtsjes waren we deze ook

Wedstrijd 2

voorbij en konden we in de aanval op de SKS en grote A skûtsjes welke 10 minuten

Zelfde baan als bij de 1ste wedstrijd. De 1ste start ging niet zoals gepland. Doordat

eerder gestart waren. Al snel gingen we Langwar, de Wylde Wytse en d’ Halve Maen

er weinig ruimte boven het startschip was en er tevens enkele vrachtschepen door

voorbij. In het laatste kruisrakje konden we ook nog Walter de Vries en Sieb Meijer

de aansluitende vaargeul voeren kwamen, we in het gedrang terecht wat een vals

passeren en kwamen we nog dicht bij het skûtsje van Heerenveen. Tijdens deze

start opleverde. Gelukkig waren er met ons nog een 4-tal skûtsjes vals waardoor

wedstrijd is wel gebleken dat ons skûtsje onder deze omstandigheden tot 1 van de

er een algehele terugroep volgde. Na wat onduidelijkheden omtrent de herstart

snelsten (misschien wel de snelste) van de vloot behoort. Na de prijsuitreiking (1ste

wilden we geen risico nemen en startten helemaal vrij bij de laagste startboei, dit

prijs) mochten we dan ook vele complimenten in ontvangst nemen betreffende onze

resulteerde bij de bovenste ton een 1ste plek. Deze voorsprong hebben we de gehele

zeil- en trim prestaties.

2 uur durende wedstrijd gehouden en zelfs steeds meer uitgebreid. Terwijl wij de

Slotdag IFKS.
De dag begint met heel wisselvallig weer; we hebben tijdens de start iets te veel

finishlijn passeerden ging de nummer 2 (de ES) net het laatste kruisrak in. Al met al
een fantastische zeildag voor ‘t Swarte Wief.

zeil staan waardoor we moeite hebben om goed in ons ritme te komen. Gelukkig

Wedstrijd 3

neemt de wind gaandeweg de wedstrijd iets af zodat we aan een inhaalslag kunnen

In de loop van de nacht van zaterdag op zondag is de wind iets gedraaid waardoor

beginnen, het blijft echter oppassen met de verraderlijke windvlagen. Na een aantal

we deze dag een andere baan zeilen. Het waait tijdens het inzeilen behoorlijk, zelfs

mooie duels gaan we in het laatste kruisrak door een mooie slag de SB voorbij

iets meer wind als de dag ervoor, terwijl de voorspelling juist iets minder was. We

zodat we als 1ste finishen. De 2de wedstrijd hebben we een redelijke start waardoor

besluiten dan ook niets te veranderen aan onze trim van de zeilen, achteraf blijkt

we al redelijk snel op kop komen te liggen. Gaandeweg de wedstrijd bouwen we

dit een verkeerde keuze…. Tijdens de start kunnen we net een aanvaring ontwijken,

onze voorsprong uit totdat we overvallen worden door een heftige bui waardoor de

de SH komt zomaar door het veld zetten en komt in aanvaring met de ES waardoor

wedstrijd gestaakt wordt. Enkele skûtsjes hebben behoorlijke schade door de heftige

deze helaas zo’n schade oplopen dat ze de wedstrijd niet voort kunnen zetten. We

windvlagen , wij komen gelukkig ongeschonden uit de strijd. Door onze winst in de

hebben hierdoor geen superstart. Toch bereiken we weer als 2de de bovenste ton net

1ste wedstrijd worden we weer 1ste in het eindklassement.

achter de SN. Helaas vreet de zon de wind op waardoor onze zeiltrim niet optimaal

Roekoepôle Race.

is, hierdoor kunnen we niet zoals de vorige dag het grote verschil maken. Daardoor
wordt er wel een zware en zeer mooie strijd uitgevochten met de SN en SB (Sietse

De voorbereiding.

Broersma) om de plekken 1, 2 en 3. Wij finishen uiteindelijk achter de SN en SB

Zaterdagochtend vertrek uit de Tynje om 7.45 uur. Het belooft een mooie dag te

op een 3de plekje.

worden gezien het voorspelde weer. Mooi droog zonnig weer met een windkrachtje

Overall worden we, met 2x een 1ste en 1x een 3de plek, winnaar van de 7de Roe-

3. Dit weertype blijkt wel gepaard te gaan met zeer veel kou in de ochtend. Bij aan-

koepôle race waardoor we de mooie wisselprijs, beschikbaar gesteld door Veenema

komst in Goïngarijp, onze vaste ligplaats, blijkt het skûtsje voorzien te zijn van een

Olie, in ontvangst mogen nemen.

mooi ijslaagje. Een aantal glijpartijen later hebben we in de optrekkende mist onze
weg naar het starteiland gezocht waar het palaver gehouden werd.

Al met al een zeer mooie afsluiter (dank aan KWS Sneek) van dit prachtige en zeer
succesvolle zeilseizoen van ’t Swarte Wief.

Voorseizoen 2012
Na een winter waarin hard gewerkt is aan onze beide skûtsjes, werd in april het
water weer opgezocht met ’t Swarte Wief. Op 14 april en 15 april vond de eerste
wedstrijd al weer plaats, in Langweer. Alle skûtsjes kwamen nu uit de winterstalling,
deze wedstrijd is voor een ieder een mooi moment om te zien hoe de concurrenten
de winter zijn uitgekomen. Er werd in twee groepen gezeild met de diverse klassen
door elkaar heen. De eerste wedstrijd werd gekenmerkt door zeer licht weer, ideale
omstandigheden voor ons schip dus. Dit werd deze wedstrijd gelijk al onderschreven
door een keurige tweede plaats, dit doordat het grote A skûtsje van Henk Regts
ons in het allerlaatste rak wist te verslaan. De zaterdagmiddag was de wind wat
aangehaald en werden we vijfde in de groep. In ons lengteklassement stonden we na
deze eerste dag bovenaan. In de namiddag werd op de terrasjes van Langweer nog
even nagekeuveld, waarna een deel van de bemanning ook nog aan de bak moest
tijdens het touwtrekken voor skûtsjebemanningen. Vorig jaar werden wij hierbij nog
eerste, dit jaar derde.
Het touwtrekken is natuurlijk maar
bijzaak, de zondags moesten we
proberen om onze koppositie vast te
houden. De wind was nu echter zeer
hevig. Het schip werd volop gereefd.
In het drukke deelnemersveld, waar
de beste schepen nu bij elkaar gezet
werden, zorgde dit voor veel hectiek
waarbij ons schip na een mooie start in aanvaring kwam met het Makkummer skûtsje. Dit kostte ons veel plaatsen waarna een achterhoedegevecht begon, waaruit
’t Swarte Wief zich enigszins wist te ontworstelen. Een dertiende plek in de groep
en een tweede plek in onze lengteklasse zorgden er voor dat ook Langweer werd
gewonnen.
In het hemelvaartsweekend stond Lemmer Ahoy op het programma. Vijf wedstrijden
in drie dagen, slechts twee wedstrijden minder dan in de IFKS. ’t Swarte Wief hoopte
om haar zegereeks, die begon bij de IFKS in 2011, door te zetten en wraak te nemen
op het tegenvallende resultaat tijdens Lemmer Ahoy 2011. Het mocht echter niet zo
zijn, de Avontuur en de Elisabeth eindigden de eerste wedstrijd voor ons waardoor
wij nog wel een goede uitgangspositie hadden voor het verdere verloop. Na een tijdrovende uitwijkmanoeuvre in de tweede wedstrijd, voor een schip uit de 10 minuten
eerder gestarte B-klasse, was een hoge klassering in de tweede wedstrijd verloren
gegaan. Een zesde plek viel ons ten deel. De derde wedstrijd op de vrijdag, met zware
windomstandigheden, lukte het
de bemanning niet het schip
aan de praat te krijgen en een
vierde plek was het maximale
haalbaar. De vierde wedstrijd
was nog dramatischer, toen de
wind ging liggen en er problemen waren met het ontreven

van het zeil, alsmede een druk wedstrijdveld. Een negende plaats, wat al weer even
geleden was, markeerde deze slechte vierde wedstrijd. Op de finaledag, zaterdags,
werd, zij het te laat, nog even orde op zaken gezet toen ’t Swarte Wief snel de koppositie pakte om deze niet meer uit handen te geven. Algemeen werd een vierde
plek gehaald in onze klasse tijdens Lemmer Ahoy. Voor het eerst sinds de IFKS 2011
stonden wij nu weer eens naast het podium.
De bemanning had naar aanleiding van de teleurstellend verlopen Lemmer Ahoy
genoeg huiswerk te doen. Op 7 juni zou een wedstrijd worden gevaren in Oudega,
helaas ging deze vanwege de slechte weersomstandigheden niet door. Zaterdag 23
juni stond de IFKS-proloog in Burgum op het programma. Vier jaar geleden werd hier
voor het eerst sinds lange tijd weer gezeild. Dit jaar was echter de tweede editie,
omdat in de voorgaande twee jaargangen het weer het niet toeliet. Ook ditmaal
leken de weergoden roet in het eten te gooien, toch werd er in de ochtend gestart,
terwijl de wind alleen maar aanhaalde. Zeker geen ideale omstandigheden voor ons
lichte wedstrijdschip, de start ging echter wonderbaarlijk goed en de kop werd gelijk
gepakt. De Engelina Smeltekop kon wat meer wind versjouwen dan ons schip en liep
vanaf de tweede plek snel in om vervolgens ons naar deze tweede plek te verwijzen.
Desondanks liepen ze niet uit, de zilveren plek viel ons ten deel. De wind bleef toenemen deze dag en de geplande tweede wedstrijd werd afgelast, een beker voor de
tweede plaats kon daarom aan de prijzenkast worden toegevoegd.
Het voorseizoen begon succesvol, bij Lemmer Ahoy werden wij enigszins wakker
geschud en hebben wij gezien dat de concurrentie er niet minder op is geworden.
In Burgum konden wij laten zien wat we op Lemmer Ahoy niet konden, voorin meezeilen in zwaar weer. Het voorseizoen ging dan niet helemaal naar verwachting, het
geeft ons echter een goede basis voor de IFKS van 2012.
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lige avond waren dus aanwezig. Het officiële gedeelte van de avond stond in het teken van een presentatie. Stichting
voorzitter Paul de Koster wist op een enthousiaste wijze het complete verhaal, met behulp van vele foto’s vanaf het
werd de stand van zaken rond het nieuwe casco toegelicht en is de doelstelling voor komend seizoen kenbaar gemaakt aan de trouwe achterban. Na het officiële gedeelte was het tijd om onder het genot van een hapje en drankje
een aantal sponsoren die hier heel bedreven in zijn. Voor de toekomst is het de bedoeling om elke winter een derworden hier elke keer een actueel en aan het skûtsje gerelateerd item aan te verbinden.
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ondanks een aantal afzeggingen mochten we toch een 60 tal personen begroeten. Alle voorwaarden voor een gezel-

gelijke avond te organiseren. Op welke wijze we hier invulling aan geven zal per jaar verschillen maar getracht zal

(0513) 480 480

Wietze van der Wijk

in de zaal van café Overwijk. Alle sponsoren en leden van de club van 100 hadden een uitnodiging ontvangen, en

op ongedwongen wijze bij te praten. Het culinaire gedeelte werd overigens, hoe kan het ook anders, verzorgd door
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groep jaarlijks een gezellige winterse sponsoravond. Afgelopen winter op vrijdag 20 januari vond de 1e editie plaats
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Wil je samen met ons een succesvol team vormen,
neem dan gerust contact met ons op.

Om sponsoren ook tijdens de wintermaanden bij het skûtsjesilen betrokken te houden, houdt de stichting voor deze

allereerste eerste begin tot het kampioenschap, te presenteren. Daarnaast is er vooruitgekeken naar de toekomst,
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Empatec

Neusje van de zalm

uurtjes. Zondags werd er uiteraard niet gezeild. Er werden nog al wat grote woorden

prachtige inhaalrace tweede en bleef door het schrapresultaat van de vorige dag

gesproken, de een sprak gekscherend van een schrapresultaa t en een ander riep

leider in het klassement.

gekscherend dat hij zijn vriendin zou trouwen als wij kampioen zouden worden.

IFKS 2011: Stavoren op maandag

Het kan hard gaan

IFKS 2011: Lemmer I:
Na ons prachtige resultaat van de vorige dag werd er weer volop gedroomd over

Uitgerust werd maandag de tweede wedstrijd aangevangen op het IJsselmeer bij Sta-

het kampioenschap; mochten wij weer eerste worden en de Hoop op Welvaart nog

voren. Wederom was er een derde plaats bij de start voor ’t Swarte Wief en wederom

een misser maken dan kon het op papier deze dag al zijn dat wij kampioen zouden

lag Arnold Veenema op kop. Even werden wij naar een vierde plaats verdrongen door

worden. Maar ja Lemmer… Op Lemmer Ahoy hadden wij met harde wind geen

de Engelina Smeltekop, maar al snel pakten wij deze terug en werd ook de nummer

potten kunnen breken en ook nu was het weer onstuimig in de Lemster Baai. Fans

drie, de Nieuwe Zorg gepasseerd. Nu werd er sterk ingelopen op de Hoop op Wel-

meldden zich in alle vroegte op het volgschip en op het strand maakten vele fans

vaart; zij konden echter de finish net beter passeren dan ’t Swarte Wief en zo werden

zich op voor deze dag. Er was wat meer spanning op het schip dan anders, maar

zij, met de hete adem in de nek, eerste. Desalniettemin was er weer een prachtige

de nuchterheid overwon de zenuwen toen een ieder aan boord zijn plaats weer in-

tweede plaats voor ’t Swarte Wief en bleven we volop meedoen.

nam. Dezelfde spanning zal er ook zijn geweest bij de bemanning van de Hoop op
Welvaart. Zij leken een goede start te hebben maar deze bleek vals, snel moesten zij

IFKS 2011: Heeg op dinsdag

omkeren om alsnog de start te maken. Ondertussen waren wij goed gestart, bij de

In Heeg leek de wedstrijd weer op een herhaling van de voorgaande wedstrijden,

eerste ton lagen wij eerste maar wij werden weer voorbij gezeild door de Avontuur

wederom een derde plaats bij de eerste ton en Arnold Veenema op kop. Voor de

die ongereefd voer. Toch wisten wij hen bij het volgende kruisrak weer in te halen

Realistische dromen:

wind werd de twee plaats weer ingenomen en de aanval op de eerste positie werd

en toen de Avontuur haar fok scheurde gingen wij onbedreigd op de overwinning af.

Het was tijdens een vergadering in de winter van 2010 dat de bemanning

In juli was hij daar ineens, het nieuwe casco. In de maand voor de IFKS maakten wij

weer ingezet. De aanval mislukte toen ’t Swarte Wief reglementair voorrang moest

Er werd in spanning even achterom gekeken, waar was Arnold Veenema? Ondanks

bij elkaar zat om het seizoen te evalueren. Op een bepaald moment werd er

bekend dat wij alweer verder aan het dromen waren. Een breed schip gebouwd op

geven aan enkele schepen waar Arnold Veenema deze situatie voor was. Een gat werd

een knappe inhaalrace bleek de achterstand, opgelopen door de valse start, te groot

voorgesteld om de skûtsjesmarkt in de gaten te houden, misschien zou er nog

een werf in Warga was aangeschaft, veel tijd om hierover na te denken was er niet. Er

geslagen en dit kon niet meer worden gedicht. De Hoop op Welvaart won voor de

en werden zij slechts zevende. Het besef kwam er al spoedig; wij waren kampioen,

eens een mooi groot casco opdoemen…. Er ontstond een beetje rumoer, im-

waren nog een paar weken om te trainen en er moest ook nog een open dag worden

derde opeenvolgende dag en ondanks drie knappe tweede plaatsen was een kampi-

maar……..

mers wij hadden nog een missie te volbrengen. Iedereen was het er roerend

gehouden. Na deze gezellige en intensieve drukte kwam de IFKS eraan. Op een avond

oensdroom wat afgezakt.

over eens dat er eerst maar eens een prestatie van formaat moest worden

zat ondergetekende samen met lierenman Hans onze kansen op een rijtje te zetten.

neergezet om met opgeheven hoofd de A-klein te verlaten. Binnen drie jaar

Wie zou er winnen dit jaar? Dit zou dan de Engelina Smeltekop of titelverdediger

IFKS 2011: Sloten op woensdag

zou een kampioenschap haalbaar moeten zijn. Een casco aankopen kon wel

Hoop op Welvaart(SN) moeten zijn. Daarnaast waren er nog wel een paar goede

Misschien wel de mooiste wedstrijd van de IFKS vindt plaats bij het pittoreske stadje

Fries blijf je nuchter. Als wij worden gediskwalificeerd in de laatste wedstrijd of

een goede investering zijn, maar onze pijlen moesten eerst gericht zijn op het

kanshebbers voor het podium. Maar eensgezind plaatsten wij onszelf ook maar op

Sloten. Traditiegetrouw een dag waarop veel donateurs meegaan om de wedstrijd

de start niet maken dan krijgen wij strafpunten die niet geschrapt kunnen worden

seizoen 2011. Dromen kon altijd nog.

het podium. Een derde plaats moest er wel inzitten. De rasoptimist Hans durfde zijn

te bekijken. Gesteund door deze trouwe groep fans werd het water weer opgezocht.

en dan is het dus mogelijk dat we te vroeg hebben gejuicht. Wederom veel wind,

geld niet op een kampioenschap in te zetten, maar dromen mag altijd.

Mochten wij nog kampioensaspiraties hebben, dan moesten de rollen maar eens

kiezen we voor een voorzichtige

Dromen:

Op weg naar de IFKS:

IFKS 2011: Lemmer II het slot
Wij schreeuwen niet snel iets van de daken, wij houden een slag om de arm, als

aanpak of gaan wij gewoon

omgedraaid worden. Vol aanvalslust werd aan de wedstrijd begonnen. De start was

weer aanvallen zoals altijd?
Uiteraard is de geest om te

Begin april werd ons skûtsje na het gebruikelijke winteronderhoud in de Hooivaart

IFKS 2011: Hindeloopen op zaterdag

echter lastig maar toch vonden wij onszelf terug op een vierde plaats; de Hoop op

getakeld. Twee weken later werd de eerste wedstrijd al gezeild op de Langweerder

De haven bij Hindeloopen lag alweer vol toen het grootste deel van de bemanning

Welvaart voer echter in de middenmoot, hun start was ditmaal matig. De koppen

winnen bij ons te sterk en

Wielen. Het skûtsje kwam gelijk goed voor de dag: een tweede plaats in het alge-

met het Taxi-Moll busje naar Hindeloopen reed. Na vier jaar voelt het als vertrouwd.

stonden al snel weer vooruit bij ons en de aanval werd ingezet. Op deze gatebaan

gaan wij nog eenmaal voor

meen klassement viel ons ten deel en de bemanning was tevreden. Na deze goede

De spelen gaan beginnen. Na de opening trok de bemanning voor het tweede achter-

kozen wij voor de stuurboordslag waar anderen de bakboordton namen. Wie niet

de volle bak. De wedstrijd

start van het seizoen hoopte een ieder dit door te kunnen trekken in de volgende

eenvolgende jaar in op de Ortolan, ons volgschip van deze week. Een avondje keu-

waagt, wie niet wint. Het bleek een uitstekende keuze en de Engelina Smeltekop

wordt wederom met veel

wedstrijd tijdens Lemmer Ahoy. In deze driedaagse wedstrijd onder zware weersom-

velen en vervolgens weer vroeg uit bed voor het eerste palaver en het gereedmaken

werd evenals de verrassende Doeke van Martena achter ons gelaten. Nu werd de aan-

passie gezeild. ’t Swarte

standigheden werd de bemanning echter met beide voetjes op de grond gezet. Op

voor de wedstrijd. Terwijl de eerste sponsoren zich al meldden voor de sponsordag

val ingezet op de Avontuur. Weer pakten wij in de tweede ronde de stuurboordslag

Wief pakt snel de kop en

geen enkel moment wist ’t Swarte Wief hoge ogen te gooien. Met een teleurstellende

pendelde de bemanning vanaf Stavoren, de haven waar de Ortolan lag, naar Hinde-

waar de Avontuur over bakboord voer en ook dit pakte goed uit. De eerste plaats

geeft deze niet meer uit

zesde plaats was het duidelijk dat er nog wel wat trainingsarbeid was te verrichten.

loopen. Om 12.00 vond dan de start plaats van de IFKS. Bij de eerste tonronding

werd onbedreigd binnengehaald. De Hoop op Welvaart kwam tot een vierde plaats.

handen. Arnold Veenema wordt vijfde en het feest barst los.

De wedstrijd in Burgum ging helaas niet door, er waren hierdoor nog twee wedstrij-

lagen wij derde. Er werd achteromgekeken naar de Engelina Smeltekop en in eerste

Wij waren ingelopen in de titelstrijd.

den die op het programma stonden. De eerste was een kleine wedstrijd in Oudega.

instantie gingen wij over tot het verdedigen van deze mooie plaats. Voor ons voer de

Ook hier bleek dat aan boord nog niet alles vlekkeloos verliep en dat het schip nog

Avontuur, een serieuze gegadigde voor het kampioenschap. Gedurende de wedstrijd

IFKS 2011: Echtenerbrug

niet optimaal getrimd was. Van de vier skûtsjes eindigden wij uiteindelijk als derde.

bleek er meer in te zitten en na een knappe aanval werd de tweede plaats binnen-

Waar Sloten misschien de mooiste wedstrijd is, is Echtenerbrug, wegens het ont-

de kolk in het centrum, muziek en een prachtige huldiging tijdens de prijsuitreiking

De laatste wedstrijd van het voorseizoen vond plaats tijdens de jubileumwedstrijden

gehaald. De eerste plaatst was voor titelverdediger Arnold Veenema met een ruime

breken van het volgschip dat voor het viaduct moest liggen, een wedstrijd met een

zorgt dat de droom een onuitwisbare herinnering wordt in een ieders geheugen.

van de IFKS. Voor het eerst dit seizoen konden we nu met harde wind wel meekomen

voorsprong. Vreugde was er alom bij zowel bemanning, als de sponsoren op het volg-

heel andere ambiance. Op dit thuiswater, hier werd ons schip ooit gebouwd, ging

Zondag komt een ieder met een voldaan gevoel thuis. De vermoeidheid die er bij

en strijd leveren met de top. Een derde plaats viel ons ten deel. Nog steeds was er

schip die getuige waren geweest van een prachtige strijd. Onze tweede podiumplaats

de titelstrijd verder. Weer liet de Hoop op Welvaart het liggen bij de start; enkele

velen is weerhoudt niemand om ook van de spontaan georganiseerde huldiging in

werk aan de winkel, maar er mocht weer gedroomd worden.

tijdens de IFKS in vier seizoenen werd ’s avonds nog feestelijk afgesloten in de late

skûtsjes uit de onderste regionen meldden zich vooraan en de altijd snel startende

het dorp volop te genieten.

Op het strand klinkt een daverend applaus en het gejuich op het volgschip gaat de
hele baai over. Passerende skûtsjes brengen hulde en de bemanning valt elkaar in
de armen. Een droom komt uit en het feest wordt de hele dag gevierd. Springen in

Avontuur voer al snel richting de koppositie. ’t Swarte Wief rukte vlot op van de
vierde naar de tweede plaats en een duel met de Avontuur was weer het gevolg.
Met veel snelheid wist ’t Swarte Wief uiteindelijk door een ruime koers de Avontuur
voorbij te gaan; deze had zichzelf verkeken op de ton en hinderde de Lutgerdina
Smeltekop, die op nostalgische wijze weer eens vooraan streed. De Avontuur raakte
ook nog eens de ton en moest een strafrondje draaien en ’t Swarte Wief zeilde
onbedreigd naar haar tweede overwinning. De Hoop op Welvaart werd dankzij een
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Zoals inmiddels bekend, is de stichting sinds de zomer van 2011 in het bezit van 2

het met kunst en vliegwerk van de aanhanger gehesen waarna het sloopwerk kon

skûtsjes. Al in de winter voordat we met ons huidige skûtsje kampioen zouden wor-

beginnen. Als eerste zijn de oude, deels verrotte dekken er uitgesneden en daarna

den in de kleine A- klasse van de IFKS, is er tijdens een vergadering van de stichting

zijn de dubbelingsplaten van beide zijkanten geslepen. Ondertussen zijn er hulp-

besloten om voor de toekomst een skûtsje voor de grote klasse aan te schaffen en

balken aangebracht om het casco in model te houden en te kunnen hijsen. Daarna

klaar te maken. Er werd besloten om rustig naar een casco te gaan zoeken met

is het skûtsje in het midden op het diepst van haar zeeg door de helft geslepen op

voldoende potentie om er een volwaardig wedstrijdskûtsje voor de grote A-klasse

het punt waar deze verlengd moet worden. Beide helften zijn vervolgens gekeerd en

van te maken. Er was ook voldoende tijd aangezien de stichting al over een prachtig

de laatste dubbelingsplaten zijn van de bodem geslepen. Nadat het complete casco

skûtsje beschikte. Na enig speurwerk en enkele afkeuringen kwam ons een mooie

was gestript kon het met speciaal transport naar de stralerij in Drachten vervoerd

uitdaging op het pad. Half verzonken tussen het riet bij de Galamadammen lag het

worden. Bij terugkomst in Tijnje zijn beide helften in de voormalige STC hal ge-

daar. De vorige eigenaar had het schip enkele jaren geleden als woonboot in Delft

plaatst. Hier zijn eerst alle putten en oneffenheden in de romp opgelast waarna beide

gekocht met als plan het casco weer onder zeil te brengen. De uitvoering van dit plan

helften met het nodige kunst- en vliegwerk weer gedraaid konden worden. Om het

is er niet van gekomen, waardoor het casco weer te koop werd aangeboden. Al bij de

casco goed in model te kunnen brengen is er een stabiele constructie als ondergrond

eerste bezichtiging werd het ons duidelijk dat het een zeer mooi gevormd en breed

gecreëerd waar beide helften op zijn geplaatst, gepositioneerd en vervolgens de ver-

casco is met de nodige potentie maar dat er nog wel ontzettend veel werk in zou

lenging is aangebracht. Als het allemaal voorspoedig verloopt moet dit jaar (2012)

gaan zitten. De roef, de dekken en het boeisel ontbraken, het dek was verrot en het

het staalwerk cq de romp weer gereed zijn. Hans Hofstee ziet dit helemaal zitten.

casco was rondom gedubbeld met zware stalen platen. Deze dubbelingsplaten zijn in

Hans is namens de stichting de voortrekker voor dit project. Met zijn achtergrond

de loop der tijden op het skûtsje gelast toen het nog als woonark diende. Wanneer

als staalwerker voelt Hans zich ook geheel in zijn element. Hans steekt veel vrije tijd

de huid te dun werd, werd er een plaat op gelast zodat het geheel waterdicht bleef.

in de restauratie en coördineert waar mogelijk de inzet van de overige leden van de

Ondanks al dit werk in het vooruitzicht werd het casco zo mooi bevonden dat het is

bemanning. Tijdens de intensieve sloopwerkzaamheden gedurende de 1e fase werd

aangeschaft. Het casco is door de IFKS gekeurd, richting Tijnje gesleept en tijdens de

het gemoed er misschien niet beter op, maar door de vooruitgang die inmiddels is

Iepen Dei van vorig jaar in juli in de Nieuwe Vaart aan het publiek gepresenteerd.

geboekt en te zien wordt iedereen weer enthousiaster. Na ruim een half jaar ligt er
tenminste weer wat. De verlenging zit er tussen en je kunt weer naar iets toe bou-

Korte historie: Het schip is in 1909 gebouwd op de werf van Tjibbele Ates v.d. Werf

wen. Hoewel de restauratie prima op schema ligt is er volgens Hans toch meer tijd

te Wergea. Het skûtsje is destijds gebouwd in opdracht van Hendrik Weima te Stiens

in gaan zitten dan verwacht. Met name het uitrichten van de bestaande zijkanten en

en werd vernoemd naar diens zoon ´Jonge Willem’. Hendrik Weima vervoerde met

bodem heeft veel meer tijd gekost dan het aanbrengen van de nieuwe delen. Maar

zijn nieuwe roefschip onder andere turf. Over zijn werkzaamheden is tot op heden

je doet dit maar 1 keer en dan moet je het natuurlijk wel gelijk goed doen. Ook met

weinig informatie te vinden. Uit onderzoek blijkt dat het schip ook een tijdlang onder

de eerdere verlenging en werkzaamheden aan ’t Swarte Wief hebben we al de nodige

de naam ‘Emanuel’ heeft gevaren. Uiteraard zijn we nog volop bezig om meer van

ervaring op kunnen doen die nu goed van pas komt. Op dit moment is de situatie

de historie van

in de loods weer mooi op orde en we hebben de beschikking over de juiste gereed-

dit skûtsje te achterhalen.

schappen. Het staalwerk, inclusief de dekken en de roef, zal naar verwachting dit
Nadat het ruwe casco tijdens de

najaar gereed zijn. De volgende fase zal dan bestaan uit het plamuren en conserveren

Iepen Dei aan het publiek was ge-

van het schip. De uiteindelijke lengte bedraagt na de verlenging totaal 20,17 m. bij

presenteerd, is het op de werf bij

een maximale breedte van 3,85 m. Met deze verlenging blijft het schip net onder

Boersma te Gorredijk uit het wa-

het maximale toegestane laadvermogen van 50 ton. Een delegatie van de IFKS komt

ter gehesen en op de aanhanger

op gezette tijden langs om te controleren of de gehele restauratie geheel volgens de

naar Tijnje vervoerd. In Tijnje is

originaliteitsrichtlijnen wordt uitgevoerd.

Skipperspraat

Puur Opsterland!

Opsterland heeft volop mogelijkheden voor een leuk dagje
uit in één van de 16 karakteristieke dorpen. Ontdek het bos,
de heide, de natuur- en veengebieden, sloten en kanalen en
leuke attracties in dit bijzondere deel van de Friese Wouden.
Vaar bijvoorbeeld eens over de Turfroute die door het
prachtige landschap slingert of beleef de geschiedenis van de
laagveenderij in openluchtmuseum It Damshûs in Nij Beets.

In 2008 in Hindeloopen was het zover, een schip uit de Tynje stond klaar om deel te

Jaap wordt niet snel bang meer van het zeilen, maar er zijn van die situaties dat de

nemen aan haar allereerste IFKS-kampioenschap, een kersverse onervaren beman-

schrik behoorlijk toeslaat.

ning stond klaar voor een nieuwe uitdaging. Met geen enkele zeilervaring waren

“Het was in 2008 tijdens de Roekoepollerace in Sneek, een situatie bij de start leidde

dertien man een paar maanden eerder voor het eerst op het skûtsje gestapt. Voor de

bijna tot een aanvaring, de wind haalde behoorlijk aan” verteld Jaap. “Plotklaps werd

veiligheid hadden we natuurlijk een adviseur ingehuurd. Deze adviseur begon plekjes

het veld overvallen door een stortbui met windvlagen van 8 tot 9 beaufort, de zeilen

voor een ieder uit te zoeken. Jaap Hofstee nam plaats bij het roer. Jaap Hofstee,

wilden niet meer naar beneden en de kop van het schip niet in de wind, op enkele

boerenzoon en Philipsmedewerker wiens enige ervaring met water bestond uit wat

meters na dreef het schip bijna tegen de verraderlijke oever, op het laatste moment

zwemlessen en een keertje onsuccesvol valkjezeilen met zijn voetbalteam, was nu in

pas wist men het skûtsje toch in veiligheid te brengen” aldus de schipper.

opleiding om skutsjeskipper te worden.

www.opsterland.nl

Niet als schipper is Jaap veranderd maar ook zijn persoonlijke situatie is veranderd.
Het was iemand van de stichting die na het aankopen van het schip had voorgesteld

Zo heeft hij tezamen met zijn vriendin, Alie, sedert vorig Jaar een zoontje, Wietse

dat Jaap wel schipper kon worden. Misschien wel vanwege zijn rustige karakter dat

Jan. Wietse Jan groeit op in een echt zeilgezin, want ook vriendin Alie is als beman-

hij gevraagd werd, aldus Jaap zelf. Het leek hem wel wat, vier zeilseizoenen later

ningslid actief. Iets waar Jaap totaal geen moeite mee heeft, integendeel zegt Jaap:

mocht hij al het podium betreden en vierde hij met een grote krans om zijn nek het

“zo kun je ’s avonds er nog eens lekker over napraten”.

IFKS-kampioenschap in de klasse A-klein. Na jarenlang betrokken te zijn geweest

• 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

bij het combinerace-team vond hij evenals vele anderen de tijd rijp voor een nieuwe

Dit jaar hoopt Jaap tezamen met zijn bemanning zich meer te verbeteren, zo zullen

sportieve uitdaging. Dat hij als schipper werd gekozen vond hij natuurlijk een grote

er meer wedstrijdsituaties worden nagebootst. Jaap verwacht dit jaar meer duels dan

eer, maar gemakkelijk was het niet altijd. “De trainingen waren in het begin zeer

vorig jaar nu andere schepen ook niet stil hebben gezeten, met een zodiac willen

spannend”, aldus Jaap, “ Je wist niet wat je nou altijd moest doen, er lagen boeien,

we deze situaties nabootsen tijdens trainingen opdat wij terdege voorbereid gaan

er was wind en dan natuurlijk nog het indrukwekkende gijpen’. De adviseur had het

strijden voor top-3 plaats. Meer nog dan vorig jaar denkt Jaap dat trainingen het

maar druk aan boord, met een bemanning zonder zeilervaring had hij bij tijd en wijle

verschil gaan maken in de top 3. Ook de wind zal hierin een factor zijn omdat zwaar

handen tekort. Zo kwam Jaap er zo nu en dan alleen voor te staan, het schip moest

weer voor ons schip een nadeel blijft.

natuurlijk wel blijven varen.
Jaap kijkt al weer uit naar de IFKS. Het ultieme IFKS-gevoel? “Vlak nadat je gefinisht
Tijdens de eerste IFKS zat de adviseur aan het roer, Jaap keek en leerde en nam bij

bent en dan bij het volgschip aankomen en dan met de supporters en bemanning

tijd en wijle het roer in handen. Vooral het starten maakte op hem veel indruk, dit

wat dom lullen” verteld Jaap. “ Maar ook de eerste start op het IJsselmeer bij Hinde-

moest hij immers later zelf ook gaan doen. Nu vier jaar later is Jaap een heel stuk

loopen, met 19 andere skûtsjes bij elkaar en dan begint het…………..”.

vertrouwder met het schip, automatismen heeft hij zich aangeleerd, situaties schat
hij vlot in en speelt hier van te voren al op in. Voorheen zag hij een schip in de verte

Jaap hoopt nog wel even door te schipperen, hij kijk uit naar het nieuwe schip. Ook

en voelde hij spanning en onzekerheid, tegenwoordig doet hem dit natuurlijk een

dit vormt weer een nieuwe uitdaging: “je moet opnieuw leren zeilen, want je bent

stuk minder.

maar één schip gewend, deze heeft heel andere eigenschappen, langer, breder, andere stabiliteit, draait anders etc.”. “Wij denken wel dat het schip snel wordt, we hopen

Het kampioenschap was voor hem natuurlijk het mooiste moment, maar ook het

wel redelijk snel mee te komen in de C-klasse om ooit in de grote A uit te komen”.

zeilen op het Pikmeer terwijl de zon al onderging en een windkrachtje twee over het
meer woei was natuurlijk ook geweldig.

Jaap is een schipper met ambities, die past bij een ambitieuze stichting die ook dit
jaar weer voorop in de strijd zal gaan om het kampioenschap.

Verstand van lekker vlees

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

Breewei 42 Tijnje
Bel nu voor een afspraak 0513 572720

Van onze burgemeester

keurslager

Zuidkade 34 • Drachten
Tel. 0512-512285
www.stornebrink.keurslager.nl

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

Met in 2012 vier skûtsjes actief uit Opsterland, is deze gemeente een bescheiden
leverancier in de skûtsjesylsport. Vorig jaar bracht ze echter twee kampioenen
voort: Arend Wisse de Boer uit Gorredijk in de C-klasse en natuurlijk ons eigen
Swarte Wief. Met Henk Regts uit Nij Beets erbij, altijd behorend tot de favorieten
in de A-klasse, telt Opsterland maar liefst drie skûtsjes die om de prijzen kunnen
meestrijden. Het vierde schip van Koos van Drunen is geen echt wedstrijdschip
maar een authentiek skûtsje dat zich steevast in de achterhoede van de A-klein
bevindt.
Na ons kampioenschap van vorig jaar overhandigde wethouder Klaas de
Boer ons, namens de gemeente Opsterland, een cheque waarmee zij een
blijk van waardering gaven aan de tomeloze inzet van onze stichting en
haar prestaties. Voor ons was dit een mooie gelegenheid om eens op het
gemeentehuis het skûtsjegevoel te ervaren, bij niemand minder dan onze
burgemeester Francisca Ravestein.
Burgemeester Francisca Ravestein is geboren in Leiden; zij heeft een grote
affiniteit met sport. Uiteraard had zij in Leiden nog niet gehoord van het
skûtsjesilen, zelf speelde ze basketbal en is tegenwoordig ook voorzitter
van de Nederlandse basketbalbond. Haar eerst echte kennismaking met het
skûtsjesilen was met een delegatie van de Tweede Kamer (van 1998 tot
2002 was zij Kamerlid namens D66 ) toen zij op de Gerben van Manen een
tocht maakte over de Friese wateren.
De burgermeester heeft zelf ook wel wat met water; ze mag graag roeien en
heeft vroeger ook nog wel zeilles gehad op de Kagerplassen. Maar het liefst
gaat zij gewoon te varen.
In 2008 onthulde burgemeester Ravestein de naam van ons skûtsje: ’t Swarte

Wief. Als blonde vrouw vond ze het een eer om het skûtsje te mogen onthullen.
Voor haar was het altijd een droom om een schip te mogen dopen, en ook al was
het geen echte doop, het telde wel. In de 10 jaar dat zij actief was in de Rotterdamse gemeenteraad had zij deze eer nooit mogen ontvangen.
Bij de onthulling sprak zij over de totstandkoming van een jongensboek, waarmee
ze doelde op het feit dat een groep jongeren het voor elkaar hadden gekregen om
een wedstrijdskûtsje aan te kopen. Ze vond het frappant dat een groepje jongeren
die geen zeilers waren, tot deze beslissing kwamen. Bij een bezoekje aan de firma
Jonker in de winter van 2009-2010 merkte ze het eerder door haar gedoopte
schip op, toen dat daar lag voor de verlenging. Uiteraard is ze het skûtsjesilen
blijven volgen op tv. Tijdens de IFKS-week vorig jaar wist zij op de vrijdags al dat
het goed zou komen. Na de zaterdagwedstrijd sprak ze nog haar felicitaties in
op de mobiele telefoon van onze schipper. Op het gemeentehuis werd tijdens het
kampioenschap ook meegeleefd en al snel werd besloten om deze prestatie ook te
belonen met een cheque tijdens de huldiging.
De burgermeester kent haar gemeente als een actieve, betrokken, bloeiende gemeente met grote samenhang. Het dorp Tijnje vormt hierop geen uitzondering.
Veel bewondering heeft ze voor de inzet van de stichting voor haar doelen, de
professionele aanpak. Ook de steun van het dorp is in haar ogen een sleutel tot
het succes van de stichting. Uiteraard vroegen wij of we binnenkort ook konden
trainen in Opsterland zelf: “Dat is op dit moment niet aan de orde. De bal ligt bij
de provincie. Wanneer het Riperkritemeer er ooit komt valt gezien de huidige
economische situatie nog maar te bezien.”

Bent u al donateur?

cesvolle ingrepen.

Wellicht bent u al donateur van het skûtsje, maar heeft u nog vrienden, familie
In zijn winkel in Drachten leeft het skûtsjesilen ook; in

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

het eerste jaar werd skûtsjewijn evenals de skippersbit-

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

ter als relatiegeschenk weggegeven. Hier werd dan een

van het aantal donateurs, wij hopen dan ook dat u ons hierbij kunt helpen. Nieuwe donateurs kunnen een donateurformulier invullen op onze website of contact opnemen met

verhaaltje bij verteld dat door relaties en klanten met

PR-lid Anne v/d Berg telefonisch via 06-30692491 of per mail anne@swartewief.nl

veel interesse werd aangehoord. Harry is al sinds 2006
actief als slager in Drachten. Het bedrijf heeft sinds die

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

Postcode

tijd een metamorfose ondergaan: in 2008 werd de ge-

“de mannen deden het niet
voor de aardigheid”

Woonplaats

Keurslagerij Stornebrink is een sponsor van het eerste

eerst niet gevolgd, de aandacht was vooral voor het

uur. De keurslagerij is gevestigd in Drachten maar het

SKS-kampioenschap. Een dagje Veenhoop of Terherne

Ik verleen tot wederopzegging toestemming aan Stichting behoud Tijnster Skutsje om jaarlijks in februari mijn
donatie van mijn bankrekening
af te schrijven

echtpaar Harry en Sjoukje Stornebrink woont al jaren

vond geregeld plaats wanneer de tijd er was. Harry was

in Tijnje. Van 1983 tot 2002 waren zij ondernemer al-

zelf donateur van het Drachtster skûtsje, een echte fa-

hier en thans dus in Drachten. Hun schoonzoon Haiko,

voriet had hij niet. Tegenwoordig wordt de IFKS uiter-

vriend van dochter Annie, is vast bemanningslid op ’t

aard wel door de familie Stornebrink gevolgd.

Deze machteging kan altijd worden ingetrokken, schriftelijk of telefonisch bij penningmeester Anne van den Berg
Adres riperwei 34, 8406AJ Tijnje.
Ook kan dit telefonisch: 06-30692491 of per e-mail: anne@swartewief.nl.

U kunt deze strook of een kopie sturen naar:
Stichting behoud Tijnster Skutsje p.a. riperwei 34, 8406 AJ Tijnje

Handtekening + datum

Swarte Wief. Het was ook Haiko die hen op de hoogte
stelde dat 13 jongens van plan waren om een skûtsje te

Vanaf de eerste wedstrijden hebben Harry en Sjoukje

kopen en om aan wedstrijdenmee te gaan doen. Vanaf

het skûtsjesilen intens gevolgd, lang niet altijd was

het begin waren Harry en Sjoukje enthousiast en boden

het mogelijk om een wedstrijd te bekijken aangezien

gelijk aan om sponsor te worden.

de zaak in Drachten veel drukte met zich meebrengt.
Niet alleen de wedstrijden om het IFKS werden gevolgd,

Carwash Heerenveen

Broersma Transport

De Haan Campers

Harry kende de jongens wel en zijn eerste gedachtegang

ze waren ook bij de eerste en enige wedstrijd op het

was dat hun plan om een schip te kopen zeker ging

Burgummermeer. Op dat moment was ’t Swarte Wief

lukken. Een skûtsje kopen doen ze niet alleen voor de

nog niet in de voorste regionen te vinden. Vorig jaar

aardigheid. “winnen, dat is de kriich van deze jongens”.

bleek Harry’s gelijk; de mannen deden het niet voor

Met zeilen hebben Harry en Sjoukje wel ervaring.

de aardigheid. Op de vrijdag waren ze zich er terdege

BM’ers, valkjes en UFO’s maar later zijn ze overgestapt

van bewust dat het eerste kampioenschap was binnen-

op een motorkruiser. Harry leerde ooit zeilen in een Ak-

gehaald. Een knappe prestatie, aldus Harry. De manier

krummer Jol, waar je ook in kon roeien.

waarop met het skûtsje werd omgegaan voorspelde vol-

hele zaak verbouwd en Harry heeft maar liefst tien man
personeel. Net als ’t Swarte Wief gaat het ook Harry
voor de wind. Mede door deze groei en drukte is het
voor hem niet altijd gemakkelijk om tijd vrij te maken.
Vorig jaar kon hij dan ook niet aanwezig zijn tijdens de
IFKS. Via radio en sms werd hij echter wel iedere dag
op de hoogte gehouden van de resultaten. Dit jaar heeft
hij zichzelf vrij gepland zodat hij de laatste helft van de
IFKS-week kan gaan volgen.
Harry ziet dit jaar als een jaar om de titel te verdedigen
en weet dat de bemanning steeds verder zal gaan, uiteraard met hun nieuwe schip. Sjoukje heeft hier ook veel
vertrouwen in; dat de bemanning serieus is heeft ze wel
gemerkt op het moment dat ze een wedstrijd zorgvuldig nabespreken. Ook de stichting hoopt natuurlijk dat
Stornebrink Keurslagerij met ons deze weg zal bewandelen en dat de heerlijke vleestraktaties van de slagerij
natuurlijk nog vaak mogen rondgaan op het volgschip.

gens hem al veel goeds. Nieuwe tuigage en zwaarden

PU15130-PK - BL - Charmant Group, Divisie Benelux - sales@charmantgroup.nl - Tel: 0348-416646

Het IFKS kampioenschap werd door Harry en Sjoukje

Glazenwassersbedrijf
Drachten

en de motor eruit halen waren ingrijpende maar suc-

Wedstrijd-kalender 2012
Datum

Wedstrijd

IFKS week

Datum

Wedstrijd

Naseizoen

Zaterdag

11-08-2012

Hindeloopen

Zaterdag

06-10-2012

Friese Hoekrace Lemmer

Maandag

13-08-2012

Stavoren

Zondag

07-10-2012

Friese Hoekrace Lemmer

Dinsdag.

14-08-2012

Heeg

Zaterdag

13-10-2012

Slotdag IFKS 2012 Heeg

Woensdag

15-08-2012

Sloten

Zaterdag

20-10-2012

Roekoepôle Race Sneek

Donderdag

16-08-2012

Echtenerbrug

Zondag

20-10-2012

Roekoepôle Race Sneek

Vrijdag

17-08-2012

Lemmer

Zaterdag

18-08-2012

Lemmer (Finale)

Ik zie, ik zie,
en de kleur is...

Het gemak van alles
onder één dak!
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Vulcanus 7, 8448 CH Heerenveen, Tel: 0513-571441
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Waar het goed
vertoeven is
De veelzijdige
specialisten van Wenau

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

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

