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Colofon

Beste Skûtsjelief-
hebbers,
Na een succesvol en enerverend 2016 staat 

er weer een uitdagend seizoen voor de 

deur. Dit jaar geen grootscheepse verande-

ringen of wijzigingen aan ‘t Tynster skûtsje; 

er is door de bemanning veel tijd gestoken 

in het meerjarige onderhoud. Hierdoor ligt 

het skûtsje er weer in topstaat bij. We zul-

len dit jaar alles uit de kast moeten halen 

om weer bij (of in de buurt van) de top te 

komen. De concurrentie staat niet stil en de 

nieuwkomers in de grote A zijn direct ge-

duchte tegenstanders. Al met al zal het weer 

een spannend spektakel worden. Binnen de 

bemanning zijn er kleine wijzigingen en ver-

anderingen, maar het is voor het grootste 

deel gelukt het team compleet te houden. 
’t Swarte Wief Magazine is een uitgave van 
Stichting Behoud Tynster Skûtsje.
internet: www.swartewief.nl
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IKFS 2017 (19 AuguSTuS ToT eN meT 26 AuguSTuS) 

 Datum Wedstrijd Tijd 
Za. IFKS  19-08-2017  Hindeloopen  14.30

ma.  21-08-2017  Stavoren  14.30

Di.  22-08-2017   Heeg  14.30

Wo.  23-08-2017   Sloten  14.30

Do.  24-08-2017   echtenerbrug  14.30

Vr.  25-08-2017  Lemmer  14.30

Za.  26-08-2017   Lemmer (Finale) 14.30

NASeIZoeN Datum Wedstrijd Tijd 

 

Friese Hoek Race 07-10-2017  Lemmer 10:00 

Friese Hoek Race 08-10-2017  Lemmer 10:00 

IFKS Slotwedstrijd 14-10-2017   Heeg 10:00 

Roekoepôle Race 21-10-2017   Sneek 10:00 

Roekoepôle Race 22-10-2017   Sneek 10:00

Hierdoor kunnen we met elkaar doorbou-

wen aan de opgedane ervaringen in 2016. 

Volgend jaar vieren wij ons 10-jarig jubileum, 

om deze reden hebben wij besloten dit jaar 

geen open dag te organiseren. De komende 

tijd zullen wij benutten voor trainingen en 

wedstrijden, en in 2018 zullen wij groots 

uitpakken in ons jubileumjaar. Namens de 

stichting, bemanning en vrijwilligers willen 

we een ieder bedanken voor de ontvangen 

support en steun: top.  De 2e plaats in de 

grote A-klasse tijdens de IFKS van vorig jaar 

was een bijzondere ervaring voor ons. maar 

de support die wij ontvingen was onverge-

telijk. Wij zullen ons best doen ook dit jaar 

‘t Swarte Wief competitief en sportief voor 

de dag te brengen. We hopen jullie te zien 

langs de kant of op het volgschip.

Paul de Koster, Voorzitter



 Krekt net! 
‘t Swarte Wief heeft in het seizoen 2016 wederom vriend en vijand verrast door met slechts één 
puntje naast het kampioenschap te grijpen. een schitterende tweede plaats dus, en dat is heel 
bijzonder. Vooral als we ons bedenken dat het nog maar het tweede jaar was dat de Tynsters 
in de ‘Formule 1’ van het IFKS, de grote A-klasse, meevaren. Toch was het even slikken voor de 
bemanning. Dat ene puntje wat ’t Swarte Wief tekort kwam, deed toch wel pijn.

De stemming in de kolk van de Lemster sluis is opperbest als ’t Swar-

te Wief komt binnenvaren. Dweilorkest De Boljeiers jut bemanning 

en publiek op en op de kade staat een enorme feestvierende me-

nigte. Schipper Jaap Hofstee staat met een biertje in de hand op 

het achterdek. Hij ziet het allemaal gebeuren, maar hij is eigenlijk 

helemaal niet blij. Hij heeft nog net niet zijn schoenen weggegooid, 

zoals Dafne Schippers dat een paar weken eerder deed tijdens haar 

‘net niet’-finale tijdens de olympische Spelen, maar hij moet duide-

lijk even schakelen. Jaap: ,,We zaten er zo ontzettend dicht bij en 

tot vandaag leek het er op dat we gewoon kampioen in de grote A 

zouden worden. Sterker nog, zonder het aftreksysteem waarbij de 

slechtste wedstrijd afgetrokken mag worden waren we kampioen 

geweest, maar dat gaat natuurlijk nergens over. In totaal hebben 

we 22 punten gehaald, slechts één meer dan de kampioen, De Zes 

gebroeders uit makkum. Zij hadden echter een aftrek van 12 pun-

ten voor hun slechtste wedstrijd. Wij maar acht punten. We hebben 

ontzettend constant gevaren dit seizoen, en daar zat onze kracht 

in.’’ 

Lange tijd bleef het in de media stil rondom ’t Swarte Wief, en ook 

op omrop Fryslân was er maar weinig aandacht voor de Tynsters. 

Jaap: ,,We hebben lekker onder de radar van de media kunnen va-

ren en vanuit die ‘underdogpositie’ zijn we stilletjes de top drie bin-

nengevaren. er waren wat mensen teleurgesteld over dat gebrek 

aan aandacht, maar eigenlijk was dat wel prima zo. uiteindelijk za-

ten we er toch heel mooi bij en scheelde het niks of we hadden de 

blauwe wimpel.’’ Tijdens de finale op zaterdag ging het eigenlijk 

meteen bij de start al mis. Terwijl ’t Swarte Wief er het hele seizoen 

al prachtig bij lag bij de start lukte dat uitgerekend op de laatste 

dag niet. Paul de Koster: ,,We hebben erg getraind op de start en 

daar hebben we prima van geprofiteerd maar op zaterdag lukte het 

gewoon net niet. Je maakt keuzes aan de hand van inschattingen 

en dan probeer je exact op tijd over de startlijn te gaan. In dit geval 

waren we gewoon net te laat, en dat hebben we gedurende de hele 

wedstrijd niet meer goed kunnen maken. We zaten er vlakbij maar 

uiteindelijk kwamen we als achtste over de finish, vlak achter mak-

kum. Helaas bleek dat net een puntje te weinig te zijn voor het kam-

pioenschap.’’ Natuurlijk was er aanvankelijk de teleurstelling over 

dat net niet kampioenschap, maar uiteindelijk blijft de vreugde 

van de tweede plaats. een schitterende prestatie van een team wat 

in de grote A-klasse eigenlijk net komt kijken. 

De ambities waren er zeker toen Jaap met zijn bemanning aan sei-

zoen 2016 begon. Jaap: ,,We hadden aanvankelijk de ambitie om 

de top zes te halen. Dat leek realistisch maar ook ambitieus. Laten 

we niet vergeten dat het slechts ons tweede jaar was in deze klasse. 

Halverwege de IFKS kwam het besef dat het kampioenschap bin-

nen bereik kwam. Dat was het moment dat we de lat hoger legden. 

Zo’n kans krijg je niet vaak en die mag je niet laten liggen. uitein-

delijk zijn we heel erg tevreden met de behaalde tweede plaats en 

we hebben hiermee duidelijk laten zien dat we in de top horen. 

extra leuk is dat De Zes gebroeders van Klaas Kuperus ook van de 

jonge generatie is. We hebben dit jaar samen met de makkumers als 

nieuwe generatie de oude garde verslagen, en dat is extra leuk voor 

het kampioenschap.’’

De eerste wedstrijd begon al goed op een woelig en winderig IJs-

selmeer bij Hindeloopen. ,,Het waaide behoorlijk en eigenlijk had-

den we onder die omstandigheden nog niet getraind. We moesten 

vrij laat in het seizoen nog een ton extra ballast aan boord brengen 

en dat verandert de hele trim van het schip. De tijd om dat onder 

alle omstandigheden goed uit te zoeken hadden we echter niet. 

Hindeloopen was dan ook de eerste test met de extra ballast on-

der zware omstandigheden. Desondanks ging het behoorlijk goed 

in Hindeloopen. uiteindelijk haalden we een mooie derde plaats 

en daarmee was de toon gezet.’’ Tijdens de wedstrijden 

bij Stavoren en Heeg bleef ’t Swarte Wief keurig in de 

top zes met een vijfde en een zesde plaats. In echtener-

brug bleek dat het extra gewicht ook bij weinig wind 

geen negatief effect heeft. Na uitstel wegens windstilte 

wist Jaap uiteindelijk zelfs een keurige tweede plaats 

te bezeilen. op vrijdag werd dat kunstje herhaald 

in Lemmer, want ook daar werd een tweede plaats 

gehaald. Paul: ,,een aantal directe concurrenten ver-

speelden hier kostbare punten en het begon er nu 

echt om te spannen. ook de media betitelde ons nu 

als serieuze kandidaat voor de eindzege en Jaap 

moest zelfs op komen draven in het Skûtsjesjoer-

naal van omrop Fryslân. met slechts zes punten 

aftrek voor de slechtste wedstrijd waren we voor 

de finalewedstrijd op Lemmer al verzekerd van 

de tweede plaats op het eindpodium. en dat 

met twee punten achterstand op koploper 

makkum.’’ In een prachtige strijd wisten de 

Tynsters nog een punt af te snoepen van de 

achterstand op makkum maar daar bleef het 

bij. meer dan een achtste plaats zat er niet 

in, net één positie achter de nieuwe kampi-

oen, makkum. 

Jaap over het afgelopen seizoen: ,,Volgens mij 

heeft vooral onze nieuwe fok ons ver gebracht 

dat jaar. Daarmee kregen we het schip echt aan 

de gang. Achteraf kijkend hebben we in Heeg 

wat punten verspeeld door een voorgenomen 

slag uiteindelijk niet te doen. Achteraf hadden 

we daar beter kunnen presteren, en dat geldt 

ook voor de lastige start tijdens de finale in 

Lemmer. Daar zaten we echt in een lastige si-

tuatie en ook dat heeft ons punten gekost. 

Desalniettemin zijn we bijzonder tevreden 

over het seizoen 2016 en kijken we uit naar 

het komende IFKS. We hebben in het na-

seizoen nog een paar mooie stappen ge-

maakt met de afstemming van het schip, 

vooral met harde wind. Verder zijn we als 

team steeds beter op elkaar ingespeeld. 

Daar staat tegenover dat de concurren-

tie ook niet stil zit. Bovendien komen 

er dit seizoen weer een paar geduchte 

tegenstanders bij in de grote A-klas-

se. De SN van de Venema’s, S. Broer-

sma met de SB en de zoon van Sikke 

Heerschop met de Woeste Anne. 

Stuk voor stuk schepen waar we 

al eerder tegen gevaren hebben, 

en dat kan dus weer een mooie 

competitie worden!’’

IFKS 2016

Iep van der meer



Allereerst is het tijd om te relativeren: ’t Swarte Wief voer vorig jaar 

een puik kampioenschap. Constant zeilen in de voorhoede bracht ’t 

Swarte Wief op een historische tweede stek. echter voer  ’t Swarte 

Wief slechts driemaal naar een podiumplaats en behaalde het geen 

dagoverwinning. Ditzelfde gold voor de winnaar, Klaas Kuperus 

met zijn Zes gebroeders die met één punt marge het kampioen-

schap binnen wist te halen in een spannend slotakkoord op Lem-

mer. met zes verschillende winnaars over zeven wedstrijden werd 

wel aangetoond hoe sterk de A-klasse vorig jaar was. Dit jaar be-

looft de A-klasse nog spannender te worden nu Arnold Veenema 

met zijn Zeldenrust in de A-klasse uitkomt. Veenema is een oude 

bekende uit de a-klein die met zijn Zeldenrust zich wellicht ook in 

de strijd voor de dagoverwinningen mag melden. ook Walter de 

Vries keert terug in de A-klasse na vorig jaar het kampioenschap ten 

koste van Veenema te hebben behaald. Daarnaast zal ook Wytze 

Heerschop zich op het hoogste toneel melden met de Woeste oane 

na het behalen van een derde plek in de B-klasse.

Dit jaar zijn er zoals gezegd weer velen die men als favorieten kan 

bestempelen. Vorig jaar bleek echter een nieuwe generatie zich te 

ontpoppen tot de te kloppen skûtsjes. In 2013 zeilde de top 3 van 

2016 nog niet in de A-klasse. mocht dit een voorbode zijn voor het 

volgende seizoen dan lijken de kaarten gunstig voor Froukje meijer, 

Klaas Kuperus en natuurlijk ons eigen trots ’t Swarte Wief. ook kun-

nen we in dit kader merijn olsthoorn niet uitvlakken. met zijn ema-

nuel gooit hij ook al jaren hoge ogen: vorig jaar pakte hij nog twee 

dagoverwinningen in de tweede helft van het kampioenschap. een 

slechte start tijdens het IFKS bracht hem echter niet naar een hoge 

einduitslag. 

Waar een nieuwe generatie vorig jaar opstond was er natuurlijk 

ook een oudere generatie die “verloor”.  uiteraard heeft het ver-

leden laten zien dat zij nooit mogen worden uitgevlakt en dat een 

wederopstanding eerder regel lijkt dan uitzondering. Sikke Heer-

schop was vorig jaar nog “best of the rest” en toonde zo veerkracht 

na een mislukte IFKS in 2015. De oud-kampioen zal ook dit jaar 

weer gebrand zijn op resultaten. Dit geldt natuurlijk ook voor Tony 

Brundel. Deze recordkampioen kon vorig jaar weinig potten bre-

ken, maar geeft nog geen blijk van een pensionado-gevoel. ook hij 

zal gebrand zijn op een nieuw huzarenstukje zoals in 2015.

Dichtbij huis verwachten wij uiteraard weer concurrentie van nie-

mand minder dan Arend Wisse de Boer. Hij behaalde vorig jaar nog 

een dagzege, maar wist verder weinig potten te breken. maar de 

gerdyksters zullen dit jaar vast weer omhoog kijken. 

Het mag duidelijk zijn dat een voorspelling doen in een klasse die 

de laatste jaren alles behalve inboet aan kwaliteit en die in het niets 

lijkt op een Formule 1-wedstrijd onbegonnen werk is. Toch doe ik 

hieronder een kleine voorspelling, waarbij ik tevens voorspel dat 

het IFKS dit jaar onvoorspelbaar wordt.

De favorieten:

Froukje meijer met de Jonge Jasper, Jaap Hofstee met ’t Swarte 

Wief,  merijn olsthoorn met de emanuel en Floriaan Zwart met de 

ut en Thús

De outsiders:

Ton  Brundel met de Lytse Lies, Klaas Kuperus met De Zes gebroe-

ders, Sikke Heerschop met de Wylde Wytse, Arend Wisse de Boer 

met de Drie gebroeders en Siebo Zijsling met de Striidber

De middenmoot:

Walter de Vries met de goede Verwachting, geale Tadema met it 

Doarp eastermar, Arnold Veenema met de Zeldenrust, Lucas Bouma 

met de grutte Pier

De achterhoede:

Jeroen de Vos met de eelkje II, Wytze Heerschop met de Woeste 

Anne en Sietse Broersma met de ora et Labora

Voorbeschouwing 
IFKS

Harm de Jong

Ieder jaar weer word ik gevraagd om mijn voorspelling te geven aangaande het IFKS-kampioenschap. ook nu weer ligt een 
voorbeschouwing voor u klaar. Zoals ieder jaar probeer ik in deze voorbeschouwing ’t Swarte Wief in een underdogpositie 
te manoeuvreren, echter maken de resultaten die in het verleden zijn behaald dit niet langer geloofwaardig. Bookmakers, 
fans en sponsoren leggen de druk natuurlijk op de ketel bij ’t Swarte Wief en ook ik zal niet schromen om wat vuur te stoken 
onder de ketel. 

Totaalpakket voor al uw drukwerk

www.drukkerijlageveen.nl

Lijnbaan 5  •  8401 VL  Gorredijk
Telefoon:  0513 -  463 863   •   E-mail: info@drukkerijlageveen.nl

• DRUKKEN
• TROUW EN 
   GEBOORTEKAARTEN
• PRINTEN  OOK GROOT FORMAAT

• KOPIËREN
• STEMPELS
• BUITENRECLAME
• BELETTERING
• KLEDINGBEDRUKKING 

dokkum@kooiadvocaten.nl • T (0519) 29 69 69
Aalsumerpoort 18, 9101 JL  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



Afgelopen seizoen stond in het teken van de nieuwe regel omtrent het minimum gewicht. 
Aangezien we het afgelopen jaar veel vragen van onze supporters kregen omtrent het hoe en 
waarom, proberen we hier een korte uitleg te geven. 

De regel  omtrent het minimum ge-

wicht komt voort uit een onderzoek 

naar een nieuwe eerlijkere zeilfor-

mule. Aangezien geen enkel skûtsje 

gelijk is, is het een zeer moeilijke  

(misschien wel onmogelijke) ma-

terie om hier een juiste en eerlijke 

zeilformule bij te bedenken. De 

huidige IFKS-formule is alleen ge-

baseerd op lengte en breedte. een 

mooi lijnenplan (gestroomlijnde 

vorm), stabiliteit of gewicht doen 

in deze formule niet mee. Van-

daar dus dat de skûtsjes van de 

snellere werven (piipsters, late 

buitenvallaatsters) vooral de 

prijzen verdeelden tijdens de 

wedstrijden; snellere romp-

vorm/zelfde zeiloppervlak 

resulteert in meer snel-

heid. Deze skûtsjes zijn 

dan ook zeer gewild 

en daardoor ook zel-

den te koop. Het 

alternatief tegen 

deze snellere 

skûtsjes is de 

keuze voor 

Stalen balken, platen,strip,
HP profi elen, staf,buizen en kokers

www.frieslandstaal.nl 

fi jn om mee te 
werken.

Achter de kerk 18-20 • 8441 ET  Heerenveen
tel.: 0513 - 654 535 • fax: 0513 - 654 520

www.debuurman.com

voor lunch, diner 
of zomaar 
een borrel...

Het café waar je gezien wilt worden!De gemeente Heerenveen
wenst  alle deelnemers  

een  sportieve wedstrijd!

www.heerenveen.nl

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 

De Zeilformule

een lichter skûtsje. met een licht skûtsje lig je hoger op het water 

en doet de vorm er natuurlijk ook minder toe. Zodoende had je in 

het IFKS toch een redelijke wisseling in de kampioenen.  

enkele schippers vonden echter dat er nog teveel verschillen tussen 

de skûtsjes waren waardoor het ene skûtsje een betere kans heeft 

op een goede eindklassering dan de andere. Belangrijke kenmer-

ken welke in de formule ontbreken zijn dus rompvorm en gewicht. 

Aangezien de rompvorm bijna niet te omvatten is in een formule 

en er grote gewichtsverschillen tussen de skûtsjes aanwezig waren, 

heeft men zich gefocust op het gewicht en de rompvorm eerst ter 

zijde gelegd. Aangezien wij een licht skûtsje hebben met niet echt 

een supermooie rompvorm ,stonden we niet te juichen bij dit pro-

ces. We hadden liever gezien dat beide punten gecombineerd wa-

ren in één voorstel, aangezien van uitstel vaak afstel komt. 

De aanpak omtrent het gewicht heeft geleid tot een minimum ge-

wicht per skûtsje afhankelijk van de breedte, lengte en holte (soort 

van hoogte) van het schip. Dit resulteerde bij ‘t Swarte Wief tot een 

gewichtstoename van bijna 3000 kg! Dat is verreweg het meeste 

in de grote A-klasse. er waren ook schepen die niks bij hoefden te 

ballasten en enkelen krap aan 1000 kg. Na een slecht voorseizoen 

waarin we moeite hadden om de juiste trim te vinden konden we 

ondanks deze enorme gewichtstoename zeer goed meekomen tij-

dens het IFKS, we waren notabene bijna kampioen. 

Nu rijst bij menigeen de vraag hoe kan dit?!  De meeste buiten-

staanders gooien het op betere stabiliteit van het skûtsje, geluk, 

etc. Wijzelf denken er iets anders over, namelijk: onze nieuwe super 

fok en 10% meer ervaring dan het jaar ervoor (zeilen nu 10 jaar). 

We zeilen echt niet sneller doordat we nu 3000 kg extra meeslepen.  

Nu maar hopen dat de rompvorm van de piipsters en buitenval-

laatsters ook nog eens in de fomule op kan worden genomen.

Jaap Hofstee



Binnen het IFKS is een groot aantal vrijwilligers actief en zonder deze mensen zou een evene-

ment als het IFKS Skûtsjesilen niet mogelijk zijn. Wij praten deze keer bij met Saskia Wester-

hoff. Zij is al sinds 2003 erkend wedstrijdleider bij het watersportverbond. Sinds ongeveer vijf 

jaar vervult ze deze belangrijke functie binnen de IFKS. De hele IFKS-organisatie is teamwerk, 

maar uiteindelijk bepaalt zij of wedstrijden doorgaan en hoe er gevaren wordt. Alle reden dus 

voor een nadere kennismaking. 

 Varende scheidsrechter
op wedstrijddagen draait het IFKS-team als een geoliede machine. 

er komt heel wat kijken bij zo’n wedstrijd. Soms wordt er op het 

laatste moment nog een routewijziging doorgevoerd en met name 

de start is spannend. Het hele team van vrijwilligers staat dan op 

scherp. De tijdwaarnemers, de vlaggentrekkers op het startschip en 

de terugroepers met hun grote borden met nummers en de man 

met het startpistool; iedereen staat op scherp. ook na de start blijft 

de spanning er in op het startschip. Saskia: ,,De wind kan draaien, 

en dat heeft consequenties voor de route. Verder zijn er soms aan-

varingen en protesten. er kan van alles gebeuren maar sinds vorig 

jaar heb ik de steun van de varende scheidsrechter. Dat is iedereen 

uitstekend bevallen, niet alleen door ons als organisatie, maar ook 

de schippers waren er blij mee. Het komende seizoen gaan we daar 

dan ook zeker mee door. Het heeft een stuk rust gebracht in de 

wedstrijden en dat leidt tot meer veiligheid. We hebben de laatste 

jaren veel instroom van jonge mensen en die maken echt een stu-

die van de regels, maar ze staan ook op hun strepen. Ik moet zeg-

gen dat het niveau de laatste jaren gestegen is, en er is ook meer 

reuring in de vloot. Dat is leuk, want er wordt nu heel sportief en 

professioneel gezeild.’’

Sportief zeilen
Westerhoff kan tevreden terugkijken op een prachtig seizoen 2016, 

waarin er bijzonder sportief werd gezeild. Saskia: ,,De varende 

scheidsrechter heeft daar beslist aan bijgedragen en we zien dat 

er soms hele discussies ontstaan met vooral de nieuwe generatie. 

Ik heb scheidsrechter Jos Spijkerman al meerdere malen heel leuke 

discussies zien voeren met de schippers. Die steken daar veel van op 

en dat komt de sportiviteit ten goede. eigenlijk geldt dat voor alle 

klassen. opvallend was vorig jaar overigens de winst van de relatie-

ve nieuwkomers ‘De Zes gebroeders’ uit makkum en ’t Swarte Wief 

die respectievelijk als eerste en tweede eindigden in de grote A. Ik 

heb beide schippers zien komen in de IFKS en vooral de Tynsters 

verbaasden me vanaf de eerste wedstrijd. Het is toch prachtig om 

te zien wat Jaap Hofstee met zijn team al bereikt heeft in die paar 

jaar. echt heel mooi, en een voorbeeld van hoe mooi deze sport 

kan zijn!’’ 

Drukke hobby
ondanks de lange dagen, het vele geregel en de grote verantwoor-

delijkheid blijft Saskia het de mooiste vakantie-invulling vinden die 

ze kan bedenken. ,,Het is een hele drukke hobby maar ik zou het 

niet willen missen. gelukkig vindt mijn partner het ook fantastisch, 

want anders zou het niet kunnen. Verder moet ik na de IFKS-week 

een week lang helemaal niks doen om weer bij te komen, maar dat 

heb ik er graag voor over’’, aldus de wedstrijdleider.

Saskia Westerhoff is geen Friezin, maar een geboren Brabantse die 

in groningen woont. Ze komt ook niet uit een schippersfamilie, 

maar ze woont wel degelijk op een schip. Samen met haar man Koos 

woont Saskia op de wijdsteven Wesako in het Noord-Willemskanaal 

in groningen. We ontmoeten Saskia echter in haar praktijk in gro-

ningen. In het dagelijks leven is ze namelijk  mondhygiëniste. Saskia 

runt sinds 1998 Saskia haar eigen praktijk. eerst in Haren en sinds 

2001 aan de Verlengde Hereweg in groningen. Wat dit alles met 

zeilen te maken heeft? eigenlijk helemaal niks, maar de van oor-

sprong Brabantse zeilde altijd al graag in de vakanties in Friesland. 

Saskia: ,,Dat was puur recreatief maar onze drie kinderen gingen 

later in wedstijdverband zeilen. Voor mij was dat reden om me te 

gaan verdiepen in de regels. Dat was leuk, en al snel had ik mijn 

papieren gehaald.’’ Saskia werd al snel betrokken bij de wedstrijd-

leiding op het Paterswoldsemeer. Niet lang daarna klom ze op tot 

officieel Nationaal Wedstrijdleider van het Koninklijk Nederlands 

Watersportverbond. Die functie maakt het mogelijk om leiding te 

geven aan alle zeilklassen, en daar vallen ook de skûtsjes onder.  

Nautilus
Tijdens de vakanties op het Friese water volgde Saskia met haar 

familie het skûtsjesilen al een paar jaar en dat vond ze geweldig. Ze 

besloot om zich aan te melden bij het IFKS als assistent en de eerste 

jaren was ze vooral bezig met de tijdwaarneming. Sinds 2003 is ze 

echter wedstrijdleider en leidt ze de competitie vanaf het startschip, 

de Nautilus. De IFKS-week betekent hard werken voor Saskia. Zelf 

noemt ze het haar vakantie, maar daar heeft het maar weinig van 

weg. Saskia: ,,De wedstrijddagen beginnen voor mij met een wek-

ker om zes uur. Dan eerst op zoek naar internet, en dat heeft nog 

wel eens wat voeten in de aarde op de Friese meren. Dan maak 

ik een studie van de weerberichten om te kijken wat de dag gaat 

brengen. Vervolgens hebben we dan de schippersbriefing, het zo-

genoemde ‘Palaver’ om acht uur. Intussen begint het programma 

dan al te draaien en zijn onze snelle rubberboten al op het water 

om de boeien uit te zetten. op dat moment zijn de eerste skûtsjes 

vaak ook al aan het inzeilen en dan gaat het allemaal hard. 

Intensief programma
Het wedstrijdprogramma van het IFKS begint al om 9.15 uur met de 

C-klasse en dan loopt het door met de B-, de kleine A- en de grote 

A-klasse tot ver in de middag. er worden per dag vier complete wed-

strijden gevaren en het schema is behoorlijk dichtgetimmerd. uitstel 

door omstandigheden heeft meteen consequenties voor het hele pro-

gramma. Toch heeft de organisatie met de natuur te maken en uit- 

of afstel door bijvoorbeeld te veel of juist te weinig wind kan altijd 

gebeuren. ,,Door het intensieve wedstrijdschema is het vrijwel niet te 

doen om een wedstrijd in te halen. We hebben de laatste jaren heel 

veel geluk gehad met de omstandigheden, maar het kan altijd gebeu-

ren. Afgelopen jaar bijvoorbeeld was het op de eerste dag in Hinde-

loopen even spannend. er stond een behoorlijke golfslag en de wind 

haalde aan tot windkracht zes. Dat is ook meteen het uiterste, maar 

gelukkig ging alles goed. een paar dagen later, in echtenerbrug was 

het juist omgekeerd. Daar moesten we de start van de grote A-klasse 

uitstellen omdat het vrijwel windstil was.’’ Alle voorspellingen gaven 

aan dat er wat wind zou komen en we zagen Saskia langdurig met 

een windvaantje op het dek van de Nautilus staan. Het geduld werd 

beloond en de weermannen kregen gelijk. uiteindelijk werd het nog 

een heel mooie en spannende  wedstrijd op het Tjeukemeer. 

Wedstrijdleider 
Saskia Westerhoff
de IFKS-week is mijn vakantie.

Iep van der meer



Gedeukt imago
meteen in het eerste seizoen werden de mannen al geconfronteerd 

met een omslaand schip. Het was op het Heegermeer waar het mis-

ging, maar als door een mirakel bleven zowel Jan als oene droog! 

oene: ,,Ik stond aan het zwaard en Jan zat volgens mij in de roef. 

Het ging best, maar ineens lagen we wel heel scheef. Ik was al op 

de zijkant van de roef gaan staan en toen ik omkeek, zag ik dat we 

al om lagen. Heel apart, maar ik kon droog overstappen op een 

andere boot.’’ ook Jan wist het droog te houden. overigens bleef 

de schade aan het skûtsje beperkt tot een kapot kabeltje, een ge-

broken trommelstok in de nok van de mast en een gedeukt imago. 

Jan: ,,Je weet na zo’n actie wel precies wat je niet kunt doen, en 

dat hoort ook bij het leerproces’’. De positie aan boord is door de 

jaren heen nogal gewijzigd en zowel Jan als oene hebben op di-

verse plekken gewerkt op het schip. oene: ,,In het begin werden de 

posities uitgedeeld en vaak bleef dat zo. Toch is het goed om ook 

op andere plekken wat ervaring op te doen. Zo kun je nog eens 

iemand vervangen als dat moet.’’

Fokkeloet
uiteindelijk komen Jan en oene op het voordek terecht als voor-

houder van de fok. Jan volgde Sipke op die last van zijn knieën 

kreeg op het voordek, en samen met oene werkt hij daar nu dus 

met fokkenist Richard. ,,De belangrijkste taak van de voorhouder is 

het continu controleren of de fok mooi in lijn staat met het groot-

zeil. Richard zit met zijn rug naar de mast en het is aan mij om dat 

op een wedstrijdskûtsje zijn de taken onderling goed 

verdeeld en duidelijk. Paul de Koster vergeleek het 

eerder al met een orkest en die vergelijking is zo gek 

nog niet. Als we in orkesttermen blijven dan bouwt 

fokkenist Richard Veenstra voort op de basis die door 

de voorzetten van ‘voorhouders’ Jan Haantjes en 

oene de Vries wordt gespeeld. met die laatste twee 

praten we even bij in dit Skûtsje magazine.

Zowel Jan als oene zijn al sinds de start van het skûtsje-avontuur van 

de Tynsters betrokken bij het zeilen. met zeilen hadden ze eigenlijk 

niks voor die tijd, al heeft Jan wel degelijk schippersbloed in de ade-

ren: ,,mijn pake was schipper op een skûtsje en mijn overgrootvader 

heeft zelf nog een skûtsje laten bouwen op de Pijp in Drachten. 

Dat schip vaart trouwens ook mee in de IFKS, dat is de gerrit Ynze 

van Jacob Huisman.’’ ondanks het schippersbloed was Jan tot 2008 

echter een echte landrot, zonder zeilervaring. ook oene kende het 

zeilen eigenlijk alleen van de televisie en van het Veenhoop Fes-

tival. De eerste zeilavonturen op het Tynster skûtsje maakten dan 

ook behoorlijk wat indruk op de beide bemanningsleden.  Jan: ,,We 

zeilden in het begin met Tjerk Hoekstra die als adviseur meevoer 

om ons zeg maar het reilen en zeilen bij te brengen. Vooral dat 

laatste dan, want zeilen kon eigenlijk alleen Haiko. Voor de rest van 

de bemanning was alles nieuw aan boord. Achteraf denk je wat had 

die Tjerk een lef om met zo’n bemanning het water op te gaan!’’

in de gaten te houden. Ik zit samen met Haiko helemaal voorop 

het schip waardoor ik prima zicht heb op het tuig. Fok en grootzeil 

moeten een eenheid vormen met precies de juiste bolling. De koers 

en de stand van het grootzeil worden op het achterdek bepaald 

en onze taak is om dat continu te volgen’’, aldus oene. In feite zijn 

oene en Richard continu bezig met de juiste trim van de fok. Het 

overstag gaan is een taak van alle drie, maar uiteindelijk heeft Ri-

chard als fokkenist de leiding. een andere taak van de mannen op 

het voordek is het opsteken van de fok met de fokkeloet. Dat is 

een grote stok waarmee het zeil wordt uitgezet om zoveel mogelijk 

wind te vangen als het voor de wind gaat. 

Nat pak
De fokkeloet is een lastig ding en de omgang met die lompe zware 

stok vereist de nodige ervaring. oene legt uit: ,,Aan die stok zit een 

haakje wat in een oogje past in de fok. op die manier kun je de 

fok zo breed mogelijk maken. Toen we de fokkeloet eruit haalden, 

bleef hij een keer in dat oogje hangen. Doordat ik erachter stond, 

ging ik mee overboord en zo hing ik voor het schip met die zware 

stok op mijn bovenbenen. Dat was even heel spannend, want dan 

word je ineens heel bewust van het krachtenspel van dat zware 

schip. Jaap stuurde het schip meteen van de wind af en Hans en 

Johan hebben me weer aan boord gehesen. Het was hilarisch, maar 

ook niet ongevaarlijk en ik heb er wel wat van geleerd. Voortaan 

sta ik nooit weer achter de fokkeloet, maar ervoor!’’

Competitief
De mannen hebben in de amper tien jaar dat er nu gevaren wordt 

al heel wat meegemaakt en geleerd en voor beide is het skûtsje 

een belangrijk onderdeel geworden van het leven. Jan: ,,Je leeft 

naar het seizoen toe en dat blijft spannend. Vorig jaar bijvoorbeeld 

moesten we ineens extra gewicht aan boord nemen. We meenden 

dat we er al heel wat in hadden, maar toen moest er nog 1500 kilo 

in ofzo. Toen zakte mij om eerlijk te wezen de moed in de schoe-

nen. Ik dacht nooit dat we weer competitief zouden worden met 

dit schip maar dat bleek wel degelijk het geval te zijn! We hebben 

een prachtig IFKS-seizoen gevaren met een tweede plaats als be-

kroning.’’ Het extra gewicht had zelfs een groot voordeel, zo bleek 

meteen al tijdens de eerste dag in Hindeloopen. ,,We liggen nu veel 

stabieler en kunnen hardere wind aan. Tijdens de eerste wedstrijd 

spande het er om of het wel door kon gaan vanwege de harde wind 

en toen bleek gelijk dat het schip prachtig stabiel is geworden.’’

Koningsklasse
Beide begonnen Jan en oene als absolute amateurs in het skûtsje-

silen en binnen tien jaar wisten ze met hun team door te stoten tot 

de top twee van de koningsklasse van het IFKS. Dat had niemand 

gedacht toen ze met het team begonnen aan het skûtsje-avontuur. 

oene:  ,,Voor ons is het inmiddels een soort van vanzelfsprekend-

heid dat we met het skûtsje bezig zijn, maar als ik zie hoe het leeft 

om ons heen, dat is gewoon heel bijzonder. Al die Tynsters die op de 

kant en op het volgschip staan om ons aan te moedigen, en al die 

sponsors. We hebben echt wat moois neergezet als team, daar zijn 

we ons bewust van en daar zijn we trots op.’’  

Iep van der meer

Het orkest met

de voorhouders 
van de fok 

Jan Haantjes 
Leeftijd: 37
Woont samen met Barbara de Vries
Werkt bij Leenstra BV 
machinebouw in Drachten in de afmontage

Oene de Vries
Leeftijd: 42
getrouwd met Jolanda, samen hebben ze drie kin-
deren: Leontien, Harm-Thomas en Lieke.
oene werkt sinds kort bij Buitengewoon als be-
geleider in een werk-leerbedrijf.



Tijdens een spannende skûtsjeswedstrijd krijg je op de dijk 

bij Lemmer vaak het idee dat je slechts omringt bent door 

alleen maar echte skûtsjeskenners. Al dan niet gemeend 

vliegen de termen je vaak om de oren. Om toch enigszins 

mee te kunnen praten lichten we u in deze afbeelding en-

kele kenmerkende aspecten van een skûtsje in het kort toe:

een skûtsjemast is tegenwoordig anderhalf keer zo groot als 

vroeger. De mast is samengesteld uit verlijmde delen/planken van 

oregon Pine en het geheel is uiteindelijk rond geschaafd. De mast 

buigt licht door naar achteren (stagbocht). Voor het zeilen wordt de 

mast via de voorstag op spanning gezet totdat hij kaarsrecht staat. 

Hierdoor zal hij zelfs bij harde wind niet doorbuigen en zullen de 

zeilen hun juiste model behouden. De mastvoet loopt door tot het 

vlak van het skûtsje. De verdikking bovenin heet de hommer en hier-

boven zit nog de trommelstok voor bevestiging van de windvaan. 

Vroeger was het grootzeil van katoen, maar tegen-

woordig van geweven kunststof Dacron. Deze materialen zijn lich-

ter, rekken minder en laten zich beter trimmen. Indien voorzien van 

coating beschikt het doek over een enorme vormvastheid. Ieder zeil 

is een stuk maatwerk en wordt grotendeels handmatig gemaakt.

Voor de materialen geldt hetzelfde als bij het grootzeil. De fok 

is het driehoekig voorzeil bevestigd aan de voorstag. Bij een goed 

uitgetrimd skûtsje vormt de fok een eenheid met het grootzeil.

een lichtgebogen rondhout (soms van aluminium) om de 

bovenkant van het grootzeil uit te houden. De gaffel is door de 

klauw of bek los-vast verbonden met de mast en kan door mid-

del van de nokkeval en piekeval worden opgehesen en in de juiste 

stand worden gezet.

Tijdens een spannende skûtsjeswedstrijd krijg je op de dijk 

bij Lemmer vaak het idee dat je slechts omringt bent door 

alleen maar echte skûtsjeskenners. Al dan niet gemeend 

vliegen de termen je vaak om de oren. Om toch enigszins 

mee te kunnen praten lichten we u in deze afbeelding en-

kele kenmerkende aspecten van een skûtsje in het kort toe:

1 mast: een skûtsjemast is tegenwoordig anderhalf keer zo groot als 

vroeger. De mast is samengesteld uit verlijmde delen/planken van 

oregon Pine en het geheel is uiteindelijk rond geschaafd. De mast 

buigt licht door naar achteren (stagbocht). Voor het zeilen wordt de 

mast via de voorstag op spanning gezet totdat hij kaarsrecht staat. 

Hierdoor zal hij zelfs bij harde wind niet doorbuigen en zullen de 

zeilen hun juiste model behouden. De mastvoet loopt door tot het 

vlak van het skûtsje. De verdikking bovenin heet de hommer en hier-

boven zit nog de trommelstok voor bevestiging van de windvaan. 

2 grootzeil: Vroeger was het grootzeil van katoen, maar tegen-

woordig van geweven kunststof Dacron. Deze materialen zijn lich-

ter, rekken minder en laten zich beter trimmen. Indien voorzien van 

coating beschikt het doek over een enorme vormvastheid. Ieder zeil 

is een stuk maatwerk en wordt grotendeels handmatig gemaakt.

3 Fok: Voor de materialen geldt hetzelfde als bij het grootzeil. De fok 

is het driehoekig voorzeil bevestigd aan de voorstag. Bij een goed 

uitgetrimd skûtsje vormt de fok een eenheid met het grootzeil.

4 gaffel: een lichtgebogen rondhout (soms van aluminium) om de 

bovenkant van het grootzeil uit te houden. De gaffel is door de 

klauw of bek los-vast verbonden met de mast en kan door mid-

del van de nokkeval en piekeval worden opgehesen en in de juiste 

stand worden gezet.

Rondhout aan de achterzijde van de mast waaraan het onder-

lijk van het grootzeil is bevestigd. De giek is net als de mast verlijmd 

uit losse delen oregon Pine met een lichte kromming. Hierdoor trekt 

de giek bij harde wind recht en houdt het zeil de juiste vorm.

Samengesteld en verlijmd uit tapse delen van Afzelia 

hout. De zwaarden zijn bij platbodems van essentieel belang voor 

het omzetten van zijwaartse druk in voorwaartse beweging. De 

vorm en profielen worden tegenwoordig met de fijnste technieken 

en modellen bepaald om zoveel mogelijk effect te creëren.

Het vlak is de platte onderkant van een skûtsje. 

Het vlak is tegenwoordig geheel glad geplamuurd om zo weinig 

mogelijk weerstand in het water te ondervinden. Het vlak en on-

derwaterschip van 't Swarte Wief is voorzien van antifouling wat 

ervoor zorgt dat er geen aangroei van organismen en verontrei-

nigingen plaatsvinden. De afgeronde overgang van het vlak naar 

het zijboord heet de Kim. Deze Kim is bij 't Swarte Wief extreem 

rond zodat zij in vroegere tijden dichterbij de wal kon liggen om 

te laden/lossen.

5 giek: Rondhout aan de achterzijde van de mast waaraan het onder-

lijk van het grootzeil is bevestigd. De giek is net als de mast verlijmd 

uit losse delen oregon Pine met een lichte kromming. Hierdoor trekt 

de giek bij harde wind recht en houdt het zeil de juiste vorm.

6 Zwaarden: Samengesteld en verlijmd uit tapse delen van Afzelia 

hout. De zwaarden zijn bij platbodems van essentieel belang voor 

het omzetten van zijwaartse druk in voorwaartse beweging. De 

vorm en profielen worden tegenwoordig met de fijnste technieken 

en modellen bepaald om zoveel mogelijk effect te creëren.

7 Vlak en Kim: Het vlak is de platte onderkant van een skûtsje. 

Het vlak is tegenwoordig geheel glad geplamuurd om zo weinig 

mogelijk weerstand in het water te ondervinden. Het vlak en on-

derwaterschip van 't Swarte Wief is voorzien van antifouling wat 

ervoor zorgt dat er geen aangroei van organismen en verontrei-

nigingen plaatsvinden. De afgeronde overgang van het vlak naar 

het zijboord heet de Kim. Deze Kim is bij 't Swarte Wief extreem 

rond zodat zij in vroegere tijden dichterbij de wal kon liggen om 

te laden/lossen.
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Vader en zoon, samen onder één dak. op zich niks 
opmerkelijks aan, ware het niet dat beiden gelouterde 
ondernemers zijn die met elkaar een pand delen. Henk 
Hoen metaaltechniek en Johan Hoen Tuinmachines 
draaien vanuit hetzelfde prachtige gebouw aan ’t 
Kiemke gelegen in gorredijk. 

Henk Hoen werkte bijna 30 jaar in gorredijk bij Stork. Toen Stork 

ermee ophield was Henk vastbesloten om niet de WW in te gaan 

en al helemaal niet via een uitzendbureau te gaan werken. Voor 

hem stond vast dat het tijd was om verder te gaan als zelfstandig 

ondernemer. 

Henk Hoen verricht constructiewerkzaamheden op het gebied 

van metaal, aluminium en rvs voor bouwbedrijven. ook staat 

hij particulieren ter zijde waar het gaat om het repareren van 

bijvoorbeeld boten of klassieke auto’s. “Als iets er bijna niet meer 

is, dan vind ik het mooi er weer iets van te maken en dit zo strak 

mogelijk te doen”, aldus Henk. 

Henk zijn zoon Johan werkte ooit bij de welbekende firma 

Poortman in gorredijk. In 2005 deed de kans zich om het onderdeel 

tuin- en parkmachines over te nemen van zijn werkgever. In 2005 

volgde Johan zijn vaders voetsporen en vestigde zich aan de 

Wetterkant. Inmiddels houdt Johan zich vanuit zijn nieuwe pand 

bezig met de verkoop en het onderhoud van tuin- en parkmachines. 

Van kettingzagen tot maairobots. De afwisseling in het beroep en 

het streven naar een hoge kwaliteit en klantvriendelijke service is 

datgene wat Johan fascineert in zijn beroep.

Johan en zijn vader hebben beide een link met het water en de 

watersport. Johan zelf zeilt vanaf het eerste uur mee met ’t Swarte 

Wief. Via Haiko Lageveen hoorde hij over het project en hij hoefde 

er niet lang over na te denken toen hij ook gevraagd werd om 

onderdeel te worden van de nieuw op te zetten bemanning. Nog 

steeds leeft het enthousiasme bij Johan: “In de loop van de jaren 

leer je steeds meer, en er is nog veel te leren.” 

Henk Hoen heeft ook altijd een passie gehad voor het water: “Ik 

bin net gek op beammen.” Vroeger was Henk ook te vinden op 

het water met een kruiser of een toerboot. Inmiddels is Henk bezig 

met een sloep. Henk keek dan ook met veel bewondering hoe ’t 

Swarte Wief haar schip weer heeft opgebouwd. Je hoeft niet lang 

na te denken om te zien dat iets opbouwen vanaf de grond Henk 

nauw aan het hart ligt. Hoe de vrienden vervolgens door hun 

enthousiasme prachtige prestaties neerzetten is ook iets wat Henk 

bewondert.

Het mag duidelijk zijn dat de familie Hoen ook tot sponsoring 

overging van ’t Swarte Wief. Johan: “Je doet zo ook nieuwe 

contacten op en er komen ook wel weer klanten uit voort”.  Wat 

het IFKS betreft  verwachten de mannen dit jaar wel een mooie 

klassering, een top 5 moet er zeker in kunnen zitten. Henk zegt 

echter wel gereserveerd: “Je moet de lat ook niet te hoog leggen, 

anders kun je alleen maar dieper vallen.” maar stiekem zou een 

kampioenschap volgens beide mannen wel het mooist zijn….

Harm de Jong
Een familie achter 
’t Swarte Wief

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

Stornebrink, 
keurslager 

Zuidkade 34 • Drachten 
Tel. 0512-512285 

www.stornebrink.keurslager.nl 

Verstand van lekker vlees 



Hoe krijg je een zaal vol met rumoerige sponsoren 
die voor een gezellig avondje naar café overwijk zijn 
gekomen stil? Juist, nodig het duo Kris Heijnis en Dou-
we Visser uit en je hebt dit in no-time voor elkaar. Dat 
dit duo het presenteren in het bloed zit, bleek maar al 
te gauw op de gezellige en boeiende sponsoravond.

Douwe Visser is al zijn hele leven beroepsschipper. Samen met zijn 

vrouw Hetty vervoert hij zand, grind en andere lading door heel 

Nederland. Daarnaast is hij één van de meest succesvolle skûtsje-

schippers van deze tijd. Kris Heijnis is trainer/coach. Hij werkt in een 

grote verscheidenheid van bedrijven en organisaties aan de kwalit-

eit van samenwerking, communicatie en cultuurverandering. In ok-

tober 2012 verscheen zijn boek ‘met de kloten voor het blok’. een 

managementboek dat inzicht geeft in teams, bedrijven of organ-

isaties aan de hand van scheepsuitdrukkingen. Sinds 2001 werken 

beiden intensief samen om van de bemanning van de Sneker Pan 

een goed functionerend team te maken. en met succes! Het skûtsje 

van Sneek is sinds 2001 steeds in de top van het SKS Skûtsjesilen 

geëindigd en werd zeven keer kampioen. Aan de hand van het 

boek vertelden zij over hun ervaringen en kwamen thema’s aan 

bod als: leiderschap, cultuurverandering, motiveren van medewerk-

ers en resultaatgericht coachen. De uitdrukkingen uit het boek vor-

mden zonder meer een belangrijke leidraad tijdens de presentatie 

deze avond.

Zo namen Douwe en Kris ons mee door het hele proces wat uitein-

delijk heeft geleid tot een succesvol team. Vooral de beginperiode 

op de Sneker Pan was erg lastig als Douwe zich ervan bewust wordt 

dat hij eigenlijk geen leiding geeft. Het roer moest om en er zou 

een cultuurverandering moeten worden aangebracht in een cul-

tureel erfgoed. De visie van Douwe - steeds beter willen worden, 

het maximale halen uit schip en team en het benaderen als topsport 

met winst als mogelijk gevolg - vindt draagvlak bij het bestuur. De 

visie wordt gedeeld met de bemanning waarna een drietal mannen 

van de oude stempel direct afhaakt. met de rest van het team gaan 

Douwe en Kris aan de slag. een belangrijke factor in het groeiproces 

van deze nieuwe methode is het geven van positieve feedback.

een kwetsbare opstelling vergemakkelijkt het geven van feedback 

en schept een hoop duidelijkheid.

Tegenwoordig wordt elk jaar aan de bemanning gevraagd: ‘pas ik 

nog wel in dit team?’ Afscheid nemen wordt op deze manier ge-

makkelijker en het schept ruimte voor nieuwkomers. om maar in 

de sfeer van de avond te blijven zal iemand niet zomaar meer met 

de Noorderzon vertrekken.

Tijdens de presentatie was er veel interactie met de aanwezigen in 

de zaal. De vraag welke factoren van invloed kunnen zijn op het 

behalen van succes riep al een complete brainstormsessie op. Piet 

Hof vroeg zich uiteindelijk nog af of de huidige ontwikkeling niet 

tot een generatiekloof zal leiden. Dit kon Douwe niet ontkennen 

en hij gaf ook toe dat de beleving anders is en hij tegenwoordig elk 

jaar weer de afweging maakt of hij nog past in het geheel.

De sponsoravond op vrijdag 27 januari werd traditiegetrouw weer 

geopend door Christian Veenstra met een welkomstwoord en korte 

toelichting op het programma van de avond. met een 130-tal gas-

ten was de zaal van café overwijk ook dit jaar weer bijzonder goed 

gevuld. Voor de inwendige mens werd ook weer zeer goed gezorgd 

met kwaliteitsproducten van onze sponsoren de Bakkers van Ver-

loop, Keurslager Stornebrink, Kaasboerderij de Deelen en café res-

taurant overwijk.

Het gastduo van de avond werd voorgegaan door een zeer boei-

ende inleiding van onze voorzitter Paul de Koster. In het kort blikte 

de voorzitter nog even terug op het vorige seizoen met als hoogte-

punt een bijzonder constant IFKS, waarin we op de slotdag helaas 

het hoofd moesten buigen voor de terechte kampioen makkum. 

De voorzitter beschreef de sfeer op het schip, die van een grote 

domper direct na de finale enige tijd later toch weer omsloeg naar 

een gevoel van trots en vreugde over het behaalde resultaat. een 

bijzonder jaar ook met name door de nieuwe gewichtsformule 

waardoor we aanvankelijk veel tijd moesten steken in het opnieuw 

uittrimmen van het schip onder alle omstandigheden.

Als vervolg op de inleiding zette de voorzitter de schipper en be-

manning nog even in de spotlights door deze te vergelijken met 

een goed op elkaar ingespeeld orkest. De verschillende secties in 

zowel een orkest als op het schip moeten het geheel kloppend 

maken om tot een goed resultaat te komen. 

Anne van den Berg

Kampioensduo inspireert 
sponsoren

Wietze van der Wijk  
Wietze van der Wijk ABC
Wietze van der Wijk ABC staat voor ‘Adviseren, Boekhouden en 

Coachen’ en dat is dan ook precies wat zijn onderneming doet. 

Wietze ondersteunt startende ondernemers, geeft inzicht in de 

administratie en geeft advies op verschillende gebieden. meteen 

vanaf het begin, toen het initiatief van het eerste skûtsje bekend 

werd gemaakt, was Wietze al geïnteresseerd in de avonturen van 

het team. ,,Ik was altijd al een volger van het SKS Skûtsjesilen en 

dat sprak me enorm aan. Zelf zeil ik ook en toen ik hoorde over 

‘t Swarte Wief was ik meteen enthousiast. Het IFKS-klassement 

is heel competitief en dat is leuk om te volgen. Ik denk dat we 

nu al voor het zesde jaar meedoen als subsponsor. Niet eens 

zozeer vanwege het netwerken ofzo, maar vooral om het team te 

ondersteunen. Ik ben zelf een Tynster en ik ken het team dan ook 

persoonlijk vanuit het dorp. We gaan graag mee op het volgschip, 

dat is altijd een schitterende dag! Verder volgen we het seizoen op 

de website en via omrop Fryslân voor zover mogelijk. en als ik het 

echt wil weten, dan bel ik gewoon iemand van de bemanning.”       

Henk de Boer 
Henk de Boer Badkamer & Keuken Montage
Henk de Boer is één van de vele ondernemers uit de regio die ‘t 

Swarte Wief een warm hart toedraagt. met zijn bedrijf Badkamer 

& Keuken montage ondersteunt Henk de stichting door middel 

van een subsponsorovereenkomst. Henk: ,,Ik woon nu in Terwis-

pel maar ik heb 28 jaar in Tijnje gewoond. Ik ken de meesten van 

het team dan ook heel goed en dat schept een band. Wij zijn 

daarnaast zelf ook watersporters en met onze boot zoeken we 

elk jaar wel twee of drie wedstrijden op. De hele familie vindt 

het skûtsjesilen namelijk leuk om te zien. Natuurlijk gaan we ook 

met het volgschip mee met de sponsordag. Dat is ieder jaar een 

gezellige dag. of het sponsoren ook echt werk op heeft geleverd, 

is lastig na te gaan. Ik heb wel de nodige klussen gedaan voor 

bemanningsleden van het skûtsje, maar zoals ik al zei, die kende 

ik ook al voor die tijd. Toch denk ik dat het netwerken wat erbij 

hoort belangrijk is voor mijn bedrijf.’’ 

Harry Altena 
Technisch Installatiebedrijf H. Altena
eén van de leden van de ‘Club van 100’, die al vanaf het prille 

begin van het skûtsje-avontuur van ‘t Swarte Wief meedoet, is 

Harry Altena. Harry was altijd al onder de indruk van de fanatieke 

vriendenploeg in het dorp. ,,Het is toch fantastisch als je ziet hoe 

die ploeg dit neer heeft gezet. Dat gold vroeger al, maar sinds 

de komst van het eerste skûtsje volg ik het op de voet. Ik neem 

mijn pet af voor dit team. Als je ziet wat ze ervoor over hebben 

aan tijd, energie en geld om wat moois neer te zetten. Dat straalt 

zonder meer positief uit op het hele dorp, zeker als je ziet wat 

voor resultaten deze ploeg al haalde! Voor ons is het altijd een 

geweldige dag om mee te mogen op het volgschip. De sfeer aan 

boord is altijd geweldig en de bijdrage aan de Club van 100 heb-

ben we dan ook graag over voor dit schitterende team!”

Anne van den Berg en 
Iep van der meer



vanuit onze hoofdstad. Bij A6.nl werken tien mensen. Naast de in- 

en verkoop van jonge occasions heeft A6.nl een eigen werkplaats, 

een autopoetserij, -spuiterij en een restyle-afdeling. 

A6.nl is al weer enkele jaren één van de hoofdsponsoren van ’t 

Swarte Wief. Naast sponsorschap van ’t Swarte Wief maakte A6.nl 

ooit furore als hoofdsponsor van de Flyers, de befaamde ijshock-

eyvereniging uit Heerenveen. Deze sponsoring ging men aan nog 

voordat de zaak in Lemmer was geopend. Het bleek uit pr-oogpunt 

een meesterzet; hun website werd massaal bezocht door nieuws-

gierige ijshockeyliefhebbers. 

Het skûtsjesilen beschouwen de gebroeders meijer als folklore 

dat men in stand moet houden: “Als Fries bedrijf hoor je daar dan 

achter te staan”, aldus martijn. Sponsoring van ’t Swarte Wief ont-

stond uit sympathie, het achtergrondverhaal  en de aanpak sprak 

de broers aan. ‘Je doet ’t goed of je doet ’t niet’, dat is hun motto 

die ze ook terugzien bij ’t Swarte Wief en de stichting. Zelf hebben 

ze niet heel veel met zeilen. In de jaren ‘80 waren ze nog weleens 

met een surfplank op het Nannewiid te vinden in navolging van 

Robbie Nash.  en martijn is nog wel eens op het water te vinden. 

met zijn kruiser onderneemt hij nog weleens een vaartochtje, die 

hem ook al eens in Amsterdam bracht. Henk Jan had jaren een zeil-

boot, deze voer hem voornamelijk naar Langweer alwaar deze dan 

een week in het feestgedruis bleef liggen. 

Als het even kan dan willen de broers het volgschip tijdens het IFKS 

bezoeken, al valt het IFKS helaas in hun vakantie en verblijven ze 

vaak elders. Via Facebook en Twitter houden ze zich op de hoogte 

van de verrichtingen. Dit jaar zien ze volop kansen voor het kampio-

enschap voor ’t Swarte Wief. “Als de start maar goed is”, aldus de 

gebroeders meier. 

De A6, een snelweg die net iets meer dan 100 kilo-
meter lang is en de verbintenis vormt tussen Fryslân 
en de Randstad. een belangrijke levensader voor onze 
mooie provincie. Aan het begin van de A6, of voor 
anderen aan het eind, vinden wij de plaats Lemmer, 
IFKS-hoofdstad en de poort naar Flevoland. een ieder 
die vanaf Joure de A6 volgt kan niet ontkennen dat 
diegene aan stuurboordzijde het gelijknamige auto-
bedrijf niet heeft waargenomen.

Sedert zes jaren is in Lemmer autobedrijf A6.nl gevestigd, eigendom 

van de gebroeders martijn en Henk Jan meijer. Rasechte onderne-

mers die niet terugdeinzen voor risico’s en bloeien waar zij kansen 

zien. In een periode waarin de economische crisis hoogtij vierde, 

besloten de broers om een gebouw, in welke in eerste instantie een 

drukkerij zou huisvesten, over te nemen om hun bedrijf te laten 

groeien. In 2003 startte de onderneming, die later zou uitgroeien 

tot het A6.nl-concept onder de naam Auto gorredijk, in de plaats 

waar zij haar naam aan ontleende. Wat begon met een kleine vijf-

tien occasions groeide in de loop der jaren uit haar voegen. Naast 

een eigen pand waren zij genoodzaakt om twee andere panden te 

huren om zo hun voorraad te huisvesten. Toen de kans zich voor-

deed om de onderneming te verplaatsen naar een toplocatie aan de 

A6 grepen de beide broers deze met beide handen aan.

Autobedrijf A6.nl in Lemmer heeft een voorraad van rond de 300 

auto’s en is daarmee de grootste van de provincie. Haar klanten-

bestand bevindt zich van Fryslân tot aan de Randstad. op zich wel 

logisch aldus de broers, immers je bent in een uurtje in Lemmer 

Harm de Jong
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

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.

®
Aircoservice

Eigen werkplaats !

APK

Gratis leenauto

Alle merken

Bandenservice

Harm de Jong



Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Plaatselijk Belang worden sinds 

enkele jaren de kampioenen uit het voorgaande jaar gehuldigd. 

Vorig jaar vond het bestuur van ´t Swarte Wief dat het winnen 

van de Roekoepôle Race niet voldoende was voor een huldiging. 

gelukkig waren ze het nu met ons eens dat het zilver in het IFKS 

een topprestatie was, zodat een huldiging dit jaar zeker op zijn 

plaats was.

eigenlijk moeten we misschien wel blij zijn dat Jaap en beman-

ning afgelopen jaar nog niet kampioen zijn geworden. Als dat 

wel was gebeurd waren ze waarschijnlijk een nieuwe uitdaging 

gaan zoeken. Na het hoogst haalbare in het combineracen zoch-

ten ze een andere uitdaging. Wat volgt er dan als je het hoogst 

haalbare in het skûtsjesilen hebt behaald? gezamenlijk een orkest 

beginnen??

Nu houden ze nog even dat ultieme doel. Hard trainen, het schip 

verbeteren, slimme strategieën bedenken. Alles doen om toch 

een keer kampioen te worden. Zo kunnen wij als volgers plezier 

blijven beleven aan dit avontuur. Toch zullen we ook dit jaar weer 

hopen en de bemanning aanmoedigen om dat allerlaatste stapje 

te maken: naar de hoogste trede van het ereschavot en een frisse 

duik in de kolk!

Heel veel succes gewenst dit jaar. maak er weer een fantastisch 

seizoen van.

Wat een fantastisch kampioenschap beleefde het 
IFKS vorig jaar. Tot de laatste minuut bleef het span-
nend wie er als kampioen over de denkbeeldige 
eindstreep zou zeilen. Wordt het Makkum of toch 
De Tynje….?

Vooraf was een spannend kampioenschap voorspeld. Alle wijs-

neuzen noemden echter dezelfde namen: Froukje osinga, Arend 

Wisse de Boer en Sikke Heerschop, misschien zouden Tony Brun-

del en merijn olsthoorn mee kunnen doen. maar daar stonden we 

met zijn allen op de dijk in Lemmer: een grote enclave Tynsters en 

een grote enclave makkumers. De grote namen waren allemaal 

uit beeld. Het ging tussen twee jonge schippers: Jaap Hofstee en 

Klaas Kuperus. en wat maakten ze er een spannende strijd van. 

op de kade werd hogere wiskunde bedreven. We moeten twee 

plekken voor makkum zitten, of beide lager eindigen dan zeven-

de, of…….. Toen de kruitdampen optrokken bleek makkum de 

gelukkigste te zijn. Twee minuten teleurstelling. We waren er zo 

dichtbij. Als we bij de start maar voor makkum hadden gezeten, 

als we maar……. Jammer.

maar na twee minuten kwam het besef dat ook deze tweede 

plaats een wereldprestatie was. Het team wat nog maar een aan-

tal jaren geleden amper wist wat bakboord en stuurboord was, 

eindigt op een tweede plek in de A-klasse. Wat een fantastische 

prestatie. Teleurstelling ging over in trots. Tegen de tijd dat Jaap 

het skûtsje langs de dijk stuurde, waren wij alweer superblij. De 

Tynjevlaggen gingen omhoog. Supertrots op ons team. Wat een 

feest kon er worden gevierd in de kolk van Lemmer.

    Twee       minuten 
  

    teleurstelling…..

marc mulder

Voorzitter Plaatselijk Belang Tijnje

Romke van Damwei 2  8406 EL  TIJNJE  06 - 255 47 191| |

Hottubverhuur.nl

It Rak 1 TIJNJE
0513-571372
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uw partner in dienstverlening
WWW.BAKKERHEKWERK.NL

TEL 06- 19 90 00 66

metaalbehandeling gorredijk

ChemisCh 
zwarten

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

Derk&Kina
vermeerderingsbedrijf



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 
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 All-in diergeneeskundige zorg  
gezelschapsdieren 

 

 Coaching–advisering               
melkveebedrijven op maat 
 

 Vruchtbaarheidsbegeleiding   
        paard 
 

 Aantrekkelijke tariefstelling 
 

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

0512-382555 
 

DURK WALSTRA CAR CARE
BOKSLEE 7

8447 CN  HEERENVEEN
 

0513 - 683300
06 28 11 52 15

www.dwcarcare.nl

VIP WASH - CARCLEANING - DETAILING AND MORE

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

Www.metaaltechniek-henkhoen.nl

- RVS
- ALUMINUM
- STAAL
- KLEIN CONSTRUCTIE WERK
- CALCULATIES

Wakker worden 
waar u wilt

KAMPEERAUTO'S
TIJNJE 0513 - 571200

metaal bewerken
reparatie en onderhoud

keuringen NEN 3140
montage en demontage

Rolbrêgedyk 19  8406 AM Tijnje  
mobiel 06 139 27 604

www.tynje.nl/technischedienstverlening

 Een frisse kijk op uw bedrijf  

 Bel 0513 466 428 of 06 388 90 190, of kijk op 

www.prak t i sch gerege ld . n l

Wietze van der Wijk
   Adviseren
    Boekhouden
      Coachen
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W   www.devriesrijopleidingen.nl
Warrewei 6 | 8406 AB  TIJNJE | 06 -149 229 29

‘t Rak 6
8406 EX  TIJNJE

Tel. (0513)-571250
Fax (0513)-571454

www.wveenstratijnje.nl

- kippertransport
- geïsoleerd asfaltvervoer
- vloeistofdicht transport
- containervervoer/verhuur
- transport per semi dieplader
- autolaadkraan
- verhuur asfalt hotbox
- splitstrooiers

•Loonwerk 
•Grondwerk 
•Onderhoud 
•Paardenbak 
•Advies

De Jister 9, 8806 KZ Achlum, 
mob. 06 24935219, 
info@lageveenachlum.nl

www.lageveenachlum.nl

Met de juiste bemanning 
gaan voor de winst

D a a r  k u n  j e  o p  s t u r e n .www.kromhout.com

■ Accountantscontrole

■ Jaarrapporten

■  Salarisadministratie 
en advies

■  Bedrijfswaardering 
en overnames

■ Belastingadvies

■ MKB bedrijfsadvies

■ Agro bedrijfsadvies

Gorredijk
(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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Beter  in  beweging.

Logo + pay-off

Beter  in  beweging.

Logo + pay-off

Breewei 65 Tijnje  
Bel nu voor een afspraak 0513 572720

Uw bedrijf op internet. 
Wij regelen het!

Welkom bij 
SkarWeb.nl

Welkom bij 
SkarWeb.nl

Welkom bij 
SkarWeb.nl

Acoustic Rockshow
      met

Boek nu Bel 06 4850 3021
henrigroenewold      gmail.com@@@

Voor restaurant, zaal, cafe, tuin-
feest of zakelijke gelegenheden

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
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Kijk voor de spelregels op jumbo.com

Ontdek onze 
laagsteprijsgarantie!
www.jumbo.com

Henk Split
Gorredijk:  Badweg 34                 

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                 

Glazenwassen

Houtwerk reinigen

Dakgoten legen

Schoonmaakdienst
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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 stichting beschikt over een hele trouwe groep sponsoren. 

Bedrijven met hart voor skûtsjesilen en een speciaal plekje voor ’t Swarte Wief. op vele ma-

nieren 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 presenteert de stichting on-

der meer haar plannen voor het komende seizoen. Daarnaast hebben al onze hoofd- en sub-

sponsoren advertentieruimte 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 ont-

vangt iedere donateur het Swarte Wief magazine jaarlijks in de bus. Daarnaast krijgen ze een 

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

Dit draagt allemaal bij aan een financieel gezonde basis. Iets waar de stichting zeer trots op is.

De mogelijkheden om ons te steunen:

Stichting Behoud Tynster Skûtsje 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:

Bent u belangstellend voor een vorm van sponsoring of wenst u een persoonlijke toelichting, 

dan kunt u hiervoor vrijblijvend contact opnemen met onze sponsorcommissie.

SPoNSoRCommISSIe

Christian Veenstra

m : 06-53428512 

e : christian@swartewief.nl

Steunpilaren van 
't Swarte Wief

Club van 100

Alde Dyk 23 Terwispel, Tel: 06 81575285
e-mail: hdeboer01@home.nl

•	 Demontage
•	 Installatie
•	 Tegelwerk

Badweg 40 • Gorredijk • T: 0513 -  466 003

www.poortmantechniek.nl

Verhuur van:
•Trilplaten / steenknippers
•Diamantboren/-zagen
•Bouwlasers
•Verticuteermachines
•Pompen
•Elektrisch gereedschap 
•Grondboren 
•Heteluchtkachels 
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Bouwsteigers vanaf 

€ 39,- excl. BTW p/week!

Abe Reidinga TIJNJE
Alie Rodenburg TIJNJE
André Damen HEMRIK
Anton en Aukje vd Meulen TIJNJE
Arjen en Wietske Post TERWISPEL
Bauke Hooijsma MILDAM
Bernold en Meindert Jan TIJNJE
Bert en Anneke Nauta TIJNJE
Best 2 Wielers BV  BEETSTERZWAAG
Bjorn Overwijk TIJNJE
BN Interieur ZONHOVEN (B)
Brink Groenvoorziening BEETSTERZWAAG
Bruinsma Engineering TERWISPEL
Doede en Gerda TIJNJE
Engbert van den Berg TIJNJE
Eppie Oosterbaan TIJNJE
Eric Wolf GORREDIJK
Erik en Frank NIJMEGEN
Event Select CULEMBORG
Familie Andela TIJNJE
Familie F. Bouma TIJNJE
Familie Wiegers  GERSLOOT
Fisk-rikkers fan de Tynje TIJNJE
Frank en Tjesje de Koster TIJNJE
Friesland Non Ferro Metaal BV LEEUWARDEN
Gebruiktezitmaaiers.nl TIJNJE
Gerrit en Lieneke de Vries GORREDIJK
Gerrit Overwijk TIJNJE
H.J. Lageveen TIJNJE
Haike Ritzen SINT OEDENRODE
Harm en Bianca TIJNJE
Harm en Thea Overwijk TIJNJE
Hein en Mieke Huisman TIJNJE
Hendrik de Leeuw TIJNJE
Henk en Fetsje Bosma TIJNJE
Hoveniersbedrijf Feitze Dijkstra GORREDIJK
Installatie en onderhoudsbedrijf H Altena TIJNJE
Installatiebedrijf H vd Wal GERSLOOT
Jan en Albertje Hofstee GERSLOOT
Jan en Alice LUXWOUDE
Jan en Anneke Dijkstra TIJNJE
Jan Overwijk TIJNJE
Jan van der Vaart GORREDIJK

Jeen en Jinke NIJ BEETS
Johan Weidenaar TIJNJE
Jouke en Siepie Dam GERSLOOT
KJK Grondverzet en Handelsonderneming GORREDIJK
Klaas en Jenny AKKRUM
Klaas Oeds Huisman LANGEZWAAG
KNZC GORREDIJK
Koopmans Houtbouw TIJNJE
Liesbeth Veenstra TIJNJE
Loodgieters & Installatiebedrijf Pieter Achtien TIJNJE
Maatschap Jongsma OUDEHORNE
Marcel C Baas DRACHTEN
Martin Hof TIJNJE
Metaalbehandeling Gorredijk GORREDIJK
Monique Menger TIJNJE
Mts de Kam van Berkum ALDEBOARN
Mts. De Jonge GERSLOOT
Netwerkboys GORREDIJK
Piet Hof TIJNJE
Raymond en Tineke TIJNJE
RdJ Cleaning TERWISPEL
Rene en Wietske TIJNJE
Reyer Frank en Anke GORREDIJK
Rients van der Velde TIJNJE
Rikus en Tryntsje Veenstra TERWISPEL
Rinze Bruinsma LANGEZWAAG
Siep Heida GERSLOOT
Sikke en Aukje Dijkstra STADSKANAAL
Suze Gerritsma AKKRUM
Swieringa Automaterialen GORREDIJK
Tames en Hannie Veenstra TIJNJE
Taxi Alle Terwispel TERWISPEL
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

Anne van den Berg

M: 06-51612235

E : anne@swartewief.nl

Anne van den Berg

m: 06-51612235

e : anne@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

Voor al uw druk- en printwerkIn ons full-service gra sch bedrijf verzorgen wij al uw druk-

en printwerk. Met onze moderne drukpersen en printers 

maken wij snel en effi  ciënt uw drukwerk tegen een zeer 

scherpe prijs. U kunt uw bestanden drukklaar bij ons 

aanleveren, maar desgewenst verzorgen wij ook ontwerp en 

opmaak: 

• Briefpapier 
• Enveloppen

• Visitekaartjes 
• Folders

• Lea ets 

• Flyers
• Brochures 

• Posters

• Rolbanners 
• Canvasdoeken

• Reclameborden 
• Bouwborden

• Bouwtekeningen 
• S� ckers 

• Spandoeken voor binnen -  • Gepersonaliseerde

 en buitengebruik 
 mailingsMeer weten?Voor meer informa� e kunt u contact opnemen met: 

Marcel KeetmanSimmerdyk 2 
 

Postbus 15

Sneek 
 

8600 AA Sneek
T 0515 42 92 60  

M 06 10 58 14 15

E info@keetmandrukprint.nl www.keetmandrukprint.nl

Riperwei 4 Tijnje Telefoon: 0513-572939

 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

Laat eens een 
frisse wind 

door uw 
bedrijf gaan.

Heldere ideeen voor uw marketing strategie


