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Beste Skûtsjelief-
hebbers,
2016 Is alweer in volle gang, en ook binnen 

de Stichting Behoud Tynster Skûtsje wordt 

er niet stilgezeten. We hebben de afgelopen 

periode al diverse activiteiten gehad, zoals 

onze traditionele winterbijeenkomst bij Café 

Restaurant Overwijk waar Age Veldoom als 

gastspreker aanwezig was. De open dag is 

dit jaar wat vervroegd naar begin maart om 

meer tijd te krijgen voor de trainingen, we 

kijken terug op een gezellige dag. 

Over ons debuutjaar in de grote A-klasse 

zijn we uiteindelijk zeer tevreden. We heb-

ben her en der wel wat tegenslagen gekend, 

maar uiteindelijk hebben we ons gehand-

haafd, en als slotspektakel hebben wij de 
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Wedstrijdkalender
      2016 IKFS 2016 (13 AuguSTuS TOT en meT 20 AuguSTuS) 

 Datum Wedstrijd Tijd 
Za. IFKS  13-08-2016  Hindeloopen  14.30

ma.  15-08-2016  Stavoren  14.30

Di.  16-08-2016  Heeg  14.30

Wo.  17-08-2016  Sloten  14.30

Do.  18-08-2016  echtenerbrug  14.30

Vr.  19-08-2016  Lemmer  14.30

Za.  20-08-2016  Lemmer (Finale) 14.30

nASeIZOen
 Datum Wedstrijd Tijd  

Friese Hoek Race 01-10-2016 Lemmer 10:00 

Friese Hoek Race 02-10-2016 Lemmer 10:00 

IFKS Slotwedstrijd 08-10-2016  Heeg 10:00 

Roekoepôle Race 15-10-2016  Sneek 10:00 

Roekoepôle Race 16-10-2016  Sneek 10:00

Roekoepôle Race 2015 weten te winnen. Om 

het jaar af te sluiten met een dergelijke prijs 

is voor de stichting een heugelijk feit. 

De bemanning, opstappers en vrijwilligers 

hebben veel werk verzet om ‘t Swarte Wief 

weer in topconditie te brengen voor het ko-

mende seizoen, ze staat er weer strak bij. 

De binnen de bemanning overeengekomen 

doelstelling is om dit jaar een top 6 klas-

sering te behalen, dit zal geen makkelijke 

opgave worden. Ook dit jaar zijn de skûtsjes 

in de A-klasse zeer aan elkaar gewaagd en 

zullen we constant moeten zeilen om deze 

doelstelling te behalen. 

Veel leesplezier toegewenst en graag tot 

ziens het komende seizoen.

 

Paul de Koster, 
Voorzitter

De bemanning van 
2016



Wat zijn de kansen
dit seizoen? 
een voorbeschouwing
In de A-klasse wordt het dit jaar ongetwijfeld weer ongekend 
spannend. Vorig jaar wist Tony Brundel er met zijn Lytse Lies 
een fantastisch slot van te maken. De ongenaakbare Froukje 
meijer werd op Lemmer afgetroefd door de ervaren Brundel. 
De emanuel voer een sterke IFKS en wist een prachtige derde 
plek in het klassement af te dwingen. 

Kijkend naar mijn laatste voorbeschouwing kunt u dit artikel gerust 

met een korreltje zout nemen. De kampioen was als outsider ge-

tipt, dus dat kon er nog mee door, Froukje uiteraard als favoriet en 

Olsthoorn had ik in de middenmoot. Dat ’t Swarte Wief in de mid-

denmoot zou eindigen bleek wel kloppend, met een tiende plaats 

kwam deze voorspelling zeker uit. Ondanks de onvoorspelbaarheid 

van de IFKS waag ik mij dan toch weer aan een voorspelling.

Froukje meijer werd vorig jaar nog tweede en lag lange tijd op 

koers voor het kampioenschap totdat Lemmer roet in het eten gooi-

de. met deze ervaring en een snel schip zal zij ook dit jaar weer de 

topfavoriet zijn en wellicht als eerste vrouw het kampioenschap bin-

nenhalen. mogelijk zal dit het jaar worden van de nieuwe generatie 

schippers. Arend Wisse de Boer met zijn Drie gebroeders alsook de 

grutte Pier zullen loeren op succes. Onze eigen Jaap Hofstee mag 

hoop putten uit zijn naseizoen met de fantastische overwinning tij-

dens de Roekoepôle Race. naast meijer mogen wij ook Tony Brundel 

niet uitvlakken, Brundel zal er op gebrand zijn om historie te schrij-

ven met een zevende overwinning.

De IFKS van 2015 bleek voor Sikke Heerschop een offday te zijn 

waarbij hij ternauwernood degradatie wist te voorkomen. met zijn 

Wylde Wytse zal hij erop gebrand zijn om zich weer in de bovenste 

regionen te nestelen. Veel wordt er ook verwacht van geale Tadema 

die afgelopen jaren met It doarp eastermar steevast in de top 5 te 

vinden is, hoger dan een derde stek kwam hij echter nog niet.

Ook zijn er dit jaar weer drie nieuwe schepen te bewonderen die 

vanuit de B-klasse zijn doorgedrongen tot het hoogste podium. Op 

het moment van schrijven zijn er drie skûtsjes bekend die volgend 

jaar in de A-klasse acteren. Van deze drie is Floriaan Zwart met het 

voormalige schip van Henk Regts: de ut en Thús wellicht de sterk-

ste nieuwkomer. met speels gemak steeg hij vorig jaar boven alle 

andere schepen uit in zijn klasse. Van nieuwkomer Paul de Koe en 

terugkomer erik Jonker met zijn Jonge Rein lijkt de strijd om hand-

having in de klasse hun hoofddoel. 

mijn voorspelling:

Topfavorieten: Froukje meijer met de Jonge Jasper, Tony Brundel 

met de Lytse Lies en Arend-Wisse de Boer met de Drie gebroeders

Outsiders: merijn Olsthoorn met de emanuel, geale Tadema met It 

Doarp eastermar en Floriaan Zwart met de ut en Thús, Lucas Bouma 

met de grutte Pier

middenmoot: Jaap Hofstee met 't Swarte Wief, Siebo Zijsling met 

de Striidber, Sikke Heerschop met de Wylde Wytse, michiel Kalsbeek 

met de Raerder Roek

Achterhoede: Jeroen de Vos met de eelkje II, Klaas Kuperus met de 

Zes gebroeders, Paul de Koe met de Hoop op Zegen en erik Jonker 

met de Jonge Rein

Harm de Jong



Jaap staat al vanaf het begin aan het helmhout en daarmee is hij het 

boegbeeld voor het skûtsje en voor het hele team. Toch is de rol van 

Paul vaak minstens zo belangrijk als coach, adviseur en extra oog in 

het zeil om het maar in zeiltermen te houden. We treffen Jaap en 

Paul in de ´keet´ achter de loods aan de Ripen waar nog hard ge-

werkt wordt aan het schip. Aan het barretje is het lekker warm door 

de houtkachel en het ademt de sfeer van een jeugdhonk. eigenlijk 

is dat het ook, want de keet blijkt al jaren oud te zijn, helemaal van-

uit de begintijd van het Arbos Racing Team (combineracen). 

We beginnen meteen maar met die vraag over de taakverdeling op 

het achterdek. Paul is belangrijk voor Jaap maar is hij nou coach of 

adviseur? Jaap Hofstee begint er mee dat hij boven alles het team-

belang verdedigt: ,,Skûtsjesilen is een teamsport en zeker binnen 

onze groep is dat van enorm belang. er zijn dan ook geen belang-

rijke- en minder belangrijke teamleden aan boord. Als we de rol 

van Paul moeten benoemen dan zou ik hem echter nog eerder ́ aan-

voerder´ dan coach willen noemen maar je hebt gelijk als je zegt 

dat hij een belangrijke positie in neemt. Toch blijf ik er bij dat dit 

eigenlijk geldt voor alle posities aan boord. Zoals ik al zei, het is een 

echte teamsport. Om die reden zijn we er ook mee begonnen.´´

Zeillessen
De rol van Paul de Koster op het achterdek was in het prille begin in 

de kleine a-klasse weggelegd voor Tjerk-Hesling Hoekstra, een bij-

zonder ervaren zeiler. Jaap: ,,Je moet niet vergeten dat we eigenlijk 

geen van allen konden zeilen toen we begonnen. Ik was nog het 

meest ervaren omdat ik ooit met een Valkje had gezeild. De rest 

had alleen zeilboten langs zien varen. Tjerk heeft ons het zeilen 

echt geleerd.´´ Toen het team het combineracen opgaf om te gaan 

skûtsjesilen was Jaap met zijn zeilervaring in een Valkje meteen dé 

ideale kandidaat voor de vacature van schipper. Paul: ,,Dat had er 

natuurlijk niks mee te maken maar we zagen het met Jaap eigenlijk 

meteen wel zitten. Hij is rustig, hij leert snel en Jaap is een man van 

weinig woorden. We hadden er gewoon vertrouwen in dat hij onze 

schipper moest worden en zo ging het ook.´´ Jaap: ,,We hebben ons 

nadat we dat schip gekocht hebben meteen ingeschreven voor de 

kleine a-klasse zonder dat we ook maar een meter zeilervaring had-

den. Dat hebben we gedurende het eerste seizoen opgepikt.´´

Experimenteren
De verhalen uit de begintijd zijn fantastisch maar laten we niet ver-

geten dat ‘t Swarte Wief inmiddels al het negende seizoen ingaat. 

nadat het grote schip werd aangeschaft debuteerde het team in 

de C-klasse om vervolgens in één grote zegetocht door te stomen 

naar de grote A-klasse. Het zeilseizoen 2015 was het eerste jaar dat 

‘t Swarte Wief met de grote jongens mee mocht doen, in wat we 

Bijpraten vanaf het achterdek

Schipper Jaap Hofstee wordt op het achterdek steevast met raad en daad bijgestaan door zijn secon-

dant Paul de Koster. Daarmee is dit duo letterlijk koersbepalend voor ‘t Swarte Wief en dat heeft al tot 

prachtige resultaten geleid in de afgelopen jaren. met de beide heren praten we het vorige seizoen 

nog een keer door. Daarnaast ontkomen we niet aan een vooruitblik naar het zeilseizoen 2016. Zeker 

na de opvallende winst van de befaamde Roekoepôle Race waarbij ‘t Swarte Wief zowel IFKS als SKS 

voor wist te blijven zijn nu alle ogen gericht op dit schip.

rustig de Formule1 van het skûtsjesilen kunnen noemen, de grote 

A-klasse. Bracht het seizoen wat de heren ervan verwacht hadden? 

,,Aanvankelijk helemaal niet’’, volgens Paul. ,,na een prima voorsei-

zoen leken we er helemaal klaar voor te zijn met een gemotiveerd 

team en een schip wat er perfect bij lag, tenminste dat dachten we. 

Toen bleek dat het schip ineens voor geen meter meer liep. We kre-

gen het maar niet aan de gang zoals we dat gewend waren en dat 

was zorgelijk, zo vlak voor de IFKS-week. Je hebt uiteindelijk maar 

een week om een prestatie neer te zetten en dan wil je er goed bij 

liggen. Toen begon het geklooi en geëxperimenteer. Op zo´n schip 

houdt alles verband met elkaar en alles wat je aanpast heeft weer 

invloed op andere dingen aan boord. We konden er maar lastig de 

vinger op leggen en dat baarde ons echt zorgen.´´ 

Middenmoot
Het ‘niet willen lopen' van het skûtsje duurde zelfs voort tot in de 

eerste dagen tijdens het IFKS kampioenschap. Jaap: ,,Je zit dan al in 

de competitie en je wilt niet te veel wijzigen maar we moesten wel 

experimenteren. Dat betekende iedere ochtend voor de wedstrijd 

weer testen en fine-tunen. uiteindelijk bleek er veel te maken te 

hebben met het nieuwe grootzeil. Dat rekt en daardoor wijzigen de 

eigenschappen met de dag. Alles bij elkaar zorgde het er voor dat 

we niet echt een lekkere start hadden in de grote A-klasse, dat mag 

duidelijk zijn.’’ De problemen sloegen een deuk in het zelfvertrou-

wen van het team en dat was bijzonder frustrerend. ,,normaal lag 

het aan onszelf als het niet liep maar deze keer lag het duidelijk aan 

het materiaal en aan de trim van het schip. Dat was voor ons hele-

maal nieuw en daar wil je tijdens de IFKS niet mee geconfronteerd 

worden. uiteindelijk kregen we het voor elkaar en wisten we heel 

netjes in de middenmoot te eindigen maar er zat duidelijk meer 

in.’’ 

Top 6
Die laatste woorden van Paul zijn een understatement want dat er 

meer in zat bleek tijdens de laatste race van het seizoen. Tijdens 

de eerste race in het naseizoen op de Friese Hoek ging het nog 

helemaal fout maar de tweede wedstrijd vielen alle vinkjes de goe-

de kant op. Jaap: ,,Dat gaf een enorm stuk voldoening en daarna 

volgde de Roekoepôle Race waarbij we alles en iedereen voorbij 

voeren. Het was een echte wedstrijd waarbij het er op aan kwam 

qua zeilen en beslist geen geluks-zeilerij. met die overwinning heb-

ben we voor volgend jaar een heel mooi visitekaartje neergelegd 

voor het komende seizoen, dat is duidelijk.’’ Tegelijkertijd ligt de 

lat nu hoog. Waar vorig jaar nog de behaalde middenmoot positie 

geambieerd werd zet het team nu in op een top 6 notering. ,,Ons 

schip kan dat en wij als team zijn ook goed voor zo’n koppositie. 

Toch moet je niet vergeten dat sommige schepen al 30 jaar lang in 

de B- of C-klasse varen. Wij zijn daar als relatieve nieuwkomers in 

een paar jaar overheen gestoomd. In de klasse waar we nu zitten 

is het niveau merkbaar hoger. Bovendien komen er dit jaar weer 

een paar schepen vanuit de B- klasse binnen waar we eerder tegen 

gevaren hebben. De ‘ut en Thús’ bijvoorbeeld was een geduchte 

concurrent en die komen we nu weer tegen. Aan de andere kant is 

Jelle Talsma gestopt dit jaar en dat biedt weer kansen. Hoe dan ook, 

we zijn er klaar voor!’’

Iep van der meer



Aan de materialen.…

    kleven de verhalen
Honderd jaar geleden was Friesland een waterland: 
plassen, vaarten, meren, kanalen en slootjes bepaal-
den het landschap. Het vervoer ging hoofdzakelijk 
over het water: de beurtvaart tussen dorpen en steden 
en de zeilende vrachtvaart vervoerde  onder andere 
agrarische producten. Op oude ansichtkaarten zie je 
vaak skûtsjes; afgemeerd langs de kade, of onder zeil 
varend op het Friese water. 

niet alleen skûtsjes voeren met vracht, ook pramen, tjalken, een 

snikke, een tjotter of een schouw zorgden voor het vervoer. In de 

huidige tijd van auto’s en snelwegen met gemotoriseerd vervoer 

is dit bijna niet meer voor te stellen, dan zijn we soms geneigd te 

denken “wat heerlijk, wat een rust, wat een eenvoud”. Het gevaar 

is dat we die goeie ouwe tijd gaan romantiseren.

Het was zwaar werk: laden en lossen van terpmodder en koe-

mest, zand en turf, alles met de hand en met de kruiwagen 

over de loopplank. Onder zeil soms met harde wind en wanneer 

er geen wind was liep de schippersvrouw trekkend in de jaaglijn. 

In die dagen geen achturige werkdag, geen vijfdaagse werkweek: 

“skippers skoftsje net as se sile kinne”.  De generatie welke dit nog 

echt heeft meegemaakt  is nu bijna uitgestorven, maar van de ou-

deren uit die tijd hoor je nog altijd: “je hoeft niet terug te verlan-

gen naar die tijd, it wie altiid bealgje, wrotte en skreppe”.

In het Skûtsjemuseum laten we nu de oude materialen zien, een 

donkerbruin zwaar katoenen zeil, een mestvork en een houten 

pulpschep, een vaarboom en een trekzeel…. als deze materialen 

konden praten … ..Daarom vertellen wij het verhaal van vroeger 

door: want aan de materialen kleven de verhalen.  

Het team van het skûtsje  ‘t Swarte Wief, was afgelopen jaar een 

middag in het Skûtsjemuseum, goed dat dit wedstrijdteam zoveel  

interesse heeft voor de historie van de skûtsjes! 

een goede en behouden vaart gewenst!!

Age Veldboom
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Jaap Hofstee is als schipper het gezicht van ’t Swarte 

Wief. Jaap blijft benadrukken dat het een teamsport 

is en dat iedereen binnen dat team zijn eigen unieke 

bijdrage levert maar het feit is dat de schipper nou 

eenmaal altijd in één adem genoemd wordt met het 

skûtsje. 

Skûtsjesilen    is teamwerk 
vereffenen of zo. Voor ons is dat allemaal nieuw en dit afgelopen 

jaar was dan ook een leerjaar. Zo overkwam het ons dat we een 

terecht protest maakten maar later haalden we de rode vlag weer 

binnen. De andere partij deed dat ook maar een derde partij niet 

waardoor wij na het weghalen van de vlag geen argumenten meer 

in konden brengen. Dat kostte punten en daar leer je van. Vol-

gende keer dus het vlaggetje laten hangen en pas na de wedstrijd 

verder kijken".  

Formule
Het schip waarmee het team vaart in de grote A-klasse is een skûtsje 

wat niet echt de ideale vormen heeft volgens kenners. ,,Ons schip 

heeft een wat mindere rompvorm om het zo maar te noemen. De 

ideale lijn is die van de ‘Pypster’ skûtsjes. Die zijn wat mooier van 

vorm en dat is beter. Toch doet ons schip het erg goed, met name 

bij licht weer. Het schip is zelf ook relatief licht en dat zorgt dat hij 

goed mee kan komen. Overigens is de hele discussie over lengte- 

breedte maten, tuigage en gewichten op dit moment weer in volle 

gang bezig. er wordt gesproken over het verplicht toevoegen van 

gewicht om de vloot dichter bij elkaar te krijgen. Wat de gevolgen 

daarvan zijn voor ons schip is moeilijk te zeggen. We zijn op dit mo-

ment wel licht maar beslist niet de lichtste. Op zich zijn die formules 

prima om de schepen gelijkwaardiger te krijgen maar dan moet er 

eigenlijk ook naar de vorm gekeken worden. Zoals ik al zei zijn be-

paalde vormen in het voordeel en dat zou dan ook ergens gecom-

penseerd moeten worden lijkt me. Voor wat betreft de gewichten- 

discussie zal dat naar alle verwachting pas voor seizoen 2017 gaan 

gelden. Daardoor kan iedereen zich er op voorbereiden.’’  

Draagvlak
Voor Jaap is het belangrijkste van het skûtsjesilen de teamspirit die 

ten grondslag ligt aan het hele avontuur. ,,Wij zochten na de com-

bine een teamsport waarin iedereen zijn eigen kwaliteiten kwijt 

kon en daar zijn we in geslaagd. Aanvankelijk werden we voor gek 

verklaard maar als ik nu zie wat we met zijn allen bereikt hebben 

dan is dat prachtig. Dat kon alleen maar doordat iedereen op zijn 

eigen manier een bijdrage geleverd heeft aan het project. Binnen 

het team hebben we allerlei handige technische mensen maar ook 

de marketing, de pr en het commerciële deel zijn perfect opge-

pakt. Het sterke van ons team is dan ook dat al die kwaliteiten 

samenkomen binnen dit project. Wat me aangenaam verrast heeft 

is verder het enorme draagvlak. We hadden met ons combinerace-

team altijd al een mooie sponsorgroep maar met het skûtsje is dat 

op een prachtige manier gegroeid. Het leuke is dat deze sport een 

enorm positieve uitstraling heeft. eigenlijk vindt iedereen het leuk, 

van jong tot oud en in alle lagen van de samenleving. Zelfs de criti-

casters van het eerste uur zijn inmiddels enthousiast al zullen som-

migen dat niet snel toegeven.’’

Jaap is in het dagelijks leven projectleider bij Philips in Drachten. 

Laat dat nou net een werkgever zijn die al sinds het allereerste be-

gin meevaart in de SKS met d’Halve maen. ,,De grap is dat een aan-

tal van mijn collega’s op dat schip voeren. Toen wij begonnen met 

dit project begrepen ze daar aanvankelijk helemaal niks van want 

ik had eigenlijk nooit veel belangstelling getoond. Dat zou dan ook 

niks worden, dat kon haast niet anders. Ook binnen de IFKS zagen 

ze het niet zitten dat die rouwdouwers van de combinerace zich 

met het zeilen gingen bemoeien. Toch aardig om te zien hoe dat 

allemaal gelopen is zo achteraf. niet alleen weten we ons in de IFKS 

prima te handhaven, we varen tijdens gemeenschappelijke wedstij-

den met de SKS ook die mannen soms probleemloos voorbij!’’  

Strijdgewoel
Wat begon als een groot avontuur van een stel combineracers leid-

de tot de koningsklasse van het IFKS, de grote A-klasse. Voor Jaap 

en zijn mannen was de promotie naar die klasse één van de vele 

hoogtepunten. na een eerste jaar in die A-klasse maakt Jaap de 

balans op. ,,Het gaat er professioneler aan toe en soms wordt er 

op het scherpst van de snede gevaren. Toch is het ook fijn dat het 

niveau hoger ligt. Dat merk je bijvoorbeeld bij de startprocedure. 

In de andere klasses is dat soms erg rommelig maar hier weet ie-

dereen donders goed wat hij moet doen. een consequentie van het 

fanatisme in de grote A-klasse is wel dat er soms ook meer risico’s 

genomen worden. De schippers weten precies wat ze kunnen doen 

en waar ze mee weg kunnen komen en dat maakt het soms wel 

even heel erg spannend. In de laatste wedstrijd bijvoorbeeld lag 

er nog heel veel open. er konden verschillende schepen winnen en 

er waren meerdere kandidaten voor degradatie. Je weet dan dat 

er op het scherpst van de snede gevaren gaat worden. Wij had-

den het geluk dat we buiten alle strijdgewoel om naar een mooie 

positie konden varen maar je kunt soms zomaar betrokken raken 

in zo’n fel duel om een ton. er zijn afgelopen jaar op die manier 

wat incidenten geweest waardoor de discussie over veiligheid op 

dit moment terecht gaande is.’’  

Protest
Binnen de grote A-klasse zijn er soms onderlinge verbanden die 

voor een buitenstaander niet te volgen zijn. ,,Soms zagen we op 

tv incidenten die duidelijk goed waren voor een protest, maar dat 

kwam dan niet. Kennelijk zijn er dan nog wat oude rekeningen te 

Iep van der meer

 De tijd heeft het interview op dit punt ingehaald. De nieuwe zeilformule is al een feit, dit betekent dat alle skûtsjes gewogen en gemeten zijn. ’t Swarte Wief 
zeilt inmiddels met extra gewicht. Ten opzichte van 2015 is dit nogal een grote verandering voor de zeileigenschappen van ons skûtsje.





Tijdens één van de roemruchte ‘Combinefeesten’ bij 
Café Restaurant Overwijk ontmoette ondergetekende 
Sipke Lageveen ergens halverwege de avond. Het was 
najaar 2007 en van een skûtsje-avontuur was dus nog 
geen sprake. Op de vraag of het een goed seizoen was 
met de combine antwoordde Sipke tussen zijn bestel-
ling voor een rondje bier door dat het helemaal niks 
was. ‘’en we stoppen er ook mee. Volgend jaar gaan 
we te skûtsjesilen.’’ Jaja, dat zal dan wel Tijnster hu-
mor zijn, of een door alcohol ingegeven vaag plan, 
zo was mijn inschatting. groot was dan ook mijn ver-
bazing toen een paar weken later bleek dat er echt 
een schip aangeschaft was door de vriendengroep. De 
vraag ‘en nu zoeken we nog iemand met een rijbewijs 
voor zo’n boot’ gaf ongeveer aan hoeveel kennis er 
aan boord was van het zeilen. 

In petear mei: 
Roefman en        derde 
schotenman Sipke Lageveen

een paar jaar en een compleet ander skûtsje later praten we bij 

aan de koffietafel bij Sipke thuis. Hij woont met zijn vrouw nien-

ke en hun vier kinderen aan de Volharding in de nieuwbouw van 

Tijnje. met de komst van een tweeling, eind 2015 verdubbelde het 

aantal kinderen van de familie en dat maakt een uitbreiding van 

de woning noodzakelijk. gelukkig blijkt Sipke een handige klus-

ser. Hij timmerde eigenhandig de woning af een paar jaar geleden 

en ook het bouwen van een extra slaapkamer lukt hem uitstekend 

zelf. Sipke is geboren en getogen in Tijnje. Samen met zijn jongere 

broer Haiko die als voordekker meevaart op ’t Swarte Wief maken 

de broers Lageveen al jaren deel uit van de hechte vriendenclub die 

leidde tot de huidige skûtsje-avonturen. 

Wild plan
Het begon eigenlijk allemaal met het voetballen en het biertje na 

afloop volgens Sipke. ‘’Dat leidde tot een keet en daar ontstond het 

plan om mee te doen met de combinerace. na een aantal succesvolle 

en heel gezellige jaren met deze ploeg ontstond op een zaterdag-

avond het plan om te gaan varen met een skûtsje. en ach, zoals dat 

vaker gaat dacht ik aanvankelijk zelf ook dat het bij een wild plan 

zou blijven. Totdat er ineens een schip gevonden was. Hans Hofstee 

was volgens mij de grote aanjager van het hele avontuur en na 

overleg besloten we er voor te gaan. Zelf had ik er eigenlijk een 

hard hoofd in. Immers, wat moesten wij als plattelandsjongens nou 

met zo’n schip? uiteindelijk was het de teamspirit die de doorslag 

gaf. Ik miste dat nadat ik het voetballen moest opzeggen wegens 

een knieblessure en met zo’n ploeg zeilen zag ik wel zitten.’’

Unieke ploeg
De landrotten uit Tijnje begonnen het grote avontuur op een skût-

sje. Sipke had net als de meesten eigenlijk helemaal niks met wa-

tersport of zeilen. Door de week werkt hij als werkvoorbereider bij 

molenmaker Techniek in Sneek waar onder meer hydraulische aan-

drijvingen voor bruggen en sluizen gemaakt worden. ‘’Dat zou je 

kunnen zien als een linkje met watersport maar dat valt in de prak-

tijk ook erg mee. mijn passie is nog steeds niet het zeilen op zich, 

maar wel de teamspirit en het sleutelen en werken aan zo’n schip. 

We hebben een unieke ploeg waarin iedereen zijn eigen kennis en 

vakmanschap inbrengt en dat werpt zijn vruchten af.’’

Fokkenist
Skûtsjesilen is een teamsport en aan boord heeft iedereen zo zijn 

eigen positie. Sipke begon in de kleine a klasse als fokkenist / voor-

houder aan boord van ’t Swarte Wief. Sipke: ‘’We moesten alles 

nog leren en ik zal nooit vergeten dat we zelfs om gingen. Volgens 

mij was ik één van de eersten die kopje onder ging en dat was wel 

even schrikken. Toch leerden we snel hoe om te gaan met het schip 

en dat resulteerde tot onze eigen stomme verbazing zelfs tot het 

kampioenschap in 2011. eigenlijk ging dat helemaal nergens over 

maar die prestatie staat wel mooi in de boeken!’’ Promotie in de 

kleine klasse is niet mogelijk en de mannen besluiten om een groot 

schip aan te schaffen. Dat betekent heel veel werk aan de winkel 

om van een berg schroot het nieuwe Swarte Wief te maken. Op ei-

gen kracht wordt het nieuwe schip gerestaureerd en in 2013 wordt 

de eerste wedstrijd gevaren. Sipke heeft zijn positie aan de fok in-

middels ingewisseld voor die van roefman en derde schotenman. 

‘’mijn opspelende knieblessure maakte het werk op het voordek 

lastig. Rechtopstaand in de roef heb ik geen last.’’ Als roefman ver-

vult Sipke een soort centrale rol op het achterdek. Hij assisteert de 

mannen aan de grootschoot en vormt een paar extra ogen voor de 

andere teamleden aan boord. 

Discipline
Hoewel alles begon in een jolige sfeer heerst er aan boord een ijze-

ren discipline. ‘’Aan boord wordt er alleen gesproken door Jaap en 

Paul op het achterdek. Ruimte voor discussie is er niet tijdens een 

wedstrijd, dat doen we later wel als dat nodig is. Hoewel de men-

sen op verschillende posities aan boord inwisselbaar zijn staat het 

team als een geoliede machine aan boord. Het blijft fascinerend 

om te zien hoe je met zo’n lomp stalen schip scherp kunt zeilen en 

soms gaat het er hard aan toe. Tijdens de Friese Hoek Race in het 

eerste jaar met het huidige schip gingen we bijvoorbeeld zo scheef 

dat we allemaal dachten dat we om gingen. Dat brengt de nodige 

spanning met zich mee. Ook het ronden van een ton in de wedstrijd 

komt er soms behoorlijk op aan. Je moet dan blind op elkaar kun-

nen vertrouwen anders werkt dat niet.’’ Dat het wel degelijk werkt, 

ook met het ‘nieuwe’ skûtsje, bewees het team door het seizoen 

2013 winnend af te sluiten. Sipke: ‘’Dat was heel onwerkelijk om 

meteen als eerste te finishen in de C-klasse. echt een heel bijzonder 

succes wat we dan ook uitvoerig hebben gevierd.’’

De lat ligt hoog!
De successen stapelen zich op maar met de stap naar de B-klasse 

stijgt ook het niveau van de tegenstanders. ‘’Vorig jaar was het voor 

het eerst in de grote A-klasse best spannend want je merkt dat er 

heel veel ervaring en fanatisme aan boord is bij de andere schepen. 

Toch hebben we ons keurig overeind gehouden. De laatste race van 

het seizoen was helemaal een klapper. Helaas was ik er zelf niet 

bij vanwege de verbouwing en de gezinsuitbreiding thuis maar de 

winst van de Roekoepôle Race heeft de lat voor 2016 hoog gelegd. 

Zowel de SKS- als de IFKS-schepen werden daar verslagen en dat is 

een heel mooi begin voor het komende seizoen!’’

 

schotenman Sipke Lageveen
Iep van der meer



De Deelen: van zeilen 
hebben zij weinig kaas 
gegeten
Altijd een ware traktatie, onder het genot van drankje sta 

je op het imposante volgschip te turen over het water. Van 

spanning krijg je trek, dan komt het befaamde schaaltje 

weer voorbij. Overheerlijke kaas te kust en te keur. Kaas-

boerderij de Deelen heeft van zeilen misschien weinig 

gegeten maar van overheerlijke kaas maken des te meer.

Veertig jaar geleden, na de ruilverkaveling, was er ineens ruimte 

voor een boerderij in de Deelen. In dit prachtige natuurschoon 

ontstond een unieke kaasboerderij. uniek vanwege de ligging maar 

ook omdat men bij Friesland niet meteen aan een kaasboerderij 

denkt. en dan ook nog op veengrond, wat moesten zij in Holland 

wel niet denken. Toen de toenmalige koningin Juliana langskwam 

kon men het dan ook niet laten om Hare majesteit een kaasje cadeau 

te geven. Het kaasje moest een naam hebben: Riperkrite kaas! 

Inmiddels is deze kaas in geheel Fryslân een begrip. 160 Ton kaas 

per jaar, 30 soorten kazen, 220 koeien en 150 excursies per jaar. De 

duizelingwekkende cijfers slaan je om de oren. geen Poiesz of Jumbo 

in onze provincie alwaar de kaas niet in de schappen ligt. Het kleine 

kaaswinkeltje bij de boerderij heeft in haar veertigjarige bestaan 

een ware metamorfose ondergaan. Toeristen en belangstellenden 

kunnen naast het aanschaffen van kazen en aanverwante artikelen 

in de winkel ook nog eens de boerderij beleven. met veel passie 

van de rondleiders wordt verteld over de kaas en het gehele proces 

hierachter. een bezoek aan de kalfjes mag hierbij uiteraard niet 

ontbreken. De Deelen draait om deze passie en wil dit uiteraard 

met iedereen de(e)len. 

Als je het zo druk hebt met het maken van kazen en het rondleiden 

van toeristen en andere dagjesmensen dan is het wel begrijpelijk 

dat Hendrika samen met Sietse geen tijd heeft om gedurende 

het watersportseizoen het zeilen te volgen. Toch volgt ze met 

belangstelling het skûtsjesilen en blijkt dat haar werkneemster en 

naamgenote (vriendin van bemanningslid Johan Hoen red.) hier wel 

de voornaamste aanjaagster van is. Omdat de Friese wateren in de 

drukke zomertijd niet kunnen worden opgezocht zoekt Hendrika 

met haar man Sietse het water wat dichterbij. Waterskiën op de 

Hooivaart is zo’n bezigheid welke tussen de bedrijven door nog wel 

eens gebezigd wordt. 

Hendrika geeft aan dat zij het een “machtig moai” initiatief vond 

toen zij hoorde dat het dorp een eigen wedstrijdskûtsje kreeg. Zoals 

Tijnje geen voordehand liggend kaasdorp is, zo is het natuurlijk ook 

alles behalve een watersportdorp. Zowel de kaasboerderij als het 

skûtsje heeft het tegendeel bewezen. Veel lof heeft zij voor de 

manier waarop het dorp het skûtsje omarmd heeft, “dat is uniek”. 

“Je pakt zonder ooit te hebben gezeild met een vriendengroep 

zoiets groots aan, je knapt het op en dan óók nog kunnen zeilen” 

,vertelt Hendrika goedkeurend, met een knipoog laat ze weten dat 

ze dit jaar toch wel de titel verwacht. 

De kaasboerderij komt dit jaar ook zeker in actie. De productie 

wordt opgeschroefd, mede vanwege de lage melkprijs. Daarnaast 

zal het 40-jarig jubileum ook zeker niet stil voorbijgaan. Hendrika 

bouwt net als ’t Swarte Wief op een team. Waar het skûtsje vooral 

een mannenaangelegenheid lijkt te zijn bestaat haar bemanning 

uit tien vrouwen, die voor elkaar werken, samenwerken en vol 

enthousiasme te werk gaan. gezelligheid staat voorop. Wat 

dat betreft heeft ’t Swarte Wief meer overeenkomsten met een 

kaasboerderij dan menig persoon zou denken.

Harm de Jong

 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

Advertentie nieuwe oogst.indd   1 11-9-2008   17:40:01

L
HET ADRES VOOR JOUW B-RIJBEWIJS !

Winia Ikkers 19   8406 EP 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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nadat een ieder zijn plekje had gevonden in de gezellig inger-

ichte zaal kon PR-lid Christian Veenstra om 20.30 uur de gasten 

welkom heten en de avond openen. Stichtingsvoorzitter Paul de 

Koster mocht zoals gewoonlijk het spits afbijten. In een flitsende 

presentatie blikte Paul terug op de activiteiten en wedstrijden van 

het afgelopen seizoen. niet alleen de skûtsje-activiteiten maar ook 

andere teambuilding activiteiten met de aanhang zoals een bezoek 

aan het skûtsjemuseum of een middag te valkje-zeilen, wat volgens 

Paul een uitstekend alternatief is voor de in skûtsjekringen tegen-

woordig veel genoemde term 'ecotraining'.

Op hilarische wijze nam de voorzitter naar aanleiding van filmo-

pnames van vader Frank het "commentaar" vanaf de wal onder 

de loep. naar aanleiding hiervan legde hij uit hoe de wedstrijden 

op het water worden ervaren. Aan de hand van een wedstrijdbaan 

werden de verschillende facetten tijdens een wedstrijd toegelicht en 

bepaalde manoeuvres en beslissingen toegelicht aan het aandachtig 

luisterend publiek. Tevens werd een aantal memorabele situaties 

uit het afgelopen zeilseizoen onder de loep genomen en benadrukt 

dat de veiligheid (inmiddels een hot issue binnen de gelederen van 

de IFKS) bij ons altijd voorop staat. Verder keek de voorzitter nog 

even naar de ontwikkelingen binnen de IFKS waar men door het 

invoeren van gewichtformules wil trachten de snelheid binnen de 

skûtsjevloot dichter bij elkaar te brengen, en memoreerde hij nog 

even naar de schitterde overwinning in het naseizoen van de Roe-

koepôle Race. Als gebruikelijk slot van de jaarlijkse rede voor de 

sponsorgroep sprak de voorzitter namens schipper en bemanning 

de ambitie uit om dit seizoen voor een top 6 notering bij de IFKS 

kampioenschappen te gaan.

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

gast van de avond Age Veldboom. 

In een prachtig betoog met de nodige muzikale intermezzo's nam 

Age de gasten mee door de historie van de skûtsjes en het harde 

leven er omheen. met de nodige meegebrachte attributen uit het 

skûtsjemuseum van earnewâld wist Age Veldboom het verleden 

weer ietwat tastbaar te maken bij de gasten in de zaal.

Door onder meer de opkomst van de IFKS zijn veel skûtsjes bewaard 

gebleven. echter tijdens het veelvuldig restaureren van de oude 

schepen is er veel materiaal uitgesloopt en verdwenen. Dit was on-

dermeer de reden voor het oprichten van het skûtsjemuseum. “Aan 

de materialen kleven de verhalen”, aldus Age Veldboom. en daar 

zijn we gedurende de avond in zekere zin achter gekomen. Tegen-

woordig is zeilen 'leuk', maar kom hier niet mee aan bij de echte 

oudere garde. In de tijd dat de skûtsjes nog vracht vervoerden was 

het leven aan boord bepaald geen pretje en moest er heel vaak 

onder bittere omstandigheden gezeild of gejaagd worden. Om de 

moed en het ritme er in te houden werd hier vaak bij gezongen, de 

veelal nu welbekende shantyliederen.

Club van 100-lid Rikus Veenstra vroeg zich tijdens het vragenrondje 

met de zaal af of het wedstrijdzeilen, mede door Age’s gewezen be-

lang van veiligheid voorop, niet te soft zou gaan worden. Volgens 

Age is het vooruitzien een belangrijk aspect in de wedstrijdsport. Je 

moet als het niet anders kan op tijd je verlies nemen en beslist geen 

risico’s waarbij het kostbare materiaal maar vooral de veiligheid van 

de mensen in het geding komen.

na een gezamenlijke zang van 'Wat sylt dat skûtsje moai' onder 

begeleiding van Age op de trekzak werd het officiële gedeelte van 

de avond om 22.30 uur afgesloten. De napraat onder het genot van 

een natje en droogje zou nog tot in de kleine uurtjes duren. gezien 

de reacties vanuit de zaal was het weer een zeer geslaagde avond. 

Ook de catering uit handen van onze sponsoren van de Bakkers van 

Verloop, Keurslager Stornebrink, Kaasboerderij de Deelen en Café 

Restaurant Overwijk was weer dik voor elkaar.

Age Veldboom te gast 
op sponsoravond

®
Aircoservice

Eigen werkplaats !

APK

Gratis leenauto

Alle merken

Bandenservice

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 

Inmiddels traditiegetrouw beginnen we elk jaar met 

een gezellige avond voor onze trouwe sponsorgroep. In 

skûtsjesjargon zou je het een soort winterpalaver kunnen 

noemen. Dit jaar stonden de deuren van de grote zaal van 

Café Restaurant Overwijk weer open op vrijdag 29 januari 

om de ruim 100 gasten welkom te heten. Hiermee was de 

zaal weer bijzonder goed gevuld. Naast de vele vertrouwde 

gezichten konden we gelukkig ook weer enkele nieuwe 

sponsoren begroeten zoals Wilco Kuipers van Skarweb BV 

uit Scharsterbrug en Homme Overwijk van de gelijknamige 

Jachtbemiddeling uit Hemrik.

Anne van den Berg

Uw bedrijf op internet. 
Praktisch & helder!

Welkom bij 
SkarWeb.nl

Welkom bij 
SkarWeb.nl

Welkom bij 
SkarWeb.nl

T: 088 - skarweb
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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 

de wereld verandert in een snel tempo”. De carwash is verleden 

tijd, DW Car Care heeft een geheel nieuwe formule omarmd. “een 

totaal concept voor het optische onderhoud van de auto; auto’s po-

etsen, wagenparken wassen met ons osmose hogedruk systeem en 

spotrepair”, aldus Durk. 

Durk, zoals gezegd een echte Tynster, is al vanaf het eerste uur be-

trokken bij het skûtsje. De vraag om tot sponsoring over te gaan was 

voor hem gemakkelijk te beantwoorden, de groep en de feestjes 

spraken hem zeker aan. “De wederzijdse waardering, is voor mij 

belangrijk, iets wat ik in het skûtsje herken”. Zelf geeft Durk aan 

dat hij niks met zeilen heeft, zijn sport is voetbal, jarenlang speelde 

hij in het eerste van onze vereniging. Teamgeest is volgens hem de 

sleutel tot succes, bij voetbal en skûtsjesilen onmisbaar om een top-

prestatie neer te zetten. Voor het komende seizoen verwacht Durk 

dan ook een topprestatie. 

Tijdens het eerste seizoen van ’t Swarte Wief was Durk nog van plan 

om een week met het volgschip mee te gaan om zo het zeilen en 

de feestjes mee te maken. na drie dagen noodzaakte het werk hem 

echter al om terug te keren naar vaste wal. Sindsdien heeft Durk 

het alsmaar drukker gekregen, “vakantie heb ik eigenlijk niet” al-

dus Durk. gelukkig is ’t Swarte Wief actief in de (sociale) media en 

kan hij ondanks zijn drukke bestaan toch nog de verrichtingen op 

de voet volgen. Voor dit seizoen verwacht hij eigenlijk wel een top 

vijf. 

Durk zal ook dit jaar weinig vrije tijd hebben. Zo wil hij de komende 

tijd de naamsbekendheid van zijn bedrijf vergroten, uitbreiden op 

het gebied van optisch onderhoud van de auto en dient de inricht-

ing van zijn nieuwe pand nog verder worden vormgegeven. Daar-

naast zijn Durk en zijn vrouw Jelma eind vorig jaar trotse ouders 

geworden van zoon Jesmer. Als jonge, maar ervaren ondernemer, is 

Durk Walstra de verpersoonlijking van ’t Swarte Wief waar het om 

ambities en prestaties gaat. 

Op een maandagmiddag start ik mijn oude en alles 
behalve gepoetste overjarige Ford Fiësta. Met een 
hoop rook verlaat ik de oprit op weg naar DW Car 
Care. Na 9 jaar Carwash Heerenveen te hebben ge-
rund is Durk Walstra een nieuwe koers ingeslagen. 
Enkele tientallen meters verwijderd van zijn oude lo-
catie heeft Durk intrek genomen in een voormalige 
drukkerij met woning aan de Bokslee in Heerenveen. 
De rasechte Tynster heeft zijn dorp verruild en woont 
nu naast zijn zaak. 

Op het nieuwe pand prijkt een mooie afbeelding van een sportwa-

gen met naast de bedrijfsnaam de letter V.I.P. Carwash. mijn auto 

vloekt duidelijk met het aanzicht van het nieuwe pand. V.I.P. Car-

wash is bedoeld voor de hardwerkende particulieren die hier hun 

auto’s weer kunnen laten glimmen. Aangezien mijn auto dit uiter-

aard niet waard is, ga ik maar snel dat doen waar ik voor kom: Durk 

Walstra eens uithoren over zijn nieuwe koers.

Durk Walstra is een man van uitdagingen. Tijdens zijn schooltijd 

nam hij een bijbaantje aan bij Carwash in Heerenveen. Zoals veel 

bijbaantjes was dit voor hem ook niet zijn ultieme droombaan, 

maar het was natuurlijk wel een welkome bijverdienste. na zijn 

middelbare schooltijd gaf zijn toenmalige baas aan dat deze het 

te druk had met zijn andere zakelijke activiteiten. Hij bood Durk 

aan om een aandeel in het bedrijf te nemen en de Carwash te gaan 

runnen. In stappen leidde dit er toe dat hij uiteindelijk het gehele 

bedrijf van zijn baas overnam. naast de Carwash legde het bedrijf 

zich ook toe op het poetsen van auto’s voor onder andere autodeal-

ers in Heerenveen. De hechte samenwerking met Peugeot-dealer 

Hylkema bood hem vorig jaar de kans om zich meer te special-

iseren. Dit was ook meer dan welkom want door de komst van een 

XL Carwash raakte Walstra klanten kwijt. maar hij ging uiteraard 

niet bij de pakken neerzitten “Je moet met de markt meebewegen, 

DW Car Care, 
een nieuwe koers

Harm de Jong
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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                 

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.

werving enzovoort. Samen krijgen ze veel voor elkaar. In de winter 

het skûtsje tiptop maken, het benodigde geld hiervoor bij elkaar 

sprokkelen, een hechte groep vormen. 

Toen deze vriendengroep na het combineraceavontuur begon te 

skûtsjesilen was voor veel bemanningsleden de thuissituatie nog 

totaal anders. Werken, zeilen en gezellig met de vrienden er op 

uit. Tegenwoordig hebben veel van de bemanningsleden een gezin, 

jonge kinderen. Ik vind het bijzonder knap hoe het deze vrienden-

groep lukt om toch ook in die situatie veel tijd te kunnen steken in 

het schip en in de trainingen.

“Waar gaat dit eindigen?” Als je zo ambitieus bent, zo gedreven 

om met elkaar vooruit te komen, als je zo’n goeie groep hebt met 

allerlei verschillende achtergronden, kun je dan de IFKS winnen? Ik 

begin er steeds meer in te geloven. Toen de mannen begonnen te 

zeilen kon ik mij niet voorstellen dat ze zouden kunnen concurreren 

met de echte skûtsjesilers, die dit al hun hele leven doen. maar in-

middels zijn ze zelf “echte” skûtsjesilers. Ik ben ervan overtuigd dat 

we dit fantastische team terug gaan zien bij de kampioenenhuldi-

ging, het is alleen nog de vraag in welk jaar. Zou het dit jaar al gaan 

lukken?? We gaan het met het hele dorp weer op de voet volgen, 

op het water, op de kant, via twitter en website. 

Heel veel succes gewenst. maak ons als dorp weer trots op “ús skût-

sje”. maak er weer een fantastisch seizoen van.

Niet voldoende voor 
huldiging…..

“Nee, wij vinden dat niet echt een huldiging waard…..” 
Het is kenmerkend voor de hoge ambities van de be-
manning van ‘t Swarte Wief. Sinds een aantal jaren 
worden tijdens de nieuwjaarsreceptie van Plaatselijk 
Belang de kampioenen van het afgelopen jaar gehul-
digd. Vorig jaar was de bemanning van ‘t Swarte Wief 
daar ook bij, na de promotie naar de A-klasse.

Dit jaar was er weliswaar geen topklassering in het IFKS-kampioen-

schap, maar de handhavingsdoelstelling werd keurig gehaald. met 

name in het naseizoen kwam onze bemanning echt op stoom, met 

als absolute topprestatie de overwinning in de Roekoepôle Race. Bij 

dit tweedaagse evenement lagen alle toppers uit zowel de IFKS als 

de SKS aan de startlijn. Dankzij zeer knap zeilen was de eindover-

winning voor ’t Swarte Wief fan De Tynje. 

een uitnodiging voor de kampioenenhuldiging leek ons daarom 

wel op zijn plaats. maar het bestuur van ons skûtsje heeft na kort 

beraad aangegeven dat zij dit niet voldoende vonden voor een hul-

diging: “It giet ús om it IFKS-kampioenskip!”. 

Het is kenmerkend voor het enorme ambitieniveau van onze be-

manning. meedoen is niet voldoende. Altijd beter willen worden. 

Ieder jaar een stap vooruit maken. De top bereiken in de IFKS. Ik 

vind het fantastisch om te zien hoe hier door bestuur en bemanning 

ieder jaar aan wordt gewerkt. 

In de groep zitten veel verschillende kwaliteiten: organiseren, aan-

sturen, bouwen, lassen, timmeren, schilderen, catering, sponsor-

marc mulder

Voorzitter Plaatselijk Belang Tijnje
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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 

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

 

uw partner in dienstverlening
WWW.BAKKERHEKWERK.NL

TEL 06- 19 90 00 66

metaalbehandeling gorredijk

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

ChemisCh 
zwarten

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

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

Stalen balken, platen,strip,
HP profielen, staf,buizen en kokers

Stalen balken, platen,strip,
HP profielen, staf,buizen en kokers

www.frieslandstaal.nl 

fijn om mee te 
werken.



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. Hieronder staat een 

donateursformulier, dit kunt u invullen en aan ons opsturen.

Contact:

mocht u belangstelling hebben voor sponsoring of een persoonlijke toelichting, neemt u dan 

contact op met Christian Veenstra. 

PR & SPOnSORZAKen

Christian Veenstra

m : 06-53428512 

e : christian@swartewief.nl.

Steunpilaren van 
't Swarte Wief

Abe Reidinga TIJNJE
Alie Rodenburg TIJNJE
Andre Damen JUBBEGA
Anton en Aukje vd Meulen TIJNJE
Arjen en Wietske Post TERWISPEL
Bauke Hooijsma MILDAM
Bernold en Meindert Jan TIJNJE
Bert en Anneke Nauta TIJNJE
BN Interieur ZONHOVEN (B)
Brink Groenvoorziening BEETSTERZWAAG
Bruinsma Engineering TERWISPEL
Derk en Kina van der Veen LANGEZWAAG
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
Fisk-rikkers fan de Tynje TIJNJE
Frank en Tjesje de Koster TIJNJE
Friesland Non Ferro Metaal BV LEEUWARDEN
Gebruiktezitmaaiers.nl TIJNJE
Gerrie Tuinstra 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
Maatschap Jongsma OUDEHORNE
Marcel C Baas DRACHTEN
Metaalbehandeling Gorredijk GORREDIJK
Monique Menger TIJNJE
Mts de Kam van Berkum ALDEBOARN
Netwerkboys GORREDIJK
Piet Hof TIJNJE
Raymond en Tineke TIJNJE
Rene en Wietske TIJNJE
Reyer Frank en Anke GORREDIJK
Richard de Jong Agri en Allroundservice TERWISPEL
Rients van der Velde TIJNJE
Rikus en Tryntsje Veenstra TERWISPEL
Rinze Bruinsma LANGEZWAAG
Sikke en Aukje Dijkstra STADSKANAAL
Suze Gerritsma AKKRUM
Swieringa Automaterialen GORREDIJK
Tames en Hannie Veenstra TIJNJE
Taxi Alle Terwispel TERWISPEL
Technisch Consult Zwart OLDENZAAL
Theo en Rieke Dam TIJNJE
Theun P de Leeuw TIJNJE
Timmerbedrijf Straatman TIJNJE
Tjeerd Bruinsma TIJNJE
Tjeerd en Gerry de Groot SIBRANDABUORREN
Tjibbe en Adrie Krist TIJNJE
Wietse en Siepie Rodenburg ALDEBOARN
Wim Ziel TIJNJE
Wobma Fourage HASKERDIJKEN

Club van 100

TIMMER- EN SCHILDERSBEDRIJF

Johannes van der Iest

Tel. 06 - 19 07 88 13
Farskewei 16 - 8406 AE  Tijnje

w w w . v a n d e r i e s t . f r l

i n f o @ v a n d e r i e s t . f r l

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!



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
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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 e   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


