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IFKS 2013 (3 auguStuS tot en met 10 auguStuS)

 Datum Wedstrijd 
Zaterdag  3 augustus  Hindeloopen

maandag  5 augustus  Stavoren

Dinsdag  6 augustus  Heeg

Woensdag  7 augustus Sloten

Donderdag  8 augustus  echtenerbrug

Vrijdag  9 augustus Lemmer

Zaterdag  10 augustus  Lemmer (finale)

naSeIZoen

 Datum Wedstrijd 
Zaterdag   5 oktober Friese Hoekrace  Lemmer

Zondag 6 oktober Friese Hoekrace Lemmer 

Zaterdag   12 oktober Slotdag IFKS 2013  Heeg

Zaterdag    19 oktober Roekoepôle Race  Sneek

Zondag    20 oktober Roekoepôle Race  Sneek



Beste Skûtsje-
liefhebbers,
tijdens het schrijven van dit voorwoord is het voorsei-

zoen al in volle gang. Wij hebben inmiddels  de eerste 

trainingen achter de rug en hebben dus kennis kun-

nen maken met ons nieuwe skûtsje. na maandenlang 

hard werken en een geweldige inzet van bemanning en 

vrijwilligers is het toch gelukt om tijdig gereed te zijn. 

In 2012 hebben we tijdens de slotwedstrijden waardig 

afscheid kunnen nemen van de kleine a klasse. Het ko-

mende jaar gaan wij uitkomen in de C -klasse, dit jaar 

zullen we gebruiken om ons nieuwe skûtsje goed aan de 

gang te krijgen. een doelstelling qua klassering hebben 

wij dan ook niet, natuurlijk hopen wij op een voorspoe-

dig verloop tijdens de wedstrijden. tijdens de winter zijn 

we niet alleen met het casco aan de gang geweest, we 

hebben ook een zeer geslaagde sponsor- en Club van 

100 avond gehad. Wij zijn blij te kunnen melden dat 

het aantal sponsoren, donateurs en club van 100 leden 

gestaag doorgroeit. tussen alle drukte van het nieuwe 

skûtsje door is het onze redactie gelukt een leuk en 

informatief  magazine te maken. namens de stichting 

wensen wij een veel leesplezier en hopelijk mogen wij u 

begroeten bij de activiteiten in het komende seizoen.

 Paul de Koster,  Voorzitter

Voorbeschouwing 
IFKS 2013

Koffiedik kijken
Waar wij ons de laatste twee jaar terecht konden voor-

spiegelen dat wij een gooi naar een podiumplaats kon-

den doen, zal het dit jaar moeilijk zijn om een prognose 

te maken van onze kansen in de C-klasse. In april zullen 

de eerste trainingen ons enigszins laten zien of dit skût-

sje wil “lopen”. In de wedstrijden in het voorseizoen zal 

moeten blijken of wij al in staat zijn om de competitie 

met de schepen in onze klasse aan te gaan. tevens is het 

nog de vraag welke skûtsjes zoal van start zullen gaan 

in de C-klasse.

 

De C-klasse
De C-klasse is een bont gezelschap van skûtsjes, er zijn 

schippers bij die al jaren in deze klasse vertoeven, hun 

schepen zijn vaak niet snel genoeg om in de B-klasse 

te komen. Daarnaast zijn er schepen die jojoën tus-

sen de B-klasse en C-klasse. tenslotte bevinden zich in 

deze klasse ook enkele zeer snelle schepen die a-klasse 

waardig zijn. Deze schepen zijn door een wisseling van 

schipper, zoals reglementair is vastgelegd, terugverwe-

zen naar de C-klasse. Zij zullen opnieuw trachten de 

weg naar boven te vinden. 

 

Een zware klasse
Voor veel skûtsjes in de C-klasse is het een doemscena-

rio wanneer meerdere snelle schepen in een seizoen uit-

komen in de C-klasse. Vorig jaar was het Froukje meijer, 

de dochter van vijfvoudig IFKS-kampioen Sieb meijer, 

die met speels gemak de C-klasse naar haar toetrok. 

Daarnaast promoveerde het voormalig SKS-skûtsje van 

earnewald tezamen met de ervaren bemanning van Wil-

lem Zwaga, zoon van de roemruchte ulbe, die de opsjit-

ter bestuurde. De overige skûtsjes moesten telkens op 

gepaste afstand volgen. Deze snelle schepen komen dit 

jaar dus uit in de B-klasse. 

 

Angstgegners
De C-klasse is dit jaar weer aangevuld met enkele 

andere snelle skûtsjes. Zo zal voormalig IFKS kampi-

oensschip de Driuwpôle uitkomen onder de naam Wald-

wiif, met schipper tim Roosgeurius. Dit schip, waarvan 

verwacht mag worden dat het in de a-klasse tot één 

van de snelste schepen zou behoren, start nu dus in 

de C-klasse. ook de grutte Pier, in 2011 kampioen in 

de a-klasse, komt na een jaar afwezigheid terug. Hier 

staat veekoopman Lucas Bouma aan het roer. De grutte 

Pier werd in 2010 nog kampioen in de hoofdklasse van 

de IFKS. De grootste comeback is die van ulbe Zwaga 

oud SKS-schipper en vermaard om zijn stuurmanskun-

sten. Zwaga zal uitkomen met de oude Zeug, die vorig 

jaar kampioen werd in de B-klasse met arend Wisse 

de Boer, toen nog uitkomend voor gorredijk. Dit schip 

werd ook al tweemaal kampioen in de a-klasse en lijkt 

gedoodverfd favoriet met ulbe Zwaga aan het roer. 

 

nog meer opmerkelijkheden vinden dit jaar plaats: zo 

komt het SKS-skûtsje van Huizum uit in de C-klasse, 

Bas Krom gaat zeilen op de Verwisseling en ook De Yde 

die dit jaar in de a-klasse uit zou komen begint door 

een schipperswissel in de C-klasse, noortje goedhart 

gaat dit snelle schip sturen.

Zien waar het schip strandt
In onze stoutste dromen zal ons schip de concurrentie 

aangaan met de voormalige a-schepen en promotie af-

dwingen naar de B-klasse. maar niemand kan voordat 

de zeilen ooit zijn gehesen voorspellen wat ons skûtsje 

zal doen. misschien dat een stap omhoog wel jaren gaat 

duren, maar binnen onze stichting zijn geen doemden-

kers. met veel optimisme en vastberadenheid zullen wij 

er alles aan doen om dit jaar te gaan verrassen in de 

C-klasse, strijd zullen wij niet uit de weggaan en met 

veel enthousiasme zullen wij het onderste uit de kan 

halen om een zo gunstig mogelijk resultaat neer te zet-

ten. ’t Swarte Wief komt eraan!

         In het diepe….
De bemanning van ’t Swarte Wief staat aan de vooravond van een nieuw avontuur, de ver-
trouwde klasse a-klein wordt verruild voor de C-klasse. een “nieuw” skûtsje zal zich voor het 
eerst in haar bestaan mengen in het wedstrijdzeilen. een deelnemersveld die ons in compe-
titieverband onbekend is wacht op ons. In de vroege ochtenduren zullen wij trachten onszelf 
en ons schip te onderscheiden in de C-klasse. 



kleine a-klasse
na vijf jaar in de klasse a-klein te hebben gezeild gaan wij ons dit jaar met het nieuwe skûtsje mengen in 
de grote klasse. De voor ons zo vertrouwde kleine-a klasse waarin wij tijdens het IFKS kampioenschap van 
2008, met toen nog tjerk aan het roer, voorzichtig onze eerste schreden in de skûtsjewereld zetten. Het 
is zeker een afscheid met enige weemoed. De kleine a-klasse staat immers bekend als een hechte groep 
binnen de IFKS waar toch wel vaak  met veel onderling respect tot op het scherpst van de snede wordt ge-
streden. ondanks dat het de kleinere (tot 17,10 mtr.) meest authentieke schepen uit de IFKS vloot betreft, 
hebben ze vaak wel een prominente rol in deze IFKS gespeeld. 

Afscheid van de



de ‘SB’ en de ‘eS’. Skûtsjes waar we de laatste jaren prachtige duels mee hebben 

uitgevochten. Hierna volgen een aantal die hier zo nu en dan bij aan kunnen haken 

vanuit de grote middengroep. tot slot is er een groep van ca. 5 skûtsjes die steevast 

om de laatste plaatsen duelleren. 

Bij elke start is het weer dringen geblazen want alle 19 skûtsjes proberen een toch 

zo voordelig mogelijke startpositie te bevechten op een vaak relatief korte startlijn. 

De start is dan ook altijd weer een zeer hectische, spannende en vooral belangrijke 

fase in een wedstrijd bij de kleine-a van de IFKS. De wedstrijdduur is immers vaak 

beperkt doordat de grote a-klasse om exact 14.00 uur na ons start. Vooral na een 

herstart is de wedstrijdduur beperkt zodat je weinig tijd hebt om een grote fout bij 

de start te herstellen. In tegenstelling tot andere wedstrijden buiten het kampioen-

schap om waar de wedstrijden soms wel 3 uur kunnen duren en dus meer mogelijk-

heden bieden om een eerder gemaakte fout te herstellen. De start van de kleine-a is 

dus steevast 12.00 uur, ingeklemd tussen de B, C- en de grote-a klasse. 

op zich was de start van de a-klein om 12.00 uur altijd een mooi tijdstip. Zo heb 

je 's ochtends na het palaver nog ruim de tijd om voorbereidingen te treffen en kun 

je tijdens het inzeilen de tactische verrichtingen van de skûtsjes in de C en B klasse 

nog mooi volgen. ook voor de organisatie op het volgschip en het inschepen van 

de vele gasten was dit altijd een mooi tijdstip. Komend seizoen zal dit wat anders 

gaan. Direct na het palaver het water op en om 10 voor 10 klinkt het startschot. 

Qua organisatie zal dit dus ook de nodige veranderingen met zich meebrengen. 

Donateurs en sponsoren die ons vergezellen op het volgschip zullen vroeger uit de 

veren moeten maar daarover elders meer in dit magazine.

overigens zal de klasse a-klein het komend seizoen niet meer bestaan uit de ge-

bruikelijke 19 skûtsjes maar zullen er om uiteenlopende redenen slechts een 15-tal 

deelnemende skûtsjes in deze klasse overblijven. naast ‘'t Swarte Wief’ waagt ook 

Bas Krom schipper van ‘de elisabeth’ met een ander schip de overstap naar de grote 

klasse. ook schipper tim Roosgerius neemt met een deel van zijn bemanning de 

overstap om met de voormalige ‘Driuwpolle’ in de C-klasse te gaan varen. 

Zijn vorige schip de ‘Doeke van martena’ blijft overigens wel in de klasse a-

klein actief. ‘De trije Doarpen’ en ‘de tiid sil ’t Leare’ 

keren om andere redenen niet terug en liggen mo-

menteel nog te koop.

niet alleen van de kleine-a klasse nemen we nu 

afscheid. Het afscheid geldt vooral voor ons oude 

vertrouwde (lytse) ‘Swarte Wief’. Het schip waar we 

de afgelopen 5 jaar zoveel mee hebben beleefd. Waar 

we als onervaren ploeg op zijn klaargestoomd voor 

het echte skûtsjesilen en de laatste jaren menig prijs 

mee hebben binnengesleept. Het schip dat we van 

onder tot boven kennen en waar we vele uren alle 

ziel en zaligheid in hebben gestoken. met enige 

weemoed maar vooral veel plezier denken we 

terug aan deze tijd en dit skûtsje. op naar een 

nieuw hoofdstuk met veel vertrouwen.

Sinds de oprichting van de IFKS in 1982 is de kleine-a klasse niet altijd onderdeel 

geweest van deze organisatie. De eerste algeheel kampioen van de IFKS in 1982 

werd nico Hoek uit muiden met de 'Lutgerdina Smeltekop'. Dit prachtige authentie-

ke skûtsje vaart nog altijd in de kleine-a klasse met schipper albert Honing uit mui-

den (aH), zij het nu met een bescheiden rol in de achterhoede van het klassement.  

Van 1982 tot 1984 werd er maar in één klasse gezeild waarin alle skûtsjes deelna-

men. In 1985 kwam er de B-klasse vanwege een uitdijend deelnemersveld bij. ook 

het systeem van promotie/degradatie werd ingevoerd, de laatste drie deelnemers uit 

de a-klasse degraderen en de top drie van de B-klasse promoveren. In 1993 waren 

er teveel gegadigden voor deelname en werd er een C-klasse aan de wedstrijden-

reeks toegevoegd. In 1995 werd er een speciale klasse voor de kleinere, meestal nog 

in originele staat verkerende, skûtsjes ingevoerd. Dit zijn skûtsjes met een maximale 

lengte van 17.10 meter. Dit werd de kleine b-klasse genoemd en de C-klasse verviel 

weer. De winnaar van de kleine b-klasse verkreeg het recht om naar de a-klasse 

te promoveren. In 1999 werd de kleine b-klasse omgedoopt tot de klasse a-klein. 

tegelijkertijd werd de B-klasse opgedeeld in de B1-klasse en de B2-klasse. Hierdoor 

zouden nieuwe deelnemers aan de IFKS-reeks sneller kunnen promoveren naar de 

a-klasse dan wanneer er weer een C-klasse zou worden ingevoerd. Vanuit de klasse 

a-klein was het sindsdien ook niet meer mogelijk om naar de grote klasse te promo-

veren. In 2002 heeft de IFKS alsnog de C-klasse weer ingevoerd. De vier klassen zijn 

nu: de a-klasse, de B-klasse, de C-klasse en de a-klein. 

De eerste jaren van deze kleine-a klasse bestond het deelnemersveld uit ca. 12 skût-

sjes. In deze jaren was het de ‘Lytse earnewâldster’ met schipper Sjoerd Kleinhuis die 

steevast in de top van de kleine-a was te vinden en meermalen kampioen werd. ook 

albert Honing met de 'Lutgerdina Smeltekop' streed in deze jaren nog in de top mee 

en werd zelf kampioen in 1997. In de loop der jaren zou de kleine-a uitgroeien tot 

een klasse met een redelijk vast deelnemersveld van 18 á 19 skûtsjes. In 2004 was 

er een opvallende nieuwkomer in het veld, aize Kijlstra met 'de Bruine Beer', die dat 

jaar prompt als 19e en laatste zou eindigen.

Deze aize Kijlstra met zoon Rinse aan het roer zou met ‘de Bruine Beer’ nog een 

aantal jaren meestrijden om de rode lantaarn in de kleine-a klasse tot hij hier ge-

noeg van had en het schip in 2008 verkocht aan een groep enthousiaste onervaren 

nieuwkomers uit tijnje. Het skûtsje werd omgedoopt tot ‘'t Swarte Wief’ en de rest 

van het succesverhaal, wat in 2011 zou leiden tot het kampioenschap in de kleine-a 

klasse, is inmiddels bij iedereen wel bekend.

nu nemen wij afscheid van deze toch wel bijzondere klasse. De klasse waarin wij 

geleidelijk, na de eerste voorzichtige schreden met schipper tjerk, zijn uitgegroeid 

tot een stabiele factor in de kopgroep. De huidige kleine-a kun je grofweg opdelen 

in een kopgroep van 4 á 5 schepen. naast ‘'t Swarte Wief’ zijn dit vooral de ‘Sn’, 

kleine a-klasseAfscheid van de
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dekselrand meer had moest dit allemaal opnieuw gemaakt worden. Vooral de rand 

rondom het casco (ruim 45 meter) heeft zeer veel tijd in beslag genomen. uiteinde-

lijk zat alles erop en was het ijzerwerk helemaal gereed. Vanaf dat moment is het dan 

ook geen casco meer. Het skûtsje werd met behulp van potkrikken omhoog gekrikt 

zodat de vrachtwagen/trailer er zo onder kon rijden.

In januari is het skûtsje met speciaal transport door onze sponsoren Voolstra en De 

Boer transport naar een straal- en coating hal in Harlingen vervoerd, waar het van 

binnen en van buiten geheel gestraald is en van een primerlaag is voorzien. tevens 

is het skûtsje hier in een speciaal gemaakt kantelframe in de takels omgekeerd. Het 

frame is in tijnje alvast aan het skûtsje bevestigd waardoor het geheel inmiddels met 

frame 4.40 meter breed is en er daarom steeds speciaal transport nodig is. na het 

stralen en coaten is het schip wederom met speciaal transport naar de hal van StC 

in Heerenveen vervoerd. Hier ligt het skûtsje op de kop en komt er een speciale licht-

gewicht plamuurlaag op het onderwaterschip. na het plamuren is het geheel weer 

rechtop gezet om afgekit en in de diverse lagen verf gespoten te worden. Vervolgens 

is het schip naar mastenbouwer Hans Boersma in gorredijk gebracht. alhier is het 

schip uitgerust met de zwaarden, giek, roer en natuurlijk de mast. Vervolgens is het 

skûtsje hier te water gelaten

In het magazine van vorig jaar heeft u kunnen lezen hoe wij in de zomer van 2011 

aan het casco De Jonge Willem zijn gekomen. We hebben kunnen lezen hoe het oude 

casco vanaf de galamadammen op een prachtige junidag naar tijnje is gesleept en op 

de Iepen Dei van 2011 op de Polderdyk bij tijnje aan het publiek is gepresenteerd. al 

vlot na de Iepen Dei is het naar de werf van Boersma te gorredijk gesleept om daar 

uit het water gehesen te worden. Vervolgens is het met een tractor en aanhanger 

naar tijnje gereden. De verroeste dekken en dubbelingsplaten zijn van het casco 

geslepen en het casco werd op het diepst van haar zeeg doormidden geslepen. toen 

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

vervoerd worden. Hier zijn alle oude verf- en teerresten van het staal verwijderd. na 

terugkomst in tijnje zijn beide helften in de voormalige hal van StC geplaatst en zijn 

alle beschadigde plekken opgeknapt en/of vervangen.

om het casco goed in model te kunnen brengen is er in de hal een stabiele construc-

tie van stalen balken waterpas opgesteld. Beide helften zijn op het frame geplaatst 

en uitgelijnd waarna de verlenging van 3.20 meter ertussen is gelast. De volgende 

stap was het walsen van alle dekspanten deze zijn in het casco gelast, hierna zijn 

alle knieschoten en dekplaten geplaatst. omdat het casco geen roef, boeisel en pot-

wedstrijdskûtsje
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in 1909, hetzelfde jaar waarin zijn vader aan de Jonge Willem werkte. ate woonde 

aan de emmakade nZ 131. De emanuel lag tegenover zijn woning. Bijna dagelijks 

zal de zoon van de scheepsbouwer een blik hebben geworpen op het skûtsje en heeft 

hij wellicht ook de schipper gekend.  

In de jaren 70 is het schip van de hand gedaan en werd het schip omgebouwd tot 

woonark. De laatste bewoner was marsha van Zuijlen. Zij verruilde het schip annex 

woonark voor een moderner woonschip in verband met haar gezin. Het schip werd 

verkocht aan eus nieuwenhuis. Vervolgens werd het skûtsje gestript. nieuwenhuis 

had het plan om het schip weer onder zeil te brengen, echter wist hij hier i.v.m. 

met andere werkzaamheden geen tijd voor vrij te maken en zo liet hij het casco 

afzinken in een ondiepte. toen het casco op marktplaats werd aangeboden besloot 

onze stichting in 2010 het casco voor de toekomst aan te schaffen. Vanaf eind 2010 

werden voorbereidingen getroffen om het schip weer op te bouwen. Bij de start van 

het seizoen 2013 zal het schip weer onder zeil zijn en voor het eerst in lange tijd 

weer de Friese wateren opzoeken. Het skûtsje wordt uit de vergetelheid gehaald en 

zal in nieuwstaat in de C-klasse verschijnen. 

er kwamen meer dan 40 skûtsjes tussen 1902 en 1912 van de helling van tjib-

bele ates van der Werff. In 1909 kwam het skûtsje de Jonge Willem gereed. Dit 

schip werd gebouwd voor brandstofhandelaar Hendrik Weima uit Stiens, zijn schip 

werd vernoemd naar zijn oudste zoon Willem Weima. De familie Weima was een 

echte schippersfamilie, Hendrik zijn vader Willem was ook schipper, ook zijn verst 

gevonden voorvader (geboren 1757) had als beroep schipper. Deze laatste kwam 

uit noorderdrachten. 

na 18 jaar in het bezit te zijn geweest van Hendrik Weima werd het schip in 1927 

verkocht aan albert Rink. Deze albert Rink was in 1896 geboren in ambt Harden-

berg in overijssel. met zijn skûtsje vervoerde hij onder andere turf door Fryslân. 

De zeer christelijke albert Rink veranderde de naam van het schip in emanuel, wat 

betekent god Zij met ons. Het leven van albert Rink kende veel tegenslagen. eén 

zoon en twee dochters waren zwakzinnig en zaten in gestichten, waaronder de zoon 

en één van de twee dochters een tijd in Borneroord in Beetsterzwaag zaten.  Daar-

naast had hij een doodgeboren kind en overleefde hij een andere dochter. In de 

oorlogsjaren tot in de jaren 70 lag het schip aan de emmakade nZ n Leeuwarden. 

In de jaren 70 verruilde albert Rink, samen met zijn vrouw Janke het schip voor een 

huisje aan de wal in Leeuwarden, aan de Rembrandtstraat, de doodkistenbuurt aldus 

ene a.t. van der Werff.  Die ene a.t. van der Werff, was ate tjibbeles van der Werff, 

de zoon van tjibbele ates, net als diens vader scheepsbouwer. Hij had zijn werf in 

Schilkampen, dit was een buurtschap van Leeuwarden. De werf had hij aangekocht 

Historie van de 
Jonge Willem
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Hindeloopen

De eerste wedstrijd verliep door de zeer verraderlijke 
windomstandigheden alles behalve soepel. een redelij-
ke start leek veelbelovend, maar al snel werd ’t Swarte 
Wief door windschiftingen na een kansloze twaalfde 
plaats verwezen. een grote achterstand op het elfde 
schip werd snel goed gemaakt en deze plaats werd 
overgenomen. Verder dan deze elfde plaats kwam de 

bemanning niet.

Stavoren

De tweede wedstrijd zou de schade van de opening 
op zaterdag goed moeten maken. na de start op het 
IJsselmeer lag ’t Swarte Wief op de vijfde plaats. De 
sterke wind leverde Jaap Hofstee en zijn bemanning veel 
moeilijkheden op. toch bleef men aanvallen, na op de 
vierde plek te hebben gelegen op de gate-baan, pakte 
de laatste aanval op het podium niet goed uit en werd 
slechts een zesde plek gehaald.

Heeg

na het IJsselmeer te hebben verlaten was het tijd om te 
gaan vlammen op het Heegermeer. na de start lag het 

Swarte Wief op een mooie vierde plek. op de derde plek 
lag de trije Doarpen uit oudega, meerdere malen werd 
getracht om dit schip voorbij te lopen.  De oudegasters 
verdedigden hun positie met verve en de bemanning 

moest zich met een vierde plaats tevreden stellen.

Sloten

op een vlagerig Slotermeer kwamen wij na de start we-
derom op de vierde plaats terecht. In de eerste ronde 
werd de nieuwe Zorg, die op dat moment derde lag, 
getroffen door een harde windvlaag. Het schip sloeg om 
en ’t Swarte Wief lag nu eindelijk op podiumkoers. In 
het laatste rak richting de finish kwam de sterk zeilende 
Hoop op Welvaart echter vlot naar voren en voer van 
een vierde naar een tweede plaats. Hierdoor miste Jaap 

Hofstee wederom het podium. 

Echtenerbrug

op het tjeukemeer ging de bemanning volop op zoek 
naar een podiumplaats. De wedstrijd begon na twee 
foutieve starten moeizaam, even leek het erop dat ’t 
Swarte Wief naar een tweede plaats zeilde maar al snel 
werd zij terugverwezen naar een zesde plek. nadat de 
engelina Smeltekop ons op het helmhout raakte en door 
een strafronde naar achteren werd verwezen begon een 
heuse opmars van ’t Swarte Wief. Dit resulteerde in een 
prachtige tweede plaats, eindelijk was een podiumplek 
binnengehaald.

Lemmer I

tijdens de eerste wedstrijd op het IJsselmeer bij Lem-
mer hoopte ’t Swarte Wief haar opmars in het klas-
sement te kunnen voortzetten. onze lierenman Hans 
Hofstee had door ziekte moeten afhaken in de IFKS. 
Zijn plek werd overgenomen door Johan Hoen. na de 
start werd de wedstrijd het toneel van strijd. eerst met 
de engelina Smeltekop om de tweede plaats, deze werd 
echter verloren en de avontuur profiteerde hiervan door 
ons ook te passeren. Bij de finish werden wij nog net 
voorbijgestoken door de nieuwe Zorg waardoor wij 
vijfde werden.

Lemmer II

tijdens de laatste wedstrijd van de IFKS met ons 
“kleine” wedstrijdschip waren wij erop gebrand om in 
stijl af te sluiten en revanche te nemen op de wedstrijd 
van de vorige dag. De wedstrijd leek uit te draaien op 
een grote teleurstelling nadat wij door een fout van de 
elisabeth, van Bas Krom, tijdens een opsteker de ton 
raken en zelfs verslepen. toch hielden we koers en blij-
ven wij in de wedstrijd, hetzij met een protestvlag. net 
als in voorgaande wedstrijden kozen wij de aanval, de 
windschiftingen zorgden er voor dat wij nogal eens van 
positie in de rangschikking veranderden. echter pakte 
onze laatste slag zo goed uit dat wij toch nog een derde 
plek wisten te behalen en dus ons tweede en laatste 
podium. 

Klassement
In het klassement eindigen we uiteindelijk als vierde. De 
winst ging naar arnold Veenema met zijn Hoop op Wel-
vaart. De uitslag voelde aan als een teleurstelling. toch 
mogen wij niet vergeten dat wij door de vele tegensla-
gen karakter hebben getoond, waarin wij ondanks de 
tegenvallende resultaten in het begin goed partij heb-
ben gegeven. uiteindelijk konden wij toch nog opkrab-
belen in het klassement. De stichting kan terugkijken 

op vijf mooie jaren in de klasse a-klein.

IFKS 2012 in vogelvlucht
Vorig jaar heeft ’t Swarte Wief voor het laatst deelgenomen in de klasse a-
klein. tijdens de IFKS was ’t Swarte Wief de titelverdediger. Helaas konden 
wij al snel de aspiraties om de titel te verdedigen overboord gooien. Wat 
overbleef was een enerverende strijd om een podiumplaats te bemachtigen, 
wat helaas niet zo mocht zijn.



“Hotel Ortolan”
Het blijft een bijzonder tafereel, aanmonsteren op de 

ortolan. Het voelt als thuiskomen op deze tweemast-

klipper, al drie jaar lang ons thuisbasis tijdens de IFKS. 

Het fraaie en comfortrijke schip wordt al vier jaar lang 

geschipperd door marco. met zijn kenmerkend brede 

grijns geniet deze Koudumer van het skûtsjesilen. Hij 

moet wel, want waar hij normaalweg over de Friese 

meren en de Waddenzee met internationale groepen 

vol tuig het snelle schip van plekje naar plekje stuurt, 

heeft hij deze week maar weinig te doen. De klipper 

vaart op de motor van plek naar plek en het majes-

tueuze schip hoeft haar zeilen niet te hijsen, waar het 

toch voor bedoeld is. 

 

Skûtsjesilen, is volgens marco niets minder dan een 

lichte variant van het zeilen met een klipper. Zelf heeft 

marco een paar keer een wedstrijd met een skûtsje 

meegevaren. Bij Janny Riemersma, toen op de Lege 

Wâlden, was hij eenmaal fokkenist. Zelf een skûtsje 

schipperen is voor hem niet aan de orde. “al die regels, 

daar hebben wij niks mee”, het BinnenvaartPolitie-

Reglement is het enige waar hij zich aan houdt in de 

chartervaart.

 

marco volgt de wedstrijden altijd aandachtig, natuurlijk 

’t Swarte Wief maar vooral de Singelier, dit enigszins 

logge schip wordt bestuurd door Henk Keizer. marco 

mag graag voor Henk juichen, al hoeft hij dit niet vaak 

te doen, de Singelier is vaker achterin te vinden dan in 

de voorhoede. op het IJsselmeer bij Stavoren werd de 

Singelier tweede in de B-klasse, dit was voor marco 

gelijk het hoogtepunt van de IFKS-week. 

 

Wij stelden marco voor enkele keuzes in 

ons interview. Hiernaast de resultaten:



SKS of IFKS?
IFKS, de SKS is voor binnenvaarders en boeren, deze besloten 
club vind ik minder interessant.
 
Kleine a of grote a?
grote a, door de promotie en degradatie is deze competitie 
veel scherper, er staat veel meer op het spel.
 
Henk Keizer of Jaap Hofstee?
Jaap wordt misschien wel een betere schipper
 
Catering of zelf koken?
Catering, dit was perfect geregeld. Redactie: marco en zijn 
scheepsjongen “Hardrock” Jan lieten de catering van Café 
overwijk zich goed smaken.
 
Wal of schip?
Schip, op een schip zie je veel meer (van de wedstrijd).
 
Slotermeer of IJsselmeer?
Slotermeer, hier is meer uitdaging voor het volgschip (wij 
zaten dit jaar vast) en het is een grotere uitdaging voor schip-
pers.
 
Bakboord of stuurboord?
Bakboord, dit is leuker om te schreeuwen.
 
Fokkenist of schotenman?
Fokkenist, dit is de motor van het schip.
 
Zomer of winter?
Zomer, in de winter is het rustig en gaat marco van boord.
 
De Hûnekop of Bruno?
De Hûnekop, deze muziek is lekker rauw, Bruno is meer voor 
de meezingers.
 
Voor de wind of aan de wind?
aan de wind, dit spelletje is veel leuker, zoeken naar de juiste 
hoogte en het pakken van vlagen.
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marco verwacht veel van ’t Swarte Wief, met het nieuwe schip zal ongetwijfeld pro-

motie moeten worden afgedwongen. De fanatieke bemanning zal hier volgens hem 

zeker zorg voor dragen. 

 

uiteraard vroegen wij ook scheepsknecht Jan naar zijn bevindingen: op zijn geheel 

eigen sarcastische wijze liet hij weten dat alles slecht was geregeld. Hij heeft tijdens 

de IFKS-week veel werk moeten verzetten o.a, het anker omhoog en dan weer om-

laag, trossen vast en trossen los. Daarna nog veel werken, eten en zo nu en dan een 

pilsje. Kortom Jan had het maar zwaar. Vooral toen de zodiac het begeven had en Jan 

het bootje bij de wedstrijd op Lemmer moest gebruiken als loungebank. maar alle 

gekheid natuurlijk op een stokje, Jan gaf toe dat hij het zeer gezellig vond en dat 

hij bewondering heeft voor het enthousiasme van de skûtsjeploeg. “Het is voor ons 

ook een uitje” aldus Jan. uiteraard doen wij ook volgend jaar weer een beroep op de 

ortolan en wij hopen hier weer veel mensen te mogen ontvangen.



De Ortolan
Snickers, broodjes, biertjes, borrelnootjes, rivella, liters thee, uitsmijters met spek 

en stamppot, bami, droge worst en bbq-pakketjes met michelinsterren. mijn maag 

heeft weinig te klagen gehad tijdens de IFKS van 2012. De ortolan, één of andere 

zangvogelnaam, die tevens de naamgever is van de prachtige tweemastklipper die 

ons al drie jaar lang tijdens de IFKS van stadje naar stadje en dorpje naar dorpje 

loodst. onmisbaar en één van de sleutels tot ons succes. Soms een oase van rust 

en soms het zenuwcentrum van ons skûtsje. misschien gaat het wat ver, maar de 

ortolan heeft zeker een bijdrage geleverd aan het succes van onze stichting en onze 

prestaties.

Aanmonsteren 
Het is donderdagavond, de dag voordat wij ons intrek nemen in de compacte kamers 

van ons “hotel”. mem komt langs en geeft instructies: de koffers worden ingepakt, de 

complete medicijnkast en een bulk voorraad sokken vinden hun weg naar de meest 

onhandige en grootste koffer die ik kan vinden. Dit jaar ga ik proberen om eindelijk 

eens iets niet te vergeten. Het grote quizboek gaat mee, skûtsjeliteratuur en de 

benodigde geschiedenisboeken mogen ook niet ontbreken. op vrijdagochtend stouw 

ik mijn spullen in de auto, laad het over naar de volgende auto en bij het skûtsje 

aangekomen verdwijnt alles in de laadruimte van onze vrachtboot. een urenlange 

tocht richting Hylpen volgt. De radio houdt ons op de hoogte van de laatste SKS-

wedstrijd en de eerste kriebels beginnen te komen. Het is nu echt vakantie! meer 

dan een week lang van huis! eindelijk in Hylpen aangekomen, de haven ligt vol en de 

eerste gladiatoren van de IFKS nuttigen hun eerste alcoholische versnapering tijdens 

de officiële opening. na de opening is het wachtten op het taxibusje van moll die ons 

naar het volgschip in Starum zal brengen waar de eerste bemanningsleden die niet 

met het skûtsje naar Hylpen zijn gevaren alvast hun intrek hebben genomen. met 

enkele onhandige manoeuvres hijs ik mijn grote rode koffer het ruim van de ortolan 

in. Snel iedereen begroeten en dan op weg naar mijn hut. uiteraard is deze leeg, 

iedereen heeft vaste plaatsen aan boord en mijn kamer functioneert zoals altijd voor 

overnachtingen van opstappers en de middagdutjes van de schipperszoon. over de 

bedden stal ik mijn koffer en tassen uit, de kast hang ik vol met mijn garderobe en 

op het moment dat ik mijn slaapzak uitstrek bedenk ik mij dat ik mijn onderlaken 

ben vergeten! nou ja, dit valt te overzien.

Als vanouds
Het is zaterdagochtend, sponsors druppelen op één persoon na, die in Hylpen naar 

een treinstation zocht,  mooi op tijd binnen. De eerste uitsmijter met spek heb ik 

inmiddels achter de kiezen en een snicker en lunchpakket heb ik inmiddels in mijn 

tas gestopt. op weg naar Hylpen voor de eerste wedstrijd. na de wedstrijd stap 

ik enigszins teleurgesteld weer op het volgschip. Van iemand die in zijn imposante 

voetbalcarrière in bijna ieder dorp in Fryslân wel eens verloren heeft, zou je zeg-

gen dat hij wel tegen zijn verlies kan. niks is echter minder waar en ik besluit mijn 

negativiteit van het volgschip te verwijderen door mij even af te zonderen. al snel 

weet het volgschip weer een glimlach tevoren te toveren. een groot deel van onze 

sponsoren is aanwezig en een overheerlijke barbecue van Stornebrink wacht op mij. 

enkele topkoks als Jan overwijk en auke Bouma bereiden het ene na het andere 

stukje kwaliteitsvlees. als Richard vervolgens de fles bakolie miraculeus in het water 

doet belanden en deze vervolgens vakkundig met ons volgspeedbootje uit het water 

wordt gehaald, is de nasmaak van de wedstrijd al weer verdwenen. Zondag is een 

rustdag dus kunnen wij ons wel een uitspatting veroorloven. De avond/nacht eindigt 

nadat wij een poging hebben ondernomen om de tweede discotheek te vinden die er 

volgens Haiko toch echt was, maar die na een scherpzinnige analyse toch dezelfde 

bleek te zijn als degene die wij 5 minuten daarvoor hadden verlaten. 

Toerisme
na lekker op het volgschip te hebben geslapen en een frisse douche zetten wij deze 

dag met de klipper koers naar enkhuizen. met vol tuig varen wij in één streep onder 

de bezielende leiding van schipper marco en zijn maat Hardrock Jan richting deze 

pittoreske stad. Wij kopen een ijsco, nemen een bakkie patat en lopen onder de Dro-

medaris door. na ons uitstapje varen wij weer terug. Het grootste deel van de groep 

besluit om even een stukje door Starum te gaan wandelen. Zelf blijf ik liever even op 

het schip hangen, marco en zijn maat gaan ondertussen vissen. Christian, Johan en 

ik besluiten om maar een dobbelspelletje te gaan spelen waarbij ook een fles skût-

sjebitter betrokken is. na 15 minuten is het spel klaar en de fles leeg, wij gaan naar 

boven en maken luidruchtig een einde aan de aspiraties van Hardrock Jan om een 

vis te vangen. Wij gaan in Starum nog even lekker met de bemanning eten en nemen 

weer intrek in ons hotelschip. Die avond leid ik in vele chaos mijn eigengemaakte 

volgschipquiz en daarna zoeken wij ons kooi weer op. 

Het leven op het 
volgschip



Wedstrijddagen
geen dag is hetzelfde op het volgschip, maar structuur is er wel. Iedere ochtend 

begint met een heerlijk ontbijt. uitsmijters, koffie en thee, melk, broodjes alles is 

aanwezig. Ik zoek de windverwachting nog even op mijn slimme telefoon en deel 

deze aan Hans en Paul mee. enkele mensen lopen naar het palaver alwaar zij meestal 

met weinigzeggend nieuws van terugkomen. ondertussen wordt de zeilkleding op-

gezocht en zoek ik mij wezenloos om mijn handschoenen. Christian ontwaakt wat 

later en gaat over tot zijn administratieve taak. Klaas-Jan zijn assistent bereidt de 

boodschappen voor en wrijft nog even in zijn ogen. marco komt om de hoek kijken 

of er al koffie is en Hardrock Jan smeert voor zichzelf een broodje. Ik stap op het 

skûtsje, controleer het zwaard. er wordt ingezeild, we meren weer aan het volgschip 

alwaar donateurs ons opwachten, ik rol een shagje pak nog een suikerrijke snicker 

en wij gaan het wedstrijdwater op. twee uur later ronden wij de evaluatie af en be-

kijken we een stuk van de wedstrijd in de a-klasse. gerrit staat alweer klaar met een 

rondje bier en langzaam varen wij naar de volgende wedstrijdplaats. Rond etenstijd 

stopt een busje van Café overwijk die ons weer verblijd met een stevige en gezonde 

maaltijd met toetje. Dhr. Bodzenga drinkt nog even een biertje en na het afruimen 

vertrekt hij weer met een lege lading naar tynje. Die avond is het gezellig in de 

loungeruimte op het volgschip. er worden spelletjes gespeeld, discussies gevoerd en 

er wordt een poging gedaan om het skûtsjejournaal te volgen. Vervolgens weer naar 

de kajuit en wachten op de volgende dag.

Feesten
De IFKS is een groot feest, maar om serieus te presteren is het natuurlijk een must 

dat iedereen zich enigszins beheerst om de volgende dag weer scherp aan de wed-

strijd te beginnen. Woensdag meren wij aan in het stadje Sloten, een heuse feesttent 

lonkt. Verstandig als ik ben heb ik mij de donderdag uitgepland om ruimte te bieden 

aan een opstapper. Ik hoef mijzelf dus geen eindtijd te stellen voor het feest. In de 

latere uurtjes bereik ik het volgschip. ’s ochtends stap ik enigszins verdwaasd mijn 

hut uit. Ik smeer voor mijzelf een broodje en bereid me voor op een dagje aan de 

kant te staan. Plots word ik opgeschrikt door kreten van collega-zwaardenman Bart. 

Hij voelt zich niet fit en trekt zich terug op zijn kamer. Snel zoek ik de douche op en 

trek ik mijn zeilkleren aan. ongepland zeil ik toch mee, wat natuurlijk veel leuker 

is dan toeschouwer te zijn, de wedstrijdspanning brengt de scherpte terug en wij 

behalen onze eerste podiumplaats van deze week.

op de vrijdagavond is het weer feest, ook al is een podiumplaats uit zicht, deze avond 

treedt de Hûnekop voor ons op: locatie ortolan. Veel donateurs en familie blijven 

hangen, de sfeer is fantastisch. emile schalt de ene na de andere meezinger uit zijn 

stembanden. omstanders genieten ook op deze prachtige dag. Die avond gaan wij 

nog even de feesttent in en met het einde in zicht maken wij ons nog eenmaal op 

voor de laatste wedstrijddag. De zaterdags is het weer druk op het volgschip, mem 

is er ook weer bij, ditmaal geen euforie vanwege een kampioensschap maar wel 

een dag vol gezelligheid. met een derde plaats sluiten wij de wedstrijd af. Klaas-Jan 

heeft inmiddels zanger Bruno met zijn gitaar aan boord gebracht. een deel van de 

opvarenden heeft de grootste lol in het zingen met Bruno, een ander deel volgt 

aandachtig de ontknoping van de grote-a. terwijl Bruno nog speelt en enkele dames 

uit volle borst meezingen varen wij de haven van Lemmer weer in en groeten wij de 

kampioenen. De week komt ten einde, die avond gaan wij naar de huldiging van de 

kampioenen en een deel van onze bemanning veroveren in de late uurtjes de dans-

vloer in de tent om uiteindelijk nog een paar biertjes te nuttigen op het volgschip. 

Zondag ruimen wij het schip op, de geordende hut van het begin van deze week is 

verworden tot een chaos en zonder begeleiding van mem wordt alles in dezelfde 

chaos in de koffer gedrukt. Ik zoek de taxi op die mij na een omweg via Stavoren 

naar huis brengt en ik kijk nog één keer met weemoed om naar ons “hotel” om ver-

volgens mijn eigen bedje in nij Beets op te zoeken. 
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Sinds de beginperiode van 't Swarte Wief zijn Richard Veenstra en anne v.d. Berg 

uitgegroeid tot de vaste grootschootmannen op het achterdek van 't Swarte Wief. 

Zoals de naam al doet  vermoeden is de grootschootman belast met de bediening 

van de schoot van het grootzeil. afhankelijk van de positie aan de wind zorgen zij 

er samen met de lierenman voor dat het grootzeil er zo optimaal mogelijk op staat. 

Vooral met zwaar weer wordt er veel van de kracht en souplesse van de schotenman-

nen gevraagd. Richard is steevast te vinden aan de stuurboordkant en anne aan de 

bakboordskant van het schip. Zo wisselen beide mannen elkaar af en ondersteunen 

zij elkaar. De man of vrouw in de roef assisteert de schotenmannen met het binnen-

halen van het schotentouw en zorgt dat deze geborgd en op tijd weer gevierd wordt. 

Voor deze bijdrage ging ik op bezoek bij mijn schotenmaat Richard om hem nader 

aan u voor te stellen.

Richard is 36 jaar en woont alleen in zijn eigen vrijstaande huis in tijnje. Richard 

is als servicemonteur werkzaam bij de energiewacht groep en daarom nogal eens 

met onregelmatige tijden belast als er weer eens een storingsdienst moet worden 

gedraaid. naast het skûtsjesilen is de motorsport een geliefde hobby van Richard. In 

de schuur achter zijn woning staat een prachtige rode Honda VFR 750 cc toursport 

motor te blinken. Vol trots verteld Richard over de 120 PK's die het gevaarte op 

kunnen stuwen tot een snelheid van maar liefst 250 km/uur. maar ook over zijn taak 

aan de grootschoot van 't skûtsje kan Richard uren vertellen.

Het mooie aan zijn functie vindt Richard dat je altijd met de wind bezig bent en moet 

inspelen op veranderende omstandigheden. Hij vindt het altijd weer een hele uitda-

ging om de zeiltrim er samen met de rest van de bemanning optimaal op te krijgen. 

,,Wij moeten met de hele groep continu scherp en alert blijven op veranderende 

omstandigheden", aldus de grootschootman. ondanks het beleid dat we als beman-

ning volop kunnen rouleren van functie is dit er in praktijk tot nu toe nog weinig van 

gekomen. "We hebben op het achterdek nu wel veel routine ontwikkeld, wat ook van 

groot belang kan zijn", aldus Richard. overigens is hij wel heel benieuwd hoe dit zich 

op het nieuwe skûtsje zal gaan ontwikkelen.

Vanaf het moment dat Richard aan boord stapt voor een training of wedstrijd is het 

eerst zaak dat zijn eigen zeilkleding en persoonlijke uitrusting in orde zijn. onder-

tussen wordt er met de rest al druk gespeculeerd over de weersomstandigheden en 

de mogelijk trim. nadat het definitieve plan in overleg met schipper en bemanning 

is vastgesteld kan het schip worden opgetuigd. Voor de schotenmannen betekent 

dit dat alles op het achterdek zeilgereed moet worden gemaakt. onder bepaalde 

omstandigheden zal er gereefd moeten worden, wat weer extra handelingen met zich 

mee brengt. mocht het nodig zijn dan kan tevens elders op het schip nog even as-

sistentie worden verleend. tijdens het inzeilen kan er vervolgens, indien noodzakelijk, 

hier en daar nog wat bijgesteld worden. Richard benadrukt nog maar eens dat hij 

veel waarde hecht aan een goede sfeer in de groep. De groep moet fanatiek zijn en 

Richard zal het zo nodig niet nalaten om zijn teamgenoten scherp te houden.

op de vraag welke weersomstandigheden Richard het liefst heeft antwoordt hij zon-

der na te denken; "een kleine windkracht 4 zodat we nog net met volledig tuig (oude 

Swarte Wief) kunnen zeilen". Dit biedt altijd spektakel en je kunt met zijn allen lek-

ker aan de bak. aan de andere kant mag Richard ook wel graag met licht weer zeilen, 

wat veel meer van je concentratie vergt en je continu scherp moet blijven. Richard 

denkt zichzelf nog wel aanmerkelijk te kunnen verbeteren in zijn functie door veel 

zeiluren te maken. "Zeilen is een ervaringsport waarbij routine erg belangrijk is. 

Het is belangrijk dat we naast de wedstrijden veel trainingsuren maken zodat we als 

groep steeds meer en beter op elkaar ingespeeld raken. Daarnaast geeft dit ook de 

meeste voldoening", aldus de grootschootman.

Richard heeft veel vertrouwen in het nieuwe skûtsje. "Het wordt een mooi en kwa-

litatief heel goed en licht skûtsje". "Vooral met licht weer denk ik dat we met dit 

schip heel goed mee kunnen komen". ook ziet Richard er vol spanning naar uit hoe 

het nieuwe schip onder zware weersomstandigheden aan de wind zal liggen. "In 

tegenstelling tot ons oude skûtsje zijn de kimmen van het nieuwe schip zeer rond. 

Hier zullen we qua zeileigenschappen goed op in moeten spelen". Richard ziet er in 

elk geval wel naar uit en denkt dat we er met veel trimwerk weer het optimale uit 

kunnen halen.

op de vraag over zijn allermooiste skûtsjemoment tot nu toe noemt Richard zonder 

twijfel het kampioenschap in de kleine-a klasse 2011 te Lemmer. "maar ook het af-

gelopen IFKS kampioenschap heb ik enorm genoten toen het wat minder liep en we 

er met zijn allen voor moesten knokken om weer voor in het veld te kunnen komen".

Hoewel Richard eigenlijk alles wel lust en je hem gerust een veelvraat mag noemen 

is hij toch nog het meest verzot op een bord vol Chili con carne. Dus auke als je bin-

nenkort het rantsoen voor de IFKS week 2013 nog moet samenstellen .... !

tot slot wil Richard nog maar eens benadrukken dat hij veel waarde hecht aan het 

hele groepsgebeuren. "Ik hoop dat we met de huidige groep bemanning en opstap-

pers nog heel lang bij elkaar blijven in deze samenstelling". "Je moet als groep 

hetzelfde doel voor ogen hebben en je altijd in een ander in kunnen leven. We zijn 

nooit uitgeleerd en de omstandigheden zijn altijd weer anders".

Yn petear mei 
de skoateman
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De beste stuurlui staan aan wal is een bekend gezegde, echter dient men zich aan 

de wal wel te realiseren dat er vanuit deze positie geen goed zicht is op de ligging 

van tonnen en windschiftingen die op het wedstrijdwater plaatsvinden.

om u een beter beeld te geven tonen wij u de meest voorkomende banen zodat u 

voor uzelf een beeld kunt vormen tijdens de wedstrijden en niet meer afhankelijk 

bent van de beste stuurlui die naast u staan.

Bij de vertoonde afbeeldingen dient u het volgende in acht te 

nemen:

•	 De	windrichting	komt	van	boven;

•	 De	startlijn	ligt	altijd	dwars	op	de	wind	(vanaf	de	start	altijd		

 kruisrak naar 1e ton);

•	 Tijdens	de	wedstrijden	kunnen	tonnen	(merktekens)	versleept		

 worden i.v.m. draaiende wind;

•	 Op	het	startschip	wordt	het	baantype	vermeldt;

•	 Geluidssein	10	minuten	voor	de	start	(IFKS	Vlag	omhoog);

•	 Geluidssein	5	minuten	voor	de	start;

•	 Geluidssein	4	minuten	voor	de	start;

•	 Geluidssein	1	minuut	voor	de	start;

•	 Banen	kunnen	gespiegeld	worden	t.o.v.	tekening;

•	 De	finish	ligt	vaak	bij	de	bovenste	ton	dwars	op	de	wind		

 (merkteken) + het finishschip     

De beste stuurlui 
staan aan wal

tijdens de wedstrijden wordt de schipper geadviseerd. De adviseur houdt de schip-

per op de hoogte van de verschillende posities zoals andere wedstrijdskûtsjes, 

windschiftingen, de juist te volgen koers en de regelkennis van het wedstrijdregle-

ment. In hoofdlijnen heeft de adviseur een tactisch plan welke in samenspraak met 

de schipper wordt bepaald en tijdens de wedstrijd wordt bijgesteld. De schipper 

heeft vooral bij zwaar weer zijn handen vol met het aan de praat houden van het 

skûtsje en vertrouwd dan op de adviseur. op het voordek nabij de opsteker zit de 

voordekker, dit zijn de ogen van de schipper bij situaties die vanaf het achterdek 

niet kunnen worden gezien. De schipper moet hier blind op kunnen vertrouwen 

omdat er in paniebele situaties door miscommunicatie aanvaringen kunnen ont-

staan. tijdens het wedstrijdzeilen weet de rest van de bemanning zijn of haar taak 

zodat ze weten wat er bij bepaalde situaties en manouvers gedaan moet worden.
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Harm Poortman, 60 jaar, is een man met hart voor sport. Sedert 2009 verbonden 

aan onze stichting als subsponsor. Harm  is mede-eigenaar van Poortman techniek. 

Zijn zoon thomas runt de zaak die sinds 1997 is gevestigd in gorredijk. Poortman 

techniek bestaat feitelijk uit drie onderdelen. Poortman is sedert 1990 officieel im-

porteur van PeL. uit nieuw-Zeeland afkomstige elektrische afrastering. Poortman 

techniek bestaat verder uit groothandel en verhuur. Daarnaast is Poortman techniek 

leverancier van innovatieve drinkbakken, onder andere op zonne-energie. 

Poortman techniek, bestaat al sinds 1975. als boerenzoon die weinig op had met 

leren en die het vak van boer niet zag zitten kreeg Harm in 1975 een mooie kans die 

hij met beide handen aangreep.  In dit jaar besloot Harm om maar kraanmachinist 

te gaan worden. Hij ging langs bij Bijlsma in Sint annaparochie en werd na een kort 

gesprek aangenomen. Vervolgens ging hij naar zijn schoonvader. Harm had op dat 

moment verkering met zijn vrouw, steun en toeverlaat, tsjitske. Hij vertelde aan zijn 

schoonvader, boer in goëngahuizen over zijn nieuwe net verkregen baantje.  Deze 

gaf aan dit maar niks voor Harm te vinden en gaf aan wel een betere uitdaging te 

hebben. In nij Beets, waar Harm woonde bestond een winkel van andries de groot. 

Hier werden onder andere klompen en klein boerengereedschap verkocht. Harm’s 

eigen vader had hier maar zijn twijfels bij,  Harm zou een vaste baan als kraanma-

chinist misschien wel beter verkiezen boven een onzeker avontuur. toch kwam zijn 

vader tot inkeer en samen met schoonvader en Harm gingen de drie met de opel 

ascona op weg naar andries de groot. Vervolgens ging het snel. De groot kreeg 

tijdens het gesprek een telefoontje van een boer uit Sorremorre, een buurtschap 

bij akkrum. De boer had een rol kuilplastic nodig, de groot gaf de sleutel van de 

zaak aan Harm en zei: “jij bent nu baas”.  toen de nog beduusde Harm bij de boer 

aankwam “ zei de boer, is de baas ziek?”, Harm antwoordde met “ nee volgens mij 

ben ik nu de baas” . 

Het ging voorspoedig met de zaak in nij Beets en na enkele jaren had hij een vaste 

medewerker aangenomen. Harm en tsjitske kregen twee kinderen: thomas en Rens-

ke. op zijn 29ste kreeg hij een klap te verwerken toen de dokter hem vertelde dat 

hij reuma had en dat hij het beste zijn zaak maar kon verkopen. toch ging Harm 

door, vooral dankzij de steun van zijn vrouw tsjitske. De groei van het bedrijf nam 

toe en hij ging uitkijken naar een nieuw pand. In nij Beets lukte het hem niet om de 

benodigde vergunningen te krijgen en daarom verhuisde het bedrijf in 1997 naar 

gorredijk, op de huidige locatie aan de Badweg. onder andere door zijn gezond-

heidsproblemen gaf hij in 2003 de leiding over aan zijn zoon thomas. In 2004 kwam 

het bedrijf in zwaarder weer te zitten en moest Poortman tot zijn verdriet afscheid 

nemen van zijn personeel en werden diverse takken afgestoten. De tuinmachinetak 

kwam in handen van zijn voormalige medewerker Johan Hoen, tevens bemanningslid 

bij ’t Swarte Wief.

De winkel werd spoedig omgevormd tot een groothandel die de naam Poortman tech-

niek ging dragen. “geen vliegertouw en behangsel mee” , aldus Harm, “ het verkopen 

van nee was voor mij moeilijk”. De noodzaak van het omvormen van het bedrijf was 

echter een speerpunt van thomas, die uiteraard gesteund werd door Harm.  na hun 

eigen crisis kwam al snel de wereldwijde financiële crisis op hun bord. een crisis die 

het familiebedrijf op volle kracht doorstaat, het bedrijf vindt langzamerhand de weg 

weer naar boven en het afgelopen jaar was voor hun een positief jaar. 

Harm Poortman, heeft zoals reeds vermeld, een groot hart voor de sport.  Hij was 

speaker bij grasbaanraces, ondersteunde zijn zoon thomas die een fanatiek gras-

baanracer was en deed aan sponsoring. nadat thomas met het grasbaanracen was 

gestopt, ging Harm Poortman de Rugbyclub sponsoren uit Heerenveen om later ook 

de Wrotters te gaan sponsoren uit gorredijk. thomas ging hier zelf ook actief spelen, 

hierdoor was Harm bij thuiswedstrijden van de Wrotters ook altijd te vinden. Drie 

jaar geleden richtte Harm met enkele vrienden de stichting netwerkboys op. De 

vriendengroep promoot zakelijke contacten en ondersteunen, doen aan partyverhuur 

en ondernemen diverse ludieke activiteiten.

Dat Harm al snel besloot om de Stichting Behoud tynster Skûtsje te gaan sponsoren 

mag geen verbazing heten. Johan Hoen kwam met de vraag of Harm ook wou gaan 

sponsoren, even vroeg hij zich af wat een stel landrotten op het water moesten, tijnje 

is immers alles behalve een watersportdorp. Harm, die vindt dat je mensen die initia-

tieven ontplooien gesteund moet worden antwoordde Johan bevestigend. Harm heeft 

ook wel iets met skûtsjes, zijn moeder kwam van terherne, als jonge jongen ging hij 

wel eens logeren bij pake en beppe. Pake had een praam: “ de Komelker”. Hiermee 

gingen zij dan achter het skûtsjesilen aan, Harm bij de fok en pake aan het roer. In de 

jaren negentig raakte Harm betrokken bij de IFKS. Bij de Veenhoop kwam hij Sjoerd 

Kleinhuis tegen, befaamd IFKS-schipper in de a-klein. met Sjoerd Kleinhuis zeilde hij 

zelfs eens een wedstrijd mee.  Via Kleinhuis raakte hij dus ook zijdelings betrokken 

bij de IFKS. tijd om alle wedstrijden te bekijken heeft de drukbezette Harm niet, wel 

heeft hij enkele malen vanaf het volgschip een wedstrijd gezien in de IFKS. Via radio 

en internet volgt hij ons verder op de voet. 

Harm heeft bewondering voor de stichting: “ Riemer van de Velde zei over SC Hee-

renveen eens, de kachel is er maar hij brandt niet, bij jullie brandt de kachel wel” . 

Vorig jaar zag hij dat het vuur nog meer was opgestookt toen hij bij de open Dag het 

casco zag: “ ik dacht wat zien ze hier in” aldus Harm. Bij de inloopdag bij het casco 

eind 2012 had hij al veel meer vertrouwen in een goede afloop. over de toekomst 

van onze stichting is hij kort en krachtig “ It Swarte Wief bliuwt wol driuwen” .

• 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

“ It Swarte Wief 
bliuwt wol 
driuwen” 



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 aanspre-

kende 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 een donateurformulier invullen op onze website of contact opnemen met PR-lid anne v/d Berg telefonisch via 06-30692491 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: 06-30692491 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

In een paar jaar tijd beschikken wij over een enorme groep van trouwe sponsoren. Bedrijven met hart voor skûtsjesilen en een speciaal plekje 

voor ’t Swarte Wief. Zowel in geld als in natura 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 haar plannen voor het komende seizoen en is er ruimte 

voor een gastspreker. Ook hebben al onze hoofd- en subsponsoren advertentieruimte in dit magazine.

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

Om vanuit de stichting iets terug te doen ontvangt 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 stichting kent de volgende sponsorvormen:

•	 Hoofdsponsoren

•	 Subsponsoren

•	 Club	van	100

•	 Donateurs

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

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

hieraan mee te helpen. Hieronder staat een donateursformulier, dit kunt u 

invullen en aan ons opsturen.

Mocht u belangstelling hebben voor sponsoring of een persoonlijke toelichting, 

neemt u dan contact op met Christian Veenstra. 

Dit kan telefonisch: 06-53428512 of per e-mail: christian@swartewief.nl.

De steunpilaren van ’t Swarte Wief



Het was vrijdagavond 1 februari een gezellige boel tijdens de drukbezochte sponsoravond 

2013 in de grote zaal van café overwijk. een kleine 80 gasten had zich hier verzameld en 

onder het genot van een kopje koffie van het café en een heerlijke versnapering van bak-

kerij Verloop was het voorzitter Paul de Koster die na het welkomstwoord van gastheer 

Christian Veenstra het spits van deze avond af mocht bijten.

In een zeer boeiend betoog blikte de voorzitter terug op het afgelopen seizoen en keken 

we vast vooruit naar het nieuwe seizoen waarin ook de ontwikkeling van het casco en 

de huidige stand van zaken rondom dit nieuwe wedstrijdskûtsje werden belicht. met een 

vette knipoog naar de in de jaren 80 populaire televisieserie 'the a-team' sprak hij zijn 

vertrouwen uit in de bemanning van het nieuwe skûtsje. Het leidt volgens de voorzitter 

geen twijfel dat dit ijzersterke team dit jaar met vereende krachten zal proberen een 

goede indruk achter te laten in de C-klasse. 

na een korte pauze waarin de gasten zich te goed konden doen aan de lekkerste hapjes 

van Keurslager Stornebrink en Kaasboerderij de Deelen was het woord aan gastspreker 

gjalt de Jong.

Gjalt de Jong te gast op 
Sponsoravond

gjalt de Jong is een echt watermens en weet veel van skûtsjes. komend seizoen volgt 

gjalt  Klaas Jansma op als skûtsje verslaggever bij omrop Fryslan. Dat gjalt een 

bevlogen en energiek persoon is werd al snel duidelijk. In een heuse spraakwaterval 

wist hij het publiek uitermate te vermaken. op zijn eigen prachtige boeiende wijze 

nam gjalt de Jong de gasten volgens een historische tijdlijn mee in een wereld van 

sagen en mythen met de omgeving van de tynje en het skûtsje als rode draad.  De 

Jong ging ook in op de historie van het dorp, die onlosmakelijk is verbonden met 

water, ook al zijn de vaarten van weleer niet meer aanwezig. De Jong sprak tevens 

de overtuiging uit dat de stichting haar doelen dit seizoen zal verwezenlijken, daarbij 

wijzend op de gezonde teamspirit bij de bemanning.

Verder besteedde hij uitvoerig aandacht aan de etymologie van de naam café over-

wijk: Deze naam was volgens hem logisch verklaarbaar. De arbeiders in de wijk 

tegenover het café, waar in vroegere tijden de vaart voorlangs lag, zouden vaak de 

oversteek hebben gemaakt naar de kroeg. Dit alles tot hilariteit onder de aanwezi-

gen, die samen met stichting terugkijken op een uiterst geslaagde avond.

Jan Overwijk TIJNJE
Johan Weidenaar TIJNJE
Het Groene Hart WOLVEGA
H de Leeuw Keukenmontage TIJNJE
Bruinsma Engineering TERWISPEL
Gerrie Tuinstra TIJNJE
Derk en Kina van der Veen LANGEZWAAG
Friesland Non Ferro Metaal BV LEEUWARDEN
Rikus en Tryntsje Veenstra TERWISPEL
Tames en Hannie Veenstra TIJNJE
Maatschap Jongsma OUDEHORNE
Pontmeijer Heerenveen HEERENVEEN
Wobma Fourage HASKERDIJKEN
Jan en Albertje Hofstee GERSLOOT
Hendrik de Leeuw TIJNJE
Harm en Thea Overwijk TIJNJE
Familie F Bouma TIJNJE
Eppie Oosterbaan TIJNJE
Bernold en Meindert Jan TIJNJE
Abe Reidinga TIJNJE
Theo en Rieke Dam TIJNJE
Installatiebedrijf H vd Wal GERSLOOT
Theun P de Leeuw TIJNJE
Leo Hoks  TIJNJE
Jan en Anneke Dijkstra  TIJNJE

Engbert van den Berg TIJNJE
Andre Damen JUBBEGA
Rinze Bruinsma LANGEZWAAG
Jouke en Siepie Dam GERSLOOT
Klaas Oeds Huisman HEERENVEEN
Harm en Marjan TIJNJE
Tjeerd Bruinsma TIJNJE
Hein en Mieke Huisman TIJNJE
Gerrit Overwijk TIJNJE
Installatie en onderhoudsbedr H Altena TIJNJE
Piet Hof TIJNJE
Gerrit en Lieneke de Vries GORREDIJK
Arjen en Wietske Post TERWISPEL
Metaalbehandeling Gorredijk GORREDIJK
Marcel C Baas DRACHTEN
Klaas en Jenny AKKRUM
Raymond en Tineke TIJNJE
Erik en Frank NIJMEGEN
Liesbeth Veenstra TIJNJE
Netwerkboys GORREDIJK
Timmerbedrijf Straatman TIJNJE
Mts de Kam van Berkum ALDEBOARN
Gebruiktezitmaaiers nl TIJNJE
Wim Ziel TIJNJE
Suze Gerritsma AKKRUM

Club van 100



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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Empatec 
Grafi sch

•  Topkwaliteit Druk- en Printwerk

•  Drukwerk, van 1 tot 4 kleuren

•  Digitaal Printen in zwart/wit en fullcolor

•  Gepersonaliseerde mailings 
 in zwart/wit en fullcolor

Empatec          dwaan.
NV Empatec  Simmerdyk 2  Postbus 15  8600 Sneek
Tel. 0515 412004 • Fax 0515 416682
E-mail: empatec.grafi sch@telfort.nl 

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

Het full service communicatiebureau 
dat uw merk onweerstaanbaar maakt! 

Pompmakker 7, 8447 GJ Heerenveen, Telefoon: 0513-572939
info@groenewoldreclame.nl        groenewoldreclame.nl

Strategie & Reclame  •  Fotografie  •  Huisstijlen  • Internet


