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Steun ook 
‘t Swarte Wief 
en wordt sponsor

In 2008 wordt er na een lange stemming 

gekozen voor een nieuwe naam 

voor het skûtsje waarmee Stichting 

Behoud Tynster Skûtsje wil gaan 

deelnemen aan de IFKS wedstrij-

den. De naam die uiteindelijk wordt 

aangenomen is: ’t Swarte Wief. Een 

unieke naam, maar ook een naam die 

veel vragen oproept. De naam is ver-

bonden aan een stukje Tynster histo-

rie welke veel mensen in het dorp niet 

zullen kennen. Een jong dorp als Tijnje 

heeft desondanks een lange historie. 

Een historie waar water een belangrijke 

rol in speelt. Waar water is zijn schepen en 

waar schepen zijn, zijn verhalen. In de tijd dat 

het skûtsje werd afgeleverd in Echten speelde 

zich in Tynje een opmerkelijk verhaal af.

Twee mannen “Lyts Jan en Grut Jan Dragstra” waren 

getuige van een zeer vreemd verschijnsel. Beiden 

waren zonen van Wopke Dragstra: ook wel koning 

Wopke genoemd. Een grote veenbaas uit Tynje. Ze 

liepen op een door volle maan veroorzaakte hel-

dere avond over een zandweg in de buurt van het 

klokmed, een gebied grenzend aan het oude veen-

kanaal de Lytse Tynje. Een gebied waar ooit ergens 

in de middeleeuwen een kerkje had gestaan. Aan 

weerszijden van de zandweg lagen petgaten. Éen 

van de jongens bemerkte plots dat er gedaantes 

met hun opliepen in een wijk naast de petgaten. De 

gedaanten waren zwarte en leken op vrouwen. De 

broers die stevig doorliepen zagen hoe de gedaan-

ten die we kennen als zwarte wiefen verdwenen in 

de grond. Dit was op de plaats waar volgens de 

oude veenarbeiders ooit een kerkhof had gelegen. 

De Dragstra’s snelden terug naar hun huis en ver-

telde een ieder die het maar wilde horen het ver-

haal van de zwarte wieven, waarbij weinig mensen 

hun geloofden.

 

Zwarte wieven komen minder voor in volksverhalen 

dan de bekendere Witte wieven. Het verschil tussen 

de wieven is dat zwarte wieven alleen zichtbaar zijn 

bij helder maanlicht, wanneer de nacht niet helder 

is, zoals veel vaker voorkomt, dan zouden de wie-

ven een witte gedaante aannemen.

Beste Skûtsje-
liefhebbers,
Voor u ligt de eerste uitgave van het skûtsjemagazine, 

na een toch zeer succesvol 2010 zijn we weer met een 

nuchtere en frisse instelling begonnen aan het nieuwe 

zeilseizoen. Elders in deze uitgave word u op de hoogte 

gebracht van alle zaken welke spelen in en om ’t Swarte 

Wief. Ook dit jaar staat ons skûtsje er mede dankzij 

de bemanning en vrijwilligers weer in topstaat bij. In 

2010 is de lijn in gezet om zonder externe adviseurs 

de wedstrijden te zeilen, dit heeft geresulteerd in een 

zeer leerzaam jaar met een knappe eindklassering in de 

IFKS. Wij zijn er trots op dat wij kunnen laten zien dat 

het enige skûtsje uit de IFKS-vloot van de werf van Bos 

te Echten, zich toch wel  degelijk kan handhaven in de 

voorhoede van de kleine A. Het leergeld wat we afge-

lopen jaar en ook in de komende zeisoenen nog zullen 

moeten betalen is ons tekort aan ervaring. Wij kunnen 

dit voor een  groot deel compenseren door de zeer ge-

dreven bemanning en opstappers, echter zijn er altijd 

situaties die je eerst moet meemaken om ze vervolgens 

goed in te schatten. Wij zijn binnen de bemannings-

groep nu bezig met een gedegen beleid om de functies 

nog beter uitwisselbaar te maken zodat we onder alle 

omstandigheden het beste team kunnen neerzetten. Dat 

het skûtsjesilen leeft in ons  dorp en ver daarbuiten 

dat mag duidelijk zijn. wij hebben een zeer grote groep 

trouwe donateurs en ook het bedrijfsleven draagt de 

stichting een warm hart toe. Op 9 juli is onze iepen 

dei, hier zal ’t Swarte Wief weer gepresenteerd worden 

en zullen tal van andere activiteiten plaatsvinden voor 

jong en oud, u bent uiteraard van harte welkom. Het 

komende seizoen willen wij proberen ons resultaat van 

afgelopen jaar te verbeteren, als dit lukt dan betekent 

dit  dat wij  een goede kans maken op een podiumklas-

sering. Nog op de valreep voor het drukken van deze 

uitgave kunnen wij mededelen dat de stichting een 

casco heeft aangekocht welke in de toekomst mag uit-

komen in de grote klasse. Onze pijlen zijn eerst gericht 

op goede prestaties in de klein A, maar zoals u merkt 

gaan onze ambities verder.   Afsluitend wil ik u veel 

leesplezier toewensen met dit magazine en wij hopen u 

graag te zien tijdens het komende seizoen.

De Voorzitter, Paul de Koster
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Overweegt u om net als de sponsoren in dit 

magazine het Swarte Wief een warm hart 

toe te dragen? Dan kunt u uiteraard naar 

onze uitgebreide pakketkeuzes informeren. 

Door ‘t Swarte Wief te steunen draagt u bij 

aan het behoud van het schip en het verbe-

teren van haar prestaties. De stichting biedt 

u bedrijf een uitgelezen kans om zich aan 

te sluiten bij deze hechte sponsorgroep en 

zij draagt middels diverse pr-activiteiten bij 

aan u naamsbekendheid. Heeft u interesse 

neem dan contact op met ons PR-lid Chris-

tian Veenstra telefonisch via 06-53428512 

of per mail christian@swartewief.nl

Wedstrijd-
kalender 2011

Wedstrijd Datum 
2-4 juni Lemmer Ahoy

18 juni Proloog IFKS Burgum

25 juni  Aldegea (Súdwest Fryslân)

2-3 juli Stavoren (jubileum wedstijd IFKS)

9 juli Iepen Dei ‘t Swarte Wief

13-20 augustus IFKS-week 

13 augustus Hindeloopen

15 augustus Stavoren

16 augustus Heeg

17 augustus Sloten

18 augustus Echtenerbrug

19 augustus Lemmer I

20 augustus Lemmer II

1-2 oktober Friese Hoekrace Lemmer

8 oktober Slotwedstrijd IFKS Heeg

15-16 oktober Roekoepôlerace Sneek

Wat is een Swart Wief
Terugblik op drie jaar 
skûtsjesilen met het 
Swarte Wief
In het jaar 2007 zeilde in de IFKS-vloot ergens in de 

achterhoede een skûtsje. Dit kleine skûtsje wist in de 

seizoenen dat zij meestreed geen hoge ogen te gooien. 

Toen het skûtsje op de werf van Jan Jansz Bos in Echten 

in 1903 te water werd gelaten, zou ook nooit iemand 

vermoedden dat dit ranke kleine skûtsje nog eens hoge 

ogen zou gooien bij het wedstrijdzeilen. Daar was het 

schip ook niet voor bedoelt en ondanks alle inspannin-

gen van de vorige eigenaar leek het skûtsje ook geen 

fameuze toekomst tegemoet te gaan. In 2008 wisselde 

het skûtsje dan ook van eigenaar. Een groep vrienden 

met hun basis in de Tynje zag het skûtsje als het ideale 

uitgangspunt voor het opdoen van ontbrekende  zeil-

ervaring. 

Het eerste jaar schreef de bemanning zich dan in met 

het skûtsje welke de naam ’t Swarte Wief kreeg. Om 

zichzelf te bekwamen in het zeilen van een dergelijk 

schip werd er een externe adviseur aangetrokken welke 

ook het helmhout in handen nam tijdens de eerste 

IFKS-week. Deze eerste week werd afgesloten op een 

keurige twaalfde plek in een deelnemersveld van zestien 

schepen. Diverse achterhoede gevechten werden vaak 

glorieus uitgevochten door de nieuwbakken bemanning.  

In zowel Echtenerbrug als in Lemmer wist het skûtsje 

zichzelf uit de achterhoede te bewegen met respectieve-

lijk een keurige zevende en achtste plaats. Het seizoen 

werd afgesloten met een wedstrijd in Heech, waarbij het 

skûtsje op een keurige zevende plaats eindigde.

In het seizoen 2009 was ’t skûtsje geprepareerd om een 

stap te maken. Jaap Hofstee nam definitief het roer in 

handen van adviseur Tsjerk Hoekstra. Tsjerk bleef echter 

wel aanwezig op het schip voor ondersteuning en ad-

viezen. Het schip zelf onderging ook een metamorfose. 

De belangrijkste verandering was dat het schip werd 

verlengd. Met deze verbetering aan het schip en meer 

trainingsuren achter de hand hoopte de bemanning 

een stap in het klassement te maken. Hierbij was men 

terdege bewust dat we wel een “nieuwe schipper” had-

den. De proloog in Burgum zette ons echter met beide 

benen op de grond, met een negende plaats in een 

deelnemersveld van tien werd een valse seizoensstart 

gemaakt. In de IFKS-week wisten we echter aansluiting 

te vinden met de middenmoot. De beste uitslag werd 

behaald in Echtenerbrug met een zevende plaats. In alle 

andere wedstrijden eindigde  ’t Swarte Wief  rond de 

tiende plaats. Ook in het naseizoen in Sneek en Heech 

werden uitslagen in deze lijn behaald. De eerste stap 

was gemaakt.  

Voor het seizoen 2010 was het de stichting er alles aan-

gelegen om het schip echt competitief te maken. Onder 

andere nieuw tuigage, nieuwe zwaarden, een nieuwe 

mast en giek, alsmede het verwijderen van overtollig 

gewicht moest het schip naar een hoger plan tillen. Ook 

de intensieve trainingsarbeid moest hier aan bijdra-

gen. Dit alles werd mogelijk gemaakt door de jaarlijke 

steun van sponsoren en donateurs. In het voorseizoen 

op Lemmer Ahoy bleken we met een zevende plaats al 

een geduchte concurrent te worden voor de midden-

motors. Tijdens de IFKS 2010 wisten wij zelfs de top al 

te benaderen. Met een prachtige tweede plaats op het 

IJsselmeer bij Stavoren werd onze eerste beker binnen-

gehaald en wisten wij de top te verassen.  Vervolgens 

wisten wij met drie mooie zesde plaatsen en een vijfde 

plaats op een keurige zesde plaats te eindigen in het 

klassement. De top was benaderd. In het naseizoen wis-

ten wij in Heech één van de slotwedstrijden zelfs te win-

nen! Een derde plaats algemeen betekende wederom 

een prijs. Ook tijdens de Roekoepollerace werden we 

derde in het algemeen klassement.  De eerste prijzen 

werden in 2010 geoogst. Met de stijgende lijn in drie 

jaar tijd in het achterhoofd, zijn de verwachtingen voor 

2011 uiteraard hooggespannen. 

Het bijna 110 jaar oude schip lijkt nu aan de vooravond 

te staan van een mooie toekomst. 
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Dit blad is medemogelijk gemaakt door:

Bij het ter perse gaan van dit magazine is het seizoen 2011 al begonnen. De eerste 

trainingsuren zijn al gemaakt en de eerste wedstrijden van het voorseizoen zijn al 

achter de rug. Vorig jaar lieten we op verschillende momenten al zien mee te kun-

nen komen met de top, tijdens de IFKS-week maar vooral in het naseizoen. Wij 

willen deze goede resultaten in 2011 evenaren en het liefst overtreffen. Dit zal geen 

gemakkelijke opgave zijn maar met de nodige verbeteringen aan het skûtsje en ge-

richte trainingen op die situaties waar wij vorig jaar zo nu en dan de mist in gingen, 

is deze overtreffende trap zeker geen utopie. 

De verbeteringen die in de winter zijn doorgevoerd zijn bij lange na niet zo ingrijpend 

geweest als voorgaande winters. Een grote stap makend, puur kijkend naar deze ver-

betering is dan ook niet een logisch gevolg, zoals het de eerste twee jaar wel was. De 

verschillen in de top zijn echter miniem, daarom kan iedere verbetering het verschil 

maken tussen een podiumplaats of een plek in de middenmoot.

De veranderingen welke deze winter zijn doorgevoerd worden hieronder in een no-

tendop uitgelegd. De ingrijpendste verandering is het verwijderen van de binnen-

boordmotor, met de bijbehorende schroef plus as. De motor zal het skûtsje zo lichter 

maken.  Het skûtsje komt hierdoor zoveel mogelijk uit het water en dit leidt tot 

minder weerstand in het water. Dit siezoen hebben wij een buitenboord motor aan 

het roer gehangen. Deze kan tijdens het zeilen uit het water worden gehaald zodat 

deze geen weerstand geef. Hiermee wordt dus niet aan snelheid ingeboet. 

Naast het verwijderen van de motor zijn een aantal deuken in het onderwaterschip 

uitgevlakt. Het onderwaterschip van het skûtsje is niet erg competitief. Door de 

vele dubbelingen (plaat op plaat gelast) en deuken levert het schip aan snelheid 

in. Het liefst zouden wij het skûtsje plamuren.  De hoge kosten die dit echter met 

zich meebrengt heeft ons genoopt om deze investering over te hevelen naar het 

volgende jaar. Het aanpakken van dubbelingen en deuken heeft daarom deze winter 

plaatsgevonden.

Ook is er afgelopen winter een begin gemaakt met het herinrichten van de roef. 

Volgens de IFKS-reglementen moet deze betimmerd zijn en zoveel mogelijk op de 

originele situatie lijken.  Tijdens onze verlenging in de winter van 2009 is alle betim-

mering verwijderd, deze was verre van origineel, en was vrij modern ingericht. Dit 

jaar zijn zowel het plafond als de vloer opnieuw betimmerd. De roef is mede door het 

ontbreken van echte timmermannen binnen onze stichting voorzichtig aan gestart. 

Verder betimmering zal in de toekomst moeten geschiedden.

Eind vorig jaar hebben we een nieuwe ligplaats weten te bemachtigen aan het Snee-

kermeer. Waar we eerder nog twintig minuten dienden te varen om het Pikmeer te 

komen kunnen we nu binnen luttele minuten de zeilen hijsen. Het Sneekermeer biedt 

ook veel betere “trimwind” aangezien we veel minder last hebben van omgevingsfac-

toren (huizen, bomen, etc.) dan op het kleine water van Grou. Het vorig jaar nieuw 

aangeschafte meetsysteem kunnen we nu optimaal benutten tijdens de trainingen.  

Dit meetsysteem leent zich goed voor het trimmen van het schip, vaak denk je bij een 

verandering dat je sneller/scherper aan de wind gaat maar meestal is dit gebaseerd 

op een gevoel. Dit leidt natuurlijk met twaalf mensen op een schip tot veel discussie, 

daarom is meten nog steeds weten. 

Ook hebben wij een kleine verandering binnen de bemanning dit seizoen. Daan de 

Koster heeft besloten te stoppen, aangezien hij niet meer genoeg tijd kan vrijmaken 

om de meeste trainingen, wedstrijden bij te wonen, hij verdwijnt echter niet uit beeld 

want hij is gelukkig nog steeds als opstapper bij diverse trainingen beschikbaar. Ook 

het aantal vaste opstappers is dit jaar uitgebreid. Naast onze vaste opstappers Arjen, 

Abe, Alie, Bart en Tjitske hebben wij enkele anderen bereid gevonden om ons bij te 

staan tijdens trainingen en wedstrijden.

Tijdens de IFKS zullen wij ten tweede male weer beschikken over het prachtige volg-

schip de Ortolan. Op deze klipper zullen we ook dit jaar onze sponsoren en donateurs 

ontvangen, om van dichtbij de IFKS-wedstrijden te kunnen aanschouwen. Donateurs 

zullen zich dit jaar via de website kunnen aanmelden, sponsoren krijgen uiteraard 

een uitnodiging.

Kortom er staat ons weer een mooi en zeer spannend seizoen te wachten, we hopen 

dat u in groten getale de wedstrijden komt bezoeken zodat u kunt zien waar we af-

gelopen winter/lente hard aan gewerkt hebben en welke resultaten dezen opleveren. 

Iets waar wij als stichting uiteraard ook reikhalzend naar uitkijken.

Vooruitblik op IFKS 
Seizoen 2011
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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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De schipper: 
Jaap Hofstee staat sinds het intreden van ’t Swarte Wief 

in de IFKS aan het roer. Jaap 

woont samen met peilster 

Alie. Dit jaar is Jaap (33) 

vader geworden van Wietse 

Jan. In het dagelijkse le-

ven is Jaap werkzaam als 

projectleider bij Philips te 

Drachten. Naast het ple-

gen van onderhoud aan het schip 

is Jaap ook secretaris van de Stichting Behoud Tynster 

Skûtsje. Naast zijn drukke gezinsleven, werk en skûtsje 

is Jaap ook nog eens hobbyboer.

De schotenmannen: 
Op ons skûtsje zijn twee vaste schotenmannen. 

Anne van den Berg (39) is werkzaam bij Mokobouw 

Tankinstallaties te Heerenveen.  Anne, die ook reserve 

bij de lier is, is binnen de stichting ook druk met acti-

viteiten rond de PR en sponsoring. Daarnaast is hij de 

penningmeester. In de winter is hij altijd zeer betrokken 

bij het onderhoud aan het schip. Anne woont samen 

met Anna in Tijnje. Op 2 juli zijn zij de trotse ouders 

geworden van zoon Thymen. Naast skûtsjesilen is Anne 

ook al jaren actief bij VV Tijnje waarin hij uitkomt in de 

hoofdmacht.

Richard Veenstra (34)  is net als Anne actief bij de 

grootschoot. Als servicemonteur van gasinstallaties is 

hij vaak op weg door heel Friesland.  Richard heeft zich 

ook gevestigd in Tijnje. ’s Winters is hij veelal bezig met 

het uitvoeren van diverse klussen aan het skûtsje. In 

de zomer vind hij tussen de trainingen en wedstrijden 

van ’t Swarte Wief ook nog tijd voor zijn andere passie: 

motorrijden.

De voordekkers/adviseurs:
Onmisbaar voor het uiteenzetten van de tactiek en het 

doorkruisen van het wed-

strijdveld zijn de voordek-

kers/adviseurs. Voordekker 

van het eerste uur is Paul 

de Koster. Deze ondernemer 

van STC Heerenveen is ook 

de voorzitter van de stichting 

sinds haar oprichting. Paul is 

getrouwd met Janne. Samen hebben zij 

twee kinderen. Naast het skûtsjesilen is Paul (36) een 

getalenteerd drummer die in diverse bands heeft ge-

speeld, op dit moment is hij hier echter mee gestopt. 

Paul is ook actief bij IJsclub de Onderneming.

De voordekker naast Paul is Haiko Lageveen. Hij heeft 

de rol van onze eerdere adviseur Tsjerk Hoekstra het 

tweede jaar overgenomen. Haiko (29) is ondernemer te 

Achlum waarbij hij leiding geeft aan Loonbedrijf Lage-

veen. Haiko woont samen met Annie. In de winter voert 

hij tussen de bedrijven door diverse werkzaamheden uit 

aan het skûtsje. Naast skûtsjesilen is Haiko actief bin-

nen o.a. Carnavalsvereniging de Turftrapers en de Trek-

kerbehendigheidscommissie. 

De roefman:
Sipke Lageveen (31) heeft op het skûtsje al diverse 

functies uitgeoefend. Dit seizoen heeft hij het voordek 

verruilt voor het achterdek als de man in de roef. Als 

hydrauliekmonteur is hij degene in de ploeg die met 

zijn werk het dichtst bij het water staat, zo is hij o.a. 

bezig met reparaties aan bruggen. Sipke woont samen 

met zijn vrouw Nienke in Tijnje. Samen zijn zij dit jaar 

de trotse ouders geworden van een dochter Mirthe. Als 

echte gezinsman heeft Sipke dit jaar het verenigings-

leven aan de kant gezet zodat hij zich uiteraard kan 

richten op het vaderschap en daarnaast natuurlijk het 

skûtsjesilen.

De zwaardenman:
Na het terugtrekken van Daan de Koster is Harm de 

Jong (28) de enige vaste zwaardenman aan boord. De 

stuurboordkant wordt door opstappers bediend. Harm 

is binnen de stichting vooral bezig met PR-activiteiten 

en samen met Christian beheerder van de website. 

Doordeweeks staat Harm voor de klas aan het OSG 

Sevenwolden te Joure, waar hij geschiedenis en maat-

schappijleer doceert. Afkomstig uit Tijnje, woonachtig in 

Nij Beets voetbalt hij ook nog eens in Terwispel bij VV 

Wispolia.

De peilsters:
Tussen al het mannelijk geweld in hebben drie vrou-

wen zich de afgelopen jaren gemanifesteerd als peilster. 

Tjitske was de eerste peilvrouw, Alie sloot zich in het 

tweede jaar hierbij aan en dit seizoen is Monique, als 

opstapper, ook met regelmaat actief als peilster nu Alie 

door het kersverse moederschap niet altijd meekan. 

Tjitske de Groot (31) woont samen met onze lierenman 

Hans Hofstee in Tijnje. Ze 

is werkzaam op de recep-

tie/het secretariaat bij 

Van der Veen en Kromhout 

in Gorredijk. Als bevlogen 

peilster is zij bij bijna iedere 

training en alle wedstrijden 

actief. Naast skûtsjesilen is 

Tjitske actief bij de vol- leybalvereniging in Tijnje.

Alie Rodenburg (35) samenwonend met Jaap en moe-

der van Wietse Jan is de tweede vaste peilster. Ze is 

als opticien werkzaam bij Het Huis van der Meulen te 

Drachten. Alie is afkomstig uit Aldeboarn alwaar ze ook 

aan het water woonde en zo ook het skûtsje voor haar 

huis heeft mogen bewonderen tijdens de gondelvaart. 

Alie is in het voorseizoen dit jaar aan wal gebleven 

maar zal tijdens de IFKS uiteraard ook weer schitteren 

met de peilstok. Schitteren doet ze ook bij haar passie 

Jazzgymnastiek, ook beoefend zij pilates.

De lierenman:
Een lierenman doet meer dan alleen een zeil omhoog 

draaien. Hij is verantwoordelijk voor het trimmen van 

het zeil en niet te beroerd om het zwaard er tussendoor 

ook nog in te trappen. Deze taak behoort toe aan Hans 

Hofstee (37), broer van schipper Jaap. Hij is ook ver-

antwoordelijk voor het verzamelen van oud ijzer. Buiten 

het seizoen gaat het grootste deel van zijn tijd op aan 

allerlei werkzaamheden en onderhoud aan het schip. Als 

constructiebankwerker is hij werkzaam bij Landustrie 

in Sneek, hij woont samen met Tjitske. 

De fokkenist en zijn fokmaten:
De fokkenist is verantwoordelijk voor het voordek, sa-

men met zijn fokmaten stuurt hij het schip. 

Voormalig combineracer Reinder van der Meer is de 

eerste fokkenist. Reinder (34) woont samen met Sytske 

in Tijnje. Van beroep is Reinder zowel loonwerker als 

agrarisch ondernemer. In zijn spaarzame vrije tijd speelt 

hij recreatief volleybal samen 

met zijn fokmaat Jan. In de 

winter voert hij onderhoud 

uit aan het skûtsje.

Johan Hoen (28) onderne-

mer in tuinmachines, zit 

gewoonlijk ook bij de fok, 

bij afwezigheid van Rein-

der treedt hij op als fokkenist. Johan 

woont samen met Hendrika in Gorredijk. Johan 

assisteert Hans bij het inzamelen van oud ijzer en is 

verantwoordelijk voor de techniek van het schip. Als 

zelfstandig ondernemer gaat een groot deel van zijn tijd 

op aan het werk, zijn vrije tijd wordt voor een groot deel 

gevuld met het skûtsjesilen.

Begonnen als roefman is Jan Haantjes (31) sinds dit 

seizoen vaste fokmaat. Jan Haantjes is constructiebank-

werker bij Leenstra in Drachten. Ook hij is veelal bezig 

met onderhoudswerkzaam-heden aan het schip. Jan 

Haantjes woont in Tijnje.

Oene de Vries (36) is overal inzetbaar op het schip, 

veelal fungeert hij als tweede fokmaat op het voordek. 

Hij woont in Jubbega en heeft een relatie met Jolanda. 

Zijn groene vingers toont hij als hovenier bij Het Groene 

Even voorstellen...
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Bouwsteigers vanaf 

€ 39,- excl. BTW p/week!

Breewei 52, 8406 EG Tijnje
0513-572168

www.deriperkrite.nl

Wij zijn 7 dagen 
per week open

Dames- en Heren
Kapsalon

Annie’s Kapperij

Breewei 42

8406 EG Tijnje

0513-572720

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

• 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

watersport
Gorredi jk

bootinkoop
Gorredi jkwatersportgorredijk.nl

Tel.   0513 - 461355



info@klaaspostma.nl  www.klaaspostma.nl

‘t Rak 15
8406 EX  TIJNJE

Mobiel: 06-51646276
Fax: 0513-571574

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

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

Nu ook:

uitlezen / resetten alle auto merken

Een doodgewone maandagavond, de eerste werk-

dag zit er voor de meesten weer op. Voor restau-

ranthouder Auke Bouma (44) loopt zijn enige vrije 

dag in de week al weer ten einde. Wie had verwacht 

dat hij het deze dag dan rustig aan zou doen komt 

bedrogen uit. Na een dag een goede vriend van hem 

te hebben geholpen met het lossen van enkele dui-

zenden kippen, heeft hij zich met enkele vrienden 

verzameld in zijn Café Restaurant Overwijk.

Terwijl enkelen zich bezighouden met het warm stoken 

van een prachtig gedecoreerde rookton, rijgt Auke de 

ene naar de andere poon aan het spit. Auke is een ge-

zelschapsdier. Hij heeft het liefst mensen om zich heen, 

uiteraard een goede eigenschap voor een Café-baas. 

Niet voor niets bestiert Auke al meer dan 13 jaar zijn 

zaak in de Tynje. Auke is een echte dorpsman en staat 

altijd voor mensen klaar. Het is dan ook niet verwon-

derlijk dat Auke ons als vanaf het eerste uur steunde 

toen het plan ontstond om een skûtsje aan te schaf-

fen. “Kroegpraat”, dacht Auke eerst, maar eigenlijk wist 

hij wel beter, deze jongens droomden niet alleen maar 

maakten hun woorden ook waar. 

Het café was al jaren sponsor van de combinerace-ploeg 

die de ene naar de andere successen binnenhaalde. Een 

aanzienlijk deel van deze ploeg ging uiteindelijk over 

naar het skûtsjeteam.

Bewondering, heeft Auke, voor de manier waarop deze 

hechte ploeg tot stand kwam. Dit waren geen “snotbon-

gels” met zomaar een ideetje. Zij zouden zich inzetten 

voor de eer van het dorp. Om over te gaan tot hoofd-

sponsorschap hoefde Auke dan ook niet lang na te den-

ken: “jullie doen het voor het dorp, en het dorp staat er 

vol achter, ik dus ook”

Auke is ook trots op de prestaties van het skûtsje en 

mag hier graag in het restaurant ook honderduit over 

vertellen. Vooral over het begin van het avontuur vertelt 

Hart in Wolvega. Oene houdt van klussen, zowel aan 

zijn huis, als aan het skûtsje waar hij o.a. de roef deels 

van heeft betimmerd. Naast klussen is Oene ook een 

motorfanaat en maakt hij zomers menig ritje. Zijn huis 

heeft hij inmiddels te koop omdat hij Jubbega graag wil 

verruilen voor Tijnje.

De man achter de schermen:
Meer dan zomaar een 

opstapper is Christian 

Veenstra. Christian (31) 

werkt bij de gemeente 

Oostellingwerf als  be-

leidsmedewerker grond-

zaken. Op het skûtsje zul 

je hem niet vaak aantref-

fen. Christian is actief bij het beheer van de website 

en heeft een grote rol in de PR en sponsorcommissie. 

Daarnaast functioneert hij tijdens de IFKS als gastheer 

op het volgschip. Na jarenlang te hebben gevoetbald 

bij VV Tijnje is hij tegenwoordig actief als leider van het 

eerste elftal en is hij actief binnen de PR-commissie 

van deze club. 

De Opstappers:
Het is niet altijd even gemakkelijk om de vaste beman-

ning in voltallige bezetting bij elkaar te krijgen door 

verplichtingen als werk of familie. Een ploeg van vaste 

opstappers is daarom onmisbaar

Monique Menger (34) neemt in het voorseizoen de taak 

van Alie waar, daarnaast zal zij ons uiteraard ook tijdens 

andere wedstrijden en training vergezellen wanneer no-

dig. Monique is in het dagelijkse leven verpleegkundig-

specialist bij GGZ Friesland.

Bart de Vries (27) werkt als slager in Zwaagwesteinde 

en is woonachtig in Gorredijk, sedert vorig jaar is hij 

vaste opstapper en heeft als zwaardenman al enige 

wedstrijdervaring opgedaan.

Arjen Post (49)  woonachtig in Terwispel is als opstap-

per op meerdere plaatsen inzetbaar. Voor zijn beroep is 

hij verkeersleider bij Arriva.

Abe Reidinga (40) is verkoper van hout en bouwmate-

rialen bij Pontmeyer. Hij is vaak stand-in zwaardenman. 

Abe woont in Tijnje.

De laatste opstapper die wij dit jaar aan ons team heb-

ben toegevoegd is Gerrit Overwijk, met 51 jaar de oud-

ste aan boord. Gerrit is als Hoofd Voeding werkzaam te 

Lemmer, op het skûtsje zal hij acteren bij het zwaard 

of de fok.

hij steevast: “Het enige water wat de jongens ooit had-

den gezien was in de spoelbak, maar op het water had-

den ze nog nooit gezeten”. In het café bereikt het skût-

sjepraat haar hoogtepunt tijdens de IFKS. Menig gast 

informeert naar de prestaties van de dag. Bezoekers 

van de IFKS gaan na de wedstrijd nog even langs voor 

een hapje of een drankje. Ondertussen werken Auke en 

kok Peter dan alweer aan een warme maaltijd welke 

helmaal vanuit Tynje wordt afgeleverd bij het volgschip 

van ’t skûtsje. Als het even kan gaat Auke zelf ook mee 

om de sfeer te proeven en te informeren naar de uit-

slagen. Maar al te graag zou Auke de hele week mee 

willen, uiteraard is dit natuurlijk zeer lastig want het 

café kan natuurlijk niet zonder hem. Desondanks hoopt 

hij dit jaar in ieder geval twee dagen als scheepskok te 

kunnen verblijven op het volgschip en ’t Swarte Wief in 

actie te zien. Het mag duidelijk zijn dat hij met open 

armen aan boord zal worden ontvangen. 

Auke Bouma van Café Restaurant Overwijk herkent zich 

in de doelen van onze stichting. Het streven na mooie 

prestaties, altijd vooruit kijken en bovendien zorgen 

voor gezelligheid. Zowel Auke als de stichting hopen in 

de toekomst nog jarenlang vruchtbaar te kunnen sa-

menwerken.

“Het enige water wat de 
jongens ooit hadden gezien 
was in de spoelbak

•Loonwerk
•Aannemerij
•Bosbouw
•Bermonderhoud

Tel 0513-461696
De Streek 45A
8407EG Terwispel

info@jonker-terwispel.nl

www.jonker-terwispel.nl

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

Leenstra Machine en Staalbouw 
DRACHTEN                                         

DJ van der Geest Technische Dienstverlening 
TIJNJE                                                                                                                 

Het Groene Hart                                                                               
WOLVEGA 

H de Leeuw Keukenmontage                                                                      
TIJNJE 

Bruinsma Engineering                                                                          
TERWISPEL

Basissponsoren

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 onmoge-

lijk 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 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

Nu ook:
uitlezen / resetten alle automerken



Onder de naam Bruine Beer heeft ons skûtsje jarenlang meegestreden om de 

rode lantaarn in de kleine-a klasse van de IFKS. Niet dat toenmalig eigenaar 

Kijlstra dat erg vond, in tegendeel. Vader en zoon Kijlstra voeren vaak met 

een gelegenheid bemanning waarbij vooral de gezelligheid voorop stond. Het 

skûtsje was nog ingericht als toerschip en diende tijdens de wedstrijdenreeks 

ook nog eens als volgschip waarbij op een kilootje extra niet werd gekeken. 

Het schip had volgens velen gezien de vorm en bouw ook niet eens de potentie 

om überhaupt bovenin mee te kunnen draaien. 

Al tijdens de eerste tocht in het vroege voorjaar van 2008 van IJlst naar de nieuwe 

ligplaats in Langweer begonnen de eerste ideeën te borrelen om het schip meer 

geschikt te maken voor de wedstrijden. De naam was na ellenlange brainstorm en 

stemmingsrondes uit tientallen mogelijkheden gekozen en notarieel omgedoopt tot 

´t Swarte Wief. Een naam waarvan de spelling volgens taalpuristen niet ́ geef´ is maar 

volgens de legende prima 

kan worden weerlegd. 

Schipper Tjerk Hesling 

Hoekstra werd aange-

steld om de nieuwbakken 

skûtsje bemanning vanaf 

het absolute nulpunt op 

te leiden tot een zelfstandige 

skûtsje bemanning. Een intensief oefenprogramma werd opgestart waarbij ook de 

omgang met het schip in het algemeen en de theorie niet werden vergeten. Best 

spannend was het moment dat we voor het eerst zonder adviseur een avond gingen 

zeilen. Alle facetten van het zeilen met een platbodem kwamen aan bod en al gauw 

vond ieder zijn plekje aan boord. In het 1e jaar was het vooral nog adviseur Tjerk 

die het roer in handen had maar gaandeweg werd Jaap al opgeleid tot zelfstandig 

schipper. Waar we al heel snel achter waren was dat er heel wat overtollig gewicht 

van boord af kon en zo verdween er in rap tempo vele honderden kilo´s waardoor 

de waterlijn zienderogen lager kwam te liggen. Het 1e seizoen werd er nog gezeild 

met het bestaande tuig van UB-sails van de Bruine Beer. Op zich als tuig voor een 

toerschip zeer geschikt maar voor de wedstrijden net iets minder. Een grootzeil wat 

niet snel de wind lost was er mede oorzaak van dat we een week voor de 1e IFKS 

omsloegen op het Heegermeer. Gelukkig viel de schade nog enigszins mee al koste 

het wel weer extra dagen werk om de boel weer op orde te krijgen.

In het najaar van 2008 werd het schip in Grou, waar we een ligplaats hadden gevon-

den voor het volgende seizoen, uit het water gehesen en na en grondige spuitbeurt 

op de dieplegger gehesen en door Voolstra Transport naar Tijnje getransporteerd. 

Intussen was er al druk gefilosofeerd over hoe we het schip voor de toekomst com-

petitiever konden maken. Besloten werd om gedurende de 1e winter de romp cq 

het ijzerwerk en de daarop volgende winter de tuigage aan te pakken. Stapsgewijs 

omhoog dus met het idee dat een goede basis, de romp dus, het uitgangspunt moest 

zijn.

In de hal van STC is het skûtsje ontmanteld waarbij we er al gauw achterkwamen dat 

een vlakdikte rapport ook maar een wassen neus is. Het liep dus uit op een complete 

renovatie, wat na dik honderd jaar trouwe dienst ook wel eens nodig was. Zo is o.a. 

de complete romp gestraald, spanten deels vervangen, mastkoker en roef verplaatst, 

nieuwe dekken aange-

bracht en ten slotte is 

het schip ook nog ver-

lengd met 60 cm. De 

totale lengte van het 

schip kwam nu uit 

17,06 mtr. waarmee 

we nog net onder de 

maximale lengte van 17,10 voor de kleine A-klasse blijven. De complete renovatie 

is nauwgezet gevolgd door de technische commissie van de IFKS die vooral begaan 

is om de originaliteit van de vloot zo goed mogelijk te bewaken. De opbouw van 

het schip vond plaats in een hal van Jonker in Terwispel waar we alle weekends en 

doordeweekse avonden ruim nodig hadden om het schip weer op tijd in de vaart te 

krijgen. Als 2e grote wens hadden we een nieuwe mast op de lijst staan wat gezien 

de financiën pas een jaar later gerealiseerd zou kunnen worden. De huidige mast 

stond met een beetje voorstagspanning al naar voren gebogen en kronkelde met een 

zuchtje wind als een paling in een zout bad. In zo´n situatie kun je natuurlijk nooit 

een zeil goed uittrimmen op je schip. Op aanraden van Klaas Boersma is er voor een 

tussenoplossing gekozen door de mast in de lengterichting door midden te laten 

zagen en met een kromming weer te verlijmen wat de mastspanning enorm deed 

verbeteren. Nu de basis sterk verbeterd was konden we verder naar de volgende 

stap, het verbeteren van de tuigage. In de loop van het seizoen 2009 begonnen we al 

wat te experimenteren met gebruikte fokken voor licht en zwaar weer maar de grote 

wens was toch een nieuw grootzeil. Ondanks dat het nog een hele strijd was om alles 

financieel rond te krijgen konden we in de daarop volgende winter met zeilmaker 

Molenaar om tafel om een nieuw grootzeil en fok te bestellen. Omdat we al ons 

oude materiaal goed konden verkopen en het financiële plaatje dusdanig rond was 

konden we de complete tuigage en mast vervangen. Vanuit het dorpenfonds van de 

Rabobank kregen we zelf het aanbod om een compleet nieuwe giek te bekostigen. De 

mast en de giek werden vervaardigd door Boersma te Gorredijk, en in samenspraak 

met Molenaar konden we een geheel creëren waarbij met de laatste inzichten en 

innovaties in het skûtsjesilen rekening werd gehouden. Het silhouet van het skûtsje 

werd hiermee wel drastisch gewijzigd. Een langere mast met kortere giek en een 

hoog opgesneden zeil, waar onder gemiddelde weersomstandigheden het meeste 

rendement zou kunnen worden gehaald. Vanwege de veel hogere voorstagspanning 

moest ook de verstaging, opsteker etc. allemaal worden aangepast of verstevigd. Een 

grote verandering voor het aanzicht was tevens dat het grootzeil nu bruin van kleur 

is wat in samenhang met de witte fok een prachtig authentiek geheel vormt. Het 

Van Bruin 
     naar Swart

geheel kon onder perfecte omstandigheden op de opendag van 2010 in de nieuwe 

vaart aan het publiek gepresenteerd worden. Vlak voor de IFKS werden de zwaarden, 

welke we inmiddels hadden verkocht, vervangen, wat met een nieuwe lichtweer fok 

het geheel complementeerde. Het heeft nog wel de nodige tijd en moeite gekost, 

vaak bijgestaan door de juiste kenners binnen de skûtsjewereld, om alles goed uit 

te trimmen, wat overigens een proces is wat ook de komende jaren nog de nodige 

aandacht zal vergen.

Over de vorderingen tot nu toe zijn we dik tevreden maar we blijven natuurlijk altijd 

vooruit kijken. Zo hebben we afgelopen winter de motor uit het schip gehaald en 

vervangen voor een buitenboordmotor die aan het roer is geconstrueerd. Het grote 

voordeel wat we hieraan behalen is een stuk gewichtsbeperking en de waterlossing 

van de kont die enorm verbeterd doordat de schroef verdwenen is en daardoor ook 

de achterskeg weer in oorspronkelijke staat gebracht kan worden. Komende winter 

is het de bedoeling dat we de romp van het schip nog verder verbeteren door een 

aantal overlappingen in het plaatwerk te minimaliseren en het geheel strak af te 

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

www.stcheerenveen.nl
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Café Restaurant Overwijk 
Heawei 9 8406 AV Tijnje
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Ik zie, ik zie, 
en de kleur is...

Pompmakker 7 • 8447 GJ Heerenveen • T: 0513-572939
 info@groenewoldreclame.nl • www.groenewoldreclame.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


