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Wedstrijdkalender 
2014
IFKS 2014 (2 auguStuS tot en met 9 auguStuS)

 Datum Wedstrijd 
Za. IFKS  02-08-2014  Hindeloopen  10:00

ma.  04-08-2014  Stavoren  10:00

Di.  05-08-2014  Heeg  10:00

Wo.  06-08-2014  Sloten  10:00

Do.  07-08-2014  echtenerbrug  10:00

Vr.  08-08-2014  Lemmer  10:00

Za.  09-08-2014  Lemmer (Finale)  10:00

naSeIZoen

 Datum Wedstrijd 
tuke Joekiebokaal  13 september 2014 09:30 

Friese Hoek race  4 oktober 2014 10:00 

Friese Hoek race  5  oktober  2014 10:00 

IFKS Slotwedstrijd  11  oktober  2014 10:00 

Roekoepole race  18  oktober  2014 10:00 

Roekoepole race  19  oktober  2014 10:00



Beste Skûtsje-
liefhebbers,
Voor u ligt weer een splinternieuw maga-

zine, welke weer boordevol informatie staat 

over het reilen en zeilen binnen onze stich-

ting. na een enerverend kampioensjaar zijn 

we in de wintermaanden druk bezig geweest 

om onderhoud te plegen aan ‘t Swarte Wief. 

In de tussentijd is ook ons kleine skûtsje ver-

kocht, het schip gaat verder onder de naam 

eemlander en komt dit seizoen weer uit in 

de a-klein. Het zal voor onze bemanning een 

spannend jaar worden. Vorig jaar konden 

we nog onbevangen starten in de C-klasse. 

nu, uitkomend in de B-klasse, zijn we een 

treetje hoger en zal er zowel zeiltechnisch 

als tactisch behoorlijk bijgeleerd moeten 

worden.  Wij zijn in de gelukkige omstandig-

heden dat er qua bemanning weinig verloop 

is, waardoor we met zijn allen door kunnen 

bouwen aan een goed team. Wij zijn dit jaar 

natuurlijk veel op het water, maar ook onze 

andere activiteiten en acties blijven door-

gaan. Kijk voor de meest actuele informa-

tie op onze website. Wij kijken uit naar een 

sportief en boeiend zeilseizoen,  waarin we 

hopelijk weer veel zullen leren. namens de 

stichting wens ik u een fijne zomer en ho-

pelijk tot ziens tijdens de wedstrijden of de 

andere activiteiten van ‘t Swarte Wief.

    Paul de Koster,  

    
Voorzitter

Voorbeschouwing 
IFKS 
2014

Zorgt 't Swarte Wief weer 
voor een verrassing?
Het is moeilijk te bepalen wie dit jaar de 

favorieten zijn, in de B-klasse zitten natuur-

lijk veel schepen en schippers die maar wat 

graag de overstap willen maken. maar liefst 

vijf skûtsjes waren vorig jaar uit op de twee-

de plaats achter de ongenaakbare Froukje 

meijer. Vier skûtsjes maakten uiteindelijk de 

promotie. Vanuit de a-klasse degradeerden 

drie skûtsjes. 

De eerste schipper, die ik wil toelichten, is 

ulbe Zwaga. Hij keerde vorig jaar terug in de 

skûtsjewereld en werd derde met de oude 

Zeug. Dit jaar werd duidelijk dat Zwaga 

niet met het schip verder zou gaan varen en 

dat zijn avontuur tot een jaar beperkt zou 

blijven. echter, vlak voor de inschrijfdatum 

meldde hij zich alsnog aan met het schip 

de gerrit Ynze. Dit schip degradeerde met 

schipper Koos Lamme vorig jaar uit de B-

klasse. echter kijkt men bij de IFKS naar de 

schipper en niet naar het schip wat het pro-

moveren en degraderen betreft. Zodoende 

komt ulbe Zwage uit met de gerrit Ynze. De 

oude Zeug komt dit jaar uit in de C-klasse en 

wordt gevaren door eerder genoemde Koos 

Lamme. Het is de vraag of ulbe het schip 

naar voren kan loodsen, maar als ulbe mee-

doet mag je er vanuit gaan dat dit schip niet 

in de onderste regionen zal varen.

Vorig jaar onze naaste concurrent, Lucas 

Bouma met de snelle grutte Pier, dit jaar 

ongetwijfeld weer te vinden in de titelstrijd. 

Dit robuuste schip zal ongetwijfeld azen op 

een kampioenschap en de promotie naar de 

klasse waarin het al eerder kampioen is ge-

worden. Daarom is dit  geen onrealistische 

verwachting. ook Bas Krom promoveerde 

indirect naar de B-klasse. ook hij droeg vorig 

jaar bij aan de spanning in de C-Klasse met 

wisselende prestaties en ging hij altijd volop 

in de aanval.

 

ook in de B-klasse van 2013 zitten enkele 

skûtsjes die gaan jagen op een topklassering. 

De Lege Walden van Willem Prins is steevast 

bovenin te vinden en voer zelfs enkele ma-

len in de a-klasse. Voor Boornbergum komt 

Sint Bekkema uit. Zijn skûtsje de Verandering 

was voor onze bemanning de eerste kennis-

making met een skûtsje. na een middagje 

op het schip te hebben vertoefd, maakten 

wij de beslissing om zelf ook een skûtsje aan 

te schaffen. Vorig jaar leek hij ook mee te 

strijden om promotie, maar door een slechte 

start aan het begin van de week bleek een 

zesde plaats het hoogst haalbare. ondanks 

een knappe dagoverwinning. 

andere schepen, die wellicht voorin mees-

trijden, zijn de gedegradeerde schepen 

Singelier en de Drie gebroeders. Beide sche-

pen beleefden een slecht kampioenschap in 

2013 en waren veelal in de achterhoede te 

vinden. ook de Lonneke zal hopen op een 

beter kampioenschap. In het begin van de 

week lagen zij nog op koers voor promotie, 

maar de laatste drie dagen wisten zij de juis-

te koers niet meer te vinden en kwamen zij 

met het snelle schip slechts op een achtste 

plaats terecht.

Dat voorspellen moeilijk is, heb ik al eerder 

uitgelegd. toch waag ik mij op persoonlijk 

titel hieraan. Hieronder een overzicht.

Favorieten: ’t Swarte Wief, grutte Pier,  

 Lonneke en de Lege Walden

outsiders: gerrit Ynze, Singelier, Verwis-

 seling, Drie gebroeders

middenmoot: Sinnekening, de Verandering,  

 De eenvoud, Hoop op Zegen,  

 ulbe Zwaga 

achterhoede: twee gebroeders, Sted Sleat, 

 Hoop op Zegen (gaastmeer)

Harm de Jong

Dankzij het prachtige kampioenschap in 2013 mogen wij dit jaar deelne-
men in de B-klasse. Dit zal de laatste horde zijn richting de a-klasse, het 
hoogst haalbare podium binnen de IFKS. Vorig jaar konden wij ons nog 
in de underdogpositie manoeuvreren met ons onbekende nieuwe schip. 
nu een jaar verder weten wij dat de ogen op ons zijn gericht. In de B-
klasse komen wij veel nieuwe tegenstanders tegen. In deze vooruitblik zal 
ik trachten te omschrijven wie onze grootste tegenstanders zullen zijn op 
basis van eerdere resultaten. 



een droomscenario, die niemand had durven schrijven, ontvouwde zich vo-
rig jaar. een roes waaruit onze bemanningsleden deze week zijn ontwaakt. 
Kampioen in de C-klasse, alle verwachtingen werden overtroffen. niemand 
had een jaar geleden gedacht dat wij hiertoe in staat waren. trainen en 
trimmen in een zeer korte tijd en dan het ongelooflijke waarmaken. 

2013 was een

Donderdagavond voor de IFKS besloten wij om onze voorberei-

ding te verbeteren ten opzichte van voorgaande jaren. Wij zochten 

het IJsselmeer op om de golfslag hier te voelen. Helaas stonden er 

slechts een paar rimpeltjes op het IJsselmeer en was de waarde van 

de training nou niet bepaald hoog te noemen. Diezelfde avond ko-

zen Hans, tjitske en ik ervoor om te overnachten op het skûtsje, 

opdat wij de vrijdag de hele opening konden meemaken. Die mid-

dag vergezelden alie en Jaap ons bij een helse tocht over het IJs-

selmeer, waarbij ons buitenboordmotortje en de brandstoftank ons 

net niet in de steek lieten. Wij leggen aan in de pittoreske haven 

van Hindeloopen en genieten van de opening totdat Johan Hoen 

ons op komt halen om weer terug te reizen naar Stavoren alwaar 

de ortolan ligt.

Hier neem ik mijn intrek in de hut met onze schipper en zijn vrouw. 

na een goede nacht, die voor mijn slapies wat minder bleek, rijden 

wij in twee etappes met de taxibus van moll weer naar Hindeloop-

en. Het waait, en niet zo’n beetje ook. De reef erin en een half uur 

voor de wedstrijd laten wij Wim Ziel naar de boot brengen door 

Klaas-Jan van der Krieke. al stuiterend over het water wordt de 

schotenman naar ons toegebracht. Sponsoren zijn getuige van de 

ruige omstandigheden op het water. na een zware wedstrijd die 

soms meer van overleven dan zeilen heeft, worden wij vierde. Blijd-

schap alom, want we zitten in de top 5! De grotere schepen grutte 

Pier en de oude Zeug worden respectievelijk eerste en tweede. 

Die avond gaan wij op weg naar de prijsuitreiking, puur uit belang-

stelling en voor de gezelligheid. Hiervoor hebben wij nog gezellig 

gebarbecued met de sponsoren. een overheerlijke barbecue van 

onze Keurslager Stornebrink. na de prijsuitreiking kijken wij nog 



even in Stavoren. Sommigen zoeken het café op en enkelen eindi-

gen in de plaatselijke disco. 

De zondags wordt er niet gezeild. Wij varen een stukje met de klip-

per over het IJsselmeer en een groot deel van de opvarenden neemt 

een duik in het water om af te koelen bij de hoge temperaturen. 

Wij eten nog wat, maken het nog gezellig en gaan vroeg op de kooi 

om ons op te maken voor de wedstrijd op Stavoren.

op de maandag is de wind geen spelbreker, er hoeft niet gereefd 

te worden en ons schip kan aardig uit de voeten. Wel heel aardig, 

want wij zeilen fantastisch richting de tweede plaats. als dan de 

Verwisseling in de problemen komt en een rondje moet draaien, 

nemen wij ook nog eens de eerste plaats over. Deze geven wij niet 

uit handen en we staan zowaar met een dagprijs handen. Vervol-

gens gaan wij met de ortolan en het skûtsje door de sluis. Het skût-

sje leggen wij voor de kruitmolen neer en alhier is het zeer gezellig 

op het terras. Vervolgens vindt de prijsuitreiking plaats en worden 

wij eigenaar van de mooiste prijs die deze week is uitgegeven. een 

beeldje van de Vrouwe van Stavoren. Wij trekken vervolgens naar 

Heeg en gaan hier voor anker.

op Heeg beleven wij een prachtige start. Wij vliegen naar de eerste 

plek bij de bovenste ton op de hielen gezeten door ulbe Zwaga. 

Hij zet alles op alles om ons voorbij te zeilen. met dit duel gooit hij 

uiteindelijk zijn eigen glazen in als de grutte Pier hem voorbij zeilt. 

Voor ons is een tweede dagoverwinning een feit. onze aspiraties 

worden naar boven gesteld en er wordt stiekem gedroomd. Wij 

gaan voor anker in Sloten en rijden in een volle taxibus naar Heeg 

alwaar de huldiging plaatsvindt en waarvan wij terugkomen met 

een tas vol gewonnen boodschappen.

ongekend topjaar
op het ondiepe Slotermeer spookt het woensdagochtend. Bij het 

inzeilen lijkt er weinig aan de hand. Vlak voor de start neemt de 

wind toe en gaan wij allemaal vals over de start. een herstart gaat 

plaatsvinden en wij besluiten om het grootzeil nog snel te reven. 

echter niet snel genoeg, want op het moment dat het grootzeil 

weer gehesen is, rest ons weinig tijd meer voor de start. Wij starten 

zo zeer ongunstig en liggen in het achterveld. een inhaalslag vindt 

plaats maar mede door een voorrangsfout van een collega vinden 

wij geen aansluiting bij de voorhoede. Wij staan weer met beide 

benen op de grond, want we komen niet verder dan een vijfde 

plaats.

Wij kunnen ons geen fouten meer permitteren. Waar velen uitza-

gen naar het feest in de tent bij Sloten nemen wij met zijn allen de 

beslissing dat wij best een feestje kunnen overslaan. Wij vertrekken 

naar het viaduct bij het tjeukemeer en vermaken ons die avond 

met de volgschipquiz die door ondergetekende is geleid. De vol-

gende ochtend ontwaken wij vroeg om eerder het water op te zoe-

ken dan anders (onze schotenman nam dit wat te letterlijk). nadat 

deze was voorzien van droge kleding begon men toch meer dan 

op tijd met inzeilen. Dit wierp haar vruchten af want op het tjeu-

kemeer bij echtenerbrug werd van start tot finish geleid. Voor de 

derde maal een eerste prijs en wij mogen weer gaan dromen. na de 

wedstrijd vertrekken wij richting Lemmer om daarna met de taxibus 

weer naar echtenerbrug te rijden voor een prachtige huldiging met 

spreekstalmeester age Veldboom. 

Lemmer, twee wedstrijden: één op vrijdag en één op zaterdag. Het 

zijn voor mij slapeloze nachten, alles spookt door mijn hoofd. Ik zie 

allerlei scenario’s voor mij en maak mij vooral druk om de wind. 

als deze ook maar iets aanhaalt dan moeten wij weer reven 

en daar hebben wij deze week nou juist op verloren. maar 

zie daar er staat een mooie windkracht 3 tot 4. Helaas geen 

grote baan door een zandloperroute, ook 

geen voordewindse rakken. 



euforie bij de bemanning, ook al hadden wij hiervoor in een eerder 

stadium getekend.

niks mag nu misgaan, wij moeten voor de grutte Pier eindigen 

of er vlak achter. Bij twee plaatsen verlies is er geen kampioen-

schap. gespannen zit menig bemanningslid voor de start op het 

skûtsje. Sommigen trillen, anderen voelen zich misselijk. maar één 

ding is zeker: wij gaan ervoor. Vlak voor de start gaat het mis. Bij 

het afremmen raken de grootschoottouwen in de knoop. De giek 

aanhalen wil zo niet en met mankracht wordt de giek naar binnen 

geduwd. In een mum van tijd wordt de knoop eruit gehaald, maar 

de start is mislukt. Wij komen op een vijfde plaats, maar wij liggen 

tenminste nog vlak achter de grutte Pier. De zenuwen jagen door 

het lijf, maar het skûtsje heeft er zin in. Wij gaan over de Yde heen, 

wij pakken Lucas Bouma en wij varen vanaf een derde plaats op 

kampioenskoers met Bouma in ons kielzog. op de gatebaan we-

ten wij naar onze bakboordroute Bas Krom voorbij te gaan, maar 

ook Bouma gaat er voorbij. De oude Zeug blijft vooraan totdat wij 

voor hem langs kruisen en als eerste de bovenste ton ronden. nu is 

het nog één voordewinds rak. enkelen raken al in extase, dit kan 

niet meer misgaan, anderen sommeren om de kop er bij te houden 

want de wedstrijd is pas over als het eindschot heeft geklonken. 

Hert finishschip ligt naast de gate. Dan is het moment daar dat 

onze opsteker door de gate gaat en het skûtsje doet volgen. Het 

schot klinkt en een gejuich gaat op onder de bemanning en vanaf 

het volgschip. een schare menigte vanaf het strand juicht luidkeels. 

In de zwaarste C-klasse sinds jaren komen wij als nieuwkomer als 

winnaar uit de bus. een feest barst los, dat twee dagen aanhoudt. 

In de sluis bij Lemmer, ’s avonds in de feesttent en die dag erop bij 

Café overwijk. een prachtig nieuw hoofdstuk wordt toegevoegd 

aan ons jongensboek!

onze start is aardig, maar wij komen op stuurboord naar de eerste 

ton. Voorrang heb je dus niet. De eerste twee schepen ronden op 

bakboord de eerste ton. er zit een gaatje tussen deze twee en de 

volger. Kunnen wij ertussen, onze voordekker wil er achterlangs. 

Jaap is hier niet van gediend en ziet de situatie beter. Hij stuurt 

het schip overstag en heeft net genoeg ruimte. Wij liggen derde 

in plaats van laatste, een geweldige keuze, opluchting alom. De 

Verwisseling maakt een fout en draait een rondje. Wij schuiven 

een plek op en liggen achter onze concurrent Lucas Bouma van de 

grutte Pier. nu wordt het spannend. Wij lopen weer in op de voor 

ons gestarte B-klasse. Lucas Bouma zet alles op alles om zijn plek 

te verdedigen en de leiding te nemen in het klassement. Hij kiest 

hiervoor een route door het midden. Wij zetten door overzeilen de 

ideale lijn voor de ton. Via bakboord snellen wij richting deze ton 

langs diverse B-skûtsjes die de lijn massaal krap aanhouden. Lucas 

Bouma komt over stuurboord naar de ton en raakt verstrikt in de 

drukte alhier. Hij moet voorrang geven en raakt de ton. met onze 

slag zijn wij hem al voorbij en hij dient ook nog een rondje te draai-

en waardoor hij de wedstrijd als derde eindigt. wij zijn weer eerste 

en gaan met nog één wedstrijd te gaan aan kop.

Die middag speelt emiel van de Hûnekop op ons volgschip. Jaap 

schittert door afwezigheid. Klaas Jansma vindt het na zes jaar tijd 

om Jaap eens aan de tand te voelen op de televisie. Die avond dui-

ken wij kort de feesttent in om de prijs in ontvangst te nemen. Ver-

volgens zoeken wij onze kooi weer op.

met 1,2 punten voorsprong op Bouma is het niet lekker slapen voor 

mij. Dat wij minimaal tweede zijn leidt nog niet tot de grootste 
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natuurlijk kan ook niemand om annie Stornebrink heen. Zij is het 

die de broodjes smeert voor gasten en bemanning en altijd men-

sen bereid vindt om haar hierbij te helpen. Wanneer iemand zijn 

schoonmaaktaken vergeet, zal zij op haar eigen lieftallige wijze 

diegene aansporen om dit toch maar te doen. uiteraard zorgt zij 

ervoor dat de turfgerookte worst van haar vader de weg naar het 

bovendek vindt. 

een ieder bemanningslid heeft natuurlijk ook taken om te verrich-

ten. Dankzij ons vaste trio worden zij voor een groot deel ontlast 

van de werkzaamheden, die het volgschip van hun vraagt. Vele vrij-

willigers op het volgschip ondersteunen de crew en hiermee wordt 

de geoliede machine gecreëerd, die een gastvrij volgschip oplevert 

welke tevens een oplaadpunt voor de bemanning is.

of het een versterking is, is altijd maar afwachten, maar dit sei-

zoen zal ik het trio ook fulltime ondersteunen. Christian zal mij de 

taken geven, annie zal mij hier telkens aan herinneren en Klaas-

Jan zal mijn handen zo weinig mogelijk richting het stuur van het 

rubberbootje laten komen. uiteraard kijk ik uit naar mijn nieuwe 

functie binnen de crew. mijn taken zullen het bijhouden van de 

wedstrijdverslagen zijn, alsmede het onderhouden van de officiële 

IFKS-twitter. Waarschijnlijk zal het hier wel niet bij blijven aange-

zien Christian mij te goed kent. 

De oase van rust voor de bemanning na een wedstrijddag tijdens 

het kampioenschap. Het oplaadpunt voor de batterijen van onze 

bemanning. een bron van vermaak voor gasten. Wij hebben het na-

tuurlijk over ons volgschip. Het is alles behalve overbodige luxe dat 

onze stichting tijdens deze week een volgschip vastlegt die aan de 

hierboven genoemde eisen voldoet. een goed bed, een fatsoenlijke 

maaltijd en een knusse plek om de gang van zaken te bespreken is 

natuurlijk van groot belang om de bemanning fit en gemotiveerd 

te houden. ons volgschip leent zich hier uiteraard perfect voor.

echter is het schip zelf het halve werk. om de bemanning voor 

een wedstrijddag weer op te laden zijn er enkele mensen achter 

de schermen actief, die geen deel uit maken van de bemanning, 

maar een wezenlijke bijdrage leveren aan de gang van zaken op 

het volgschip. 

als eerste dien ik ons logistiek manager, gastheer en PR-man Christi-

an Veenstra te benoemen. Hij regelt de catering met Café overwijk, 

zorgt ervoor dat de boodschappen van de wal worden gehaald, dat 

niemand een schone afdroogdoek vergeet, dat merchandise wordt 

verkocht , dat iedere gast veilig aan boord komt, dat mensen wor-

den ontvangen op het schip met een introductieverhaal en nog veel 

meer. Christian is de stuurman op het volgschip. Hij zet de koers voor 

de week uit, spreekt zijn bemanning aan en verdeelt de taken. 

Dan Klaas-Jan van der Krieke. Vanaf het eerste uur maakte hij al 

tijd vrij om de inspanning van de bemanning te volgen. Langzamer-

hand wist hij ook zijn plekje op het volgschip te vinden en maakten 

enkele overnachtingen plaats voor de volle week. nooit te beroerd 

om zijn hand uit te steken. Zijn handen zitten het liefst aan het 

stuur van onze rubberboot. Hij brengt gasten aan boord, vaart rond 

met de pers, voorziet desnoods drenkelingen van droge kleding en 

is altijd stand-by om op het laatst nog een extra bemanningslid aan 

boord te brengen.

Twitteren, 
smeren, bedienen 

 en uitleggen
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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 
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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 
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knappen. tevens zijn van deze werf geen skûtsjes aan de top van de 

IFKS of SKS te vinden.  men vond het vele werk en het risico van de 

rompvorm waarschijnlijk te groot. alle  skûtsjes van deze werf zijn 

over het algemeen vrij smal op twee skûtsjes na:  die van ons en nog 

een skûtsje waarvan de status niet bekend is.  De afwijkende vorm 

zit  ‘m vooral in de  zeer ronde kimmen (overgang van het platte 

vlak naar de zijkant van het skûtsje). Dit schijnt nadelig te zijn voor 

stabiliteit en het hoog aan de wind zeilen.  echter in combinatie 

met een breed schip worden deze nadelen waarschijnlijk groten-

deels teniet gedaan (onze mening).  Wat ons gelijk opviel  tijdens de 

eerste trainingen van vorig jaar is dat we met behoud van snelheid 

zeer hoog aan de wind kunnen zeilen. Hier waren we blij door ver-

rast. Dit is dan tevens ook ons belangrijkste wapen geweest tijdens 

de afgelopen IFKS. Het lijkt erop dat een ingewikkelde combinatie 

van een breed schip, ronde kimmen, grote  zwaarden en de juiste 

tuigage  kan leiden tot een topper, aangezien we ook nog lang niet 

alle varianten geprobeerd hebben,  zijn we ervan overtuigd dat er 

nog meer uit dit skûtsje is te halen. met harde wind hebben we nog 

wat moeite, maar we gaan komend seizoen hard werken om dit 

beter onder controle te krijgen.

nu maar hopen dat men over drie of vier  jaar manmachtig op zoek 

gaat naar het andere brede skûtsje van deze werf aangezien dan 

misschien wel gebleken is dat zo’n skûtsje onverslaanbaar is.  een 

ander scenario kan zijn dat wij toch nog op zoek moeten naar een 

verdwaalde Piipster. De tijd zal het leren.

Vaak krijgen we de vraag waarom we het afgelopen 
seizoen zo succesvol waren en waarom het skûtsje op 
dit moment zo snel gaat. Dit is natuurlijk niet zo ge-
makkelijk te zeggen en hangt van vele factoren af. In 
dit stukje toch een kort probeersel om uit te leggen 
hoe wij het zien, en waarom we destijds voor dit casco 
gekozen hebben.

Zoals al in een eerder Swarte Wief magazine is geschreven,  ke-

ken we al tijdens ons kleine a avontuur om ons heen om een ge-

schikt casco aan te kopen, aangezien onze doelstelling toch was om 

ooit in de grote klasse uit te komen.  Wat is nu een geschikt casco?  

Veel skûtsjekenners zweren bij de Piipsters van de Roorda Werf uit 

Drachten, dit zijn dan ook veruit de snelste skûtsjes door hun mooie 

kop, de “bolle wangen” en hun “geveegde kont”. (De uitleg over 

deze benamingen zijn te vinden in diverse boeken van Klaas Jansma 

en daar gaan we dan ook niet verder over uitweiden).  De Piipsters 

zijn echter niet te koop en anders onbetaalbaar, er schijnen nog 

ergens een of twee Piipsters om te zweven in engeland of Frankrijk, 

een daarvan is inmiddels gevonden en aangekocht door Sikke Heer-

schop. een Piipster was voor ons dus geen haalbare optie. Daarom 

hebben we onze ogen opengehouden  voor wat anders.  Diverse 

skûtsjes zijn de revue gepasseerd: de één te smal, de ander te vier-

kant, tot we stuitten op ons huidige skûtsje. een breed schip wat 

al jaren afgezonken in de waters lag bij Koudum.  toch maar eens 

verdiepen in dit casco en met name uitvogelen waarom het nooit 

opgeknapt is tot wedstrijdschip. We denken dat de sterk afwijken-

de vorm en de zeer slechte staat van de romp andere skûtsje lief-

hebbers ervan hebben weerhouden dit casco aan te kopen en op te 

Top -
skûtsje 
               of niet?
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In de twee voorgaande edities van ons magazine hebben we u op de 

hoogte gehouden van de vorderingen rondom het restauratieproject "van 

casco tot wedstrijdskûtsje". Dat we vorig jaar, slechts twee jaar na aank-

oop van het oude casco van "de Jonge Willem", het nieuwe wedstrijd-

skûtsje tijdens de open dag van de stichting konden presenteren, overtrof 

enigszins alle verwachtingen. In de voorgaande twee edities hebben we 

de voortgang kunnen volgen van een oud roestig casco tot een prachtig 

skûtsje, waarvan we met trots kunnen zeggen dat er weer een prachtig 

stukje Fries erfgoed voor het nageslacht bewaard is gebleven. Inmiddels 

heeft dit prachtige skûtsje ook bewezen als wedstrijdschip uitstekend in 

de voorste gelederen mee te kunnen komen.

Wegens tijdgebrek konden we vorig jaar met hulp van de inmiddels ver-

huisde dorpsgenoot Idse Billekamp slechts maar een begin maken met 

het meest essentiële houtwerk in de nieuwe roef. Onder leiding van de 

‘houtmannen’ Oene en Abe is er afgelopen winter druk gewerkt om de 

roef van binnen weer zo traditioneel mogelijk te betimmeren. Ook nu heb-

ben we weer hulp aangeboden gekregen. Dorpsgenoot en timmerman 

Schoonheid 
zit van binnen

Johannes van der Iest heeft ondermeer prachtige paneeldeurtjes met 

Swarte Wief-logo voor de kastjes geproduceerd. Zo krijgt de roef lang-

zaam maar zeker weer een prachtige authentieke uitstraling. Wellicht dat 

we de roef de komende winter met nog een aantal originele elementen 

kunnen verfijnen.

Stationsweg 24a Gorredijk

Tel: 0513 462862

 www.fysiogorredijk.nl
Alde Dyk 23 Terwispel, Tel: 06 81575285
e-mail: hdeboer01@home.nl
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De bemanning
Naam Jaap Hofstee

Functie Schipper

Geboortedatum 10 maart 1977

Woonplaats Tijnje 

Beroep  Projectleider bij Philips in Drachten

Naam Bart de Vries

Functie Zwaardenman

Geboortedatum 9 juni 1984

Woonplaats Gorredijk 

Beroep  Werkzaam bij slagerij Spijkerman 

 in Akkrum

Naam Anne van den Berg

Functie Schotenman

Geboortedatum 30 september 1971

Woonplaats Tijnje

Beroep  Werkvoorbereider Mokobouw 

 Tankinstallaties BV 

 in Heerenveen

Naam Tjitske de Groot

Functie Peilster

Geboortedatum 2 juli 1979

Woonplaats Tijnje 

Beroep  Receptie/Secretariaat bij 

 Van der Veen en Kromhout 

 in Gorredijk

Naam Johan Hoen

Functie Assistent lierenman

Geboortedatum 15 april 1983

Woonplaats Gorredijk

Beroep  Eigenaar Johan Hoen Tuinmachines 

 in Gorredijk

Naam Alie Rodenburg

Functie Peilster 

Geboortedatum 7 april 1975

Woonplaats Tijnje 

Beroep  Opticien bij 

 Eyewish Opticiens Heerenveen

Naam Sipke Lageveen

Functie Derde schotenman/roefman

Geboortedatum 25 december 1979

Woonplaats Tijnje

Beroep  Werkvoorbereider/Servicemonteur 

 bij Molenmaker Techniek BV 

 in Sneek 



Naam Jan Haantjes

Functie Voorhouder bij de fok

Geboortedatum 2 augustus 1979

Woonplaats Tijnje

Beroep  Constructiebankwerker bij Leenstra   

 Machine en Staalbouw in Drachten

Naam Paul de Koster

Functie Adviseur

Geboortedatum 12 februari 1975

Woonplaats Tijnje

Beroep  Directeur Eigenaar 

 STC Noord Nederland BV 

 in Heerenveen

Naam Oene de Vries

Functie Voorhouder bij de fok

Geboortedatum 8 september 1974

Woonplaats Jubbega

Beroep  Voorman hovenier bij 

 Het Groene Hart in Wolvega

Naam Reinder van der Meer

Functie Fokkenist

Geboortedatum 17 juli 1976

Woonplaats Tijnje 

Beroep  Loonwerker bij Loonbedrijf Jonker 

 in Terwispel

Naam Hans Hofstee

Functie Lierenman 

Geboortedatum 8 maart 1974

Woonplaats Tijnje 

Beroep  Constructiebankwerker bij 

 Landustrie in Sneek

Vaste Opstappers:

Wim Ziel

Arjen Post

Monique Menger

Gerrit Overwijk

Abe Reidinga

Naam Haiko Lageveen

Functie Voordekker

Geboortedatum 24 maart 1982

Woonplaats Achlum

Beroep  Mede-eigenaar Loonbedrijf 

 Lageveen in Achlum

Naam Richard Veenstra

Functie Schotenman

Geboortedatum 6 augustus 1976

Woonplaats Tijnje

Beroep  Servicemonteur Energiewacht Groep



Voor deze editie van ‘Yn petear mei’ gingen we bij 
Tjitske de Groot op bezoek om uit te zoeken wat haar 
rol op skûtsje 't Swarte Wief is en om haar even nader 
aan u voor te stellen. 

tjitske is als sinds het begin van ’t Swarte Wief avontuur bij het 

skûtsje betrokken. eerst nog vooral als supporter en ondersteuning 

bij activiteiten, maar na het eerste seizoen is ze zelf actief op het 

skûtsje als peilster. tjitske is 34 jaar, werkt als secretaresse bij Van 

der Veen & Kromhout in gorredijk en woont samen met lierenman 

Hans Hofstee aan de Riperwei in tijnje. Vooral door het aanstekelijk 

enthousiasme van Hans is tjitske al gelijk vanaf het begin ook met 

het skûtsjevirus besmet geraakt. naast het skûtsjesilen is ze in haar 

overige vrije tijd actief bij volleybalvereniging tijnje zowel bestuur-

lijk als op het speelveld. aan boord van het skûtsje is tjitske samen 

met de andere dames alie en monique voornamelijk verantwoor-

delijk voor het peilen.

Wat doe je zoal aan boord als peil-
ster?  
als ik aan boord stap gaan we, nadat we de peilstokken uit het ruim 

hebben gehaald, met een pot vet over het skûtsje om de zwaarden 

en de gaffelbek in te vetten. Hierna zetten we samen met de man-

nen van het achterdek de zeillatten in het grootzeil.

als peilster heb je een super mooi plekje aan boord. Vanuit het mid-

den heb je goed overzicht en krijg je zowel van het voordek als van 

het achterdek alles mee, daar leer je veel van. Het peilen doe ik 

samen met alie of monique. Door training en wedstrijden vullen we 

elkaar inmiddels goed aan. 

Door het peilen van de dieptes kunnen we samen met de zwaarden-

mannen bepalen hoeveel zwaard er gestoken moet worden om het 

skûtsje zo scherp mogelijk aan de wind te kunnen houden, zodat 

we zo weinig mogelijk meters maken richting de ton. De diepte 

verandert continu. Daarom is snel reageren op elkaar erg belangrijk 

om te voorkomen dat het zwaard aan de grond komt. Ik zit vaak 

aan stuurboordkant. 

Heb je naast het peilen nog overige 
taken aan boord? 
Wanneer je vrij bent van peilen kun je  bijspringen waar dat nodig 

is. Vlak voor een voordewindse rak brengen we de fokkeloet naar 

voren, helpen we mee de fokkeloet in de fok te zetten of te bor-

gen, springen eventueel bij met een prikstok en drukken de giek 

mee uit. Bij afwezigheid van een van de bemanningsleden sta ik wel 

eens in de roef om de schoot van het grootzeil te borgen of te laten 

vieren. Vanuit deze positie en de ervaringen van de rest heb ik meer 

inzicht gekregen over de wind. Je ziet hier gelijk wat er gebeurt 

nadat bepaalde veranderingen zijn doorgevoerd.

Hoe ervaar je een wedstrijd? 
Ik vind elke wedstrijd weer spannend. Vooral de start en het laatste 

rak. er zijn zoveel factoren die meespelen. Je weet nooit hoe het 

loopt. Wanneer we goed starten hebben we daar de hele wedstrijd 

voordeel van. Ik vind het ook geweldig om bij een iets mindere 

start een paar in te halen. maar dat moet dan maar lukken. Bij de 

startlijn is het altijd hectisch. om een mooi plekje te bemachtigen 

moeten we vaak afremmen en weer zo snel mogelijk gang maken. 

Dit doen we door met de zeilen en de zwaarden te spelen en ook 

moet je uitkijken dat er geen giek of opsteker van een ander over 

het dek komt. Vorig jaar maakten we in de finale door de hectiek en 

spanning een fout. Doordat we de giek niet uitdrukten, raakte de 

schoot in de knoop. Dit had ons het kampioenschap kunnen kosten. 

gelukkig hadden we het snel weer onder controle en zijn we strijd-

baar verder gegaan. Het laatste rak vind ik elke keer weer span-
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nend, volgens mij heeft de rest dit meer bij de eerste ronding van de 

bovenste ton. Soms lig je bij de finish nog erg dichtbij elkaar. omdat 

ik dan niet altijd in kan schatten hoe de finish uit zal pakken moet ik 

eerst het eindschot horen. Dat je als peilster veel in het water hangt, 

vind ik alleen maar mooi. Ik houd van de spanning, de harde wind, 

het op het water zijn en het meedoen in een mannenteam.

Tot slot: 
De groep is super fanatiek en gedreven. Dat blijkt ook wel als je 

kijkt wat er in een paar jaar allemaal is gebeurd. Ik heb veel respect 

voor hoe de mannen alles aangepakt hebben en voor elkaar heb-

ben gekregen. tijnje heeft nu gewoon een super schip. Ik kan mij 

hier helemaal in vinden. Ik ben ook fanatiek. gelukkig maar, want 

Hans zit er helemaal vol van. Het is bij ons soms het gesprek van de 

dag.

Ik was eerst opstapper maar sinds vorig jaar vast bemanningslid. Ik 

ben hier hartstikke blij mee. naast het zeilen en de groep is het fan-

tastisch mee te mogen maken hoe een dorp als tijnje meeleeft. als 

je naar de wal kijkt, kun je niet altijd goed zien wie er staan. maar 

dat het er gigantisch veel zijn, dat ontgaat je niet. ook via social 

media krijgt de bemanning super veel reacties. 

Het mooiste wat ik tot nu toe mee heb mogen maken is natuurlijk 

het behalen van de twee kampioenschappen en de huldigingen. er 

zijn daarnaast ook altijd weer bijzondere momenten. Heel scheef 

gaan en het randje opzoeken, dat er veel water door de gangboor-

den stroomt en het inhalen van andere skûtsjes geven ook een kick. 

Ik hoop dat we nog lang met deze groep en de steun van onze sup-

porters, sponsoren, club van 100 en donateurs doorgaan. We kun-

nen nog veel leren en ik hoop in de toekomst nog vele mooie mo-

menten en successen te beleven. nu eerst in de a zien te komen!

De veelzijdige
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Afvalstoffeninzameling
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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
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opgegroeid in Heerenveen maar alweer achttien jaar woonachtig 

in tijnje bestiert Henri groenewold al meer dan tien jaar zijn ei-

gen bedrijf: groenewold Reclamebureau. met zijn reclamebedrijf 

maakt hij al vanaf het eerste uur deel uit van de sponsorgroep van 

’t Swarte Wief. Via voorzitter Paul de Koster voor wiens bedrijf hij al 

jaren de reclame en communicatie verzorgt, kwam hij in aanraking 

met ’t Swarte Wief. Het bedrijf sponsort o.a. door middel van het 

vormgeven en opmaken van ‘t Swarte Wief magazine, redactionele 

bijdrages, alsmede fotografie. ook de sponsorvlaggen en vele ad-

vertenties in het magazine worden door Henri verzorgd. 

Zelf kan Henri niet echt zeilen, wel surfte hij in zijn jonge jaren op 

het nannewiid, maar het verschil tussen bakboord en stuurboord is 

hem vreemd. een van de sporten die Henri jaren beoefende is ijs-

hockey, ook een watersport, maar dan bevroren. Inmiddels doet hij 

alleen nog aan kickboksen aangezien zijn passie, muziek, veel tijd 

van hem vraagt. op zijn achttiende leerde hij gitaar spelen. op zijn 

negentiende won hij zijn eerste prijs op een bluesfestivalletje. ook 

deed hij eens mee als elvis Costello aan de Soundmixshow. Dertien 

jaar lang speelde hij voornamelijk als soloartiest, daarna speelde 

hij in diverse bands, waaronder het befaamde Walrus gumboots, 

waarvan hij de zanger was. na deze periode stopte Henri met mu-

ziek, deze pauze duurde bijna 10 jaar. Inmiddels speelt hij bij de 

band Kek! Hij begon hier als invaller voor de zanger en werd hierna 

gelijk tot vaste zanger gebombardeerd. Inmiddels is hij ook actief 

met zijn “the Scene-tributeband”, hiermee speelde hij dit jaar op 

oerrock.

Henri en reclame lijken hand in hand te gaan. In een grijs verle-

den was hij nog eens turfsteker in de Deelen. maar na een mislukt 

avontuur op het middenstandsonderwijs bleek de reclamewereld 

onvermijdelijk. op zijn rapport stonden slechts twee voldoendes, 

reclametekenen en etaleren, beide een 10. Dit was niet genoeg om 

de opleiding te mogen afmaken, maar wel om Henri van zijn voor-

bestemde doel te overtuigen. Hij volgde onder andere met succes 

de opleiding grafisch ontwerper aan de Kunstacademie en vakfo-

tografie aan de academie voor Fotografie. tijdens een cursus mo-

dellenfotografie leerde hij Iep van de meer kennen. tezamen zijn 

zij al jaren hoofdleveranciers van scherpe foto’s aan 't Swarte Wief. 

In 2003 startte Henri zijn reclamebureau aan huis, vijf jaar geleden 

vestigde hij zich in Heerenveen. mede door de economische crisis en 

het feit dat de locatie in Heerenveen nogal groot en niet praktisch 

was besloot hij onlangs om zijn kantoor weer aan huis te vestigen. 

“ooit bracht een marketinggoeroe, tijdens een lezing, hem op het 

idee” vertelt Henri, “maak van je klant een ambassadeur”. Dit is 

volgens hem ook een sleutel tot het succes voor de stichting. 

"It Swarte Wief vraagt niet alleen, maar geeft ook”.  Dit wordt in 

de commerciële wereld nogal eens vergeten en dit is ook de reden 

waarom het draagvlak voor de stichting zo groot is. Henri verwacht 

dat met deze instelling en als de ploeg zo hecht blijft, successen 

in de IFKS binnen handbereik zijn. Successen waar hij ongetwijfeld 

weer prachtige foto’s van zal maken, welke uiteraard weer in dit 

magazine te zien zullen zijn.

Commerciële  
creatieveling 

Henri 
Groenewold

reclame fotografie

Enkele logo ontwerpen van andere sponsoren
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Veel sponsoren hebben de eerste vrijdagavond in februari al stan-

daard geblokt in de agenda. Immers rond deze tijd van het jaar 

staat de inmiddels traditiegetrouwe sponsoravond van de stichting 

op het programma. Het doel van deze avond is om de sponsoren en 

leden van de Club van 100 ook gedurende de stille wintermaanden 

weer even het gevoel van betrokkenheid rondom het skûtsje te 

geven. Dit alles in een informele en gezellige sfeer waar tevens de 

mogelijkheid is om de zakelijke banden hier en daar wat aan te ha-

len of zoals het in vakjargon ook wel netwerken wordt genoemd. 

Hadden we vorig jaar nog onze spraakwaterval van omrop Fryslân, 

gjalt de Jong, te gast om een deel van de avond invulling te geven, 

dit jaar was er gekozen voor een andere opzet.

Aandachtig luistert de zaal naar voorzitter Paul de Koster

Rond 20.00 uur liep de zaal mooi vol met de ruim honderd gas-

ten die zich voor deze avond hadden opgegeven. onder de aan-

wezigen waren veel nieuwe gezichten uit de alsmaar groeiende 

sponsorgroep. Club van 100-lid Haike Ritzen had voor deze avond 

misschien wel de meeste kilometers afgelegd. Helemaal uit het 

Brabantse St. oedenrode kwam hij samen met partner Jomie in ge-

zelschap van zijn goede vriend en medesponsor Catrinus Boersma 

met partner Jeanne Schelle de avond bezoeken. De heren hebben 

elkaar leren kennen via hun huidige Brabantse vriendinnen en 

koppelden het bezoek aan de sponsoravond gelijk aan een gezel-

lig weekeindje in tijnje. afgelopen zomer was Haike, die door de 

week vanwege zijn werk in het Limburgse Heerlen woont, maar 

weekends steevast bij  vriendin Jomie in Brabant vertoeft, als gast 

van Catrinus mee op de klipper bij de openingswedstrijd van de 

IFKS te Hindeloopen. Haike die zich als goedbelezen zuiderling al 

ruimschoots had verdiept in het Friese skûtsjesilen raakte gelijk zo 

enthousiast dat hij zich direct op deze onstuimige openingsdag  

heeft aangemeld bij de Club van 100. 

naast een groot aantal nieuwe Club van 100 leden konden we te-

vens een aantal nieuwe sponsoren op deze sponsoravond begroe-

ten, waaronder de vertegenwoordigers van ondermeer Quick uit-

zendbureau, Inzet uitzendgroep, Bouwbedrijf otter, afbouw DIt, 

Loonbedrijf Lolkema en Bos mechanisatie.  ook aanwezig was de 

kersverse subsponsor Henk de Boer van het keukenmontagebe-

drijf uit terwispel, die in een geanimeerd gesprek was verwikkeld 

met de good-old sponsor Klaas Postma en Henri groenewold van 

het gelijknamige reclamebureau. Henk de Boer, ook vervent wa-

tersporter, was afgelopen zomer eveneens te gast op het volg-

schip en hier geïnfecteerd geraakt met het skûtsjevirus.

Ook aan de bar was het druk

In een ontspannen sfeer konden de gasten zich te goed doen aan 

een heerlijke versnapering van ambachtelijk bakker Verloop en 

de verse koffie van café overwijk. ondertussen werd de avond 

geopend met een welkomstwoord van PR-lid Christian Veenstra, 

gevolgd door een zeer boeiend betoog van stichtingsvoorzitter 

Paul de Koster. In zijn relaas blikte de voorzitter nog even terug 

op alle gebeurtenissen in het afgelopen kampioensjaar en keken 

we vooruit naar de toekomst en de ambities van de stichting. aan 

de hand van een reeks historische scheepvaarttermen luisterde de 

zaal vervolgens ademloos naar de vele anekdotes van de voorzit-

ter rondom 't Swarte Wief. Zo wist de voorzitter tevens te vermel-

den dat de sponsorgroep afgelopen jaar mede door alle successen 

weer was gegroeid en we inmiddels een 52 tal bedrijven tot onze 

sponsorgroep kunnen rekenen. ook de Club van 100 doet het 

goed; we hopen hier binnenkort de 65e deelnemer te mogen be-

groeten. Hiernaast hebben we natuurlijk ook altijd onze trouwe 

Veel nieuwe gezichten 

op Sponsoravond
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vaste schare van zo'n 160 donateurs die de stichting al vanaf het 

begin de nodige ondersteuning biedt. als klap op de vuurpijl kon 

de voorzitter de aanwezigen ook nog het nieuws over de recente 

verkoop van het kleine-a skutsje vermelden.

fanatieke deelnemers aan de skûtsjequiz

na de pauze was het de beurt aan Harm de Jong. op eigen school-

meesterachtige wijze had onze docent geschiedenis een prachtige, 

voor de meesten best wel lastige, skûtsjequiz opgezet. Zo waren er 

naast meerkeuzevragen over onder andere het beltegoed van de 

markante IFKS-wedstrijdleider gerlof van Wieren en skûtsjesilen in 

het algemeen ook erg lastige vragen met afbeeldingen over ver-

schillende scheepstypen en heroïsche schepen uit de filmgeschie-

denis. onder het genot van de heerlijkste hapjes van Keurslager 

Stornebrink en Kaasboerderij de Deelen werd de kennis van de 

aanwezigen getest. De zaal werd in tien groepen verdeeld en elke 

groep speelde onder de naam van een skûtsje.

na vijf enerverende speelronden met verschillende thema's was het 

uiteindelijk de groep die speelde onder de naam "Sinnekening", 

met als teamcaptain de uiterst fanatieke watersporter Hein Huis-

man, die als winnaar uit de bus kwam. De leden van de winnende 

groep kregen uit handen van de charmante rondemissen een Swar-

te Wief t-shirt als prijs uitgedeeld. 

De winnende groep krijgt de prijs uitgereikt door Alie en Monique 

nadat Christian Veenstra de avond treffend had afgesloten, bleven 

de meeste gasten nog tot in de kleine uurtjes gezellig nazitten on-

der het genot van een drankje en het gebruikelijke bittergarnituur 

zodat we deze editie van de sponsoravond naar oordeel van de re-

acties van de aanwezigen weer als zeer geslaagd mogen beschou-

wen.

t (0513) 636 178  i www.gebrdevries.nl

VOOR AL UW
 GROND- EN STRAATWERKEN



Bent u al donateur?
Wellicht bent u al donateur van het skûtsje, maar heeft u nog vrienden, familie of bekenden die ook geïnteresseerd zijn in het steunen van 

onze stichting. Zonder de hulp van donateurs en sponsoren is het voor onze stichting uiteraard onmogelijk om haar doelen te verwezenlijken. 

Iedere donateur brengt ons een stap verder in de strijd om aansprekende resultaten te behalen. Daarom streeft de stichting altijd naar een 

uitbreiding van het aantal donateurs, wij hopen dan ook dat u ons hierbij kunt helpen. nieuwe donateurs kunnen onderstaand donateurs-

formulier invullen of contact opnemen met PR-lid anne v/d Berg telefonisch via 06-30692491 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

Swarte Wief's steunpilaren

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.



er zijn van die mensen waar je niet omheen kunt. en dan doelen wij 

uiteraard niet op hun gestalte. neen, Klaas Postma is een man van 

het dorp. menig dorpsgenoot weet de weg naar zijn garage te vin-

den, waar de koffie altijd klaarstaat. Klaas werd geboren in Drachten, 

maar groeit vanaf zijn derde op in De tynje. ooit was hij een ver-

maard lokaal autocrosser uitkomend voor ons dorp, tegenwoordig 

speelt hij iedere zondag de sterren van de hemel in het derde elftal. 

Dit met evenveel fanatisme als in zijn jaren als autocrosser. met de-

zelfde instelling volgt hij ons skûtsje, als sponsor en niet in de laatste 

plaats als fan.

Klaas zou je de man van staal kunnen noemen. Jarenlang werkte hij 

bij IJbema in tijnje en vertrok later naar Postma groen in Sneek, even-

eens een bedrijf gespecialiseerd in staalconstructies. In 2003 trok hij 

zijn eigen plan toen hij Postma Constructie en Reparatie begon op It 

Rak. naast de constructiewerkzaamheden repareerde hij ook auto’s. 

Door de jaren heen vonden steeds meer autobezitters de weg naar 

zijn bedrijf. Inmiddels is het autobedrijf volledig de boventoon gaan 

voeren. Zijn slogan ‘Beter dan de goedkoopste’ is tot in de wijde om-

trek bekend.

Klaas heeft een goede band met de bemanningsleden. met beman-

ningslid anne, die hij al jaren kent, deelde hij de passie van de auto-

cross. Samen met abe behoort anne tot de old Boys vriendengroep 

welke hun residentie heeft bij Klaas’ moeder. In de tijd van het 

 combineracen was Klaas al actief 

als sponsor. toen de overstap naar het skûtsjesilen werd gemaakt, 

stapte Klaas ook over. Hij deed hierbij de belofte om het sponsor-

schap van subsponsor tot hoofdsponsor te verhogen wanneer de 

successen binnenkwamen. aangezien dit sneller ging dan hij  had 

gehoopt, “moest” hij zijn woord waarmaken, vertelt hij met een 

knipoog. Hij ziet de sponsoring als een soort goodwill naar de stich-

ting. 

als man van staal heeft Klaas maar weinig met het zeilen op zich. 

In een ver verleden had hij wel een zeilboot, maar dit kon hem 

niet erg bekoren. Zoals menig tynster wekte het skûtsje-avontuur 

bij hem belangstelling op voor het skûtsjesilen. Klaas is een trouwe 

volger en kijkt steevast naar omrop Fryslân tijdens de IFKS, welk kam-

pioenschap hij qua spanning en beleving prefereert boven de SKS. 

Klaas’ enthousiasme voor het skûtsjesilen leidde ertoe dat hij vier 

jaar geleden een kruiser kocht om zich aan te sluiten bij de groei-

ende karavaan van volgbootjes tijdens de IFKS. Hiermee volgt hij 

vanaf Heeg het skûtsjesilen. De wedstrijden op het IJsselmeer volgt 

hij vanaf het volgschip of vanaf het strand. Vooral de gezelligheid 

beweegt hem ieder jaar weer om het water op te gaan met zijn 

kruiser. Vooral de wedstrijdplaats Heeg trekt hem aan. met zijn 

broer arjen en vrienden leggen zij met meerdere bootjes aan op 

“Knyntsjeseiland”. alwaar zij tot in de late uurtjes genieten van een 

drankje en mooie verhalen.

Klaas steekt zijn positivisme niet onder stoelen of banken. Hij heeft 

een hoge verwachting voor 2014. een plek in de top drie moet ze-

ker mogelijk zijn op basis van wat Klaas vorig jaar heeft gezien. Het 

liefst ziet hij ons dit jaar wederom in Lemmer in de kolk liggen om 

een feestje te vieren. uiteraard hopen wij dit jaar met hetzelfde 

enthousiasme, dat Klaas in zijn bedrijf steekt als waarmee hij ons 

jaarlijks steunt, deze klus te kunnen klaren.

Klaas Postma, 

                        beter dan de     

                           
     goedkoopste

Abe Reidinga TIJNJE
Andre Damen JUBBEGA
Anton en Aukje vd Meulen TIJNJE
Arjen en Wietske Post TERWISPEL
Bernold en Meindert Jan TIJNJE
Brink Groenvoorziening BEETSTERZWAAG
Bruinsma Engineering TERWISPEL
Derk en Kina van der Veen LANGEZWAAG
Engbert van den Berg TIJNJE
Eppie Oosterbaan TIJNJE
Erik en Frank NIJMEGEN
Familie F Bouma TIJNJE
Friesland Non Ferro Metaal BV LEEUWARDEN
Gebruiktezitmaaiers nl TIJNJE
Gerrie Tuinstra TIJNJE
Gerrit en Lieneke de Vries GORREDIJK
Gerrit Overwijk TIJNJE
H. de Leeuw Keukenmontage TIJNJE
Haike Ritzen SINT OEDENRODE
Harm en Thea Overwijk TIJNJE
Hein en Mieke Huisman TIJNJE
Hendrik de Leeuw TIJNJE
Het Groene Hart WOLVEGA
Hoveniersbedrijf Feitze Dijkstra GORREDIJK
Installatie en Onderhoudsbedrijf H. Altena TIJNJE
Installatiebedrijf H vd Wal GERSLOOT
Jan en Albertje Hofstee GERSLOOT
Jan en Alice LUXWOUDE
Jan en Anneke Dijkstra TIJNJE
Jan Overwijk TIJNJE
Jan van der Vaart GORREDIJK
Johan Weidenaar TIJNJE
Jouke en Siepie Dam GERSLOOT

KJK Grondverzet & Handelsonderneming GORREDIJK
Klaas en Jenny AKKRUM
Klaas Oeds Huisman HEERENVEEN
KNZC GORREDIJK
L.P. Hoks TIJNJE
Liesbeth Veenstra TIJNJE
Maatschap Jongsma OUDEHORNE
Marcel C Baas DRACHTEN
Metaalbehandeling Gorredijk GORREDIJK
Monique Menger TIJNJE
Mts de Kam van Berkum ALDEBOARN
Netwerkboys GORREDIJK
Piet Hof TIJNJE
Pontmeijer Heerenveen HEERENVEEN
Raymond en Tineke TIJNJE
Rients van der Velde TIJNJE
Rikus en Tryntsje Veenstra TERWISPEL
Rinze Bruinsma LANGEZWAAG
Sikke en Aukje Dijkstra STADSKANAAL
Suze Gerritsma AKKRUM
Swieringa Automaterialen GORREDIJK
Tames en Hannie Veenstra TIJNJE
Taxi Alle Terwispel TERWISPEL
Technisch Consult Zwart OLDENZAAL
Theo en Rieke Dam TIJNJE
Theun P. de Leeuw TIJNJE
Timmerbedrijf Straatman TIJNJE
Tjeerd Bruinsma TIJNJE
Watersport Gorredijk GORREDIJK
Wim Ziel TIJNJE
Wobma Fourage HASKERDIJKEN
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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 

Reclame is 

een kwestie 

van de juiste 

snaar raken.

Riperwei 4 Tijnje Telefoon: 0513-572939
info@groenewoldreclame.nl        groenewoldreclame.nl

•  Strategie  •  Ontwerp  • Fotografie
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Transport
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Boren &
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Stralen 
machinaal3D tekenwerk

Assembleren 
& aflassen

Dé uitbestedingspartner 
voor de staalindustrie.

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

www.stcheerenveen.nl


