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TENTOONSTELLING SKIPKESILEN nog tot 30 september 

Skipkesilen, een vermaak met een lange traditie voor kinderen in het Fiése waterland. 

In verschillende patsen in het hart van Friesland worden ieder jaar wedstrijden gehouden voor 
kinderen van zes tot 15 jaar die hun speelscheepjes laten zeilen. Zeilverenigingen belasten zich met 
organisatie en ouders en belangstellenden maken er een feestelijk geheel van. 
Dit evenement staat bekend als het 'Skipkesilen". 
De belangstelling is in de loop van de tijd wisselend geweest. Soms bloeide het Skipkesilen in Grou, 
dan weer in Warten of Terherne. Veel was en is afhankelijk van de uitvoerende commissies. 

De geschiedenis van het Skipkesilen in Grou 
Jongens in het waterland hebben altijd scheepjes gemaakt van klompen of planken en die tegen 
elkaar laten varen. 
Dat dit 150 jaar geleden al een serieuze bezigheid was blijkt uit het feit dat er een fraai scheepje 
bestaat uit 1849. Het is in bezit geweest van verschillende Grousters en is tenslotte geschonken aan 
het Museum De Trije Gritenijen. 

Soms organiseerde een volwassene een echte wedstrijd waar dan prijsjes voor werden uitgeloofd. Dit 
werdo.a. gedaan door notaris P. Boltjes wiens tuin aan het vaarwater de Grou grensde. 's Avonds was 
dan de prijsuitreiking in het notarishuis. 
Meestal werd op eigen houtje gezeild onder bestuur van een aantal jongens. De inleg voor een 
wedstrijd was 1 cent, de prijzen bestonden uit koarstekoeke' (kantkoek). 
In 1907 werd de organisatie in handen genomen door de in 1900 opgerichte zeilvereniging Lyts Frisia. 
De bestuursleden Tjeerd de Jong, Fokke Hiemstra, Homme Dijkstra en Willen Postma hebben zich 
jaren ingezet om het Skipkesilen in goede banen te leiden. Willem Postma was hellingbaas en 
scheepsbouwer die ook enige snelle jongensskkipkes maakte. 
-let maken van de scheepjes was al vakwerk geworden. Bekende skipkemakers waren Jelle Tinus 
Sytema, Ljibbe-Hiemstra, Willem Postma te Grou, Langhout in Warten. 

Na 
 

'een aantal jaren kwam de klad in het zeilen. Bestuursleden trokken zich terug en de deelname nam 
af. In 1921 waren er geen wedstrijden meer. Wel kwam in dat jaar de bekende fokiorist D.J. van der 

Aaa Veen naar Grou om opnamen te maken voor zijn lentefilm. Hiervoor heeft hij het Skipkesilen gefilmd 
dathier toen speciaal voor georganiseerd werd. 
Er is toen bok eenbokje gewijd aan deze traditie. 

1923 hielden enige jongens een wedstrijd die zoals zovaak weer in ruzie ontaardde. Vier oudere 
.jongens grepen in en konden de zaak nog in goede banen leiden. 

Deze vier besloten om een echte vereniging op te richten die zich alleen bezig hield met de skipkes. 

T Zo kwam het dat Hans en Hette de Jong, Wieger Sjoerdsma en Louw Atema in 1924 de vereniging Jong 
Frisia oprichtten. Met zijn vieren vormden ze het bestuur. Al gauw waren er 180 leden die een kwartje per 
jaar als contributie betaalden. 

Op 30 augustus werd de eerste wedstrijd van Jong Frisia gezeild. 
Men zeilde in verschillende klassen: 
Klompen 	scheepjes gemaakt van een klomp 
Grutte holle 	scheepjes langer dan 55 cm op spanten gebouwd, dus hol 
Lytse holle 	korter dan 55 cm hol 
Grutte folie 	langer dan 55 cm massief 
Lytse folie 	korter dan 55 cm massief 
De holle en folie werden plankstukken genoemd. 
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Van de wedstrijddag werd een feestelijke gebeurtenis gemaakt die begon met can samenkomst van de 
deelnemers met hun scheepjes. In optocht achter de muziek van het korps ApoHo ging het naar het 
wedstrijdwater aan de kade. In latere jaren werd in de Galle en op het Piknie& gezeild. 

In 1925 werd er een mooie vlag aangeschaft die bij de optocht kon worden gedragen. De vlag is in de loop 
van de jaren nogal versleten en gerafeld maar na een restauratie voor verder vervai behoed. 
Omdat de wedstrijddag een feestdag moest zijn mochten zang en muziek niet ontbreken . Voorzitter Hans 
de Jong vervaardigde de Jong Frisiamars die op muziek gezet werd door Paulus Folkertsma van Aldeboam. 
Ook de Grouster onderwijzer Cornelis Wielsma maakte een gedicht op het Skipkesïlen. Hij was tevens 
degene die van de prijsuitreiking een feest maakte. 
Aan het 10 jarig bestaan van de vereniging werd veel aandacht besteed. Naast een feestelijke zeilerij waar 
80 scheepjes aan meededen werd er 's avonds een revue opgevoerd Ut it libben fan Jong Frisia. 
Hans de Jong was ondertussen erevoorzitter geworden en opgevolgd door Catharinus Hoekema. De Jong 
trad nog lang op als wedstrijdleider. 
Jaarlijks vond er nu een wedstrijd plaats soms zelfs meerdere die als seriewedstrijden werden gezeild. 

In 1944 werd er een nieuw scheepje ontworpen door de bekende scheepstimmerman en ontwerper Ljibbe 
Stelwagen. Van dit type, de Meteoor genoemd, zijn er vele gebouwd. Het is een scherp jachtje met een 
torentuig. 
Een ander modem scheepje is het in opdracht van het bestuur van de KWV Frisia ontworpen" Frisiajachtje". 
Van dit laatste scheepje wordt nu door de KWV Frisia een bouwpakket aangeboden zoals dat een aantal 
Jaren geleden ook al eens gebeurde. 

Het Skipkesilen is door de jaren heen blijven bestaan met meer of minder deelnemers. Na verschillende 
fusies wordt het nu, 75 jaar na de oprichting van Jong Frisia, georganiseerd door een commissie van de 
KWV Frisia. 

Plaatsen waar ook enthousiast gezeild wordt zijn Terheme, Wergea en Warten. Veel hangt af van de 
begeleidende vereniging of commissie maar het blijkt dat er altijd weer mensen zijn te vinden die bereid zijn 
hier een deel van hun tijd in te steken. 

T.J. Nobbe-Biesma 

Het Frisia jachtje 

In de afgelopen tijd is er in de gelederen van de KWV Frisia gewerkt aan het opkrikken van de 
activiteiten van de Skipke Commisie met de naam Jong Frisia. 
Het was de gewoonte om op de tweede zaterdag van juni de wedstrijden met skipkes in de 
verschillende klassen te verzeilen door de jeugd van de lagere scholen. 
Verder was het de laatste jaren de gewoonte om op alle lagere scholen van Grou kleurplaten uit te 
delen waarmee als prijs een Frisia jachtje kon worden gewonnen. 
Het probleem was echter dat de mal waarin het polyester rompje werd gemaakt versleten en 
onherstelbaar beschadigd was. Commissielid André heeft toen zijn vader gevraagd er het één en 
ander aan te doen, d.w.z. een nieuwe mal te maken en daarmee een aantal rompen te produceren. 
Begonnen werd met een nog in ons bezit zijnd polyester rompje (ruim 20 jaar oud en nooit 
afgebouwd ) te promoveren tot oermodel. Middels plamuren, schuren, lakken, 
polijsten, poetsen werd dit bootje geschikt gemaakt om er een eveneens polyester mal omheen te 
kunnen maken. 
Dergelijke mallen worden (ook in de grote jachtbouw) opgebouwd uit verschillende soorten en lagen 
polyester, met als versterking het z.g. glasweefsel of -mat. 



pagina 8 

De werkzaamheden vonden plaats in de volgende stappen. 

1. Het oemodel werd op zijn kop op een stuk gepiastiflsed plaatmateraaI bevestigd, nadat het 
minst-Ik vier rnal met was is behandeld. 

2. Het oermodel wordt dan met een spons behandeld met een waterdurne vlostof die na droginy 
een heel dun vliesje vormt, de z.g. iossingsfilm. Zowel de waslagen as de lossingsflirn moeten 
voorkomen dat de volgende laag zich muurvast aan, het oermode hecht. 

:. 	Met het aanbrengen van twee lagen gelcoat, die na uitharding een harde huid vormen over het 
oermodel, begint in feite het maken van de (negatieve) mal. De gelcoat vormt een exact 
regatief van het positief te noemen oermodel. 
De afwerking van het oermodel wordt genadeloos overgenomen door de eerste laag gelcoat. 
Daarom is een perfecte afwerking van het oermodel zo belangrijk. 

4. 	De geicoat wordt daarna versterkt met lagen glasweefsel of glasmat die geïmpregneerd worden 
met: polyesterhars. Zo ontstaat een stevig omhulsel van het oermodel en tegelijkertijd het 
negatief. 
Glasweefsel is zoals de naam al aangeeft een weefsel van glasgarens, die zelf weer zijn 
opgebouwd uit heel dunne glasdraden of filamenten met een dikte van ca. 0,01 mm. Glasmat 
bestaat uit korte stukjes glasgaren die als een deken worden uitgestrooid en met een 
bindriddel bij elkaar worden gehouden. 
De kunst is om tijdens het impregneren van de lagen glasmat geen haltes in het laminaat te 
laten ontstaan, terwijl de hoeveelheid hars toch zo beperkt mogelijk dient te zijn. Verder is het 
een lastig karwei om de van oorsprong vlakke glasmat in scherpe bochten en hoeken te krijgen 
en te houder. 
Ook lastig was het om de voorgeschreven 2% harder (0,6 gr) af te wegen voor b.v.30 gr 
gelcoat, want over deze of de dubbele hoeveelheden gaat het. 
Fer spannend moment is aangebroken als het oermodel uit zijn jas (de nieuwe mal) moet 
worden gehaald nadat de polyesterhars is uitgehard. De jas past namelijk erg nauw omdat 
polyester tijdens uitharden iets krimpt. Het lukt uiteindelijk, zelfs twee keer. 

Hetzelfde werk wordt nogrîaals verricht voor het maken van een tweetal mallen voor het dek. Al met 
al een tijdrovend karwei voordat met het maken van rompen en dekken kan worden begonnen. 
De handelingen voor het maken van rompen en dekken zijn in feite dezelfde als bij het maken van de 
mallen. Dus: mal in de was zetten, gelcoat aanbrengen (geel voor de romp, blauw voor de het dek) 
glasmat erin en inharser, uit laten harden en de onderdelen uit de mal trekken. Al met al is dat 26 x 
gelukt, terwijl er bovendien nog een aantal bestellingen zijn binnengekomen. 

Naast het maken van rorroer en dekken zijn anderen (commissieleden van Jong Frisia) druk geweest 
met het verzorgen van de rest van de materialen, zoals multiplex voor de kiel, kielballast, mast, giek en 
zeilen, zodat het geheel als bouwpak-ket aan de man kon worden gebracht, kompleet met een op de 
computer gemaakte tekening/bouwbeschrijving. 

Tensiotte is via André van Dijk nog een stukje historie over het Frisia Jachtje boven water gekomen, 
en we dat het oorspronkelijke ontwerp van de hand van L.Stelwa-gen is en uit 1939 stamt. Een 
originele tekening is in het bezit van de heer A.Wybin-ga, de schoonzoon van de ontwerper. Het 
ijnenplan op die tekening vertoont duidelijk de vorm van het huidige Frisia Jachtje. Oorspronkelijk 
we dit ontwerp met de naam Viking in hout (plankjesmethode) gebouwd. Waarschijnlijk is een 
hc:'ten ramp gebruikt voor het maken van de eerste polyester editie, ruim 20 jaar geleden, en is toen 
ook i iet zeilplan aangepast. Moderniseringen treden dus ook op in de skipkesilerij. 

Pieter van Dijk 


