
Maatschappij 	lol 	Exploitatie 	van 	Staatsspcsrwsn. 
Koliandsche 	heren 	Spaorwe-Maatschappij. 

AMSTERDAM, den 	5 	SePi..!mber 	19? 0 . 
Gemeenschappelijke Afdeeling 

Treindienst". / 

BIJ LAG E. 
0nderwerp 	stoppen trein. 

O.meen.nhapp.IIJk, Atdeelino T.&nd.nst 

s.s. en CSM. 
AdmInL.trtlegebouw H.IJ.S.M. 

Amsterdam, 

das,bij OagI.nk,,rg en vvv,,,,,, dvfl gn.n 
van pensonen te vermelden. 

TELESRAM.ADRES 

HIJ S.M.-AMSTERDAM. 

Antwoord op schrijven van 

den ....................................................... 191 ....... 

No ............................ 

Haar aanleiding van Uw schryven dd. 4 September 

j.1. atui den lieer C.H.T»'Krayenhoff te Utrecht hebben wy 

de eer U te berichten, datbehoudens goedkeuring van Z.E. 

den Minister van Waterstaat trein 157 zullen doen stoppen 

to Grouw op Zondag 12 dezer Dezerzyde wordt hieraan geen 

publiciteit gegeven. 

\ly verzoeken 0 het bestuur der Zei1ereeniging 

tt?r i e i a ld te Grouw met ons antwoord en kennis te willen 

stellen. 

41 	Dienst van het Ve r'vo er. 

Aan  

het Bestuur der Vereeniing 

t/b van het 'Treomde1ingoverkeer 

te 

G 2 0 TI W . - 
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El 

Uit weekblad 

"Fr/sla" 

1860-1920. 

60-jarig bestaan Zeilver. ,,Frisia" 
TE GROUW. 

Groot. 

JaarlUksche Zeilwedstrijden 
op Zondag 12 September 1920. 

anv.ng 12's. uur. 

1. klus.. OVERDEKTE ZIEL- no NIDDENZWAARDJACOTEN, lengte 
tot en mat 9.50 M. Bestuurd door H.H. liefhebbers. 
prijs: Zilveren Hoogears aangeboden door den AIgeweene 
NederlandscheWielrijdere Bond Tourietenbund voor Neder 
land", en verguld ndrerns medaille, aangeboden door de Zeil 
en IJee.re.ning ,Warbeoa". 
pen m 1 es Grbahechorel en verguld zilver.,, medaille, aange-
boden door de Drilo. ,Da Eendracht" te Akkruru, 

2. klasse- ZIEL- no MIDDENZWAARDJACRTEN, niet langer dan 8.50 
M. Bestuurd door H.R. liefhebbers. 
pril 	Pièoe de Milieu aangeboden door den WelEdelnn 
beer IJ. V. SLOOrEN te Harlingen; alsmede een zilveren 
nadrüle, aangeboden door Zijne Koesaklijkr Hoogheid Pesos, 

Per m i es Krierallen bloemraev met eilreren rand. 

Se kliese. ZIEL. no MIDDENZWAARDJACHTEN, vier langer dan 7E. 
Bestuurd door H.H. liefhebbers. 
Fr ij es Wireelbehrr, welke driemaal gewonnen moet worden, 
aangeboden door V. V. V., Droom bonevene een verguld 
zoleeree, medaille, aangeboden door de Zeilvrreeniging ,Lyte 
Fviuia" te O,oaw. 
Fr e en ie s Bier-pult east zilver gr,nonteerd. 

4e Name. BOEIERS. Bestuurd door H.H. liefhebberr. Tuigage: Zeil 
en nte.gfok. 
Fr ij es Twee zilveren handelaars, aangeboden door den bron 
Mr. S. BorJos le Leeuwarden; alsmede een zilveren medaille, 
aangeboden door H. M. ce Koosoo,o. 
Pen w i u 5 2 porseleinen Sloeroenvaaejre met zilver ,eweetrrrd. 

5e klasse. JACHTEN en BOOTEN, ziet langer dan 7 M. Bestuurd door 
H.R. liefhebbers. Tosgage: Zeil en slagfok. 
Prij 	Zit„„ eleclrievhe erhemerlarep, aangebodrn door de 
Zoiloer.eniging ,Oontergo" te Leeuwarden alsmede een 
ailveren rerdaillr, aangabodra loon H. M. cc Kox,oss,,, Moesvno. 
Pro en i es 2 zilerrro bcebveleprla. 

Ee klasse. SCHOUWEN, 
niet 

 groots' dan 6 X 1.00 Id. 
Prij s: 	Wieeijie, elpr 	zilveren lanwrm'hrane, weder driemaal 
gewonnen moet worden, b0000rne een zilveren eelieerhaulje, 

bet welk direct het eigendom van den prijswinnaar blijft, 
beiden aangeboden door den WelEdelen beer S. Sumsous, 
te Leeuwarden. 
Fr r mi a :  Verguld zilveren medaille, aangrboiea door de 
Zeiloerenniging,Seeek". 

7e blanee, SCHOUWEN, niet geooter dun 4.10 M. X 1.47 15., gvrosgd 
met apnienneil. 
Frj n : Liwenadeharaf, brnenene zilveren medaille vaas- dec 
etoorman, aaegnboden done de Zailoerreniging ,Snaak". 
Premie: Kriebullrn biesshaittro,s,eel. 
de pr tm i es Banbonmandje. 

8e kleane. PLEIZIERVd,ARTUIOEN lsnnitalieklaeee voor leder). En-
ataord dnor H.H. liefhebbers. 
Prij. : 6 hrieballrn erererrrleggera in mci, benevens zilveren 
medaille,' aangeboden door den EdelAchtbaren beer burge 
meester 0. Ganaas te Gros 

 n mi s: Zilveren ,t,ai nov,' lunitersdeorje. 

9e klasse, JOLLEN no SLOEREN mat middennwanrd, niet langar dec 
O M. Taigage vrij. Bestuurd door 11.11. lielhebbers. 
Vrij as 2 ailrerre bloewenvaaejee, beeeree, rergssld zil,-eren 
medaille, aangeboden door de Vereeniging ,Leeowarder Water-
sport' te Leeuwardrn. 	- 
Pro m ie s Krietellrn mosterd. en eourrlelletje. 

De 
 afvaart geschiedt vliegend one de olertljv hij het Groot Esinod 

in de Fshmeer. De minlijn is in de Holle. 
Voor het eerntweg komende mededingonde vaaetoig is een medaille 

ter benvbikkirg gesteld door de , gemeene Nedenlnndsnbe Wielnijdere 
Bond Toeriatenbond 000r Nederland". 

's; Avonds 9 uur 

Groot 
VUUrW 

 (rk tegenover hokt Oosttrgoo. 
De BOOT vnu de Vvrenniging ,Lanowardvr Watereport" vaart 'a 

TBOYSflS 8 1 1 oor van LeeUWarden tot let vervoeren van peaaaglere 
.0 tuinenvan vaartuigen. Leden en schepen van laden gruis. 

AANGIFTE hij H. szn STRALEN op Zaterdag II September, vstôr 

'e Annnde 9 uoe of echriftelijk bij den eecrelarie H. B. HALBERTSMA 

Pa wedetrijd eis het vuurwerk worden opgeluisterd 
door het tlurmonl.corps Apollo' 

Sneltrein No. 157 vertrekt van 
Heerenveen 1057 's avonds. Stopt 

Zondagavond 12 September te Orouw-Irnsum. 
H. B. HALBORTSMA, 

- 	ben,. Zeilv. ,,Fri.ia", 
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1920: VIERING 60 JARIG BESTAAN 

12 sept. 1920. Ter gel. 60 jarig bestaan bezoek watervliegtuig aan het Pikmeer. Toen beleefd als 
een sensationeel gebeuren! 



72 

Uit het jubileumwedstrijdverslag van 1920, geschreven door secretaris H.B. Halbertsma, volgt 
hier een en ander: 
Het gebeuren speelde zich af op zondag 12 september met mooi weer, doch er stond wat te 
weinig wind. Het aantal deelnemers was 57. Geconstateerd werd dat er nooit eerder zoveel 
mensen in Grouw zijn geweest dan op deze dag. "Verschillende fietsstallings bergden tussen 
1000 en 1500 fietsen". Zoals steeds gebruikelijk werden de feestelijkheden geopend met een 
optocht door het dorp, met muziek en de banier der vereniging voorop. Door kastelein Tj. Dokter 
was aan de firma Pathé-Frères opgedragen een film te maken en zo werd dan 's morgens eerst 
onze bode, de heer K. Sietema met het vaandel gefilmd, daarna de uitreiking van het vaandel door 
onzen voorzitter en vervolgens de optocht door het dorp op verschillende punten. 
De "vliegende afvaart" kon een succes worden genoemd. 't Was niet alleen de te flauwe wind die 
de belangstelling voor de wedstrijd deed afnemen maar een nog heel ander verschijnsel..... 

Dat was de aankomst van een uitgenodigd watervliegtuig, 'S middags te ongeveer 2.00 uur. 't Was 
afkomstig van het vliegkamp "De Mok" op Texel en 't werd bestuurd door sergeantvlieger J. van 
der Witte. 
Na een paar kringen beschreven te hebben, streek het neerop het water dicht bij het Groot Eiland. 
Dit eerste vliegtuig op onze Grouwster wateren was de grote gebeurtenis van de dag (maar ook 
van het jaar zou men kunnen zeggen)! 
Nog nooit eerder is op het Pikmeer zoveel volk geweest als bij deze voor die tijd opzienbarende 
gebeurtenis, een massa, in allerlei vaartuigen, door en door nieuwsgierig naar deze sensatie en 
geen plekje rond dit centrale punt bleef onbezet! 
Van een en ander zijn mooie fotografische opnamen gemaakt die in het archief aanwezig zijn, 
schrijft de secretaris enthousiast. 
Na een uur vertoefd te hebben, zodat ieder (?) in de gelegenheid was dit nieuwe vervoermiddel te 
bewonderen, stegen de "veroveraars van de lucht" weer op en verdwenen, na ons nog enige 
prachtige staaltjes van elegant zwaaien te hebben laten genieten. 
(Nu eens een vliegtuig van vlakbij te hebben kunnen bewonderen is daarduseen grote belevenis 
geworden voor honderden en nog eens honderden mensen uit Grouwen verre omgeving en men 
zal daar het Frisia-bestuur zeker zeer erkentelijk voor geweest zijn.) 
Verder noteren wij uit het verslag dat de medaille van de A.N.W.B. voor de verst-weg-komende 
deelnemer ten deel viel aan dhr. P. van Dusseldorp uit Scheveningen. Een prachtige lauwerkrans 
werd gewonnen door de Erven Sj. A. v.d. Meer uit Wartena. Ook bij dit Jubileum vond er een 
geslaagd diner plaats voor genodigden. 
Onze Voorzitter opende de rij van sprekers met een toast op de Leden van het Koninklijk Huis, 
waarna staande het Wilhelmus werd gezongen. Verschillende sprekers haalden nog 
herinneringen op uit de verlopen 60 jaar en dhr. Hibma, voorz. zeilver. Sneek, hield een pleidooi 
om de verschillende zeilklassen aan meer voorschriften te binden van het Reglement der 
verbonden Zeilverenigingen. Veel instemming vond dit over het algemeen niet, maar bij deze 
gelegenheid vond men het beter daar maar niet verder op in te gaan. 
Na de officiële maaltijd was al spoedig de tijd voor het Vuurwerk aangebroken. Hiervoor hebben 
wij het programma daarvan dus al beschreven en de secretaris onderstreept nog eens het 
slotnummer dat vooral groot enthousiasme ontketende bij het talrijke publiek, waarvan een 
aanzienlijk als standplaats had gekozen op de inwording zijnde Nieuwe Kade. 
Het was gelukt, door medewerking van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer te Grouw, van 
den heer directeurder N.S. Baron Krayenhoff te Utrecht, gedaan te krijgen dat de laatstesneltrein 
naar Leeuwarden in Grouw stopte, zodat ook zeer veel Leeuwarders in de gelegenheid werden 
gesteld dit sloteffekt van ons prachtig jubileum mee te genieten. De lezer begrijpt: Toen wel volle 
fietsstallingen, maar nog praktisch geen auto's, veel reizigers per trein dus. Verder schreef dhr. 
Hal be rts ma: 
Aan het einde van mijn verslag gevoel ik de behoefte om allen, welke aan het welslagen van het 
feest hebben meegewerkt, hetzij door het geven van medailles of prijzen, van wieik hieralleen de 
Leden van het Koninkrijk Huis wil noemen, alsmede zij die ons financieel hebben gesteund onze 
hartelijke dank te betuigen. 
Deze dag heeft bewezen dat "Frisia" nog steeds groote vrienden heeft: Laten wij aan hen denken 
bij ons verder werken voor het welzijn van "Fris ja". 
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NIEUWS UIT 1921: ZEER DROGE ZOMER MET LAAG WATER 

Ondanks een subsidie van f 300,00 van V.V.V. bedraagt het saldo der Verenigingskas slechts 
3,60. 
Door waarnemend voorzitter Auke G. Jelles wordt kennis gegeven van het, om gezondheids-
redenen, ontslag nemen als bestuurslid van Voorzitter Tjisse Kuperus. Op voorstel van dhr. 
Buisman wordt dhr.Tj. Kuperus benoemd tot erelid van Frisia. 
Als nieuw bestuurslid wordt gekozen dhr. B. Cuperus, arts te Grouw. Wat definanciën betreftzijn 
we gelukkig met onze V.V.V. momenteel het enigste reddingsadvies voor Frisia, daar men met 
ledenwinning, noch met de intekenlijst op meer inkomen durft rekenen. 
Plannen worden gemaakt tot huisbezoek bi/de Veehouders, daar men langs die weg nog betere 
resultaten verwacht, dan bij het laten tekenen van de lijst op zaterdagmorgen, wanneer deze 
mensen in het dorp komen voor het melkgeld ophalen. 
Om kosten te besparen zal de muziek bij de komende wedstrijd beperkt worden tot 10 corpsleden. 
Wegens de lage waterstand zal er deze keer alleen op de Ee gezeild worden. Ondanks die 
waterstand durft men ht daar nog wel aan met de grotere klassen, ni. ook een van 9.75 en een van 
8.50 m. lengte. 

WEDSTRIJD VAN WEINIG BETEKENIS (12 deelnemers). 

Alle omstandigheden om wedstrijd 11-09-1921 niette doen slagen, waren deze keer aanwezig. Te 
weinig water, teveel wind en van tijd tot tijd ook nog regen (dus de droogteperiode kreeg zijn 
kentering?). Het resultaat is dan ook naar verhouding geweest: Van de 51 ingeschrevenen 
startten slechts 12. 
Dat vrouwen nog bij hoge uitzondering aan hardzeilen meededen mag blijken uit deze regel in het 
verslag: Eerstgenoemd schip telde onder hare bemanning zelfs een jonge dame. 
Voor en tijdens de wedstrijd geraakten verschillende stoomboten en pleziervaartuigen vast. Het 
geheel maakte dan ook geen vrolijke indruk. 
Als nieuw lichtpuntje ziet de secretaris het feit dat door het nu niet starten er een aantal prijzen 
voor het volgende jaar al beschikbaar zijn en de kosten dan zullen beperken. 

Om nog even op die droogte terug te komen: Wij kennen heden ten dage zulke situaties niet meer 
in Friesland. Als gevolg van de inpoldering der Zuiderzee en het daarvan overgebleven 
IJsselmeer, valt vandaar uit nu de waterstand in Friesland te regelen en kan men bij te laag 
boezemwater genoeg lJsselmeerwater daaraan toevoegen. Droge zomers zijn sedert die 
inpoldering aan Frieslands boezemwaterpeil dan ook niet meer merkbaar. 

Hoe erg het met die droogte van 1921 was gesteld, weet schrijver dezes nog uit herinnering. 
Verschillende boezemvaarten waren toen niet meer bevaarbaar, wat ook, met name voor 
schippers en boeren, toen veel ongerief veroorzaakte, zoals bij hooi-, modder- en mesttransport, 
bij het melkvervoer, alsmede de winkelwarenbezorging aan veel boerengezinnen. 
(Als kleine jongen liep ik dwars door de toenmalige boezemvaart het Deel, het uitstroomkanaal 
van de Leppedijkpolder, zonder natte voeten te krijgen.) 
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B. J. HORNSTRA 

MED. DOCTS. ARTS 
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Antwoord van Frisia-secretaris aan dokter Hornstra, Bergum: 

Grouw 27 juli 1921. 
Den We/ed. Zeergel. Heer Dr. J.B. Hornstra, Bergum. 
Mijnheer, 
Naar aanleiding van Uw schrijven, dato 25 dezer, deel ik U mede dat wij wel genegen zijn enkele 
benoodigdheden voor de te houden Zei/wedstrijd ter beschikking te stel/en en vernemen gaarne 
van U welke U zoudt willen hebben. 
Ik moet er echter op aandringen, direct na gebruik een en ander terug te zenden, daar wij  begin 
September onze jaarlijksche Zei/wedstrijd houden. 
Uw berichten tegemoet ziende, Hoogachtend, secr. Zei/ver. "Frisia". 

Uit brief van Frisia, 25 aug. 1921, gericht aan de heer P. Bokma te Leeuwarden: 

Mijnheer, Op zondag 11 sept. as. hoopt de Zei/ver. "Frisia" haar jaarlijksche wedstrijd te houden, 
waarvoor evenals vorige/aren een klasse boeiers is uitgeschreven. Deze wedstrijdzal uitsluitend 
plaats vinden op de Ee, zodat van de droogte niet veel last ondervonden zal worden. 
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TJ. KUPERUS 
Bestuurslid van het 40ste tot het 

61ste bestaansjaar van Fr/sla. 

Leeuwarden,  	
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Joersfelder Segel-Club E. V. 
Mitglied des Deutschen Segler-Bundes 

Adresse: Wilh Seyring jur. Berlin N.39. Sprengelstr.16. 

Berlijn, Dezember 1921. 

Titi. 

Zei1vereenigng ,, E'risia", 

G r  uw 

Mijne Heeren 

Hierdor nemen wij de vrijheid, de aandacht van onzen gewaardeer-

den kameradekrirg op de Hollandsche wateren beleefd op onderstaand 

nader verklaard appel te vestigen met het beleefd verzoek er kennis en 

aanmerking van te willen nemen. 

Uitgaand van het onweerlegbare feit, dat slechts zuivere ideeele 

beweegredenen uit liefde tot de Zeilsport, die in onze rijen tegen-

woordig zoo in het nauw gebracht is, ons de kracht voor ons voornemen 

gever, gelooven wij te mogen onderstellen, dat de ontvangers van dit 

schrijven als echte Watersportvrienden en met een trouw zeilerhart het 

zullen beseffen, om ons genomen besluit te waardeeren. 

Wij vormen eene sedert 14 jaar bestaande gemeenschap van zeilers, 

die doorgaans tot den tegenwoordig zoo In het nauw gebrachten midden-

stand behooren, die in algeheele en offervaardige samenwerking,niette-

genstaande oorlogs - en revolutiewoelingen hun banier trouw gebleven 

zijn en op weg waren, hun vlijt en toewijding tot de zeilsport na ja-

renlangen arbeid door het bouwen van een eigen club en haveninrichting 

bekroond te zien. De steeds slechter wordende koopkracht van onze Duit-

sche Mark liet echter kort voordat we ons doel bereikten, elke bereke-

ning in duigen vallen. 

De grootendeels pas onlangs begonnen bo"wwerker eoeter,indien niet 

direct in de eer, of andere vorm fir.ancieele steun te verwachten is,on 

derbroken,ja zelfs gssaakt wordcn,omdat cindclooze 1ooneischn,voort-

durende pr1jsv,rhooging'n d 	bouwtoffn ond:r dcr last der tegcnwoor- 

dige valuta, de financiccln midde1n van betaling van onze ('.lub in 

twijfel trekken. 
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Een weg om onze 1:ooge taak te voltooien gelooven wij echter daarin 

te vinden, doordat we onzen kamerad en ie het Buitenland, denkend aan 

}et groote saamoorig e1dgevoe1 bij Watersportvrienden, van onze ne-

telige positie kennis geven en spreken wij tegelijkertijd et hartelij-

ke verzoek uit, onder de kameraden der Hollandsche wateren voor ons 

streven te willen zamelen, aangezien door de tegenwoordige valuta ook 

de kleinste bedragen in Uw muntstandaard bedragen in Marken zijn, die 

heel wat beteekonen. 

Wij vragen niet naar groote sommen, bet kleinste bedragje spoort 

onze d.uitsche kameraden reeds aan, onzen voorbeeldigen arbeid aan te 

moedigen, neemt ons verzoek ter harte en U moogt iet bewustzijn smake,. 

op groothartige wijze aan de ontwikkeling van de sport in de Jirsfelder 

Zeilclub krachtdadig meegewerkt te hebben. 

Indien U referenties wensoht, dan verzoeken wij U aan den Heer W. 

3eyring jr., Berlijn N.39. Sprengel'tr.16 te schrijven, die tevens ge-

machtigd is, schenkingen in ontvangst te nemen. 

U kunt reeds bij voorbaat van den dank der kameraden van de lörs-

felder Zeilriub verzekerd zijn en teekenen wij intu.schen 

hooa te 

	

Joers 	'r ~ ~_ 1  ri 
1. 

W.Fü>
nN. 3g.,Sparr

Bankbeamter' 	W.Seyring jr. 	C.Q,uast,Betriebsleiter. 
Berl 	r.14 	Afcîiitekt 	Berlin N.5.,Miillerstr.61, 

V.V.V. stimuleert "Frisia" met "Bal-champètre" vloer. 

Het V.V.V. bestuurslid, de heer J. N. Mulder, komt meteen plan voor Frisia ter vergadering van 28-
8-1922, dat er als volgt uit ziet: 
Bij de ver, voor Vreemdelingenverkeer heeft men besloten een dansvloer aan te schaffen en deze 
dit jaar gratis beschikbaar te stellen aan onze zeilvereniging, om deze vloer op het Groot Eiland te 
leggen. Gedurende de zeilwedstrijd kan daarop dan een z.g. bal-champètre worden gehouden en 
wordt Frisia in de gelegenheid gesteld daarvoor entree te heffen, waarmee de kas verstevigd kan 
worden. 
Dit aanbod wordt door Frisia met beide handen aanvaard. Dan maakt direkteur Nieuwenhuis van 
het muziekcorps bezwaar om uit het korps voldoende behoorlijke muziek te requireren voor het 
Eiland èn voor de direktieboot, maar hem wordt uitgelegd dat het dit jaar de bedoeling is om, als 
proef, alleen muziek op het Eiland te geven, en de boot alleen te gebruiken om danslustigen van 
het dorp naar het Eiland te vervoeren. 
Tegen dit laatste rijzen bezwaren en stelt dhr. Willem Postma voor om in plaats van de boot een 
overhaal in te leggen met pramen vise versa Jan Gortershok - Groot Eiland. Dit krijgt algemene 
bijval en de boot kan dan zijn gewone bestemming houden als directievaartuig bij de zeilpartij, 
maar dan deze keer zonder muziek, die geheel op 't Eiland zal worden geconcentreerd. 
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Behoefte aan populaire wedstrijd-toerboot 

Dhr. Mulder heeft een gesprek gehad met vooraanstaande mensen uit het zeilverenigingsver-
bond, waarbij men het eens was over de wenselijkheid van een nieuw vaartuig, dat zowel goed 
bruikbaar is als wedstrijdschip en als toerschip. Men vindt dat de schouw daarin te kort schiet, 
maar dat bijvoorbeeld een middenzwaardjachtje van ongeveer 7 m. lengte met een kiel tot 
hoogstens 50 cm diepgang, voor onze Friese waters, maar ook voor de meeste Hollandse, het 
aangewezen scheepje zou zijn. Wanneer het mocht gelukken een dergelijke bootte ontwerpen in 
de prijs van ±f 1.200,00, zou dit, naarhetoordeel dervergadering, veel aftrek vinden. Dhr. Mulder 
neemt op zich dit instemmend oordeel van de Frisia-vergadering over te brengen aan den 
voorzitter van genoemd Verbond, dhr. Lucassen. 
(Bij het lezen van bovenstaande schiet ons onwillekeurig de naam Buithuis, kapperte Bergum, en 
zijn grote vinding, de "Bergumermeerboot" te binnen, de beroemd geworden B.M. klasse, eerst 
de kleine en daarna de grote (zesmeters), zeiloppervlakte 16 m2, later ook 22 m2. 
Tot nu toe lezen wij daar nog niet van in de notulen, maar straks wel natuurlijk, ni. voor 'teerst bij 
de wedstrijd van 1929. Zeven jaar daarvoor begon zich de behoefte aan zo'n vaartuig dus al te 
uiten en win. dhr. J.N. Mulder valt daar nu nog om te bewonderen als goede kenner en opmerker 
op 't gebied der watersport.) Even terzijde: dhr. Mulderwas afkomstig van Groningerland. Hij was 
gehuwd met Trijntje Halbertsma, dochter van fabrikant Pieter Goslik en mededirecteur van 
Halbertsma-fabrieken. 
Als eerste in deze ontwikkeling werd de 30 m2 (7 meter-tien) ontworpen, welke als "volks-boot 
nog te duur bleek maar een belangrijke klasse, naast de latere B.M.ers, is gebleven. 
Iets over de uitslag der wedstrijd van 1922: Van de 57 deelnemers ging er een derde deel meteen 
prijs naar huis. Van die 19 prijswinnaars kwamen er 7 uit Sneek, slechts 3 uit Leeuwarden, ook 3 
uit Grouw en 2 uit Langweer. De andere 4 resp. uit Hommerts, Nieuwebrug, Wargaen Veenhoop. 
Voor 't eerst horen we van de klasse Twaalfvoets Jollen. 

Uit het financieel verslag 1923: Batig saldo f 225,10 1/2. Deze vooruitgang wordt verklaard door 
een méér opbrengst op de Intekenlijst van f 70,-- (vorig jaar  80,00, nu f 150,00) en door het bal 
op 't Groot Eiland, waarvan f 50,00 overbleef. Bovendien door overgebleven prijzen van het jaar 
daarvoor. 
Op de vergadering van 15-8-1923 wordt erkentelijkheid uitgesproken aan de heer De Geus v.d. 
Heuvel uit Hilversum voor diens schenken aan Frisia van een zilveren scheepje. 

GROUWI Naav aanteding van hot verzoek 
van het bestuur der zeilvereeniging ,,Frisia" 
hebben God. Staten van Fcieeland bepaald, 
dat op Zondag 14 ,September a.s., waarop 
aldaar een zeilwedstrijd zal worden gehouden, 
da brug te Irnsuinerzijl, de beide bruggen te 
Nee en de eluis te Terborne zullen geopend 
zijn, van 5 uur 's voovtniddage tot 8 1 / uur 
'8 voouniddsga van 1.0 1 1 2  uur 'e voormddage 
tot 1 1 1 2  UUF '8 namiddaga en van 4 1/ uur 
'e namiddag* tot 11 uur 'e narniddaga. 

Weekblad Frisia, 1924. 
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Zeilvereen. „FRISIA" - Grouw 
JA ARLIJKSCHE 

Zeilwedstrijd 
van 10 KLASSEN 

op ZONDAG 14 SEPTEMBER 1924. 
Aanvang 's namiddags 1 uur. 

Ie klasse: 1) KLASSE. 

2e 	KIEL. en MIDDENZWAARDJACHTEN, niet langer dan 7.10M. 

3e 	REOENR000JACUTEN: 

4e 	JAC NTEN en BOOTEN, niet, langer dan 7 M. 

5e 	SCHOUWEN, niet grootor dan 6 >< 1.80 M. 

lie 	KIEL- en MIDDENZWAARDJACHTEN,nietlangerdauG.— M. 
(Invitatie-klasse). 

70 	 4.70 >< 1.70 M, 

8e 	SCHOUWEN, niet grooter dan 475 >< 1.42 M, getuigd 
met sprietzeil. 

90 	SUHOIJ WEN, niet grooter dn 5.— >< 1.38 M., zonder 
booie, getuigd met sprietzeil. 

le 	12 VOETS STANDAARDJOLLEN 

Aangifte ZATERDAG 13 SEPTEM1ER voor 9 uur 's avonds 
bij H. van Stralen of schriftelijk bij den Secretaris. 

(hiuremie (10fl wedstrijd BAL-CHAMPÊTRE op het 
Groot Eiland in het Pikmeer. Entre 50 cent. Leden 

niet eene dame vrij Veerdienst met pramen van Jan Gorters hok aan 

den Wan1u1wg naar het Groot Eiland. 
Weekblad Frisia. 

De heer Klaas Sytema, 
volijverig medewerker als 
bode van 1899 tot 1924. 

BELANGRIJK MEDEWERKER 
Van vergadering 01-09-1924 noteren wij 
dat bode Klaas Sietema na 25 jaren trouwe 
dienst, voor deze funktie bedankt heeft. Er 
wordt door de voorzitter een hartelijk 
dankwoord aan hem gericht en een 
herinneringsbewijs nog toegezegd. 
Dhr. Joh. van der Schaaf wordt zijn 
opvolger. Het bestuur hoopt dat hij het 
goede voorbeeld van zijn voorganger zal 
volgen en hem wordt gewezen op des 
bodes speciale plicht zoveel mogelijk 
nieuwe leden te winnen. In de laatste jaren 
is er helaas sprake van belangrijke achter -
uitgang. Het laatste jaar van 140 naar 127. 



Op de begroting zien wij de beloning van de bode genoteerd met f 25,00. Bij de rondvraag wordt 
er op geattendeerd dat op de as. wedstrijdzondag nog niet gezorgd is voor brugopeningsver -
gunning. 
Voorzitter Terpstra en secretaris Halbertsma zullen daarvoor persoonlijk op audiëntie gaan bij de 
Commissaris der Koningin; dus direct naar 't hoogste gezag in dezen. 

HONDENBEGRIP 
Op de vergadering vah 31-08-1925 blijkt secretaris H.B. Halbertsma vergezeld van z'n hond en als 
hij de passage van 't ledenverlies van 't vorig jaar voorleest, begint het huisdier erbarmelijk te 
kreunen. Grote hilariteit. 
Doch daarna lezen we dat de ledenwerf-activiteit van het Bestuur het ledental nu toch maar 
eventjes weer opgevoerd heeft tot 1801 Dan "ligt de winst ook weer op straat" kan men zeggen. 

JAN F. DOKTER, Frisia-bestuurslid van 1905 tot 1925. 

In 1925 treedt dhr. Jan Dokter uit het bestuur en wordt dhr. J. Scheffer, (hoofd der O.L. school) in 
zijn plaats gekozen. In de notulen komen we nu als officiële naam derverbonden zeilverenigingen 
tegen de "Noord Nederlandse Watersport Bond". Men zal hierbij het nieuwe. algemene 
Wedstrijd-Reglement aanvragen. 
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ZEILVEREENIGING ,,LYTS FRISIA" 
- GROUW - 

OPGERICHT 1900 

GROUW, 	 /iL./.................. 

/1 

t z5,~, t 	-f  

7/4 	 /2 	 / t •-/ 	 / 7  

f 

'T GRUT EILAN" HART VAN WATERSPORT 
Tijdens de wedstrijd van 13-09-1925 vond er een bijzonder watersportgebeuren plaats, waarvan 
het Groot Eiland tijdelijk het middelpunt was. Er was een z.g. Wimpeltocht georganiseerd, een 
vaartocht door een flink deel van Friesland, waarvoor op deze zondag een theepauze te Grouw 
was ingelast en de Wim peltochters even de gast waren van V.V.V., wat de permissie op genoemd 
eiland betreft en van "Frisia" wat de verzorging aanging. 
Begroetings- en dankwoorden werden daar uitgesproken door burgemeester Nammensma van 
Idaarderadeel als w.n. voorzitter V.V.V., door dhr. Hoogslag van Leeuwarden, als voorzitter 
comité Wimpeltocht, en door dhr. K.J. Terpstra als voorzitter Frisia. 
Er werd druk gebruik gemaakt van de dansvloer en de wedstrijdprijzen werden hier ook door 
laatstgenoemde uitgereikt. 
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BROEDERLIJKE SAMENWERKING 	. 
Een vreemde vergissing is er in 1925 begaan met enige van vorig jaar overgebleven 
prijsvoorwerpen. Wij konden niet gewaar worden hoe dit kon gebeuren, maar een feit is het, dat 
deze aan Frisia toebehorende artikelen door de zeilvereniging Oostergoo op haarwedstrijd zijn 
uitgereikt! 
Toen plaatselijk dichter Joch. Nieuwenhuis hiervan hoorde kon hij niet nalaten daarover het 
volgende rijmpje aan secr. Halbertsma te sturen: 

Faek hâldt nei in priiskamp in bistjûr 
Sa nou en dan ns prizen oer. 

Dy wirde dan meast trou biwarre, 
Men kin dêr letter wer om farre, 
Ef ride, ef fytse, ef hwet dan ek, 
Men hat den minder prizen brek. 

Dat past in heap forienings skoan 
En 't stiet de Leden tige oan. 

Men heart den trochstrings fen 't bistjûr: 
"Wy hawwe safolle yn 'e kas 

Mar bûten dat ('t komt jim fan pas) 
Dôr binne ek noch hwet prizen oer." 

As dy der dan ek noch mar binne..... 
Den bruijt de hiele saek noch hinne, 

Mar minder is 't, as it sa sit: 
Det de iene net fen d'oare wit 

En mient det se oan in oar bihearre, 
Dêr net oer prate ek togearre, 

Mar - se yn 'e miening det er 't wit 
By 'n oare klub forsile lit!... 

Enfin, de penningmeester van "Oostergoo" zal wel voor vergoeding hebben gezorgd en ...... 
gelachen werd er. 

NIEUWTJES 1926. 
Om weer enkele bekende Grouwster namen uit die tijd te noemen, op de vergadering van 25 
augustus 1926 waren er ook: 
Mr. F. Bakker (gemeente-ontvanger); Tj. H. Dijkstra, oud-oliemolenaar; W. Klaren, bakker; F. 
Smit, stoombootondernemer. 
Op deze bijeenkomst werd genoemde heer Bakker in 't bestuur gekozen in de plaats van dokter 
Cuperus, waarvan wij weten dat deze ni. zich elders vestigde en opgevolgd werd door dokter S.A. 
Schoustra. 

Bij de wedstrijdklassen is er nu ook sprake van de "Vrijbuiters". Ook lezen we over de Nieuwe 
Wandelweg en weten dat dit het wandelpad betreft dat toen aangelegd is vanaf brugje over de 
"Grûndaam" langs westkant Pikmeer tot de Tijnje, daar eindigend bij het terrein van het 
voormalige Waterleidingbedrijf. Op een landstrook naast dit wandelpad werd nu het bal 
champëtre gehouden. 

80 DEELNEMERS! 
Van zeildag 1926 schreef Halbertsma dater ietsteveel wind heerste, dater"buoigeloften" voorbij 
dreven, maar dat die de aanblik over het wijde water, met de "rôljende weagen", waarop een 80 
hardzeilschepen" groot en klein voeren, en met de "âlde toer" op de achtergrond, het panorama 
nog treffender maakten. 
"Op het water was tamelijk veel bezoek, doch viel dit minder op, doordat de niet-wedstrijders om 
de harde wind en dreigende luchten hun zeilen gedurende het grootste gedeelte van den dag 
onder de kleeden hielden." 

De totaal 29 prijswinnaars waren in: 
klasse 1: Kiel- en Middenzwaardjachten, niet langer dan 7.10 m.: no. 1 "Meeuw", W. Geveke, 
Leeuwarden; 2. "Li", dr. W.G. v.d. Meer, Leeuwarden; 3. "Stormvogel", S. Wiersma, Leeuwarden. 
klasse 2: Regenboogjachten: no. 1 "Waterrot", S. Kuipers, Sneek; 2. "Windekind", D. 
Oppenhuizen, Sneek. 
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klasse 3: Jachten, lengte tot 7 m. le "Mercurius", R. Buisman, Leeuwarden; 2. "Nut en Nocht", 
W.T. v.d. Leij, Langweer. 
klasse 4: Schouwen niet groter dan 6x 1.80m., le "Stânfries", G. Schilstra, Akkrum; 2e 'De Jonge 
Wiepke", J.W. Veldstra, Terhorne. 
klasse 5: "Vrijbuiters": le. "Vrijbuiter", 0. Houwink, Harlingen; 2e. "Wetterfûgel", H.J. Dijkstra 
Tzn., Akkrum. 
klasse 6: T/otters, lengte t.e.m. 4.70 m., breedte 1.70 m.: le "Maria", A. van Dijk, Hommerts; 2e. 
"Tine", E. Hazelhoff, idem; 3e. "Mion", H. Hooghiemster, Akkrum. 
klasse 7: Kiel- en Middenzwaard/achten, 1. max. 6m.: le "Alcyone", F. de Boer, Grouw (master De 
Boer); 2e. "Loekie", M. Doedijns, Leeuwarden; 3e. "Us Boatsje", Jac. H. Brenninkmeyer, Sneek. 
(Dit was de z.g. Invitatieklasse). 
klasse 8: Schouwen, niet groter dan 4.75x 1.42m.: le "Sylnocht", gebr. Leemburg, Leeuwarden; 
2. Ree, Th. de Groot, Akkrum; 3. "De Poel", A. Oosterbaan, Akkrum; 4. "Wetterrôt", B. Grasso, 
Akkrum. 
klasse 9: Vissersboten: 1. "Twee Gebroeders", A. van Huizen, Grouw; 2. "Vischlust", W. Zetzema, 
Grouw; 3. "De Karper", H. Boelens, Uitwellingerga. 
klasse 10: 12 voets-jollen met certificaat N.N. W.B. of Koninkl. Verbonden Zeilver.: 1. "Hema", G. 
Hofstra, Sneek; 2. "Dolfijn", dr. H. Klein, Sneek; 3. "Pjut", T. v.d. Zee, Sneek. 
Klasse 11: Schouwen niet groter dan 5 x 1.38 m., zonder boeisels. 
Leeftijd stuurman, max. 16 jaar (een Jeugdklasse dus). 
No. 1. "Breabak", Halma, Grouw; 2. H. v.d. Meulen, Terhorne. 

ZEILBAAN-BEPERKING. 
In 1927 wordt besloten de Biggemeer als wedstrijdwater uit te sluiten. Hoe lang de Grouw en de 
Galle daar al niet meer bijhoren, kunnen wij niet vaststellen. 
In dit jaar zijn de winnaars van de hiervoor genoemde Jeugdklasse: Eerste "Readsnip", J. 
Stelwagen, Grouw; tweede weer de "Breabak" van D. Halmna, Grouw (bestuurd door P. Eizinga) 
en als derde de "Wetterwille" van Jan B. de Boer, Grouw. 

DE DAMES DEDEN HET BETER. 
Uit zeilverslag 1928 kan worden opgemaakt dat de zomer van genoemd jaar een heel mooie is 
geweest en dat Grouster Merke daar ook nog van heeft geprofiteerd. 
Verder lezen we: "Andere jaren hebben wij nogal eens aanmerkingen gehad op onze prijzen, 
waarom deze keer besloten was het koopen daarvan op te dragen aan de Dames der 
Bestuursleden. Deze zijn er buitengewoon in geslaagd om voor de verschillende klassen 
passende prijzen te koopen, waarvoor wij hen hierbij dank betuigen, in de hoop dat zij het een 
volgend jaar weer willen doen." 

Schouw "De Jonge Wiepke" van J.W. Veldstra, Terhorne. Foto uit"fen Fryske groun"uit 1926. 

Genomen bij de Yndyk hoek Pikmeer. De boerderij aldaar is later verbouwd tot het tegenwoordi-
ge Restaurant"De Vrijheid". 
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Beeld van de V. V. V. dansvloer voor het z.g. Bal-Champêtre, hier gebruikt op "It Grien", 

midden in Grouw. 

Foto uit "fen Fryske groun" 1926. 

FRISIA EN HET SKUTSJE-SILEN 
In het jaar 1929 keerden dan de Beurt-en Vrachtschepen in het hardzeilen terug, zij het nu als een 
afzonderlijk gebeuren en niet meer georganiseerd door een gewone zeilvereniging, maar door 
een speciale "Kommisje Skûtsjesilen". 
In verband daarmee nodigde het bestuur van Frisia op zijn Ledenvergadering, van die 
Skûtsjekommissie ook enkele leden uit, met het oog op samenwerking bij zeilwedstrijden. 
Daarvoor waren aanwezig dhr. Freerk Smit en dhr. Jan Taconis. 
Afgesproken werd dat de lijsten gedrukt zouden worden in combinatie met die voor de wedstrijd 
der Skütsjes en dat de baten van de lijsten en de kosten van de advertenties en lijsten voor 
gezamelijke rekening kwamen, md. verstande, dat van de lijstenkosten f 15,00 ekstra op Frisia 
zou drukken. De meerdere kosten der keurmeesters waren voor rekening Skûtsjekommissie. 

KOMST DER BERGUMERMEER'S. 
De skutsjewedstrijd vond plaats op zaterdag 7 september 1929, de wedstrijd van Frisia op zondag 
8 sept., alles dus in 't Kermisweekend, vandaar de gunstige samenwerking. 
Ten opzichte van het bezoek zowel als de deelname, waren de resultaten daarvan uitstekend. 
Frisia kreeg 76 mededingers aan de start. 
Zoals we eerder schreven, kwamen in deze wedstrijd voor 't eerst B.M.'ers in de Frisia-klassering, 
waarvan hier de uitslag: 

Eerste prijs: "'t Lot" van V.V.V. Grouw, stuurman L. Stelwagen. 
Tweede prijs: "Spotvogel" van T. v.d. Zee, Sneek. 
Derde prijs: "Violet" van Joh. Olij en L. v.d. Wey, Sneek. 
Vierde prijs: "Naja", A. Biesma, Opeinde (Sm.). 

Wat de eerste prijswinnaar betreft, het roer daarvan was in goede handen gegeven door V.V.V., 
want de naam van deze B.M.'er doet vermoeden dat deze boot een hoofdprijs is geweest in de 
VVV-loterij, die destijds geregeld plaatsvonden, door deze actieve vereniging optouw gezet ten 
bate van de kas, waaruit het ondernemend bestuur dikwijls grote plaatselijke dingen tot stand 
wist te brengen. 
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Noemen we ook nog een keer de jeugdschouwwinnaars: 
Piet de Groot van Idaard, Jan Baukes de Boer van Siteburen en Herman van Slooten uit 
Harlingen. 
1930: 
Erelid Ti. Kuperus stelde voor één klasse in 1930 prijzen  beschikbaar i.v.m. het 70 jarig bestaan 
der vereniging. 
Ze zijn uitgereikt aan de winnaars in de le klasse, de z.g. zevenmeters of 30 m2, t.w. aan A. van 
Gooi, Hommerts, H.C. Geveke, Leeuwarden en S.J. Wiersma, Leeuwarden. 
In genoemde wedstrijd liet men voor de B.M. klasse bepalen dat deze bestuurd moest worden 
door dames. De prijs viel ten deel aan mej. Postma-Dijkema van Terhorne, de premie aan mej. H. 
de Vries van Leeuwarden. 

1931: GEEN ATTRACTIETIJD. VROUWEN AAN HET ROER. 
Misschien dat het overigens rustig passeren van het 70 jarig bestaan van Frisia toch enige drang 
tot jubileumherdenking heeft onderdrukt. In 1931 althans opperde de voorzitter op vergadering 
van 27 augustus het idee om aan de wedstrijd weer eens een attractie te verbinden. Besproken 
werd toen dit te doen met vuurwerk, of een dansvloer bij het Theehuis, een feestelijke 
prijsuitdeling? Doch na wat heen en weer gepraat was toch de conclusie, dat de tijd van het jaar 
zich voor dergelijke attracties niet leende en anderdeels de tijden er niet naar waren om op dit 
ogenblik veel onkosten te maken. 
Wij tekenen hierbij aan, dat geconcludeerd moet worden dat het bal-champètre dus al geen 
jaarlijkse attractie meer was en alzo zeker geen blijvend succes is geworden. 
Verder dat de ongunst der tijden, fl1. de economische crisis in 't begin der dertiger jaren, ook door 
het Frisiabestuur werd ervaren en voorzichtigheid in acht deed nemen. 
Want "de tijd van 't jaar" was toch voorheen geen bezwaar voor feestelijkheden. 
Waren er voor de dames-zeilers vorig jaar maar twee prijzen, wij maken nu op uit een opmerking 
van dhr. Buisman jr., dat de deelname van de vrouwen gering bleef, doordat de manlijke B.M.'er-
eigenaars toch moeilijk het roer uit handen wilden geven. Hij adviseerde de dames op een ander 
tijdstip te laten zeilen, zodat de heren er evengoed aan deel konden nemen. 
Iv. hiermee werd inderdaad een dames-B.M.-wedstrijd apart georganiseerd en wel 's morgens 
om 10 uur v.d. zelfde dag. Dhr. Buisman stelde spontaan hiervoor de prijzen beschikbaar, terwijl 
dhr. Braam (van hotel Oostergoo) een verguld zilveren medaille aanbood voor de B.M.-
herenwedstrijd, die dus 's middags plaats vond. 

ZEILSTERS EN ZEILERS IN SOMS BANGE SITUATIES. 
Wat de dameswedstrijd betrof, het weer was allesbehalve mooi, er stond een harde noordwesten 
wind en het viel dan ook niet tegen dat er van de 10 ingeschreven dames 9 aan de start 
verschenen. 
Dat waren: mej. M. v.d. Vaart met "Flying Arrow", Terhorne. 

mej. A. Tilstra met "Cupido", Sneek. 
mej. .. Kijlstra met "Tjerk Hiddes", Leeuwarden. 
mej. Sjoukje Bouma met "Meteoor", Grouw. 
mej. Vrolijk met "Swealtsje II", Sneek. 
mej. H. de Vries met "Diana", Leeuwarden. 
mej. H. Brouwer met "Naja", Opeinde. 
mej. J. Huitema met "Cucoo", Leeuwarden. 
mej. J. Riemersma met "Ramona", Grouw. 

Ter hoogte van "Marswier" geraakte van de Ramona het roer onklaar, met gevolg dat het 
vaartuigje overhelde en omsloeg. Gelukkig wisten de opvarenden zich spoedig boven op het 
schip te werken, waarna ze door hulpvaardigen uit hunne niet-benijdeniswaardige positie 
werden verlost. 
Hetzelfde lot onderging later, in de 3e ronde bij de ton tegenover het Theehuis, mej. Fritsma. 
Gelukkig waren ook hier spoedig reddende handen ter plaatse. 
De uitslag werd: 1. mej. H. de Vries; 2. mej. H. Vrolijk; 3. mej. J. Huitema; 4. mej. Kijlstra. 
De beschouwing over deze wedstrijd eindigt met "een woord van hulde mogen we deze dames-
stuurlieden niet onthouden. Zij allen toch hebben met een moed als wijlen Kenau de strijd 
aangebonden en dat juist al dwingt respect af. 
We vertrouwen dat dit nummer wel eens weer op 't programma komt". 
Het ruwe weer had nog meer gevolgen: In de klasse 7.10 m. startten 6 van de 7 ingeschrevenen. 
maar 2 trokken zich weer terug, zodat slechts 4 de finish haalden. Bij de Regenboogjachten 
begonnen er maar twee, maar verlieten beide al spoedig de baan weer. 



Van de Vrijbuiters kreeg "Jet" van IJkema, Leeuwarden, averij aan 't zeil, waardoor de eigenaar 
buiten boord sloeg en in de diepte verdween, doch aan het ogenblikkelijk ingrijpen van dhr. 
Wester uit Akkrum is het te danken dat we gelukkig niet een tragisch ongeval behoeven te 
melden. 
Bij de Invitatieklasse zeilde de "Condor" van V.d. Vlugt, Opeinde, de mast over boord. Twee 
schouwen uit de Jeugdklasse raakten zonder bemanning op drift, waarvan een in de buurt van 't 
Groot Eiland vol water sloeg en zonk. 
Aldus was de wedstrijd van 1931 meer spectaculair dan mooi. En eigenlijk valt van die van 1932 
hetzelfde te zeggen. In de notulen wordt ook deze wedstrijd een zwarte dag genoemd. 

NOODZAKELIJKE BEZUINIGINGEN. 
De vergadering van 28 aug. 1933 stond enigszins in het teken van bezuiniging, het algemene 
crisistijdverschij nsel. 
Bij de bespreking der begroting deed dhr. Mulder het voorstel om dit en het volgende jaar geen 
Directieboot te laten varen en de muziek alleen in te schakelen bij de optocht door het dorp, 
waardoor f 60,00 bespaard kon worden. Dat werd aangenomen. 
Ook wordt besloten nieteerder weer met de intekenlijst te werken dan voor het jubileumjaar 1935, 
men hoopt dan hiermee het resultaat te vergroten. In verband daarmee wordt het loon der bode 
met f 5,00 verlaagd en is dus voortaan f 20,00. 

Zeilvereeniging 	 Grouw 18 Austua 1932, 
"Fris 1 u. 

Den HoogEde].Gestr. Heer Commissaris der 1:oningin In Vriesland, 
Leeuw'den, 

Onderetkende,11..Ha1bertsru,verzoet hierdoor In 
zijn jualIteit 	J3entuure lid vir. 'e 
Grca,voor i)uri lertr ,,eboxn te urcw ,21 Jobr.89 ,trans 
tii'r': aldaar en L1b 	ijjwtn 	ljen te Grouw 13 ept,1393 
eveiem.' tiurmen 1 ar,ve unin -am hij geleenho'd Ven d. 
weds trd ' 1 	n 11 Sep t. o • s ee t a011 j echt ewe er i, t los kruit te 
zchIetx. 

t .eik doende enz. 
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Mijne Hoeren, 

In de vergadering van Kerkvoogden 
&ar Ned. Herv. Kerk te Grouw is besloten, dat 
corporatie's of vereenigirigen, welke na bekomen 
vergunning van Kerkvoogden gebruik willen maken 
om van den toren te vlaggen, hiervoor pr keer 
f.2,50 moeten betalen. 
Betaling bij gebruik direct aan den koster. 
Gratis gebruik van de vlag is toegestaan. 
Beschadiging hiervan of aan andere eigendommen 
der Kerkvoogdij j moet_-  worden vergoed. 

Naiens het college voorn. 

Seor.Kerkv. Y.G.van den Bosch. 

Grouw, Maart 1953, 

Akkrrnn 9.î-'33 

Aan het bestuur van c1 Zeilvereniging 

,, FIISIA" te G-rouw0 

, 

NamEns de,  ze&1vereniging „DE EENDF ACHT'' alhier 

heb ik de 'er,U van harte te bedanken voor de geluk 

wnseh'n n 1't prachtige b1oerstik ,die we ter g-

legenheid van het 50 jarig bestaan ran 	DE 1END1 ACHPI' 

van IJ ontvngen0 !e stellen deze attentie zeer op prijs0 

IA, (-t de meeste hoogachting, 

) 



1 
MEEWERKEND WEER, HOE BELANGRIJK. 
Uit het wedstrijdverslag 1933 noteren we dat het weer nu uitstekend was, dat er 87 deelnemers 
waren, dat er in de 16 m2 groep alleen al 30 mededingers waren en dat er voor 't eerst sprake is van 
Larken, een nieuwe, vooral voor jongeren interessante boot met het z.g. vleermuis-zeil. 
Secretaris H.B. Halbertsma gevoelde behoefte zijn bewondering te beschrijven voor dhr. A. van 
Gooi uit Hommerts, mededinger in de 7.10 m. klasse, wegens het nemen van uitgekookte tactiek-
initiatieven, getuigend van overleg en doorzicht, er aan toevoegend "ik heb groote bewondering 
voor deze wedstrijdzeiler, die zijn scheepje zelf heeft ontworpen, zelf gebouwd en dan met zijn 
beide meisjes de prijzen wint!" 
Dat hij echter met geduchte concurrenten te kampen had, blijkt wel uit het feit, dat in de loop der 
wedstrijd nog 4 andere klassegenoten om beurten de eerste plaatsen hebben ingenomen. Het 
was een moeilijke, maar mooie strijd! 
De eind-uitslag van deze klasse was: 
1. "Corrie", A. van Gooi, Hommerts; 2. "Li", dr. W.B. v.d. Meer, Leeuwarden; 3. "Sperwer", W. 
Geveke, Leeuwarden. 
Bij de Vrijbuiters: 
1. "Marodeur IV", L. v.d. Wey, Sneek; 2. "Jet", A. Ykema, Koudum. 
16 m2: 
1. "Marie", A. van Dijk, Hommerts; 2. "Tjerk Hiddes", A. Voilema, Grouw; 3. "Unrêst", A. Postma, 
Sneek; 4. "Paljas", Velsink en Harterink, Leeuwarden; 5. "Gretha", P. Sijperda, Sneek. 
B.M.'ers: 1. "Pirate", Chr. van der Zee, Sneek; 2. "Kameleon", S. Boomstra, Sybrandeburen; 3. 
"Meteoor", A.G. Molenaar, Grouw. 
Tjotters: 1. "Eva", J. de Wilde, Sneek; 2. "Anna", Tj. v.d. Meulen, Langweer. 
Larken: 1. "Arrow", Benno Gros, Leeuwarden; 2. "Boekanier", H.J. Beekhuis, Sijbrandeburen. 
Schouwen: 1. "Wetterrôt, B. Gressoo, Akkrum; 2. "Trio", H. v.d. Sluis, Akkrum; 3. "Jonge Lieuwe", 
Chr. Schouwstra, Akkrum; 4. "Wetternocht", G. Rijpkema, Akkrum. 
Een groot "Akkrumer" succes dus! 
12 Voets-jollen: 1. "Stormy Weather", E.K. Hoekstra, Leeuwarden; 2. "Notedop", C.W. Schaap, 
Sneek. 
Schouwen, max. leeftijd bemanning 16 jaar: 
1. "Poask", P. v.d. Veen, Leeuwarden; 2. "Swalker", Jan Sj. de Vries, Grouw; 3. "Snip", Thijs 
Lameris, Grouw. 

rol 

- 	 . 

Toen de Larken nog een populaire jeugdklasse vormden. 
Links achter 't Grut Eilân met starttoren, routebord en diverse vlaggen. 



FRISIA-ZEILDAG EN KERMIS VOORTAAN 2DE WEEKEND AUGUSTUS. 
In 1934 wordt weer eens gedacht, zoals tijdens Frisia's bestaan enkele malen eerder geschiedde, 
de zeildatum te vervroegen. Hield de vorige vervroeging in, daarvoor het laatst van augustus te 
nemen, nu wordt voorgesteld een volle maand eerder, dus de tweede zondag van augustus 
daarvoor te gebruiken, waaraan de kermis dan ook weer annex zal zijn. 
Zo blijft Frisia schommelen tussen vroeger en later in 't seizoen, waarbij dan weer blijkt dat zowel 
het een als het ander z'n voor- en nadeel heeft. Bovendien spelen omliggende kermissen en 
zeildagen, zoals Sneek, Terhorne en soms Akkrum, Warga of Wartena bij de overwegingen een 
indirecte rol mee. Het gaat er om: Hoe krijgen wij het meeste publieken de meeste deelnemers. En 
dat hangt dan ook nog eens af van het meest geschikte weer; waarop het jaargetij van invloed is. 
Uit Halbertsma's aantekeningen constateren we dat voor het Jubileumjaar 1935 die verandering 
inderdaad via B. en W. weer heeft plaatsgevonden en als kermis- en zeildagen 10 en 11 augustus 
zijn gepland. 

Op de Ledenvergadering van 27 aug. 1934 komt aan het licht dat Frisia financieel soms moeilijk 
zit door een te hoog prijzenbedrag. Althans vergeleken met andere klubs, zoals Lyts Frisia, wiens 
prijzenuitgaaf de helft lager ligt. 

DE SNELLE WATERSPORTGROEI EN B.M.'ER-ZEGETOCHT. 
Dat de Watersport, ondanks "de Crisis", snel groeiend is, valt op te maken uit het 
deelnemersaantal in 1934, dat nu al 96 bedraagt. 
Hierbij wordt opnieuw aangetoond dat de bootmodel-uitvinding van kapper Bulthuis daar zeer 
veel toe heeft bijgedragen, ni. nu een deelnamevan 40 B.M.'ers, welke geklasseerd worden in een 
A. en een B-groep. 
Het aantal klassen is wel eens groter geweest, in 1934 ni. 9, waarvoor 30 prijzen zijn uitgereikt. 
Als nieuwe hardzeilersnamen komen we daarbij tegen: 
W. Hoekstra, Baard; R. Moedt, Sneek; Bloembergen, Nijbeets, en bij de stuurlui van 16 jaar of 
jonger P. Smit, Roordahuizum en Klaas J. Mulder, Grouw. 

VOORBEREIDING 75 JARIG BESTAANSVIERING. 
De Feestcommissie voor het 75 jarig jubileumfeest zal bestaan uit Burgemeester Poppingaen de 
heren R. Buisman en Jm. Nieuwenhuis. 
De plannen zien erals volgt uit: Kampioens-wedstrijden, vuurwerk, gondelvaarten zo mogelijk nu 
niet één watervliegtuig maar een eskader watervliegtuigen ter opluistering, aanbieding aan een 
nieuw vaandel, een nieuwe torenvlag enz. 
Op dit moment bleek het Frisiabestuur in meerderheid nog niet rijp voor het voorstel van dhr. 
Buisman tot aanvraag van het preadicaat "Koninklijke" voor onze vereniging. 
De Voorzitter en Secretaris zullen op audiëntie gaan bij de Commissaris der Koningin om hem uit 
te nodigen de Zaterdagwedstrijden (van 11 aug. dus) bij te wonen. 
Dhr. Mulder zal zich in verbinding stellen met Mr. Jan Hoogland van 't Provinciebestuur voor 
medewerking van zijn kant aan een Jubileum-openingsfeestavond. 
Op de Bestuursvergadering van 24-04-1935 wordt daarvoor als datum gekozen de 5e mei. 

EEN UITSTEKEND FEEST! 
Natuurlijk volgt nu iets over deze feestavond. Wij hebben daarvoor het vrij grote verslag van het 
weekblad "Frisia" doorgenomen en vast kunnen stellen dat deze Frisia-avond een zeer geslaagde 
herdenkingsbijeenkomst is geworden voor Leden en Genodigden. 
Voorzitter Terpstra heette hen allen welkom en in 't bijzonder de aanwezige leden der 
"Leeuwarder Watersport ver." en het "Ljouwerter Kritetoaniel" dat zijn medewerking verleende 
onder leiding van toanielskriuwer Yme C. Schuitmaker. Nadat het Wielsma-sangkje van 1887 
"Hwerom" massaal was gezongen, gaf de voorzitter een historisch overzicht van onze 
Zeilvereniging, zoals deze globaal vanaf 1860 reilde en zeilde. Ook memoreerde hij de 
totstandkoming in 1932 van de nieuwe starttoren op het Groot Eiland, in samenwerking met de 
zusterverenigingen. Verder werd Durk Tjibbes Hiemstra gehuldigd met zijn 40 jarig 
keurmeesterschap bij de wedstrijden en aan hem een gouden eremedaille uitgereikt. Eveneens 
werd bestuurslid Hidde Binnert Halbertsma in 't zonnetje gezet, wegens zijn nu 25 jarige trouwe 
dienst aan Frisia en met een kado vereerd en werd hem een passend lied toegezongen. 



Als nummer drie op 't programma werd een z.g. Leugenbank naar voren gebracht, waarop de 
heren Hoogland en Schuitmaker sterke stukjes gedachtenwisseling lieten horen, met een 
daverend succes. 
Vervolgens werd een film gedraaid over Zeil- en IJssport in Friesland, met vertoning van 
verschillende hardzeilpartijen en o.a. de Elfsteden-schaatstocht van 1933. 
Als 5de feestattractie brachten 5 dames en 5 heren van L.W.S. een Matrozendans naar voren, 
welke zodanig in de smaak viel dat deze herhaald werd en een geweldig applaus oogstte. 
Hierna werd weer gemeenschappelijk gezongen en wel het lied "For Frisia" van dhr. Nieuwenhuis 
uit 1896. Mr. dr. Jan Hoogland vertoonde toen een serie lichtbeelden, waaronder verschillende 
mooie opnamen, gemaakt in Frieslands Zuidwesthoek. 
Het lied "Wolkom oan 'e Silerstiid" van Troelstra uit 1884 was het volgende samenzangnummer, 
waarna het Ljouwerter Kritetoaniel, geleid door.  dhr. Schuitmakereen blijspel opvoerde, geheten 
"De Skets", voorafgegaan door een explicatie van z'n leider. Ook dit viel er uitstekend in bij de 
aanwezigen, die het beloonden met een dankbaar applaus. Er is deze avond veel gelachen. Met 
muziek van "The Hot Air Optimists" werd dit inleidend Jubileumfeest beëindigd dooreen gezellig 
bal. 

Op 28 juni d.a.v. wordt er weer vergaderd. Er is veel voorbereidend werk te doen. 
Een collecte voor het nieuwe vaandel heeft ± f 160,00 opgebracht. Voor dit vaandel is een 
ontwerp in wording, dat in handen gesteld is van ene firma Van Oven in Den Haag. Er zijn 40 F.-
insignes besteld en 130 broches gekocht, voorstellende het Frisia-vlagje met de jaartallen 1860-
1935. 
Van het Departement van Defensie is bericht gekomen, dat aan het verzoek om de feesten met 
een escader watervliegtuigen op te luisteren, niet kan worden voldaan. De vereniging Grouwster 
Water-Sport zal de Gondelvaart verzorgen en wordt in de kosten tegemoet gekomen. De firma 
Schuurman zal offertes doen voor het vuurwerk. 
De Pers wordt uitgenodigd behoorlijk aandacht aan de komende feestelijkheden te besteden. 
Op een verzoek van de Sneker Zeilclub om op 14 juli a.s. mee te doen aan de Verenigingen-
wedstrijd, zal positief worden geantwoord. Secretaris Halbertsma neemt op zich daar Frisia-
zeilers voor te interesseren. 
Er zal op de eerste vieringsdag om half acht 's avonds een officiële maaltijd worden gehouden, 
waarvoor uitnodigingen zullen uitgaan. Enz. enz. 

Op 1juli volgt dan een Ledenvergadering. Buiten het bestuur (zonder dhr. Mr. Bakker) zijnd aar 
aanwezig burgemeester Poppinga, Nieuwenhuis, Klaren, Hiemstra, Kerkhof, Schuitmaker, 
Tacoma, A. Sjollema en bode v.d. Schaaf. 
Er is momenteel een saldo van f 965,00. 
Dhr. Schuitmaker (afkomstig van Franeker, maar al tige thtis yn Grou) stelde voor om als variatie 
een estafettewedstrijd van schouwen in te lassen. Dit zou dan moeten met drietallen, waarvan 
twee schouwen onder zeil en een met aanhangmotor. Het bestuur nam dit in overweging. 
Als extra prijzen werd een toezegging ontvangen van Koningin Wilhelmina vooreen medaille en 
idem van Prinses Juliana. 
Verder een koekoeksklok van Lyts Frisia en medailles van de Winkeliersvereniging uit Grouw, van 
G.W.S. en van erelid Tj. Kuperus. 
Burgemeester Poppinga wees op het feit dat de gestelde feestdata gerealiseerd konden worden 
door inschikkelijkheid van het dorp Warga. Het Frisia-bestuur hoopte van zijn erkentelijkheid 
daarvoor te getuigen. 
Van het Wedstrijdprogramma zal ook een deel gevuld worden door speciale groepswedstrijden 
tussen Groningen en Friesland. 
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Viering van het 15•IARIG BESTAAN 
! van de ZUIVER. ,,FRI$IA" te Grou . 

op Zaterdag en Zondag 

10 en 11 Augustus a.s. 

's ZATERDAGSmorgens aanvang 10 uur: 

KAMPIOENSWEDSTRIJDEN 1.10 M. klasse en tarken. 
's Middags aanvang 2 uur: 

GRONINGEN-FRIESLAND WEDSTRIJD 1.10 M. klasse en 
vervolg kampioenswedstriden [arken. 

's Avonds 10 uur: 

Groot Vuurwerk op de Grou en 
1 verlichting van kerk en toren. 

Wegens beperkte ruimte op de wal wordt het publiek 
verzocht zooveel mogelijk met vaartuigen te komen. 

's ZONDAGSmorgens aanvang 9/2  uur: 

Vervolg kampioenswedstrijden 1.10 M. klasse en [arken. 
'i Middage 1 uur: 

1 Aanvang JAARLIJKSChE WEDSTRIJDEN 
en vervolg kampioenswedstrijden. 

1 	1 	BI/t il/N13( )O( JACI ITLN . 
2. 16 M4  KLASSE A. 

1 	3. 22 M2  KLASSE. 
4. 16 M2  KLASSE B'. 
5. 16 M 2  KLASSE 13 2 , 

1 	6. B. M. KLASSE. 

: 	7. VRIJBUITERS. 	 E 
8. SCHOUWEN, 4.75 M. bij 1.42 M. 
9. TJOTTERS, 4.70 M. bij 1.70 M. 

10. 12-VOETS JOLLEN. 
11. KAMPIOENSWEDSTRIJD 7.10 M. KLASSE. 

: 	12. LARKEN. Indien voor de kampicenswedstrijden meer 
1 dan 16 deelnemers zijn aangegeven: de DERDE 

KAMPIOENSWEDSTRIJD. Indien dit aantal 16 of 
minder is: een VRIJE WEDSTRIJD in deze klasse. 

j 's Avonds 9 uur: 

Gondelvaart niet medewerking van de G.W.S. 
en weer verlichting van kerk en toren. 

Er wordt gezeild onder het wedstrijdreglement van de 
N.N.W.B. 

AAN(IIFTE niet vermelding van liet wedstrijdnummer 
W.lt'ulsdsg 7 Augustus voor 9 uur 's 

"Vond.,
liii II. VAN 

i.\HN 	setii Itulijk bij  dot] serctaria ii. 13. HAL- 
1A. 

De  brugeen te lrnsmerzjl, te Nes bij Alkruni, Oude-
schouw, Scharsterbrug en de Sluis te Terhorne zullen 
op Zondag 11 Augustus ten gerieve van de zeilers tot II 
uur s avonds worden opengesteld. 

1 	 HET BESTUUR. 
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Over de feestelijkheden van 10 en 11 aug. 1935 schrijft de Secretaris om.: "Om de indruk ter 
gelegenheid van het 75 jarig bestaan in één woord samen te vatten, kan ik niet beter doen dan met 
"schitterend!" 
Het weer, de zeilwedstrijden, het vuurwerk, de uitzending van de sangkjes en de gondelvaart met 
de daaraan verbonden verlichting, het was alles even mooi. Het bezoek was heel groot en ieder 
heeft volop genoten. 
Van alle kanten hadden wij de grootst mogelijke medewerking. In de hoop niemand te hebben 
vergeten, laat ik hieronder een lijst volgen van de corporaties en personen, die blijk gegeven 
hebben van hun belangstelling: 

H.M. de Koningin, H.K.H. Prinses Juliana, het erelid de heer Tj. Kuperus, het gemeentebestuur 
van Idaarderadeel, Kon. Zeilvereniging "Oostergoo", Kon. Zeilver. Sneek, V.V.V. Leeuwarden, 
Leeuwarder Watersport Vereniging, Grouwster Watersport Vereniging, Noord Nederlandse 
Watersport Bond, de heer H.W. van der Ploeg, 't Nieuwsblad voor Friesland, Zeilver. "De 
Eendracht", Akkrum, Akkrumer Watersport Vereniging, IJs- en Zeilver. Wartena, de heer R. 
Buisman, Zeilver. "Lyts Frisia", Harmoniecorps Apollo, Grouwster Winkeliersver., Notaris G. 
Sluis, Wageningen, Zeilvereniging "De Meeuwen", Leeuwarden, Zeilver. "Onder Ons", Terhorne, 
Zeilver. Langweer, Zeilver. "Eendracht maakt Macht", Eernewoude, "Sneker Zeil Club", Zeilver. 
"Drachten-Veenhoop". 

Naar het zich laat aanzien is de datumvaststelling van de Kermis en daarmee van de 
zeilwedstrijden van Frisia, wel een goede greep geweest. 
Voor het uitvoerig verslag verwijst de secretaris dan naar verschillende bladen, waaruit wij iets 
van de Leeuwarder Courant 12 aug. 1935 afdrukken en een foto uit de Waterkampioen. 

/ 

1 	/ 

mmm  LA= 

De afvaart van een der kampioenswedstrijden in de 7.10 m-klasse te Grouw. Overgenomen uit 

"De Waterkampioen" van 23 aug. 1935. 



Verlichting en '.uurwcrk. De gedetailleerde uitslagen. 
Was het daags op en langs het Pikmeer druk, De gedetailleerde 	uitslag luidt als volgt: 

als in geen jaren, tegen negen uur 'a avunds be- Regen  boogjachten. 	1. 	Henny. van M. 
gon de toeloop naar het dorp en verzamelde zich Hendiiks te Sneek; 2. Waterrot. van S. Kuipers 
op en aan de kade een duizend koppige menigte, te Steek; 	3. 	Dolfijn, van K. Vrolijk te Sneek. 
Plots flitst ht licht aan en twalt schijnwerpers 16 	M. 2 	k 1 a s s e 	Al. 	1. 	Tierk Iliddes, 	va 
ieder ter sterkte van 2000 kaarsen, werpen hun dr. W. Hoekstra te Baard. (deze kwam, daar de 
machtige 	stralenbundels 	uit over 	den 	ouden route vlugger was afgelegd dan door de Mascotte,. 
St. Pieter, die zich stoer en forsch verheft in een terer,s in het bezit van de zilveren medaille, aan- 
zee van licht. Een sprookje is de indruk, vooral gebolen 	door 	H. 	K. 	H. 	Prinses 	Juliana); 	2, wanneer men hem beziet vanaf het meer. Unrt, van A. Postma te Sneek; 	3. Stormvogel, 

Temeer nog komt men ouder dien indruk, als vat) 	. P. Brouwer te ()peinde; 	4. 	Anaji. van E. 
daar van de áide toer krachtig klinkt het Grouw- Kussndrager 	te 	Sneek; 	5. 	Gretha.. 	van 	P. ster lied: .,Rolje, rolje wetterweagen", mooi ge- Sijpeda te Sneek. 
zongen 	door 	den 	heer Lucas Hannema, van 16 M.' 	klasse 	A2. 	f. 	Maacotte, 	van 	Ar 
Leeuwarden. en begeleid op het orgel door den Velsnk te Leeuwarden: 	2. Sperwer. van H, v,. d. heer J. L. de Jong, van Heerenveen. uitgezon- Veet te Drachten; 	3. 	Diana, van H. Biiisman den door middel van luidsprekers. 	Toen het ge- te 	Leuwarden; 	4. 	Sip, 	van 	E. 	Zijlstra 	te zang verstomde volgde een daverend applaus. Bergim. 

Nog 	werd gezongen ,,Hwerom" en ,,Wolkom 22 M.' 	k 1 a s ge. 	1. 	Pia Wie, van H. Visser oan de Silerstiid" en tetkeris weer volgde hand- te lenmer: 	2. Marian. van J. Pen te Lemmer. geklap. 
Een 	oogenblik 	is het stil, dan schieten 	een 18 M.' 	k 1 a s s e. 	1. 	Tukker, van C. Janse te 

Oldeizaal; 	2. 	Boemerang, 	van 	J. 	Brons 	te paar suizende vuurpijlen de lucht in en het vuur- Hares: 	3. 	Allegro, van 	1. Bergsma te Sneek: werk is begonnen. 	Altijd weer komt men onder 4. 	Si..ip. van D. de Vries te Langweer: 5. Fodda- de bekoring. wanneer dat afgestoken wordt op 
het water en nu vooral was dat het geval, nu de 'B.i a ' q e. 1. Kameleon, van S. Boomatra. 
firma Schuurmans gezorgd had voor een mooi, te Sijarandaburen: 	2. 	Sweaitsje 11, van J. R. de 
zeer mooi programma zelfs. 	Wat deden de num- .Jong te Sjjhraiidaburen: 	3. 	Aeolus. van A. van 
mers het alle goed. die waterratten. die fontei- Calcai e Eelde; 	4. Iloanta, van D. Leemburg te 
nen 	die gotidep rgens en 	draaiende 	zonnen. 

eie.hillend e nummers 1  ostfe 	dak ook Ieelivarlpn. 
1. 	Jet, 	A. 	IJkenia 	te V t j b u i t e r s. 	 van 

bijval, 	doch 	bovenal 	viel de 	waterval 	in den Kotujrn: 	2. Meeuw. van 0. v. d. Werf te Sneek. 
smaak. Het 	slot werd 	gevormd 	door een 	schip s e t o u w e n. 	i. 	Trio, van H. v. d. Sluis te 
met 	den 	naar', 	Frisia 	in 	het 	zeil, geflankeerd 
door 	de 	jaartallen 	186fl-Ut35. Akkrirn; 	2. Jonge Lieuwe. van ('h. Schouwstrs 

Na van 	al die prachtige lichteffecten 	genoten te Arum; 	3, 	Sylnocht. van K. Leemburs te 
Leeuvarden 	4. 	Drie Gebroeders, van B. Hen- te hebben verspreidde de menigte 	zich in 	het 

dorp, waar het tot na twaalven geweldig druk stra te Akkrum. 
T is t te r s. 	1. 	Brasem, van P. v. d. Laan te bleef.  

Ook 	de 	tweede 	dag. Zondag, bracht mooi 
weer en een flinke koelte. 

Snee, 
12-s o e t s 	.J 011 e n. 	1. 	Rakkert. 	van 	E. 

Nadat om 9.30 uur de 2e kampioenswedstrijden 1-loek3ira 	te 	Leeuwarden: 	2. 	,.?". 	van 	S. 	Ver- 
hulst 	te 	Den 	Haag; 	3. Frits, van K. Edel te vn de 7J0 m 	lssse en de !arken waren begon- 

nen, 	maakten 	velen 	zich 	op 	de 	uitreiking 	van 
het nieuwe vaandel bij te wonen. 

Sn.*l. 
7.10 M. 	k 1 a a s e. 	1. 	Li. 	van 	dr. 	W. 	v. 	d. 

Uitreiking nieuw vaandel Meer te 	Leeuwarden; 	2. 	Sperwer. 	van 	H. 
C,evekr 	te Leeuwarden: 	3. 	Corrie. van 	A. van 

Met muziek 	en 	vaandels 	van 	de 	zeilvereeni- (bol re Hom:nerts; 	4. Carmen. van H. C. Geveke 
gingen 	Oostergoo. 	Lyta 	Fiisia 	en 	Jong 	Frisia te LeelIwLirden. 
voorop, 	ging 	het in 	optocht 	naar het buis 	van L a t k e n 	1..Arrow. van B. (bros te Leeuwar- 
den 	voorzitter, 	den 	heer 	K. 	Terpstra, 	aan 	den den; 	2. 	Trewes. van S. v. d. Meer te Leeuwar- 
Stationsweg, 	waar 	genoemde 	uitreiking 	plaats den 	3. 	Pos sk. van H 	(beveke te Leeuwarden; 
had. 	Nadat de muziek zii had 	laten 	hooren. 4. 	Hhby. van P. Geniser te Leeuwarden; 5. 
trad 	een 	tiental 	jonge dimes vooruit en nam van M. v. d 	Werf te Sneek. 
mej. G. SIENEMA het woord. 	In een 	aardige K 1 ei n e 	S t' h o ii w e n. 	1. 	Wetterwille. 	van 
toespra a k liet 7P uitkomen, dat het oude vaandel 0. v. d. Pol te Grouw; 	1 	Wetterwille. van Oj. 
zijn tijd had gehad en niet goed genoeg meer was Smit 	te Roordahuizum; 	3. Poask. van J. Veld- 
voor Frisia en dat een aantal jonge dames het stra te Terhorne. 
initiatief had genomen om 	een 	nieuw 	vaandel 1.e p,'Usuitd.ellng. te 	schenken 	en 	daartoe 	een 	beroep had ge- 
daan op de offervaardigheid van 	de Grouwster Na afloop had de prijsnjtdeeljng plaats in het 
ingezetenen. 	Het prachtig? nieuwe vaandel 	nu theehuis. 
was van die offervaardigheid 	het bewijs. 	In de De VOORZJTTER wees er Op. dat in vroeger 
hoop, dat het nog vele jaren door Frisia gebruikt jaren 	de 	prijsuitdeeling 	eigenlijk 	het 	hoofd- mocht 	worden, 	reikte 	zij 	het 	vaandel 	aan 	den moment was van den F'risiadag. De laatste jaren voorzitter over in tegenwoordigheid van bestuur werd geen prijsuitdeeling weer gehouden, omdat en feestcommissie. 	 . 

De VOORZITTER bedankte ln de ingezetenen 
de 	meeste 	deelnemers 	na 	afloop 	zon 	spoedig 
mogelijk weer 	trachtten 	thuis 	te 	krnnen 	Dit voor hun 	offervaardigheid 	n 	de jonge 	dame' jaar. nu  F'risia haar 75-jarig bestaan vierde, had voor 	het 	genomen 	initiatief. 	Hierna 	zong 	het 

(bpmengd 	Koor 	het 	Frisialied 	..Hwerom" 	van h 	bestuur gemeend een uiitzouidpiing te moeten 
Jaken, Wiplgma, waarop de eerewijn werd aangeboden öok al om 	deze gelegenhitid 	te haat 	to 

en de optocht door het dorp werd vervnlvd. kunnen nemen personen en besturen 	van 	ver- 
Om 	én 	uur 	begon 	de 	.iaarliiksrhe 	wedstrijd. schillende 	vereenigingen 	te 	bedanken 	voor 	de 

groote belangstelling ondervonden. 
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• Tevens bracht hij dajk aan het Koninklijk Huis 
voor de twee ontvangen medailles. 

Hierna verzocht hij de aanwezigen het Wil-
helmus te willen zingen, waaraan allen staande. 
begeleid door muziek, voldeden. Nu verleende hij 
het woord aan den heer J. K. MULI)ER, die als 
Vice-voorzitter van den Noord-Nederlandseluen 
We tersportbond & prijzen uitreikte vuur den 
wedstrijd Groningen—Friesland, welke door 
Friesland gewonnen was met 37 tegen 17 punten. 
Spreker hoopte, dat liet contact tusoluen (i runiuu-1 
gen en Friesland niet zou lijden door dezen uit-
slag. Vertier ils'plilp de heer ijuululer met een 
vlotte toespraak nog de kanupioensprijzen uit. 
waarna het Friesch Volkslied werd gezongen. 

Hierna kon de voorzitter verder gaan niet het 
uitreiken van de priizpn. waarvan hij zich op 
prijzenswaardige wijze kweet. 

Na afloop van de prijuiitdeeling werd receptie 
gehouden door het bestuur. 

Manden niet bloemen waren ingeltønnen van de 
zeilvpreeni'ingen ,Joure, Drachten-Veenlioop. de 
Meeuwen (Leeuwarden), van de Suieeker Zeilclub 
en van de Kon. Zeilvereeniging sneek. 

B.M.-VARIATIE 
Van de 7 wedstrijdklassen in 1936 bestonden er 

All, BI en 22 kwadraat. 

De gondelvaart. 

De tweede dag werd besloten met een prach-
tig geslaagde gondelvaart, terwijl de gebouwen 
langs het Pikineer illunuineerden. Geen -wonder, 
dat dit eenig mooie schouwspel tal van kijkers 
lokte. 

F.n zon behoort dit jubileum dan weer tot liet 
verleden. Bestuur en feestcommissie hebben 
reden te over om met genoegen op deze dagen 
terug te zien. dagen, waarover nog lang gespro-
ken zal worden. 

Euiorin was het vreerndphiuigenluezuo'k. 

DE MAALTIJD. 
Voor dat het vuurwerk begon werd 

in .,Oostergoo" door de jubileerende 
vereeniing een maaltijd aangeboden, waar 
tai van genoodigden aanzaten. Deze 
maaltijd kenmerkte zich door een goeden geest 
en er heerschte een gezellighrd. waarvan alleen 
zeilers blijkbaar het rept bzitten, 

4 uit B.M. 'ers, gerangschikt als 16 m2 Al, idem 

Start Grote B.M. 'ers (foto De Boer, Akkrum) 

Hier afgebeeld, even leunend tegen de 

mast van zijn schouw, de heer 

JOHANNES V.D. SCHAAF, 
die het nuttige bodewerk verrichtte 
van 1924 tot 1937. 
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"De Golfslag", watersportblad van toen. Let op zijn prijzen enz. 

Verschijnt in juni. Juli en 
Augustus wekelijks. de overige 
maanden eens per 14 dagen 

Abonnementsprijs t 3.— per 
jaar, (32 no's.) bij vooruitbetaling 
Losse nummers 15 cent 

Advertenties per regel 40 ct. 
Bij overeenkomst korting 

Rad.ctle-Commiu.le 
C. J. Hsgedoor, Ed. H.rtog, 
S. J. O!lj, V. v. Ceeverdea 

Uitgevers en Drukkers, 
BRANDENBURGH S Co., SNERK 
Poutrekentag 6039 Telefoon 254 

 

Juli l:? 

3't1lur 	• V. 'ki.I 
Oroue. 

Uijne Horen, 

Nu de grote ontrijd van I.T.t vereniging- weer nadert, 
willen '.Tij nog even Uw aandacht vetin op De @olZslag. 

ij doen dit in de hoop, dat ook Uw bestuur uitmal 
een aankondiginsannonco in ons blad zul willen p1atsn, even-
als diverse andere vorenjigingea rede deaen. 

ien flinke advertentie kost j.a.--, mocht do kas 
een dergelijke aderlating niet gedogen, dan kattnori wij in do 
prijs van f..-- ook nog con duidelijke annonco voor IJ samen-
stellen. 

Met hot oog op de inschrijvingen dient do adv. in 
hat volgende no. van ons blad geplaatst to worden. Derhalve 
ontvangen wij de tokt eventueel gaarne v56r a.s. Tloensdag. 

Voor Uwe medewerking bij voorbaat hartelijk dankend, 
verblijven inmiddels, 

IIooe-acht'nct, 

( 7 
NIEUWS 1937: TWEEDAAGSE WEDSTRIJDEN MET TOTAAL 171 DEELNEMERS! 
Op de ledenvergadering van 21 juli 1937 waren aanwezig de heren K.J. Terpstra, burgemeester 
J.H. Poppinga, Jac. Hylkema, Jac. Gerritsen (uitgever-redacteur weekblad "Frisia", opvolgervan 
dhr. Tacoma), A. Sjollema, Harm Witteveen, J. Scheffer en bode Joh. v.d. Schaaf. 
Laatstgenoemde heeft op deze bijeenkomst alszodanig bedankt en is voor de vele jaren trouwe 
dienst op waarderende wijze door de voorzitter toegesproken. 
Voor wedstrijd 1937 werden A. Sjollema en H. Witteveen als Juryleden gekozen. Op verzoek van 
dhr. Sj. de Vries om de ijzeren schouwen met een zeiloppervlakte van 11 m2 als aparte klasse te 
doen deelnemen, wordt hiertoe besloten. Men mag hiervoor rekenen op 12 deelnemers; de klasse 
12 voetsjollen laat men nu vervallen. 
Het wedstrijdprogramma werd verdeeld over twee dagen en wel op zaterdag 7- en zondag 8 
augustus. 
Het verloop daarvan was des zaterdags een selectiewedstrijd voor het kampioenschap van de 16 
m2 klasse, doch het weer werkte niet mee, wegens gebrek aan wind. 



Vèrder zeilden op deze dag de Ijzeren Schouwen, met als uitslag: 1. "Koko" van G. Boorsma; 2. 
"Sylnocht" van H. de Jong; 3. "Zwalker" van Sj. de Vries en 4. "Bruiser" van J. Beeksma, allen van 
G ro uw. 
En van de Schouwen 5 x 1.38 m. zonder boeisels, max. leeftijd bemanning 16 jaar, waren de 
winnaars: 
1. "Geja" van Jan J. v.d. Schaaf en 2. "Snip" van Pieter G. Mulder, ook beide van Grouw. 

Zondagmiddag werd er gevaren met een flinke bries en waren de resultaten: 

Kampioenswedstrijd B. M. 16 m2: 
1. "Hinde" van D. Smith, Leeuwarden, 3,8 p. 
2. "Sip" van E. Zijlstra, Bergum, 15.00 p. 
3. "Wehéja" van J. Smith, Sneek, 16.00 p. 

Wij noemen voor deze gelegenheid daarvan even nog de wisse/prijzen. In de klasse Larken viel de 
Zilveren Beker, uitgeloofd door de heren F.J. Bakker en J. Scheffer deze keer ten deel aan S. v.d. 
Meer te Leeuwarden. In 1935 was de winnaar B.J. Gros en in 1936 H. Geveke, ook beide van 
Leeuwarden. (Deze beker moet 2x gew.) 
In de klasse Schouwen van 4.75 x 1.42 m. won Chr. Schouwstra van Akkrum de Zilveren Beker, 
aangeboden door dhr. R. Buisman, nu definitief, daar Schouwstra deze ook in 1936 in de wacht 
sleepte. In 1935 was dat H. v.d. Sluis van Akkrum. 

1938: WEGENS KASTEKORT WEDSTRIJD IN OVERLEG AAN ZUSTERVERENIGING 
OVERGELATEN 
In de notulen van de Bestuursvergadering gehouden op 20 Jan. 1938, lezen we onder meer: 
Het eerste onderwerp van bespreking vormt het kastekort en in verband daarmee de vraag of wij 
dit jaar een wedstrijd zullen houden 9 ...... 

In ieder geval kan dit niet op de zondag van de Kermis, daar deze dit jaar samenvalt met een 
reglementaire wedstrijd van de Sneeker Watersport. Er wordt al even de vrees uitgesproken dat 
wij daardoor leden verliezen, doch tenslotte wordt dit gevaar niet zo groot geacht. Besloten wordt 
dan om aan de Grouwster Water Sport te verzoeken dien dag een onderlinge wedstrijd te 
organiseren, waarvoor Frisia een nader overeen te komen bedrag voor prijzen beschikbaar stelt, 
terwijl aan de Commissie voor Skûtsjesilen gevraagd zal worden de zaterdag daarvôôr haar 
jaarlijkse wedstrijd te houden. 

Van de Winkeliersvereniging te Grauw is meegedeeld dat deze ernstig overweegt moeite te doen 
dat de Kermis weer wordt versteld naar de 2e Zondag in September. 
Besloten wordt aan dit bestuur te berichten, dat wij hiertoe niet kunnen medewerken en het ook 
zouden betreuren wanneer hiervoor moeite werd gedaan. 
Voor de verdere plannen komt men in 't Frisiabestuur overeen een bespreking met G.W.S. te 
houden. 

Op 28 juli 1938 is er de Ledenvergadering, waar aan het licht komt dat er nog f 151,30 in kas is. 
Dhr. F. Smit stelt voor dat er in 't laatst van augustus of begin september toch nog door Frisia een 
open wedstrijd georganiseerd zal worden, maar hem wordt uitgelegd dat in het kassaldo ook 
reeds de contributie van dit jaar is begrepen en er, nâ de prijzenbijdrage aan G.W.S., beslist geen 
mogelijkheden voor het brengen van een wedstrijd meer in zitten. 

Bij de bespreking met G.W.S., waarvan toen het bestuur gevormd werd door de heren Tjerk 
Molenaar, Ljibbe Stelwagen, Piebe v.d. Berg, Jan Zijlstra en Marten de Jong, werd 
overeengekomen dat de onderlinge wedstrijd voor leden G.W.S. door zal gaan, zoals 
Frisiabestuur dat voor de geest stond, dat de bijdrage in de kosten f 50,00 zal zijn, dat de 
nationale vlag op de toren zal staan en dat de nummers door G.W.S. van de zusterverenigingen 
geleend zullen worden. Het G.W.S. be5tuur wilde proberen belangstellenden voor deelname, die 
nog geen lid waren, bij deze gelegenheid alszodanig in te schrijven, er op deze wijze dus nog wat 
extra voordeel uit te halen. 
Uiteraard was het Frisia bestuur dankbaar voor deze oplossing in 1938. 
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1939: OOK NU, WEGENS OORLOGSMOBILISATIE, GEEN WEDSTRIJD. 
Meende men dat de toezegging aan het Sneeker Zeilwedstrijdbestuur, dat samenvallen van de 
zeildatum van zijn jaarlijkse wedstrijd metdie van Frisia, dooreen bepaalde dagwisseling, slechts 
eenmaal in de vijf jaar Frisia tot wijken moest noodzaken, later werd ontdekt dat dit niet helemaal 
klopte en het geval zich vaker kon voordoen. Dat deed het inzicht over de juistheid van de 2e 
zondag in augustus dan ook veranderen en leidde tot het standpunt dat terugkeer naardetweede 
zondag in september toch beter zou zijn. 
In 1939 was dit dan bok weer het geval, zij het, dat de Kermis in dat jaar nog niet versteld bleek te 
zijn, maar dat ook die een volgend jaar weer op de vroegere data teruggebracht zou worden. 
Evenwel ging ook de wedstrijd van 1939 niet door, ten gevolge ni. van het uitbreken der oorlog in 
Europa, wat voor ons land Mobilisatie betekende en zowel de lust als de mogelijkheid tot 
hardzeilen aanvankelijk ondermijnde. 

1940: 't HARDZEILEN WEER MOGELIJK. ZORGEN OVER EEN WEGENPLAN. 
Net als in 1914, toen de meeste culturele uitingen dus eerst stil stonden, maar een jaar later toch 
weer herleefden, als gevolg van een zekere gewenning aan de drukkende omstandigheden, ging 
het ook nu weer zo. In 1940 kwam het bestuur van Frisiaweerbijeen en werd besloten vergunning 
voor een zeilwedstrijd aan te vragen, welke ook verleend werd. 
Inmiddels was er in ons land schokkend veel veranderd, waren wij na een 5 daagse oorlog door de 
Duitsers bezet, maar viel dit aanvankelijk verder in het dagelijks leven van de meesten niet zo erg 
op. 
Was aan de viering van het 75 jarig jubileum in 1935 de naam van burgemeester Poppinga nauw 
verbonden, korte tijd later had deze van Idaarderadeel afscheid genomen en had burgemeester 
C.N. Renken hier zijn intrede gedaan. Deze was ook op de Bestuursvergadering van 23augustus 
1940 en met hem gemeente-architect Tanja. 
Op de Ledenvergadering van 28 aug. d.a.v. kwamen: K.J. Terpstra, J.N. Mulder, F.J. Bakker, J. 
Scheffer, J. Hylkema, L. Hiemstra, J. Gerritsen, J. Tanje, G. Posthumus en bode Anne van Huizen, 
terwijl van 't bestuur G.W.S. bijzonder welkom werden geheten M. de Jong en L. Stelwagen. 
Op deze vergadering werd door.  dhr. Terpstra zowel als dhr. Mulder uiting gegeven van grote zorg 
over een wegenplan der gemeente Smallingerland, dat inhield het aanbrengen van een 
ontsluitingsweg door de lage landen tussen Veenhoop en Grouw, waarbij een brug over de 
Kromme Ee en een over de Graft waren geprojecteerd. Het zouden vaste bruggen worden met 
een doorvaarthoogte van maximaal 3 1/2 meter. 
Uiteraard zag dit er somber uit voor de zeilvaart, omdat deze hiermee enorm gehandicapt zou 
worden. 
Bovendien vond men weg en bruggen natuurschoon-bedervend voor dit belangrijke 
watersportgebied. 
Besloten werd dan ook met alle te verzamelen macht hier stelling tegen te nemen en daarvoor 
medewerking te zoeken bij invloedrijke personen, instellingen en verenigingen. 
Van G.W.S. zijde werd meegedeeld dat deze vereniging geen toestemming heeft kunnen krijgen 
voor z'n onderlinge wedstrijd op zondag 1 sept. en daarom deze graag wilde houden op de 
zaterdag vôôr de Frisia-wedstrijd van zondag 8sept. Ons bestuur had daartegen geen bezwaar en 
besloten werd tot het samenstellen van een gezamelijk programma. In de jury werden benoemd 
H. Witteveen, E. lJsselstein en L. Hiemstra. 

1940: NIEUW: VALKJACHTEN EN OLYMPIA-JOLLEN. 
Het verslag van de wedstrijd 8 sept. 1940 begint met deze opmerking: "Na twee jaren van 
gedwongen passiviteit heeft de zeilvereeniging "Frisia" in het 8oste levensjaarzondag jI. weer een 
wedstrijd kunnen houden. De bijzondere omstandigheden, w.o. de voorbereidingen voor deze 
wedstrijd moesten worden getroffen, bezorgde het bestuur en zijn helpers vele extra 
werkzaamheden, die allen zeker lang zullen heugen". 
G.W.S. trof het heel mooi met het weer des zaterdags, maar's zondags was de wind wisselvallig en 
waren er regenbuien. Dat betekende minder toeschouwers maar wel wisselende kansen en veel 
spanning in de wedstrijd. 

Van de elf aangegeven schepen in de 30 m 2  klasse (1. 7.10 m.) bleven er twee absent, ni. "Corrie" 
(Van Gooi) en "Tjerk Hiddes" (mr. W. Hoekstra). De "Jo" van Dijkstra ging het eerst door de start, 
bleef de voorste en won met 5 minuten voorsprong. De "Li" van dokter V.d. Meer wist zich als 
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tweede te plaatsen en te handhaven. De "Zuiderzee" van De Rook, eerst vierde, kwam als derde 
aan. De "Carmen" van Geveke en de "Joy" van V.d. Velde staakten de strijd ten gevolge van 
aanvaring. 
In de 16 m 2  klasse verschenen er van de 16 deelnemers vier niet aan de start. 
Vollema's "Ramona" nam al spoedig de leiding, maar zakte na bijna 4 minuten voorsprong toch 
tijdelijk naar de tweede plaats, want de "Meteoor" van L. Stelwagen nam toen de leiding. Van Dijk 
wist zijn "Marie" van de zevende naar de derde plaats te brengen; "Anneke" van lJntema werd van 
achtste 4e. 
Voor't eerst zagen we hier Valkjachten in wedstrijdformatie. Buiten mededingen zeilde ook in 
deze klasse mee de Vrijbuiter "Garzetta". Hanja wist dit schip meteen kwartiervoorsprong als nr. 
1 te finishen. (Een valkjacht is dus nog geen vrijbuiter). 
In de 16 m 2  A-groep zakte "Porto Allegro" van Schaap van de eerste plaats naar de vierde. De 
"Foddebosk" van Groenhout klom van de vijfde  naar de tweede, "Deli" van Rosier van 6 naar 3. 
Een en ander was bepaald mede een gevolg van genoemde windwisselvalligheid. 
Hier volgt dan de volledig uitslag: 
Klasse 1, 30 m 2  zeiloppervlak: 
1. "Jo", H.J. Dijkstra, Akkrum; 2. "Li", W.B. v.d. Meer, Leeuwarden; 3. "Zuiderzee", T.H. de Rook, 
Lemmer. 
Klasse 2, 16 m 2  eenheidsklasse. 
1. "Ramona", A. Vollema, Grouw; 2. "Meteoor", L. Stelwagen, Grouw; 3. "Marie", M. van Dijk, 
Hommerts; 4. "Anneke", T. lJntema, Roordahuizum. 
Klasse 3, Invita tieklasse Valkjachten: 
1. "Sylnocht", H. Brink, Leeuwarden; 2. "Hjeljoun", G. Posthumus, Leeuwarden; 3. "Joy", J. v.d. 
Veen, Leeuwarden. 
Klasse 4, 16 m 2  A: 
1. "Komeet", G.E. de Boer, Joure; 2. "Foddebosk", H.S. Groenhout, Sneek; 3. "Deli", L. Rosier, 
Sneek; 4. "Porto Allegro", H.R. Schaap, Deersum; 5. "Ali Jet II, W. Couperus, Sneek. 
Klasse 5, Olympia-jollen ( weer een nieuwe klasse dus): 
1. "Popey", mejuffrouw N. van Gooi, Hommerts; 2. "Fram", mejuffrouw C. van Gooi, Hommerts; 3. 
"Arrow", B.J. Gros, Leeuwarden. 
Klasse 6, Larken: 
1. "Pallieterken", F.H. Mulder, Huizum, tevens winnaar wisselprijs; 2. "Bu", H.G. van Slooten, 
Leeuwarden; 3. "Vlerk", F. Veen, Drachten. 
Klasse 7, 16 m2  B: 
1. "Geelie", M. de Jong, Grouw; 2. "Swalker", M. Kalsbeek, Grouw; 3. "Aegir", R. de Boer, Akkrum; 
4. "Reiger", H. Zetzema, Grouw. 
Klasse 8, B.M.-klasse: 
1. "Geja", J.J. van der Schaaf, Grouw: 2. E.H. van R. Wester, Grouw; 3. "Favoriet", J. Pasma, 
Sneek. 
Klasse 9, IJzeren Schouwen: 
1. "Sperwer", R. de Wal, Grouw; 2. "Farnocht", Sj. Hiemstra, Warga; 3. "Sjitop", H. Atema, Grouw; 
4. "Fuut", G. Dijkstra, Grouw; 5. "Woelwetter", P. Eizenga, Grouw. 

HARDZEILEN IN BEZETTINGSTIJD: GEZOND DOCH MOEILIJK 
De ekstra zorgen die door velen toch door de voortdurende oorlogstoestand, in toenemende 
mate werden gedragen, maken het wel begrijpelijk, dat er geen sprake meer kon zijn van een 
fleurig verenigingsleven. Bij zeilvereniging Frisia viel dat ook te constateren aan het matige 
ledental, ni. 80 en dat, ondanks meerdere pogingen het weer op te voeren, ook voorlopig gelijk 
bleef. 
Hierdoor bleven de inkomsten te laag en werd het wedstrijd-organiseren steeds weer een hele 
toer. Het werken met intekenlijsten bleek ook niet meer mogelijk. 



VEREENIGING TOT 

BEVORDERING VAN 

VREEMDELINGENVERKEER. 

GR 00 W. 	 3 RO UW ........7....J.1U................................................9..4 1... 

UO VAN DE PROVINCIALE PRIESCHE 
VER VOOR VREEMDELINGENVERKEER. 

Den Heer h.b. Halbertsma, 

secretaris .iei lvereeriiring "Pri zia" 
. 	1 	1-. 	1 	-- 

Hierdoor eeelen vi.j IT mede, dat ie mo'elij1i-

held oeztaat orri op Donaeroag n. • de beechikkir -  te kri liren 

over een der brivernichinez ven de rirmi Van der Hoeven voor 

h'il; int be 'eren van een b'ed eelte ven de Weotwal van de Ilyrijp.  

Hiervoor 	.:oor enkele belangstellenden / 425.- herchikbear 

erteld. Door de (emeente zal waarschijnlijk eveneens een oe-

drag gegeven worden, terwijl Vreemdelingenverkeer zich ook 

bereid verklaard heeft, / 25. -  te offeren. 

In totaal hebben wij 1 600.- rloodig. Wij zouden dus gaarne 

gebruik maker van Uw hulp om dit bedrag bij elkaar te krijgen 

en vragen U beleefd .0w eveneens / 25.- beschikbaar te stel-

len. 
Het is een gelegenheid, welke zich op het oocen-

blik voordoet; naar alle waarscbijnlijkrieid zal dit voorloopig 

althans niet meer mogelijk zijn, tenminste niet voor bovenge-

noemd bedrag. 

De bedoeling is om in totaal 15 bakkan, uitrea-

kens onceveer 2500 m3. , weg te bargeren. 

Hiermede zal de Westwal niet geheel op diepte 

zijn, doch wij hebben hoop, dat de ergste bezweren hierdoor 

opgeheven worden. 

Uw omgaand antwoord zien wij gaarne tegemoet. 

1.J. Terpstra i..t 

h.B. Ilalbertema 

fir. Bakker 

J.h. Mulder «, 

J. Schei'fer a4 

Bij schrijven van VVV. Grouw: 

Van H.B. Halbertsma aan H.B. Halbertsma, de formele weg. 

Hoogachtend, 

V.V.V. Grouw: 
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MEDE DEE LING 

aan 	den beer H.E. Halbertema, secr. der Zeilvereenigin Frisia', 
Parkstraat 

De PROCUREUR-GENERAAL. fungeerend DIRECTEUR VAN POLITIE te 

Leeuwarden deelt U hierbij mede, dat voor het houden der door U bedoelde imqp~ 

ze: 1we:srijden 

te 	GOU'T 

op 	14 SépterqbeL 	1941, te 	-- 	 ure, 

ábbdtZd~ lp het 1 ikmeer, Ee en Nieuwe Kanaal, 

zijnerzijds 	 toestemi:liflg wordt verleend, its onder auspiciën 

van de 'Jeriren Pederlandsche ./aersportvereenigingen en mits met 

inachtneming van de door het Hoofd van plaatselijke politie te stellen 

voort•;arrden, in verband met de openbare orde. 

	

LEEUWARDEN, den 	l UUS tus 19  41 

De Procureur-Generaal, 
fgd. Directeur van Politie, 

oofdambten 

Vergunning voor openbare aktiviteiten alleen via het provinciale politiehoofd, een maatregel der 
Duitse bezetting. 



Zeilvereeniging "Prisia" 

Grouw. 

Aan het Bestuur van de Zeilvereenigingen "Oostergoo" 
"Frisia" - 

- 	 "Lyts Frisia" 

en aan het Bestuur van G.W.S. 

A 1 h i e r. 

Mijne Heeren, 

Voor het nieuwe Gemeentehuis is nog behoefte 

aan een windvaan. 

Het is ons bekend, dat het Gemeentebestuur 

er prijs op zou stellen, dat deze wordt aangeboden door 

onze vereenigingen. 

De Zeilvereeniging "Oostergoo" heeft haar 

toezegging in deze reeds gedaan. 

Mogen wij ook op Uw hulp rekenen? - De bij-

drage zal voor iedere vereeniging hoogstens / 20.- be-

dragen. - 

77 

( 	 - 

fi 	 Hoogachtend, 

Secretaris Zeilvereeniging "Frisia" 
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Grouw, 18 November 1941. 

Betrof het in 1942 gereedgekomen nieuwe gemeentehuis voor ldaarderadee/. 
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J.N. MULDER in zijn  element 	. 
Frisia-bestuurslid van 1923-1942. Daarnaast kwam hij als bestuurslid van de Ver. voor 
Vreemdelingenverkeer ook steeds op voor de watersportbelan gen, wat onze vereniging 
bijzonder ten goede is gekomen. 
Helaas nog betrekkelijk jong onverwacht in zijn boot op het Pikmeer overleden. 
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NOORD -  NEDERIjANDSCHE WATERSPORTVEREENIGING 

Secretariaat: 
S.J. OLIJ 

Jan van Nastraat 20 	 Sneek, 2 Maart 1943. SNEEK 
Telefoon 2994 

Aan de bij de N.N.W.V. aangesloten Zeilvereenigingen. 

Mijne Heeren, 

Ingevolge de door het bestuur gedane toezegging op de laatst-
gehouden Jaarvergadering van de N.N.W.V. doen wij IJ hieronder een 
lijst toekomen van de in het seizoen 1943 te houden wedstrijden. 

Wij merken hierbij op dat de met een kruisje aangemerkte veree-
nigingen in het verboden kustgbied liggen en dat deze wedstrijden, 
tussohentijdsche wijziging van het desbetreffende verbod voorbehou-
den, derhalve niet door kunnen gaan. 

Wij verzoeken U van deze lijst goede nota te nemen en teekenen 
inmiddels, 

namens het Bestuur der N.N.W.V. 

S.J. OLIJ, secretaris. 

WEDSTRIJD-DATA 1943 

Juni 	3. Zwolsche Roei- en Zeil Ver. Zwolle. 
- 	 13 W.Z.V. Jaure en Omstreken Joure. 

W.Z.V. "De Kruiswaters 11  Wartena. 
- 	 14 Zeil Ver. "Zwolle" Zwolle. 

Zeil Ver. "Lyts Frisia" Grouw. 
Roei- en Zeil Ver. "Neptunus" Delfzijl + 
Watersport Commissie Kampen Kampen. + 

- 	 20 Zeil Ver. "De Twee Provinciën" Groningen. 
- 26-27 Zeil Ver. "De Meeuwen" Leeuwarden (tevens 

kampioenswedstrijden 16 m2 klasse en Larken-klasse). 
- 30-1 Juli 	"Harlinger Watersport" Harlingen. + 
Juli 3-4 Zeil Ver. "Oostergoo" Leeuwarden (tevens 

kampioenswedstrijden 30 m2 klasse). 
- 	 4 Zeil Ver. "Zwolle" Zwolle. 
- 	 10 Zeil Ver."Het Nannewijd" Oudehaske. 
- 	 10-11 W.S.V. "De Bloemert" Midlaren. 
- 	 11 Zeil Ver. "Hollands Venetië" Steenwijk. 

Zeil Ver. "Bergumermee" Bergum. 
- 	 10-11 S.Z.O. Sneek, kampieenswedstrijden Olympiajollen. 
- 	 17 Zeil Ver. "Old Hof" Hommerts. 
- 	 18 Zeil Ver. "Leekstermeer" Hoogkerk. 
- 	 18 Zeil Ver. "Sylnocht" Leeuwarden. 
- 	 21 Zeil Ver. "Sleat" Sloten. + 
- 23-24 Zeil Ver. "Z.O.U." Oppenh.Uitwellingerga 

(tevens kamp.wedstrjden Schouwenklasse) 
- 	 25 IJs enZeil Ver. "Wartena" Wartena. 
- 	 28 Zeil Ver. "Eendracht maakt Macht" Eerriewoude. 

Aug. 	1 Zeil Ver. "Eendracht" Akkrum. 
- 	 4-5 Zeil Ver. "De Zevenwolden" I.mmer. + 
- 	 7-8 Zeil Ver. "Drachten-Veenhoop" Drachten. 
- 	 11 Zeil Ver. "De Pluessen" Keudum. + 
- 	 12 Zeil Ver. "Workum" Workum. + 
-14-15-16 Sneeker Zeilclub ) onee - ee, Sneek. 
-17-18-19 Zeil Ver. "Sneek") Sneek. 
- 	 22 Zeil Ver. "Gruno" Groningen. 

Zeil Ver. "Onder Ons" Terhorne. 
- 	 29 Zeil Ver. "Laugweer" Langweer. 

Sept. 12 Zeil Ver. "Frisia" Grouw. 	 K 7287 

Door de oorlogsomstandigheden was de watersport een stuk beperkter geworden dan in 
vredestijd, maar desondanks zien wij op deze lijst nogal wat aktiviteiten. Tevens blijkt  hieruit dat 
er bepaalde gebieden waren waarvoor de Duitsers een verbod voor zulk gebeuren hadden 
gemaakt. Dit waarschijnlijk om defensieve redenen, waarover uiteraard geen verdere 
mededelingen werden gedaan, met name in het kustgebied, zoals de kruis/es aangeven. 
Hoewel behoorlijk uit de kust liggend, werd hierbij dus ook Sloten genoemd. 
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MEDEDEELING 
aan den Heer H.R. Halbertsma, 

secr. v.d. ei1vereenging Frisia. 
te GROUW. 

De GEWESTELIJK POLITIEPRESIDENT te GRONINGEN deelt U hierbij mede, dat 
voor het houden der door U bedoelde gzag~ zeilwedstrijd op het 

re 	Pikmeer en Ee, hij Grouw, 
op 	lSeptember 	1943, te 13.00 	ure, 
zijnerzijds toestemming wordt verleen4. mits iedere ontoelaatbare uiting in 
verband met de thaps bestaande bijzondere omstandigheden achter-
wege blijft, en de(eventueele door het Hoofd van Plaatselijke 
Politie te stellen voorwaarden stipt worden nagekomen. 

Leeuwarden ,den 	16 Augustus 1943. 
De Id. Gewestekjk Politiepresident. 

1990 

De turfskûte, vaarbeeld dat het eeuwen vol hield ......... 
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/ 
SIKKENS' 

0 
JACHTLAKKEN 

ONZE REF. 

11W REF. vdP/C 
DATUM 28 April 19 44 . 

/ 

LAKFABRIEKEN N.V 
S.SSENHEIM (Holland) 
Amsterdam - Rotterdam 
TELEGR. SIKKENS LAKFABRIEK 
A.B.C. CODE 6'' EO. & BENTLEYS 
TELEFOON 76 44  (4LIJNEN) 

POSTGIRO 3183 

Den Heer N.B.Halbertslfla, 
Seor. Zeilver. "Frisia", 
GrouW. 

Zeer Geachte Heer, 

Naar aanleiding van de bijeenkomst, welke Zater-
dag 15 April j.l. te Sassenheim werd gehouden, zenden wij 
U ingesloten een kort verslag van de bespreking waarin de 
verschillende bijzonderheden worden vermeld. 

Liet het aantal leden Uwer vereeniging als maat-
staf kunnen wij 10 kg Rubbol 3achtlak ter beschikking stel-
len, waarvan een gedeelte desgewerischt in 	kg busjes. 

Bijgaand zenden wij Ul3aanvraagformulieren. Wij 
verzoeken U deze af te geven aan die leden Uwer vereeniging, 
die volgens de besproken normen hiervoor in aanmerking ko-
men. 

'ïij vestign Uw aandacht erop, dat met 1 kg Rub-
bol Jachtlak ca. 12 M énmaal gelakt kunnen worden. 

Ten zeerste zullen wij het op prijs stellen, 
wanneer U de aanvraagformulieren spoedig ingevuld en voor 
accoord geteekend, aan ons retour wilt zenden, opdat wij 
de busjes Rabbol Jachtlak aan de leden, die hiervoor in 
aanmerking komen, kunnen afzenden. Op deze wijze kunnen de 
boeten dan nog voor de a.s. feestdagen gelakt zijn. 

Wij vertrouwen, dat een en ander het gewenschte 
verloop zal hebben en wij verblijven inmiddels, 

Hoogachtend, 

SL:NS' LKFABRILIN 

Bijlagen:l uittreksel bespreking 
aanvraagformulieren 

Uit dit schrijven en enkele volgende blijkt duidelijk hCe het met de materialen positie in de alles 
verlammende oorlogstijd rond 1944 gesteld was. Op velerlei gebied lag de produktie zo goed als 
stil en moest zuinig worden omgegaan met wat er nog restte. 
Dientengevolge was het met het botenonderhoud vaak ook treurig gesteld en hongerde men naar 
con mogelijkheid om er toch nog iets aan te kunnen doen. Op dit gebied zat het Frisia-be stuur dus 

ook niet stil en benutte het kontakt met b.g. onderneming zo goed mogelijk, wat hier uit enkele 
stukken der gevoerde korrespondentie naar voren komt. 
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SIKKENS' LAKFABRIEKEN 
SASSENHEIM (HOLLAND) 

TwEErSCIIE BANK KANTOOR SASSENHEIM 

SCHWEIZERISCHE VOLKEBANK BERN 

POSTREKENING 3183 

GEM. GIRO AMSTERDAM S 4231 

G.W.S. D.D. 919 

NV, HLBERTSMA:S 
FABRIEK V. HOUTBEWERKING 
GROUW 

TELEFOON 7544 (4 LIJNEN) 

TELEOR. SIKKENS SASSENHEIM 

A.D. C. CODE BIS ED. 

jo SE ØJ 
- DAT 

M. ORDER 0485 
FACT.. 

MO NS T FOR DER 

IOXI. 	10 KG JACHTLAK 

o Dringend verzoek 
alle emballage, na gebruik 
onmiddellijk terug te zenden. 
All. bs,.n En 31fl ..d.,t S.Dt. 1939 RQ0rSlk.fl.PrSdb1Et.fl 

g.brslkK. 3Ij. .n bl(j,.o ,ItISIB.nd .lç.sdens 7081 Slkk.n.. 

SI.shts lRdl.fl 0 EIS lIBRE t.rO9E.8dl, kun~" wij 0 - 

voor zOOv.r voorr.dIg — mflrl.kn Iövfln. - 

• 	
SIKKENS' 
LAK FASRIEKEN 

SASSENHEIM 

365 	 lIIgni,,g (.'I. 11, 3. lid 3., O,,.tS.Inhlg,e1) bflø.ft 4.. SII,, j.I g ... pId t. 

OLE MERK 
	

O,.c.pI.hen d. fljB,bK., ,.,,.Id. 	 „,b4dt 4. 0,1.,., 41fl, bij ... ,Io..I. 

Op de Ledenvergadering van 20 aug. 1941 gaven slechts 8 personen, het bestuur inbegrepen, 
blijk van belangstelling. Het waren de heren K.J. Terpstra, J.N. Mulder, J. Scheffer, H.B. 
Halbertsma, Posthumus, J. Hylkema, L. Brolsma en bode Anne van Huizen. 
(Brolsma zal er voor het weekblad Frisia geweest zijn). 
Geen wonder dat bij de rondvraag dhr. Hylkema voorstelde om eens wat meer bekendheid aan de 
ledenvergaderingen te geven. Het bestuur wilde dit gaarne proberen en besloot tot een ruimere 
affichering, bijvoorbeeld in de sigarenwinkels. 
In 1943 werd evenwel geconstateerd dat er totaal geen belangstelling meer voor de 
ledenbijeenkomst te bespeuren was. Men vertrouwde de zaken, naar het scheen, volkomen aan 
het bestuur toe, maar bleef wel belangstellen in de wedstrijden, die zeker als een welkome 

ontspanning in een tijd met veel buitengewone zorgen, werden ervaren. Secretaris Halbertsma 
merkte dit ook op in zijn verslag van wedstrijd 12 sept. 1943: "Ondanks de nog maar steeds 
voortdurende oorlogstoestand, was het toch een prettig gezicht de fleurige scheepjes weer eens 
op de Grouwster waters te zien." 
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1944: GEEN AANDACHT MEER VOOR SPORT EN SPEL 
In het oorlogsjaar 1944 kwam er toch een eind aan het hardzeilen. Het verslagje van de z.g. 
ledenvergadering was dan ook in mineur gesteld: 
"Aanwezig alleen de bestuursleden Terpstra, Bakker, Hylkema en Halbertsma". Verder lezen we 
o.m.: "Hierna komt het belangrijke punt voor deze vergadering aan de orde ni. de vraag of wij dit 
jaar een wedstrijd zullen houden. Wij besluiten echter om, evenals alle andere zeilverenigingen, 
dit jaar geen wedstrijd te houden. Daar er geen (niet bestuurs-) leden aanwezig zijn, wordt 
besloten de rekening van de penningmeester niet te controleren. Hij zal dit door een paar leden 
laten doen. 
De bode, welke het vorig jaar, toen hij naar Duitsland moest, is opgezegd en zal voorlopig niet 
weer benoemd worden, omdat er voor hem niets te doen is en de kwitanties wel op goedkopere 
wijze geïnd kunnen worden. De secretaris wordt nog opgedragen aan de winnaars van de 
wisselbekers te verzoeken deze voorlopig onder hun berusting te houden. 
Wat hier de mededeling over de bode betreft "toen hij naar Duitsland moest", voor een deel van de 
lezers is 't misschien nodig uit te leggen wat deze zinsnede precies inhield: 

Tijdens de Duitse bezetting van ons land werden veel jonge Nederlanders gedwongen werk in 
Duitsland te aanvaarden, om aldaar de werkplaatsen in te nemen van Duitse mannen die naar het 
front moesten of in de wapenfabrieken mee te werken. Aan gedwongen tewerkstelling werd 
uiteraard niet van harte voldaan, maar viel voor velen aanvankelijk niet te ontkomen. Met onze 
bode is dat toen ook het geval geweest. 

Uru, 23 Januari 1945. 

Familie H. itteveen 

t; ii o ij W * 

Als aeoretiirie van de con. elvoioenig1n 
0Ooatorgoo" en de ZeIlvereüniging. "J'rioia en ook paroon-
Ujk, gevoel i buefte U nijr, rot 1dweson te betuieu 
mt liet zoo p1ota4i1ir4; vr11de  n von t beoo nnn en vadur. 

Toen wij teze droevi 'e t11in' ivord medeg.edokild 
nu het gevoel van verft ',  a. ,l;ct dnt ciJ Lvinr, aijri 

eerte 8edaahte, wolk con gr)o vorileo dit vror de Grounetr 
t1iport beteekendo. Want het ie met te veel mozt,d, tt 

d buutmrdera van de Qrouwtnr Zoilvero ,triigingon bij de re-
gelliS van hun wedetrijden heel vusl mrteundnn op zijn dee-
kunfihuid en zijn aAlbitie. 

Deze ateun zullen ZIJ vonrç&n eetne olenan, en het 
Ie zij nog niet duidelijk , hbo zij n d(,ze leeeto zullen :unnnn 
voorzien. Maar neer nog dan zijn deekunUghaid zullen zij 
hum als prettige peraoonlijkhoict, winrmede tsij raag aanomuerkztn, 
nissen. 

Want hij verstond het mot ieder, van welke ramg of 
stand ook, op passende w:'.jno orm te gn In en sympathie en wae 
deerin voor zijn kemine vn de zaken, vnike do zollm'port bu 
trofrefl, te wekken. 

Wij zijn hem daarvoor neer erkfi iitulljk. U kuit 
ervan ver2ekrd zijn, dut isijn niu,n in de kringen van kle u 4 l-
sport nog 1,éing met 	 genowjl zal norden. 

U van harte aerktn ot enankocd oi dit iwnre ver-
hee te dragen, 

kht,nd , 

nazena Kon. ol Ver. "Oontergoe" 
tij 
	£eilvertttn "]1n" 
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1945: NA VERLIES EN LEED HET ROER HERVAT. 
Direct met de oorlog verband houdende is ook het volgende zinnetje uit de notulen van de "Frisia" 
vergadering 28 aug. 1945: 1. Opening, waarbij herdacht werden de heren J. Hylkema en H. 
Witteveen." 
Jacob Hylkema,die enige jaren bestuurslid is geweest, is door oorlogshandelingen in 1944 aan 
ons ontvallen, Harm Witteveen overleed tijdens zijn werk. Zij hebben helaas de vrede en het 
herstel van het normale leven, ook dat van de verenigingsaktiviteiten niet meer mee mogen 
maken. Secretaris H.B. Halbertsma is een tijdlang ernstig in gevaar geweest om dat ook niet weer 
te beleven, maar behoorde toch nog tot de gelukkigen die in 't laatst der oorlog a.h.w. door het 
oog van de naald hebben mogen kruipen en zo levend uit Duitse gevangenschap terugkeerden. 
In het notulenboek van deze bewogen jaren is daar verder niets van te merken, Halbertsma heeft 
geen behoefte gehad op die plaats daar iets over uit te laten, ook niet over de 
herdenkingswoorden welke er op b.g. vergadering aan gewijd zijn. Ook voor hem gold de in 
"Rôlje, rôlje, wetterweagen" bezongen Friese eigenschap: "Hurde Friezen bliuwe wy". Hard, 
maar niet ongevoelig wel nuchter en zakelijk. 
Het verslag gaat dan ook verder met om. mededeling penningmeester: 

Ontvangstenf 541,13 
Uitgaven 	f 297,76 

Saldo 	f243,37 , waarbij nog komt de contributie over 1945. 

In de vacature J. Hylkema werd als bestuurslid gekozen dhr. K.J. Mulder, zoon van dhr. J.N. 
Mulder, laatstgenoemde hiervoor vaker genoemd als medewerker aan de Frisia-belangen, 
overleden in 1943. Tot juryleden werden benoemd de heren L. Hiemstra, E. IJsselstein en in de 
vacature H. Witteveen, P. v.d. Berg. Er zullen 400 deelnemerslijsten worden gedrukt en verkocht â 
25 ct. Als bode werd wederom benoemd dhr. A. van Huizen. 

H. B. HALBERTSMA 

GROUW 	 (1 

/4 
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DE MILITAM COMMISSARIS 
IN DE PROVINCIE PRISSLABD. 

Militair Gezag. 	 Leeuwarden, 5 be'tember 1945. 

M'deeling Justitie. 

onderwerpt Vergunning. 

De Militaire Commissaris in de Provincie lriesland, 

Gelet op de bepalingen van de "Verordening openbare vergade-
ringen en bijeenkomsten" (Verordening van den Chef van den 
Staf Militair Gezag van 12 September 1944, no. 15, Publica-
tieblad Militair Gezag N9. 1), 

BZ .8 1 0 1 T 

aan de Zeilvereeniging "J?risia" te Grouw, toesteuiing te 
verlee.nen om op 9 September 1945 op het Pilmeer en ne onder 
rowi een zeilwedstrijd te houden 

zulks onder voorwaarde, dats 

le. ten minste tweemaal 24 uren voor den aanvang der bijeen-
komst daarvan schriftelijk kennis wordt gegeven aan het 
Hoofd der plaatselijke politie, onder madedeeling der in 
art. 3  derde lid dnde' a-a van de bovenvermelde Verorde-
ning bedoelde gegevens; 

2e. aan de ambtenaren der politie en aan de door het Militair 
Gezag aangewezen personen vrije toegang tot de bijeenkomst 
zal worden verleend, de door ben in het belang der open-
bare orde of veiligheid gegeven bevelen en aanwijzingen 
onverwijld zullen worden opgevolgd en de bijeenkomst op 
daartoe door de politie of vanwege het Militair Gezag 
gedane vordering terstond zal uiteengaan. 

De Militaire Commissaris 
in de Pro 	iesland, 
De Luit 

Col, 
	 Op la ). 

196. 
	

' 

S 	
L. de Vries. 

7 	_•7I_ / 

1946: FRISIA IN CRISISTOESTAND. 
In 1946 zien wij dat de ledenvergadering nu niet meer plaatsvindt in zaal H. van Stralen doch inde 
"Bicrhalle". Maar deze kleine verandering valt als nieuws in het niet bij wat wij nu in de notulen 

lezen, ni. dat Frisia wederom op het punt is aangeland, dat het bestuur "het niet meer ziet zitten" 
en de vereniging dus gevaar loopt te moeten worden opgeheven. Zelfs voor deze gewichtige 
overweging is de opkomst der leden teleurstellend. 
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(Van de nog altijd 80 ingeschreven leden komen er ± 50 uit Grouw, de overige 30 van buiten, 
hoofdzakelijk uit Leeuwarden.) In de tijd van vöbr de tweede wereldoorlog wist men definanciële 
touwtjes nog wat aan elkaar te knopen door middel van de intekenlijst, tijdens die oorlog mocht 
daarmee niet gelopen worden en werden de tekorten door voorzitter en secretaris aangevuld. 
Door het niet doorgaan van enkele wedstrijden en wat prijzenoverschot heeft de kas het nog wat 
uit kunnen houden, maar de levensvatbaarheid scheen nu toch ernstig bedreigd. 
De voorzitter vroeg daarom nu de mening der vergadering. Hierop werd het woord genomen door 
dhr. Pieter Mulder, die blijk gaf er zijn schouders nog wel eens onder te willen zetten en dat niet 
zonder hoop. Na hem sprak dhr. Buisman. "Frisia" is eigenlijk een deel van zijn leven. Hij kan zich 
Grouw niet denken zonder deze zeilvereniging. In zijn jeugd waren de Frisia-wedstrijddagen 
grote gebeurtenissen, wat ook bleek uit de populaire "sangkjes" van master Wielsma. 
Hij stelt dan voor om het bestuursvoorstel tot opheffing als van de baan te beschouwen en in 
plaats daarvan een jongerencommissie te benoemen die na 4 weken aktie daarvan de resultaten 
moet vermelden. Zijn die niet bemoedigend, dan zal het hoofd in de schoot gelegd moeten 
worden, maar hij vertrouwt op het tegendeel. 

R. BUISMAN 
Roelof Buisman, vele jaren bestuurder van K.Z. V. Oostergoo, maar tevens groot en meerdere 
malen nuttig supporter van Z. V. Fr/sla. 
Geboren en getogen in Grouw, woonde later in Leeuwarden maar bleef in hart en nieren een 
Grouwster. Was schipper-eigenaar van 't klassieke jacht "Mercurius". 

K.J. TERPSTRA, Frisiabestuurder van 1921 tot 1946 en erelid. 



111 

Behalve het bestuurslid Bakker, ging iedere aanwezige daarmee accoord en wilde het bestuur tot 

zolang nog aanblijven. 
Van hen heeft dhr. K.J. Terpstra bijna 30 jaar het voorzitterschap waargenomen. Maar bestuurslid 
K.J. Mulder (broer van Pieter Mulder) wilde wel aanblijven, hij hoorde immers ook tot de 

jongeren. 
Dhr. Terpstra zag het achteruitgaan der belangstelling ook als gevolg van de groei van het tal 
wedstrijden. Nu zijn ze een bijna wekelijks verschijnsel geworden, maar vroeger waren het maar 

één of enkele in 't hele seizoen. 
Besloten werd dat dhr. P. Mulder zal trachten een jongerenwerkcommissie voor Frisia in 't leven 

te roepen. 

FRISIA WEER UIT DE PUT: EEN VERJONGD BESTUUR EN 76 NIEUWE LEDEN. 
Op 16augustus daar aan volgend kwam men opnieuw in de Bierhalle bijeen. Aanwezig de twee 

bestuursleden Terpstra en K.J. Mulder, benevens 12 leden. Allereerst werden er enkele 
wedstrijd p rob lemen en wensen behandeld waarbij dhr. De Vries verzocht om insteling van een A-
en B-baan, terwijl dhr. De Wal wees op de grote voordelen van een passeerbaan. De heren Wester 
en De Wal drongen aan op een zeilbaan, waarin men niet de kans had dat deze bij een bepaalde 
windrichting geheel bezeild was. Voorzitter Terpstra beveelde deze punten gaarne voor 
behandeling aan bij een nieuw te benoemen bestuur. 
Namens de werk- en wervingscommissie welke de winning van nieuwe leden ter hand had 
genomen, werden mededelingen gedaan door.  dhr. Gauke Bakker, daarvoor in de plaats getreden 

van Pieter Mulder, wegens diens verblijf in Amerika. 
Het resultaat was: 76 nieuwe leden erbij! 
Dat het oude bestuur hierdoor aangenaam verrast was, lag voor de hand. 
Vervolgens werd het nieuwe bestuur gekozen en trad de nieuwe generatie toe met haar 

vertegenwoordigers: 
Klaas Mulder, voorzitter; Gauke Bakker, penningmeester; Jan Sj. de Vries, secretaris; Jan R. de 
Wal, commissaris; Jan J. v.d. Schaaf, commissaris. 

2 NIEUWE ERE-LEDEN 
Dhr. Sietse Bijlsma stelde voor twee der oude bestuursleden, wegens hun lange Frisia-dienst en 

het vele daarvoor geleverde werk, tot ereleden te benoemen. Dat gold dus voor Klaas J. Terpstra 

en Hidde B. Halbertsma. En zo is geschied. 

H.B. HALBERTSMA (Frisia-bestuurslid van 1909 tot 1946 en erelid), hier in zijn boeier 

"Constanter" met dochter Hanneke aan 't roer. 
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1946 werd alzo voor onze vereniging een jaar van verjonging van bestuur, wat a.h.w. een 
verjonging van de club tot gevolg had. Maar bij elke verjonging en vernieuwing van Frisia heeft 
men nooit het respect voor basis en tradities verloren en betekende zo'n verandering niets meer 
en minder dan het voortbouwen en met nieuw elan voortzetten van een belangrijk âld-Grouster 
en yn- "Frysk stuk cultuur- en sportleven van generatie op generatie en sadwaande in stik Fryske 
Trou". 
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Bij schrijven 31 aug. '46, gericht aan de Ned. Spoorwegen, kantoor Heerenveen: 
Ja, al was het Prinses Margrietkanaal in de maak, toen moest de scheepvaart van de Snekerkant 
enz. nog langs lrnsum en door Kromme en Rechte Grouw en dus de Spoorbrug passeren. 
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£1OOD I1EDERLA NDSCHE WATERSPOiiT BOND 

Giro 404491 

Gevestigd 

Steek, Augustus 1946. 

Aan de Vereenigingen, aangesloten bij de .N.W.B. 

Mijne Heeren, 

Onderstaand schrijven ontvingen wij van de K.V.N.W,V, 
Indien Uwe leden hiervan gebruik wenschen te maken, ver-

zoek ik Uaij tewillen opgeven hoeveel paar schoenen voor U 
moeten worden opgegeven. 

S.J. OLIJ, 
secretaris. 

+++ 

Over_ 
	 ; 

Gymnsstieltsch.enen. 

Van dec Directeur van de Rijksdienst voor de Lichamelijke 
Opvoeding en de Sport werd zoojuist bericht ontvangen, dat 
maandelijks "een aantal" gymnastiek-schoenen ter onzer beschik-
king kunnen worden gesteld. Het Verbond zal evenwel voor de 
betaling, in-ontvangst-neming en distributie moeten zorgen. 

In veracd hiermede verzoek ik U mij op te geven over hoe-
veel schoenen tJ de beschikking zudt willen hebben. Ik stel 

mij voor, dat ie betaling en verdere verspreiding door bemidde-
ling der veraenigingen zal moeten geschieden. 

Directeur C.S.v.W. 

w.. J.L.(oeU) 

4.rp)id 4-4 %#t1 4t;X, 

t 

Bij schrijven N. N. W.B. aug. 1946: 
Evenals in onze toelichting over de lakverkoop en -distributie, ziet u hier nog eenzelfde schaarste 
op het terrein van schoeisel en een streven om hier de zeilers van dienst te zijn. Het resultaat blijft 
uit de volgende brief van Frisia-secr. De Vries. En dus ook na de oorlog was de produktie 
vooreerst nog lang niet toereikend. 
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LEEUWARDEN 

22 Oct.1946. 
Geacht Bestuur; 

Bovengenoemde Sportvereniging organiseerd 9 Nov. 

a.s. een groot Zeilers-Bal, in Hotel "Spoorzichtte Leeuwarden, 
als sluiting van het zeilseizoen van dit jaar. 

Aan de versiering van de zaal word door ons grote 
zorg bsteed,om deze natuurlijk zo veel mogelijk in zomerse geu-

ren en kleuren te veranderen. 

Een gedeelte van de zaal hadden wij gedacht te 

vullen met alle verenigingsvlaggen van iedere Zeilvereniging in 

Prïesland.Wij doen daarom ook een beroep op Uw vereniging om Uw 

verenigingsvlag tussen alle anderen te mogen hangen,daar onze be-
zoekers uitsluitend zeil-en watersport liefhebbers zijn. 

Wij hopen dan ook dat Uw vlag aan deze vlaggen 

collectie niet zal ontbreken en hadden indien mogelijk spoedig 

antwoord van U terug. 
Wij kunnen U de verzekering geven dat U de vlag 

in de zelfde conditie direct na het Bal van ons terug zal ontvan-
gen en vertrumwen op Uw medewerking te mogen rekenen,tekenen wij, 

met "DEINING" zeil-en sportgroeten, 

Namens het Bestuur, 

	

(1 	

J 	

Secr. 
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Meer dan 100 jaar bestond de traditie om op de jaarlijkse Frisia-hardzeildag het Bestuur per 
muzikale optocht 's morgens vdbr de aanvang uit de woning van de voorzitter af te halen. 
Op bovenstaande foto geschiedt dat in de Parkstraat bij huize K.J. Mulder. 
V.l.n.r. Vaandeldrager Willem Feenstra, commissaris Jan de Wal, voorzitter Klaas Mulder, 
penningmeester Gauke Bakker, secretaris Jan de Vries en commissaris Jan v.d. Schaaf. 

FRISIA, MEER GELD NODIG, GAF FILMVOORSTELLINGEN. 
Uit het Jaarverslag 1946-1947, samengesteld door Jan de Vries, noteren wij dat er in genoemd 
jaar een groter beroep op de kas moest worden gedaan dan normaal. Ten eerste kwam dat door 
het feit dat Frisia deelgenoot werd van een gezamenlijke aanschaf, door een groep 
sportverenigingen in Grouw, van een geluidsinstallatie. Dit zou de vereniging op ± f 300,00 
komen. Voor deze uitgave is later een andere weg bewandeld ni. door een renteloos aandeel te 
nemen â f 60,00 door de 5 bestuursleden. 
Ten tweede werd f 100,00 toegezegd aan een commissie welke oeverbeschermingswerk aan het 

Groot Eiland moest laten uitvoeren. Ten derde moest erf 150,00 besteed worden aan het mede-
organiseren van een Grouwster Watersport Week. 
Een en ander leidde tot het zoeken naar middelen voor inkomstenvergroting van de kas. Eén 
daarvan werd het organiseren van een filmavond. Dankzij de medewerking van de eigenaar van 
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hotel Oostergoo, dhr. Braam en van de 'Ned. Reisbioscoop, wist men daarvoor de film "Inke" te 
laten draaien, waarvan het aantrekkelijke was, dat deze gedeeltelijk in Grouw was opgenomen, 
waarbij ook een aantal oudere mensen van hier zijn gefilmd. Er werden twee voorstellingen 
gegeven, die beide uitverkocht waren en waaraan ± f 200,00 werd overgehouden. Maar voor een 
groep "ouden van dagen" was devoorstelling gratis, watde nodige "Goodwill" in Grouwzekerten 
goede is gekomen; overigens viel het filmverhaal nog al tegen. Verder is er door een commissie, 
bestaande uit de heren Albert Vollema, Piebe v.d. Berg, Libbe Stelwagen en Jan de Wal, een 
routekaart vastgesteld, waarbij men door het hijsen van een bepaalde vlag bij een bepaalde 
windrichting de te zeilen banen kan aangeven. Dit heeft goed voldaan bij het oplossen van het 
probleem van geheel bezeilde banen. 
Vermelding ledenverloop: 16 aug. '46 waren er 158 leden. 
Vermelding ledenverloop: 22 aug. '47 waren er 160 leden. 

FRISIA PRESENTEERDE OP DE WIJDE EE DE N.N.W.B.-KAMPIOENSWEDSTRIJDEN. 
In 1947 slaagde het bestuur er in de kampioenszeilwedstrijden van de Noord Nederlandse 
Watersport Bond bij Grouw te laten verzeilen, waarbij Frisia een aandeel had in de Organisatie. 
In het Jaarverslag 1947-1948 wordt dit als volgt aangehaald: 
Het zeilfeest van de N.N.W.B., de kampioenswedstrijden op de Ee op 12- en 13 sept. 1947 te 
Grouw, kan als schitterend geslaagd worden beschouwd. De start was op Eagehoek, waar 
"Frisia" voor vlaggen had gezorgd en de familie Mulder de "Gretha" als startschip had afgestaan. 
Dit alles werd door het bestuur der N.N.W.B. zeer op prijs gesteld en gewaardeerd. Jammer was 
dat door te weinig wind de wedstrijd op zondagmorgen 14 sept. te laat afgelopen was, zodat de 
Frisiawedstrijd een uur uitgesteld moest worden. 
Er is echter voldoende gebleken, dat om goede banen uit te zetten voor kampioenszeilen, ook de 
wateren bij Grouw hiervoor geschikt zijn. 

Noemen wij de eerstaankomenden nog uit het wedstrijdverslag van zondag 14 sept. 1947: 
Klasse 30 m2: Rietvink van H. Geveke, Leeuwarden. 
Klasse Regenbogen: Henny van M. Hendriks, Sneek. 
Klasse 16 m2 A: Ali van Fokke Jansma, Grouw. 
Klasse 22 m2: Algri van J. Alberda, Sneek. 
Klasse Schouwen v. Jongens: Brûzer van Ulbe Sj. de Vries, Grouw. 
Klasse Vaikjachten: Havik van dr. Donkersloot, Sneek. 
Klasse 16 m2 Eenheid B: Wido van S. Leen, Grouw. 
Klasse Olympia-jollen: Fram van Vlaskamp, Sneek. 
Klasse Akkrumer Jo//en: Skierstirntsje van L. Kerkhof, Grouw. 
Klasse G.W.S. schouwen: Jikke van Jm. v.d. Pal, Grouw. 
Klasse Vrijheid: Ghider van mej. H. v.d. Velde, Leeuwarden. 
Klasse Pampus: Kemphaan van W. Vermeulen, Drachten. 

Het oude Grouwster spoorstation wat in 't begin der twintigste eeuw op zei/dagen een druk punt 
van komen en gaan was, dikwijls  met speciale treinen. (Het schetsje is van 1975). 
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BERGUM, Juli 1947. 

Het zal U en iedere zeiler bekend zijn, hoe groot de verdiensten van 

den heer H. Bulthuis alhier voor de watersport zijn geweest. 

De toekenning van de Lucassen-penning in 1941, (de tweede welke werd uitgereikt) 
spreekt boekdeelen. 

Wat echter minder bekend is, Is, dat de heer Buithuis door ziekte lichamelijk geknakt is, en 
dat hij er financieel zwak voorstaat. Door zijn opofferingen voor de watersport heeft hij zich 
zelf nimmer ontzien. Op de watersporters rust nu de eervolle taak, thans de helpende hand te 
Heden aan hem, die hun zooveel levensvreugde heeft verschaft. Zij kunnen dat doen door 
spontaan bij te dragen tot de vorming van een fonds, dat door het bestuur der Watersportver. 
eeniging Bergumermeer wordt geadministreerd en waaruit geregeld uitkeeringen aan den heer 
Buithuis zullen geschieden. 
Wij richten tot U, besturen, het verzoek, Uwe medewerking wel te willen verleenen, door deze 
aangelegenheid ter kennis van Uwe leden te brengen, speciaal de zoodanigen die zeilen in een 
B.M., 16 M2-er of Bulthuis-jol. De wijze van uitvoering laten wij gaarne aan U over. Een aantal 
circulaires ter verspreiding voegen wij hierbij. 
De voor het fonds bestemde bedragen kunnen worden-gestort of overgeschreven op Giro no. 
104455 van den heer J. Elsinga, notaris te Bergum (tevens voorzitter van de Watersportver. 
eeniging Bergumermeer). 
Wij zijn overtuigd, .dat ons werk de sympathie heeft van velen in den lande. Het bestuur van 
de Kon. Verbonden Nederi. Watersport Vereenigingen (K.V.N.W.V.) zegde reeds alle hulp toe, 
om onze actie te doen slagen. 
De bekende schrijver en journalist Piet Bakker betuigde ons zijne adhesie in de volgende 
bewoordingen: 

,,Het is niet in cijfers en nauwelijks in woorden uit te drukken welke betekenis 
de B.M..ontwerper H. Bulthuis voor de lichamelijke en geestelijke cultuur van 
Nederland heeft bezeten. Hij is de man geweest die, gedreven door een merk-
waardig bijna dichterlijk idealisme, het ranke vaartuigje schiep dat duizenden 
Nederlanders in staat stelde om met een echt scherp jacht onze prachtige binnen-
wateren te bezeilen. Hiermede heeft hij een schone en rijke werkelijkheid geopend 
voor de kleine luiden die zonder zijn scheppingskracht de bevrijding van het 
water niet deelachtig zouden zijn. Als er eens monumenten gebouwd werden voor 
landgenoten die het beschavingspeil van ons land aanmerkelijk opgevoerd hebben, 
dan zou deze stille eenvoudige Bergumse barbier H. Bulthuis stellig niet het 
kleinste standbeeld krijgen. 
Beseffe de bezitter van een B.M. wat hij aan deze man verplicht is. Zo ja, dan 
weet hij thans de weg om zijn erkentelijkheid te vertolken". 

Wij danken U voor alle te nemen moeiten en verblijven 
Met de meeste hoogachting, 
Namens het Bestuur van de W.B.M. 

J. ELSINGA, voorz. 

NOGMAALS FILMAVOND. FRISIA WON CLUBTEAMSTOERNOOI. 
Gaan wij verder met notities uit laatstgenoemd Jaarverslag, waaruit ook blijkt dat het aktieve 
bestuur aan méér dacht dan alleen zeilwedstrijden: 
In october 1947 is geprobeerd om in samenwerking metde exploitant van "het Theehuis", aldaar 
een amateurcabaretavond te organiseren. Daar er maar 1 inschrijving binnenkwam, ging dit 
helaas niet door. 
We hebben ons toen tot dhr. Braam gewend om nog eens een filmavond te houden. Van de fa. 
Halbertsma kregen we toestemming om diens Jubileumfilm te laten draaien en van dhr. Feike 
Dokter om de film van Ald-Grou te vertonen. Dhr. Plantinga van Leeuwarden had nog enige films 
o.a. van de boottocht "Piet Hein" door Friesland, zodat het geheel een interessante voorstelling 
opleverde, waarvoor flinke belangstelling bestond en waarbij de oudere inwoners van Grouw 

vooral hebben genoten van de Ald-Grou beelden. De uitvoering geschiedde op 8nov. 1947, maar 
financieel zijn we er slechts f 20,00 beter van geworden, doch de vereniging maakte een 
uitstekende beurt. Op 27 maart '48 organiseerde het bestuur in Het Theehuis een bridge- en 
sc h u tj asavo n d. 
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In de Grouwster Watersportweek werd bij de verenigingsteams voor Frisia (op 29 juli) gezeild 
door K.J. Mulder in de 30 m2 klasse, met de Kemphaan, inde 22 m2 klasse door Zijlstra van Joure 
met Flying Dutchman, in de 16 m2 groep door S. Leen (Grouw) en Lukkies van Zwolle met 
Tam m o. 
De Kemphaan eindigde als nr. 3, de Flying Dutchman als 2, de Wido als 5 en de Tammo als 4. 
Hierdoor won "Frisia" de wedstrijd met 14 punten. Vereniging nr. 2 werd "De Meeuwen" (14,8 pt.), 
nummer 3 werd "De Watergeus" (17 pt.) en op de 4e plaats kwamen de Grouwster clubs "G.W.S." 
en "Lyts Frisia", beide met 19 pt. 
De wisselbeker, welke in 't bezit wasvan de Watergeus, kwam nu dus voor dit jaar in onze handen, 
waarop we zeker trots mogen zijn. 

Laatste ledenstand: 169. 

EENMANS-WEDSTRIJD 
N.a.v. het voorstel van 't lid F. Jansma (in zijn tijd een geweldig zeiler) was de zaterdagswedstrijd 
in september 1948 speciaal als Eénmanswedstrijd georganiseerd, wat de persoonlijke 
zeilprestatie uiteraard flink vergrootte. 
We menen de uitslag hiervan dan ook even te moeten memoreren: 
30 m2 klasse: 1. J. Tasma, Grouw; 2. dr. W.B. van der Meer, Grouw; 3. H. Brink, Leeuwarden. 
22 m2 klasse: 1. Tj. Molenaar, Grouw. 
16 m2 klasse A: 1. S. v.d. Steeg, Leeuwarden; 2. F. Jansma, Grouw; 3. P. Eizenga, Grouw. 
16 m2 klasse B: 1. P. Zijlstra, Grouw; 2. J. Koopmans, Enschede; 3. E. van der Veen, Leeuwarden. 
Akkrumer Jollen: 1. Ernst Wester, Grouw; 2. J. v.d. Pal, Grouw. 
G.W.S.-schouwen: 1. R. Wester, Grouw; 2. J. de Vries, Grouw; 3. H. de Jong, Grouw; 4. Sj. 
Veenstra, Grouw. 
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Cr ,~ um 27 Aug. l43. 

Aan :t Bstuur van 

,,Apollo 

te GROUW. 

Mijne heren, 

Nnnens Het ectuur van de Zeilvereen. 
frisia '', verzoek Ik J 	Uw inedewerking,voor het houden van de traditio- 

nele optocht o.. :o:- 12 Sep t. a. S. 1  snorgens halt twaûf. 
stellen ons voor de V31 	de rte 

te neulen. 
van ntralen , Parkstraat,vaendel Mulder, Statioiisweg (draaien oij 

Geûeentehuis,teru, Wtat io:i eg,Ptrkstra t,?av1joenstraat,Drachtstei 	, 

rechtsaf, Verlerde Meersv:eg, eerswe, Wedeiite Maven,Wijde tea, Kerkstraat, 
Kade,Raadhuiotrt , Ielbertsrnap1ein,van Stralen. 

Ho, ende 	een gunstig antwoord van U te 
mogen ontvangen teken ik, 

Hoogachtend 

N&iens Het Bestuur van ,,Frisia 

J. de Vries, Secr. 

MONIECORPS 
APOLLO 

GROUW. 	 3 	•1i. 

GROUW, / 2 	1 94 / 

I 	 1e1 

Le J 4•1. 	 . 	
- 

dd  
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Ze1vereeninigiIig ,, Frisia'' Grouw. 

Prijzen op Zaterdag 11 Septernber 1943. 

30 M2 Klasse. 
1 
le Prijs. Frisia vlag.  
2e 	,, 	Jampot. 	 - 5,45. 
3e 	,, 	Aschbak. 	 - 3,35. 
4e 	,, 	Lepelvaasje. 	 - 2,35. x 

le ?rijs. Frisia vlag. 	 f. 6,--. X 
Prijs. Tabakspot. 	 - 3,50. 

16 M 1asse. 

le Prijs. Frisia vlag.  
Lepeltje met schip. 	- 2 ,20. 

3e 	,,. 	Fietsbed.  

16 M2 Klas se  

le Prijs. Frisia vlag. 	 c. 6 1 --. 
,, 	Lepeltje net toren. 	- 

3e ,, 	Fietsband. 	 - 360. 

Mkrz.er.i pilen. 

le Prijs. Frisia vlag. 	 . 5. 
,,. 	boek Klotsende Meer. - 

G.W .S. Schouwei,. 

le Prijs. Frisia vlag. 	 . 3. 

Boek Land van Noorderlichtb.90. 
en Eeuwig Ijs. 

3e ,, 	Lepeltje met toren. 	2.20. 
4e ,, 	Bierpul. 	 3.78. 

Totaal 	f. 77.43. 

__ 
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:ei1vereenigi 	,, Frisia 11  Grouw. 

Prijzen 0; Zondag 12 September 1)48. 

30 L 	1asse. -. 

le Prijs. Doos tafelzneesen. f. 	9,--. 	le Prijs. Doosje met 2 1ee1s. 	f 
2e ,,-mekker. - 	 6,50. 	2e 	,, 	Couraiitenhanger. 

. 	
,40 3e , 	 Schild. - 	 3,90. 	3e 	,, 	— 

4e ,, 	Tafelbel. 

G.W.S. 	schouwen. 

le Pri.d. 	Doos lepeltjes. f. 	6,--. 	le Prijs. Hang1apje. 	f. 	12 	0 2e ,, 	Beker. - 	 G,D0. 	2e 	,, 	Botervloot. 	- 	 7  

3 ,, 	 Thernosftesch. - 	 î,05.X 3e 	,, 	cheerspie&e1. 	-. 	3,75.  
4e 	,, 	Pherinosrlesch. 

16 H2lase A.  

le Prijs. Broodtrommel. . 	 5,55. 	 Tot  aal 	f. 2e ,, 	2 Kurkzakken. - 	 7__ 	 DS 
3e ,, 	Taartschep. - 	 290 1  

22 142 Klasse. 
Ijs e prijs 

Taartprikker. .. 	5,--. 	X 	ÔV.jEbLÉVE.' 	
, 

2e ,, 	Beker. -. 	6,25. 

Jonensschouwen. 
 

le Prijs 	Boek Tussen Zuiderkruis f. 	5,90. 
en Poolster. 

2e ,, 	Hengel. -. 	5,. 
3e ,, 	Lepel met schj -. 	2,20. 
4P Brievenstander. -. 	2,50. 
51 ,, 	Vulpotlood. -. 	2,90. 	X 

Valk.i achten. 

Ie Prijs. 	Boek De Gouden Oogst. f. 	7,90. 
2e ,, 	 Geconnin. aschbak. - 	 5,50. 

16 M2 Klasse B. 

le Prijs . Doos met le;eltjes. f. 	6.50. 

2e ,, 	 . 	Theebusje. - 

3e ,, 	 . Tabaksot. - 	 3,50. 

4e ,, 	 . Fotostander. -2,90. 

3- , 
In de klasse 	2 M2 	werd een medaille verzeild voor de t'oiçeniSt van het 
winnende schi; at.-boden door den 	er D. v.d. .7wa3g te Grouw. 
De Heer v.d. Zwaag zegde tevens voor 1343 een Alveren medaille toe. 

Li de klasse Akkruaerjollen kreeg de fokkenist van het winnende schip 
een medaille arigeboden door de Haan's hèrlogerie te Grouw. 

Tasna ' s botenve rhuur 	-r-- 
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LEDENWERFAKTIES GINGEN DOOR. 
Dat het Bestuur waakzaam bleef t.a.v. het Ledenbestand moge ook weer blijken uiteen notitie in 
notulen 7-10-1948: 
Ledenwerfaktie: De penningmeester deelt mee dat er momenteel 184 leden zijn. Alle 
bestuursleden nemen op zich er voor te zullen zorgen dat iedereen nieuw lid zal laten inschrijven 
op de eerstvolgende bestuursvergadering. 
Evenwel blijkt later dat alleen de voorzitterzijntoezegging gestand kan doen. Bovendien geeft hij 
nog een goedvoorbeeld, door terstond weer iemand op te bellen voor het lidmaatschap, dat hem 
direct ook gelukt. Onder de indruk hiervan beloven de andere bestuursleden nu voor het 
volmaken van de 200 te zullen zorgen en dus nog 14 leden aan te brengen. Later kan vastgesteld 
worden dat dit er mee toe leidde een propaganda-bazar op touw te zetten. 

KAART-A VONDEN EVENEENS. 
Voor versterking der Frisia-banden vond het bestuur ook nu weer het houden van een kaartavond 
van belang. Deze werd begunstigd met een bezoek van 32 personen, waarvan als prijswinnaars 
staan genoteerd: Jan Beetstra, Gerlof Vollema, Piet Eizenga, Fokke Jansma, Thijs Terpstra, Jan 
Tasma, Klaas van der lest, Johannes Tasma, Sietse Bijlsma, Jan Boerke, Van Lith, dokter Van der 
Meer, Berend Braam, (Eldert?) v.d. Meulen, Verasdonck en Sikke Bangma. 

GEMEE N TE 
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het Bestuur der Zeilver.Frisia 
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No. 	 Uw brief van: 1 41kv48 	Uw kenmerk: 

Onderwerp: 

Bazar. 	 27 November 1948. 

Hierbij de1 Ik ti mededat aan Uw 
vereniging tO*8tenmiing wordt verleend voor 
het houden van een bazar in Hotel Oostergoo 
op 15 en 16; -Januari a.a. 

Voor de aangevraagde verloting kan geen 
vergunning worden gegeven. 

De Burgemeester van Idaarderdeel, 
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Losser — Deventer — Apeldoorn 	409~ ' 	 Bankiers: R.tt-d....he Bank N.V. 

TELEFOON 25 RO No. 160693 

M.H. 	
ENSCHEDE, 	1 DC-Q,......................  ................. ... ...... ... 194.8 

Naar aanleiding van Uw schrijven dato j.l. heb ik gemeend aan Uw 
verzoek om een kleine gave voJr de te houden bazar,te moeten voldoen. 

Door omstandigheden ben ik dit jaar practisch niet in GTow,geweest 
hetgeen echter niet wil zeggen dat ik mij er ook niet meer voor intereveer, 
daarvoor heb ik er te veel aangename uren en dagen doorgebracht. 

Dc ben dan ook vast van plan dit jaar wederom met mijn nieuwe motor- 
boot en mijn Valk na r Grouw te komen,en hoop er weer een prettige tijd 
door te brengen. Van wedstrijdzeilen zal wel niet mer zooveel komen,als 
3n de oorlog. Vuil men immers in Frieslar*Lin de wedstrijdzeilsport een beet-
je meetellen moet men zijn Schip tot in de finesses uitgetrimd en uitgepro-
beerd hebben.In de oorlog was hiervoor voldoende tijd,maar da.r valt nu niet 
meer aan te denken,vooral ook wa -r Grouw na niet bepald naast de deur voor 
mij ligt.Ik blijf de we.strijdsport ephter steeds een warm hart toedragen 
en zal ook de wedstrijden in de komenkde  jaren steeds met zeur grote beland-
stelling blijven volgen.In deze kunt U dan ook steeds op mij rekenen. 

Hopende dat het gezondene na•r wenach is,hemp ik c1rt Uw bazar vooral 
ook financieel een succes zal worden. 

Net vriendelijke zeileragroeten, 

[T::E Telefoon 13 

 Zn. 
Zelimakerij en 

Bankier: 
Amsterdamsche Bank  N .V. 

1 	Bondszellmakerij  

van den ANWB. 

Grogu', 	14 Januari 1949 

Bestuur Zeilv. "Frisia" 
G r o u w 

Heren, 

Wij doen U bigsi.d een zes 	TFrisi a 'vlaggen  toek..zen, 

weie naar wij vertrouwen er toe zu.LJen bijdragen,cat Uw bazar in alle 

opzichten zei slagen. 
hoogachtend, 

.... 

fL0 	W 
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DE PROPAGANDA-BAZAR OP 15- EN 16 JANUARI 1949 IN HOTEL OOSTERGOO. 
In 't verslag hiervan lezen we o.m.: 
Wij hebben zaterdag jl. op de Jachtwerf van fa. Wester reeds veel plezier aan de proefdraaierij van 
het Rad van Avontuur beleefd. 
De motor was verkeerd aangesloten waardoor onze penningmeester, die het ding wilde helpen 
opgang te komen, op krachtige wijze aan het verstand werd gebracht met een flinke dosis stroom 
door z'n body, dat electriciën zijn ook z'n gevaren meebrengt.... 
Na nieuwe contrôle en veranderingen wist in de loop van de week Jan de Wal het apparaat de 
gewenste werking te geven, zodat hem een woord van lof toekomt, gezien de reusachtige 
opbrengst met dit Rad behaald! 

Na de optocht voor de opening, welke schitterend slaagde en die, bij monde van korpsvoorzitter 
Joh. v.d. Schaaf gratis aan Frisia werd aangeboden en waarvoor voorzitter Mulder zijn dank 
betuigde, ging direct een flinke stroom publiek de bazarzaal binnen. Volgt nu iets over de 
financiële resultaten van de verschillende attrakties: 
Grabbelmand: Deze werd bediend door Jan Bijlsma en Sietse H. v.d. Goot. Opbrengst van ca. 
1200 pakjes f 81,75. 
Russische Keuken: Verzorgd door Fokke Jansma en Piet Eizenga. 't Was een toer om voldoende 
rommel daarvoor te bezetten, maar 't resultaat was een opbrengst van t 47,35. 
Touwtrekken: Begeleid door Klaas Kerkhof en Jaap Postma: Geldelijk resultaat f 123,97. 
Busgooien: Roelof Wester en Sietse Krist kwamen tot een succes van f 150,70. 
Rad van Avontuur: Bediening van Jan de Wal, Piet Bakker, Piet Hoen, Homme Wester, Albert 
Wester en Evert Tasma. Het speelde ook een rol bij de loterij, welke eveneens tot de propaganda-
aktie behoorde. Toen ni. voorzitter Mulder de hoofdprijs (fiets) won, werd deze opnieuw verloot 
voor f 2,00 per lot en via het nummerresultaat van het draaiend Rad. Totaal leverde dit apparaat 
een opbrengst van f 1.014,72. 
Vliegbomspel: Directie Ernst Wester en Jan Tasma. Uitkomst f 199,05. 

Spijkers/aan: Hendrik de Wrede bracht het hiermee op een verdienste van f 131,35. 
Waardebonnen: Verkocht door de dames Griet v.d. Schaaf en Japke Bergsma, totaal voor 

402,50. 
Bij oproep verkocht de resterende artikelen, door Jan de Wal, voor t 263,00. 
Naam raden, verzorgd door Jan Broekstra, leverde t 51,25 op. 
De Verloting had een bedrag van f 497,50 tot resultaat. 

Het ligt voor de hand dat enige tijd na deze geslaagde bazar daarvoor nog een feestje voor de 
medewerkers werd gehouden en de band der Frisiafamilie nogmaals versterkte. En verderdatde 
kas er heel wat op vooruit was gegaan en het saldo niet meer met drie doch met vier cijfers 
genoteerd kon worden. 

AFWISSELING EN TRADITIE. 
Details uit het wedstrijdverslag van september 1949: 
In de 30 m2 klasse zeilde dokter Van der Meer met "Li" weer dat het een lust was! Beide zeildagen 
wist hij met flinke voorsprong de winnen. Zondag won hij tevens voor de derde keer de 
wisselprijs, aangeboden door de heer Roelof Buisman van Leeuwarden en kwam thans in het 
definitieve bezit daarvan. 
Voor de wisselprijs, aangeboden door win. de heer J.N. Mulder, had T. lJntema een mooie kans 
om deze, in de 16 m2 A, definitief in 't bezit te krijgen (gewonnen in 1946 en '48), maar 't was Piet 
Eizenga die deze illusie de bodem insloeg en meteen ook nog revanche nam op de nederlaag die 
lJntema hem zaterdag in de Eenmanswedstrijd had toegebracht, door nu van hem te winnen en 
hem net de 2e prijs af te snoepen. Eizenga zeilde een opvallend mooie wedstrijd. 
Ook wordt de schouwzeiler Ernst Wester genoemd, die op z'n eentje met grote voorsprong won in 
de "Sjit Op". 
De belangstelling op en langs het water was groot. Dit was eveneens het geval met de optocht die 
zondagmorgen m.m.v. Apollo werd gehouden. Het muziekcorps maakte, na een keurige opmars 
va. hotel Van Stralen, zijn opwachting bij de woning van Frisia-voorzitter K.J. Mulder. Nadat hot 
Frysk Folksliet was gespeeld voegden het bestuur en de jury zich aan de kop van de stoet en trok 
men met vrolijke marsmuziek door het dorp. 
Wat dit laatste betreft, het verschilde niet met de traditie van de vorige eeuw en van alle jaren. Zo 
kan een moderne vereniging toch een goed conservatief gebruik in ere houden. 
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LEIDEN, 16 Juni 1950. 

Den Weledelen Heer J.de Vries, 
anaa1straat No. 7, 

ORDERBEVESTIGING. 	G R 0 U W. 

WelEd. Heer, 

Wij danken U hartelijk voor Uw opdracht tot het ontsteken van een vuurwerk 

ad T 331 9 50 , te ontsteken op 15 Juli 1950. 

Wij namen er goede nota van dat het vuurwerk moet gezonden worden aan 

J.FL de 'la1, Timmerman 
Xade, G F 0 U vl. 

en hebben wij als slotstuk genoteerd: 15 - 50 - 90 met scheepje 

Voor een schitterende uitvoering zullen wij zorgdragen en wij wensen U 

een in alle opzichten geslaagde avond toe 

Hoogachtend, 

Ka@. Net. Ku'sivuurwerk. en 

A. J. KAT v Ii hn. Loelt .V. 
LEIDEN 

Voor :ezeri gsvoorwaarden zie achterzijde. 
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DRIEVOUDIG JUBILEUMFEEST. 
1950 was voor Frisia weer een jubileumjaar, nl. dus het herdenken van het 90 jarig bestaan. Het 
laatst herdachte jubileum hiervoor was dat van de 75 jarige aktiviteit, zodat het bestuur nu wel 
aanleiding had tot een feestelijke terugblik. Wachten tot de 100 jaar zou wel een beetje in-aktief 
zijn, daarom dus. 
Maar omdat in ditzelfde jaar nog twee andere Grouwster zeilverenigingen ook jubileerden, werd 
uiteraard overwogen er een gezamenlijke feestviering van te maken en dezelfde gedachte trof 
men ook aan bij die collega-clubs. Dat waren dan "Lyts Frisia", 50 jaar en de "Grouwster Water 
Sportver.", welke 15 jaar aan het water timmerde. 
In gezamenlijk vergaderen vooraf werd een Commissie van Voorbereiding benoemd, bestaande 
uit de heren K.J. Mulder, G. Bakker, J. de Vries, P. v.d. Berg en L. Stelwagen. V.d. Berg was 
bestuurslid van G.W.S., Stelwagen idem en tevens van Lyts Frisia. 
Deze commissie zette, na een financiële toezegging van f 600,00 door commissie "Grouwster 
Watersport Week", de plannen voor wedstrijden, herdenkingssamenkomsten, recepties, 
uitvoeringen, vuurwerk enz. opstapelen stelde voor een en ander als data vast za. 15-en zo. 16 
juli. 
Voor een en ander werd veel medewerking verkregen van 't Gemeentebestuur, van het V.V.V. 
bestuur, van de vereniging G.W.H.I. (de Grouwster winkeliers), van het bestuur der 
Jeugdscheepjes-zeilvereniging "Jong Frisia", het Apollo-bestuuren wellicht nog meerinstanties 
en particulieren. 

DE EERSTE DAG: 
Bij het doorlezen van de verslagen over de jubileumvieringen in het Frisia-archief kwamen wij 
om. tegen in de Heerenveense Koerier van 17-07-1950 de volgende gebeurtenissen: 
Temidden van bestuursleden troonden zaterdag in de zaal van hotel Oostergoo drie "captains" 
van drie jubilerende zeilverenigingen van Grouw. Zij hielden receptie, een receptie waarbij 
gemoedelijk, hartelijk en openhartig is gesproken. 
Het waren de heren K.J. Mulder, "captain" van Frisia, E. lJsselstein, "navigator" van Lyts Frisiaen 
M. de Jong, "stuurman" van G.W.S.; alzo drukte de verslaggever zijn gevoelens uit. 
Voorzitter Mulder deed dat ongeveer op deze wijze, ook sprekende namens decollega's, ni. door 
op te merken dat deze drievoudige jubileumviering zeker voor één dorp een unicum mag worden 
genoemd. Speciaal welkom heette hij het Gemeentebestuuren de afvaardiging van de N.N.W.B. 
Deze wijze van viering was een gevolg van gepleegd overleg en daaruit blijkt een kracht, waarop 
Grouw trots mocht zijn, want nu kon tot stand gebracht worden wat anders niet mogelijk was 
geweest. In verband met de hartelijke samenwerking is ook wel eens gesproken over 
samensmelting. Maar spr. geloofde niet dat dit juist zou zijn, dan zou Grouw in dit opzicht niet 
meer zijn wat het nu is. Bovendien staat men op deze wijze ook sterker tegenover de 
Watersportbond. 
Verder zei hij o.m. dat het pas gereedgekomen nieuwe kanaal (het nu geheten Prinses 
Margrietkanaal dus) de vrees wettigt dat vele watersporters Grouw voorbij zouden varen en dat 
dit kanaal de verzanding van belendende wateren in de hand ging werken. Er is wel over 
gesproken daarin verbetering te brengen, maar tot nu toe gebeurde er niets...... 
Het devies voor Grouw, aldus dhr. Mulder, moet dan ook blijven: "Grouw let op Uw saeck!" 
(Wat dat laatste betreft, dat heeft Grouw dan ook wel gedaan, want genoemde zorgen blijken 
gelukkig nogal te zijn meegevallen.) 

De herdenkingsrede werd daarna uitgesproken door.  dhr. J.G. Zijlstra. Van onze vereniging zei hij 
o.a. dat men die altijd had beschouwd als een "elite" gezelschap. Een contributie van een 
rijksdaalder..., het ledental bleef dan ook maar matig en de kas krap. Er ging niet van uit wat er 
vanuit kon gaan. Wel was het er altijd gezellig, vooral bij de prijsuitdelingen, maar dat kostte ook 
geld. En dan nog 'it neipetear .. ..... 
Zelfs de bestuursvergaderingen slokten geld op, terwijl de anderen dat thuis deden bij een bakje 
thee.... Die onnodige uitgaven konden er eigenlijk niet op door. 
Maar na de oorlogstijd leek het wel alsof men het oude Frisia met een apen klier had verjongd, 

want "de oude baas" werd weer krachtig, krachtiger dan hij ooit geweest was. Men kon op een 
gegeven moment zelfs f 1.500,00 op de spaarbank brengen. Het was nu: Grote werkkracht en 
zuinig beheer en er is nu geen twijfel mogelijk, de oude haalt met glorie de honderd! En dat er dan 
feest zal zijn, daar staan de jonge kerels in het bestuur wel borg voor. 



129 

Bij de verschillende felicitatietoespraken noemen wij ook die van het bestuur der oudste 
zeilvereniging, de Koninklijke "Oostergoo", welke 12 jaren meer telt dan Frisia. Het waren de 
heren Buisman, Van Slooten en H.B. Halbertsma. Laatstgenoemde dus erelid van Frisia. 
Stijlvol traden de heren naar voren, behangen met de verenigingsattributen en erkend door 
iedereen als de oudere toonaangevers op zeilsportgebied. Dhr Buisman voerde het woord en zei 
o.m.: 
Wij willen uiting geven aan het respect dat wij hebben voor deze drie verenigingen, omdat er een 
absolute onderlinge band bestaat. Wij hadden zo het gevoel, een twintig jaar geleden, dat het uit 
zou zijn met de zeilverenigingen. Toen bloeide G.W.S. op. Er kwam iemand bij mij in de ark (lag 
aan "de Finne") en zei: Er is een nieuwe vereniging, moet meneer ook lid worden? Ik zei: Schrijf 
mij maar op voor 20 jaar, want jullie zullen het leven wel houden! 
De onderlinge steun en de uitwisseling van voorwerpen - ik zie altijd wel ergens een Oostergoo-
ton drijven - toont de verstandhouding. Het is zelfs voorgekomen dat de secretariaten in elkaar 
verliepen en dat de ene vereniging de prijzen verzeilde van de andere ........en dat is een bewijs van 
sympathie. 
Wanneer wij zo doorgaan dan is het ons een vreugde dat wij de steun hebben van deze jonge 
verenigingen. Wij weten dat ouderdom moeilijkheden geeft, maar omdat het zo prettig is in het 
bestuur te zitten, gaan wij er nooit uit! (begrijpend gegrinnik en gelach). Dat het U in alle 
opzichten goed mag gaan, is onze hartelijke wens. 

Na deze grepen uit het Heerenveense Koerier-verslag, gaan wij de notulen van secretaris Jan de 
Vries nog eens doorlopen. Daaruit noteren wij verder dat des zaterdags's avonds tussen 8 en 10 
uur een z.g. Waterconcert werd gegeven door het L.O.F. van Leeuwarden en het Gemengd Koor 
van Grouw. Dit was tot stand gebracht door het V.V.V. bestuur met het oog op iets bijzonders voor 
het Vreemdelingenbezoek te presenteren. Het vond plaats vanaf het Pikmeer tegenover het 
Theehuis, op enkele schuiten van de aannemers fa. Verhoef, welke daartoe speciaal waren 
ingericht. Het was iets nieuws voor Grouw en gezegd moet worden dat het enigszins beneden de 
verwachting bleef als gevolg van een tegenvallend oorberei,k bij het publiek, ondanks het, 
gelukkig, stille weer. Toch konden de 8 passende nummers van het programma volledig worden 
uitgevoerd. 

Na afloop vond er een vuurwerk plaats op het Groot Eiland, waarbij op een 14-tal schouwen 
Bengaals vuur werd ontstoken door leden van de jongerenzeilclub "Lyts Begjin". 

Van de receptie tekenen wij nog even aan dat naast de vele bloemen en kado's ook enveloppen 
met inhoud werden aangeboden, welke later, op voorstel van de Jubileumcommissie, 
geschonken werden aan Lyts Frisia, de vereniging welke het meest behoefte aan wat kasvulling 
had. Dezelfde vereniging werd ook bedacht met een fraaie medaille, geschonken door onze 
Koningin, welke door burgemeester Renken werd aangeboden. 
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TEAMWEDSTRIJDEN VAN 6 VERENIGINGEN EN "RONDE VAN GROUW" 

Wat het zeilen betreft, dat op deze eerste feestdag voorafging aan bovenstaande gebeurtenissen, 
daarvan noteren wij: 
Om 10 uur 's morgens viel het eerste startschot voor de teamwedstrijden. Daaraan deden de 
volgende verenigingen mee, welke hun prestatie in deze orde konden brengen: 

1. Lyts Frisia, 11,9 punt 
2. G.W.S., 19,9 punt 
3. Frisia, 20 punten 
4. De Watergeus, 20,9 punt 
5. De Meeuwen, 21 punten 
6. Oostergoo, 26 punten. 

Om 2 uur 's middags vond de wedstrijd "Ronde van Grouw" plaats. Dhr. en mevr. Mulder van 
Grouw hadden hiervoor een prachtige hoofdprijs aangeboden, fl1. een koperen koffiekan met 
stoofje en een koperen theepot met stoofje. In alle klassen is fel gestreden. De grote schepen 
zeilden de ronde 2 maal, de kleine 1 keer. De uitslag werd: 

30 m2: 1. Swealtsje van S. Bijlsma, Grouw. 
2. Rietvink van Tj. Geveke, Leeuwarden. 
3. Piet Hein van J. Tasma, Grouw. 

22 m2: 1. Maria Mechteld van S.Th. Rijkmans, Meppel. 
2. Stormvogel van S.J. Wiersma, Leeuwarden. 
3. Duco van mr. H.P. Linthorst Homan, Leeuwarden. 

16 m2 A: 1. Ali van F. Jansma, Grouw. 
2. Sibo van P. Eizenga, Grouw. 
3. Tammo van H. Lukkien, Zwolle. 

Valken: 1. Margrietha van H.J. de Boer, Sneek. 
16 m2 B: 1. Willy van J. Hoeben, Leeuwarden. 

2. Wetterfluiter van mevr. Vis, Leeuwarden. 
3. Hank van mevr. Robert-de Jong, Leeuwarden. 

Kajuitjachten: 1. Li van dr. W.B. v.d. Meer, Grouw. 
2. Hydra van G. de Boer, Leeuwarden. 

Akkrumer Jollen: 1. Wyn en Wetter, Joch v.d. Pal, Grouw. 
2. Aukje, Wouter Deelstra, Grouw. 
3. Skierstirnsje van Lykele Kerkhof, Grouw. 

G.W.S. Schouwen: 1. Weija van R. Veldstra, Goutum. 
2. Leechianner van Jan de Leeuw, Grouw. 
3. Froask van Rintje de Wal, Grouw. 
4. Teapert van Jan de Vries, Grouw. 
5. Wetterwille van H. Veenstra, Grouw. 

DE TWEEDE DAG: AANDACHT VOOR DE JEUGD VAN JONG FRISIA 

De eerste dag had wel de hoofdschotel van het feest gebracht, de zondag daarop stond meer in 
het teken der wedstrijden. Er werden prijzen verzeild die ter gelegenheid van het jubileum waren 
aangeboden door diverse Sympathisanten. Het bijzonder feestelijke vond 's morgens v66r de 

wedstrijd plaats en staat in de notulen aldus omschreven: 
Versierde jongensscheepjes vulden het plein der lagere school waar de keurmeesters een hele 
opgave kregen bij het bepalen welke er nu wel de mooiste was. 
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Om half twaalf stelden de besturen zich op voor het harmoniecorps Apollo op het 
Halbertsmaplein, voorafgegaan door de vaandel- en vlaggendragers der verschillende 
verenigingen en drie meisjes gekleed in de clubkleuren, welke ieder een scheepje uit de tijd van 
oprichting der jubilerende organisaties meedroegen. 
Bij het schoolplein aangekomen werd de jeugd met de versierde scheepjes in de optocht 
opgenomen en begon de rondtocht door Grouw. Op het Halbertsmaplein teruggekeerd werden 
de jongens naar het Groen geleid waar, vanuit de muziektent, door de oud-voorzitter van Jong 
Frisia, Hans de Jong, het woord werd gevoerd en de prijzen voor de versiering uitgedeeld. 
Frisia-voorzitter Mulder bood daarna Jong Frisia een medaille aan uit naam van de Commissaris 
der Koningin, waarvoor Hans de Jong hartelijk dankte. Dhr. Joh. v.d. Schaaf sprak nog namens 
Apollo. 
Het weer begunstigde de morgen, maar bracht 's middags bij de wedstrijd regen. 

FRISIA-BESTUURDERS EN DE GROTE OVERSTROMINGSRAMP VAN 1953. 

Hoewel Friesland, qua afstand, het verst verwijderd van het stormrampgebied lag, dat in februari 
1953 was ontstaan in Zeeland en west-Noordbrabant, behoorde ook onze omgeving evengoed tot 
het meelevend gebied en wel zodanig dat ook vele Grouwsters tot snelle daadwerkelijke hulp 
bereid waren. Onder hen waren drie Frisia bestuurders, nl. Jan S. de Vries, Jan R. de Wal en 
Gauke M. Bakker. 
Watersporters kennen het water van de plezierige, maar ook van de gevaarlijke kant en geen 
wonder dat juist deze mensen ogenblikkelijk bij zo'n ramp denken aan: "Wat moet en kan hier 
gedaan worden?" 
En 't was de oud-Frisiabestuurder Hidde B. Halbertsma die met een initiatief tot hulpverlening 
voor de dag kwam, zoals te lezen valt in het hierbij afgedrukte verslag van Jan de Vries. 
Een kort, zakelijk verslag, dat slechts tussen de regels door laat schemeren hoe verschrikkelijk 
moeilijk en emotioneel geladen de situatie was, waarmee de Grouwster redders in aanraking 
kwamen. 
Uit de beschouwing valt nl. vast te stellen dat in zulke omstandigheden zelfs de beste 
"waterkenners" nog voor onverwachte dingen komen te staan en het missen van ervaring op het 
gebied van dergelijke calamiteiten zich laat voelen. Natuurlijk bestond er een zeker inzicht en 
taxatie van de toestand, doch zoiets voor 't eerst meemaken en daarbij gevoegd de nodige, doch 
overhaaste maatregelen in te korte tijd te moeten overzien, leidt tot tekorten in de Organisatie en 
technische hulpmiddelen. 
Maar aan doorzettingsvermogen en hardheid tegenover zich zelf, zal het niet hebben gelegen! Dit 
waren nachten en dagen van "op 'etosken biten". Hier kreeg het begrip "heldhaftigheid" weerzijn 
inhoud. En het succes was groot: 1500 mensen van een dreigende en dikwijls zeer zekere dood te 
redden, het is een prestatie van de hoogste orde! 
Ztilke redders als haar bestuurders gehad te hebben was en blijft een grote eer voor Frisia! 
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NOORD NEDERLANDSCHE 
WATERSPORTBOND 
SECRETARIAAT: S. J. 014J' 	 SNEEK, 	3 Maart 	 195 
Jan v. Nassaustraat 20, Sneek 
Telefoon 2994 Giro 404491 

Aan Verenigingen aangesloten 
bij de N.N.W.B. 

Mijne Heren, 

Het volgende schrijven ontvingen wij van het Centraal Bureau 
voor Watersport K.V.N.W.V. te Amsterdam: 

HULPVERLENING DOOR DE WATERSPORT. 

Het is bekend, dat vele watersportmenserl meegeholpen hebben, 
al of niet met vaartuigen, aan de redding en evacuatie van 
slachtoffers van de watersnood-ramp. Het bestuur verzoekt de 
verenigingen opgave te doen van deze hulpverleningen door le-
den of met vaartuigen der vereniging en van andere hulpverle-
ningen van deze aard door de watersport uit haar omgeving ver-
richt en van de daarbij op technisch enorganisatorisch gebied 
opgedane ervaringen. 

Het bestuur ziet met belangstelling uw antwoord tegemoet. 

Hoogachtend, 
namens het bestuur: 

W.g. J. Loeff - Seor. 

nilr.g Frisia 

Grouw, 16 ïaart 1953. 

Noord Nederlandsche Watersportbond, 

secr. S. J. 017, 

Jan van Nasseustraat 20, 

S N E E 1. 

ine deren, 

In antwoord op Uw schrijven d.d. 3 b.aart j.1. deel 
ik U wede, dat door de zeilverenigingen G.W.S. en "Lyts  Frisia" 
de zei1verenigir' "Frisia" is aangewezen Uw schrijven te beant-
woorden. Zij hebben gemeend zo te moeten besluiten, aangezien er 
drie bestuur1eden van "Frisia" hebben deelgenomen aan de reddirs-
werkzuoheden In het overstroomde gebied. 

Zoals IJ weet, was er Zondag 1 Februari nerhHalde oalen 
gevraad voor de radio os platbodea vaartuigen. De G.W.S. heeft 
tal van leden, wel.e in het bezit zijn ven een dergelijk v.artuIg. 
Het best voor dit doel geschikt waren de ijzeren schouwen. 
Door de G..S. is destijds een aparte wedstrijdklasse in het leven 
eroeper, n.1. de ..W.h. senouwen. Enkele leden waren naast be- 

zitter van een Schouw bovendien eigenaar van een aanhangmotor, hetileen 
dus juist beantwuordde aan de vraag. 

Op initiatief van dkir. H. . Halbertsea is door de 
Bureeeeter hot bt'air ven G.W.S. bijeoncrocpon op eoaav11d 
os. 8.30 uur. Dit heeft uit haar leden een kaus gedaan, waarna deze 
ieder, door het bestuur zijn bezocht. Allen stelden Zich orwid- 
dellijk met boot en motor beschikbaar, zodat met reisvaardi, maken 
een aanvane. kon worden gesaat. 
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De }. 7. halbertama had inmiddels twee trailece en 
een luxe wagen met chauffeurs voor het vervoer van schouwen en 
bemanning beschiyboar gesteld. 

Enkele schouwen lagen op do wal in winterkwartier. 
Lese wanen te water gelaten, terwijl de waterpolitie zorgde 
vuur sleepgelegenheid naar de lasdpL:otu. Dc boten vierden net man 
en macnt op de wl getrokken-en daarna met behulp van een vork-
heftruck op de tailers geladen. Op eixe trailer werden 5  schouwen 
gezet, hierbij moest er vooral om edacbt woruen dat de punten, 
waar de boten rustten op ijzer, met hout werden onderstopt, 
teneinde glijden tijdens de rit te voorkomen. 

Om 1 uur Zondagnacht werd de tocht aanvaard. 
Door de burgemeester was contact opgenomen met Dordrecht 1  alwaar 
wij door de havenmeester werden verwacht. aandaorgen half acht 
kwamen wij in Dordrecht aan. Het heeft toen echter nog ruim drie uur 
geduurd, voor wij wisten waar ze ons nodig hadden. 
Dit bleek 's Gravendeel te zijn. Hier aangekomen zéi de burgemeester 
geen boothulp meer nodig te hebben, doch verzocht ons in de haven 
onze schouwen op twee vrachtschepen te laden teneinde Nurnansdorp 
te helpen. Daar aangekomen blek de genie met bootjes binnendoor 
reeds aatwezig te zijn, waarna echter opdracht voor Ooltgensplaat 
kwam. Dit was nog in nood en had nog geen hulp. Hier aangekomen 
werd vlug gelost en weer op trailers, die de overstroming hadden 
overleefd, ging het naar het dorp naast de dijk en werden de 
s000uwen in het water delaten. Hier was toen ple. 4.30 uur 
kuanduguiddag. Gedurende de avond en de vl. -ende morgen zijn er 
d.or deze tien schouwen pla. 1500 mensen uit de in het water 
staande huizen naar de dijk gebracht. 

De schouwen hebben een sfzeting van 500 x 138 cm. en een 
diepgar: - van plm. 10 cm. Enkele waren voorzien van boeisels, 0.0. 
de wedstrijdschnuw de "Teapert", waarvan ondergetekende eigenaar is. 
Andere hadden geen boeisels. In de meeste schouwen kon worden ge-
roéid. Dit was een voordeel op die plaatsen, waarde straten 
verstopt lagen met stukgeslagen meubelen, cadaveus en soms hele daken 
oct pannen en al. Een gebrek aan de uitrusting bleek echter eeb 
flinke punthaak, waarmee men op de onder water liggende straat-
stenen kon duwen. Een gewone vaarboom, welke wij bij ons hadden, 
voldeed niet. Hieraan kwam te gauw een haast en had men in het ge-
heel geen houvast, zodat het onbegonnen werk was deze als voort-
bewegingsmiddel te gebruiken. 

Op plaatsen waar de romuel verdwenen was, werden de motoren 
„ebruii,tl Dit waren vrijwel allemaal plm. 4 p.k. buitenboordmotoren. 
De merken waren Doilliot, Penta, Johnson, Evenrude, Littmnnia 
en Deaguil. Voor sotorpech zijn wij vrijwel gespaard eebleven, 
behalve een uoilliot motor, waarvan de as stuk sloeg en enkele 
stue geslagen ponuetjes voor de schroeven van de andere motoren. 

Korte saoerrvatting en conclusie: 
Organisatie: 

1. Bij oproep het bestuur ingeschaeid, dat de meeste kijk up 
ruogelijkheder, zowel der bemanning 1,9 boten, had. 

2. hij oplagen en vervoer de beschik:k±n:: over modern hlswcrktuigmiplat-
te trailers von de I!.V. Halbertsra. 

3. hij aankomst eerste opdranhtpant te veel tijd verloren wegens on-
overzichtelijkheid van autoriteiten daar ter plaats5  omtrent 
benodigde hulp. 

4. Bij uitrusting met motoren monteur met reserve onderdelen voor 
diverse aerhen meezenden. 

5. bij iedere boot was alleen eigenaar als ber.,ianning uec. 
Ter plaatse aangevuld mat gids. Deze na twee uur afgedant en 
ervaren hulp (toevallig aanwezig) hiervoor in de plaats genomen. 
boe r,an per b ot is voldoende. 

6. Voldoende eetwaren en vooral drinken meenemen voor tenminste 
twee dagen. 

7. ~ orgen door goed noosaateriaal. 

8. Goede maklantaarna en br kgereedschap (voor het openbreken 
der daien vor het verloanen van mensen op zolders) is onontbee r-
lijk_ 

8. Proberen boten te verze} ren. Geen enkele ie ongeschonden terugge-
komen. 
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Technisch% 

1. Gebruik ijzerei. boen. hout haat te gauw stuk bij aanvaring, 
op onder water zittende obstakels, zoals hakpaaltjes e,d, 

2. Afmeting niet kleiner en niet veel groter dan 500 x 138  ce. 
Niet kleinet vanwece de laadruimte. Bij niet te ruw water 
kon oen 12 o 13 aan veili vervoern in een keer, :oet inbe-
grip van twee ran bemanning dus. 
1,1 1ct groter wegens lossen en leden zonder hijswerktuig. 

3. In ruw strozend water boten aan dek van stabiel schip 
vervoeren. Indien het niet andere ez,n, dan aan een lange 
lijn slepen. Dit kan heel wat verdrnren, naar pab1eer is door 
het hedeelte vrri onze p1oeL: ) dat naar Bruinisse en Bron-iers-
haven is gleept. Slechts een boot is hierbij gezonken, doch 
gered omdat de alecptros goed vootzat. 

4. Bedrijfszekere :iotcren. .ndien riot v - r ) epr nodi-, is 
4 p.k. voldoende. Voor oadaverslepen ecater te weinig. 
olon -  er geen obstakels zijn, an Let, anders moet ren 
insters 10 p... h'.rLben. 

5: Bj de uitrus-tig goede touwen, ee p;.r roeirierer, een 
paar vaarbomen zet sterke ijzeren punt met haak, hoos-
teriaal, voldoende benzine voor ;iutoreii en daar.ij te gelii-uiken 
Olie. 

6. Na gebruik in zout water de ootoren zo so,e1ijk direct reinigen 
In zoet water. 

7. De boders der schouwen ze sçoedig aogelijk net kociteer 
bei.ndeie, liefst twee nwal, OL roesten te voorkoren. 

lopende hierrede enigszins aan Uw vruen te hebben 
beantwoora, teken•w ik, 

naoens G.w.S., "iyts Prisla" en "Frisia" 

Sectr. "Frizia". 

In het verslag der wedstrijden van 8- en 9 sept. 1951 staat om.: 
"Er hadden zich voor de FR/SlA-RONDE 75 deelnemers gemeld. Op last van 
hogerhand moest deze zodanig worden gevaren dat het vaarwater vanaf 
Driehuistervaart tot het Pikmeer niet gelaveerd behoefde te worden." 
Met die bepalingen werd belemmering der vrachtvaart en grote onveiligheid voor de 
deelnemers voorkomen. 
"De startplaats was bij  het Theehuis, waarbij gebruik werd gemaakt van een 
zolderschuit waarop een "starttoren" was gebouwd". Aanpassing en vindingrijkheid 
was het Frisiabest uur niet vreemd. 

Ook werd nog vermeld dat met de G. W.S. -schouw "Teapert"deze keerde lOOste prijs 
was veroverd. Deze behoorde aan volijverig secretaris Jan S!.  de Vries. 

1955: NIEUWE STARTTOREN OP WAARDIGE WIJZE IN GEBRUIK GESTELD. 

Na al dikwijls de noodzaak van een nieuwe starttoren op het Groot Eiland te hebben besproken en 
het probleem der kosten vele malen te hebben gewend en gekeerd is het plan eindelijk gerijpt en 
tot uitvoering gekomen. Een belangrijk aandeel daarin moet ook toegekend worden aan 
Frisiabestuurslid Jan de Wal, dank zij de bij hem aanwezige combinatie "watersporter-
timmerman". 
Vijf zeilverenigingen droegen mede bij aan de realisering, waartoe V.V.V.-Grouw de knoop 
doorhakte en de exploitatie aanvaardde. 
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De in gebruikname vond plaats op zaterdag 25 juni 1955, nadat er een bijeenkomst in hotel 
Oostergoo was georganiseerd door het V.V.V. bestuur van Grouw en waarbij alle 
belanghebbenden waren uitgenodigd. Daartoe behoorden de besturen van de zeilclubs G.W.S., 
Lyts Frisia, K.Z. Oostergoo, De Meeuwen en van Frisia. Deze openingsbijeenkomst stond onder 
leiding van V.V.V. voorzitter Leenstra. Deze bracht hulde aan genoemde besturen voor hun 
medewerking, aan het gemeentebestuur en zwaaide lof toe aan architect Benno Gros, aan L.H. 
Atema voor het voorbereidende werk, aan aannemer Jan de Wal voor de uitstekende uitvoering, 
zo lezen wij in het verslag van weekblad Frisia. 
V.V.V. nam de exploitatie op zich waarbij het gebruik werd geregeld tegen betaling door de 
betreffende wedstrijdorganisaties. 
Burgemeester Walda prees de teamgeast bij de watersportbesturen, dhr. Marten de Jong voerde 
het woord bij de aanbieding van de inventaris, geschonken door genoemde zeilverenigingen, 
zeilmakerijen Molenaar en De Vries schonken twee nationale vlaggen, de Volma-directie een 
nieuw schijvenbord. Frisia-voorzitter Mulder vertelde een en ander over de historie der 
aktievoering en de er aan gewijde vergaderingen. N.N.W.B.-bestuurder Visser sprak van een 
geslaagde duplexbouw, de bovenste verdieping voor de Jury, de gelijkvloerse voor de Pers en 
wenste evenals alle andere sprekers een zegenrijk gebruik van deze belangrijke aanwinst voor 
vele Watersporters uit het Noorden. 
Na deze bijeenkomst voer men gezamenlijk naar het Groot Eiland en stelde de toren symbolisch 
in gebruik middels een startlint te doorvaren dooreen viertal schouwen van leden van zeilclub 
Lyts Begjin. 
De zondag daarop organiseerden de mede-oprichtende zeilverenigingen gezamenlijk een 
openingswedstrijd, waaraan een 80 tal schepen hebben deelgenomen. 

Onderstaand "rymke" fan Jm. Nieuwenhuis is gemaakt in 1932 en slaat op de startinrichting op 
het Groot Eiland van die tijd. 
Op de receptie ter gel. van de opening der nieuwe starttoren in 1955 heeft Jan de Wal dit aldaar 
even voorgelezen, als passende in de historie der Eilandstartplaats. 

Wy kr/je hjir, det's al moai fôst, 
Op it Eilân in nij "kraeijenêst." 

Det plak jowt by in sylderij 
Oan karmasters en sjitteril. 

Oan nou ta waerd san nëst dêr boud 
Foar eltse kear; 't wier skoan fortroud - 

In stevich ding, mar stees opnij 
Waerd 't timm ere foar de sylderij. 

As bouwirk waerd it net biwond're, 
Mar sterk? 't Is nea fen boppen d .... d're, 

In oaljefant mei wijt en bern 
Koe'r feilich boppe op stean to s/en. 

Dit nije nêst, sa waerd ,)s sein 
Set m'n yn in omsjoch sa oerein 

't Is elegant en moai fen bou 
In oan winst dos for 't âlde Grou 
Nei ôfrin flapt men 't samar gear 

En brûkt it wer in oare kear. 
Sa hat men lang dy kosten net 

Dy't m'n oars elts her opnij wer het. 
De karmasters op 't nije nêst 

Komm' folie better üt, dat 's fêst. 
Allyk in hoanne op 'e toer 

Sa eagle  hja de wrâld dêr oer. 

Dit kraaiennest is dus gebruikt van 1932 tot 1955. 
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ACHTER HET BOLSWARDER SCHUTTERIJCORPS. 

Op kermiszondag 1955 verschilde het dorpsbeeld van Grouw deze keer met het traditionele van 
andere jaren, doordat niet het Apollo-corps de Frisia-optocht leidde, maar een andere 
muziekvereniging, verschillend van presentatie en uniformkleding. 
De reden daarvan was een tijdelijk personeelsgebrek bij Apollo en de gedachte-inval daarna bij 
voorzitter Mulder aan een goed alternatief, dat hij zag en realiseerde met het bekende 
Schutterijcorps uit Bolsward. Nu dit toch eenmaal in Grouw was, bleek het ook bereid 's avonds 
om 7uur nog een concert te geven voor het publiek in de Muziektempel op het Groen, wat blijkens 
opgetogen uitlatingen, onze vereniging weer een goede beurt heeft doen maken. 

NIEUWE KASZORGEN 

Uit de notulen van 5 mei 1956 valt vast te stellen dat als ledenwervingspropaganda er weer een 
filmavond door Frisia gehouden is, verzorgd door (tandarts) Max Breuning, maar dat het 
beoogde resultaat nog lang niet bereikt is. 
De Wal stelde nu voor eens een attractie te brengen in de vorm van speedboatraces, hetgeen 
nader zal worden bekeken. 
In de vergaderverslag van 25 aug. d.a.v. lezen we dan dat het ledental nu 160 bedraagt en dat de 
financiën weer zijn teruggelopen. Extra kosten deden zich voor bij het huren van het Boiswarder 
Schutterijcorps (f119,32) en de bijdrage aan de Starttoren inventaris (f 85,00). 

OP STAP VOOR LEDENWERVING 

In 1959 weet Fris ia-bod e Jac. Betten 17 nieuwe leden aan te brengen. Dat werd in het bestuur met 
applaus begroet. Maar de heren kwamen zelf ook weer in aktie en spraken af eens een werving 
langs de boorden van Mar en le te houden bij de aldaar in zomerverblijven aan te treffen 
watersportliefhebbers, voor zover nog geen lid van Frisia zijnde. 
Dit plan werd uitgevoerd op zondagmiddag 30 aug. 1959. In verslagje daarvan komen de 
volgende mededelingen voor: 

en zo trokken drie leden van het bestuurerop uit, t.w. de heren K.J. Mulder, J. de Wal en G.M. 
Bakker. 
Was het aanvankelijk de bedoeling deze toer te doen plaatsvinden met de "Snip", op het laatste 
ogenblik bleek echter dat deze boot niet beschikbaar was. De penningmeester was direct bereid 
zijn boot, welke meerdere grote en zware reizen heeft volbracht, daarvoor in te zetten. De reis 
verliep dan ook voorspoedig, de Penta deed het uitstekend, in tegenstelling met de verwachting 
van een paar inzittenden.... 
Om halftwee werd Jan de Wal van de Kade gehaald en werd verder gevaren naar de overkant van 
het Pikmeer, waar onze gastboot, de Gretha, gemeerd lag met aan boord de fam. Mulder. 
De voorzitter werd in de boot geholpen, waarna werd aangevangen met de ledenwerfaktie. 
Het eerste slachtoffer was Bert de Vries, die we nog juist thuis konden treffen op "Marswier". De 
heer De Vries was vlug bereid en betaalde prompt met f10,00, een contributie voor 4 jaar. Mocht 
het onverhoopt gebeuren dat dhr. De Vries in de loop van deze jaren kwam te overlijden, dan kon 
het bestuur van het teveel betaalde een borreltje nemen! 
De inzet was dus zeer goed, dit beloofde veel, in tegenstelling met de gematigde verwachting van 
ons bestuurslid De Wal. 
We zijn zo dus verder getrokken en kwamen om ± halfzes terug bij de Gretha met 16 nieuwe leden 
en direct geld bij de vis! 
Onze voorzitter wilde, ondanks het gevorderde uur, de 20 leden volmaken. Mevr. Mulder 
offereerde ons echter eerst een kopje thee met oranjekoek, wat zeer in de smaak viel en waar we 
ook wel aan toe waren!... 
Direct daarna weer gestart, de Penta deed het nog altijd goed, nu naar defam. Jonker. Hiertroffen 
we ook nog kennissen van de familie, met als resultaat: 2 leden! Hier werd ons meegedeeld dat de 
contributie eigenlijk veel te laag was, voor een bijna vereniging konden wij gerust 
wat meer vragen...... 
Men stelde ons voor daarvan in 't jubileumjaar 1960 maar een tientje van te maken; een tip ter 
overdenking. 
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Vervolgens naar ds. F. Mulder, dieprompt lid werden tevens zijn vader liet inschrijven. Als laatste 
bezoek werd uitgekozen de heer Ket. Deze werd daarmee ons twintigste lid en hem werd door de 
penningmeester (Gauke Bakker dus) daarvoor een sigaar aangeboden, welke met dank werd 
aanvaard. 

Over het geheel werden wij overal met genoegen ontvangen en hadden alle medewerking, 
uitgezonderd van 1 grote man, waar wij juist veel verwachting van koesterden, ni. de heer B., 
liggende met zijn "woonscheepje" ergens westelijk van het dorp. Deze heer is uiteindelijk wel lid 
geworden, maar dan voor 1960! 

Terug bij de Gretha werden wij door onze gastvrouw met ons succes van harte gefeliciteerd en 
werd ons spontaan een borrel aangeboden. De dag was voor Frisia goed geweest. Er werd 
afgesproken dit de volgende zondag nog eens te herhalen; er liggen nog veel adspirantleden op 
Frisia te wachten...... 

Aldus dhr. G.M. Bakker. 

1860-1960: DE EERSTE HONDERD JAAR VOL. NU  VERDER ALS KONINKLIJKE VERENIGING. 

Met slechts 10 jaar na het laatste herdenkingsfeest stond het 100-jarig bestaan al weer vrij vlot 
voor de deur. Negentig was belangrijk en die viering vond plaats 15 jaar na de herdenking 
dâârvoor, maar hoe veel luider klinkt 100 jaar, een volle eeuw en dat môést gevierd worden, 
daarover was iedereen het eens. Daarna kon men het in de eerste decennia wel weer "op in sêft sin 
sette" en toen heeft men dan ook 25 jaar gewacht. Wij zitten nu in de kwart-eeuwen waarmee 
Frisia herdenkingen voorlopig kunnen volstaan, totdat men eens over zal gaan op die van hâlve 
eeuwen......Wie weet, maar niemand kan het voorspellen. 

DE EEUWVIERING. 

Uit de notulen van de vrvergaderingen maken wij op dat men bij deze herdenking echt het oog 
ook zakelijk gericht hield en aan het rekenen sloeg. Tegenover de kosten moesten inkomsten 
staan. Er moest dus iets gebracht worden, dat geld opleverde en mede door dat er een grote 
interesse en zo nodig veel zakenbelang bij opgewekt werd. En dat moest dan ook weergebaseerd 
zijn op de belangstelling van een groot publiek. 
Uit deze gedachten van het bestuur groeiden twee programmastunts: Ten eerste een 
tentoonstelling, uiteraard op watersportgebied, welke veel en goed betalende exposanten trok 
met voor het publiek interessante stands. 
Ten tweede een reklame-vuurwerk van hetzelfde principe. 
De naam van de tentoonstelling moest met de aanleiding verbonden worden en resulteerde in "F 
100" (Frisia 100 jaar). 
Om de zaak lonend te maken, moest aan een optimale duur gedacht worden. 
Bovendien hoorden hier nog enkele feestattrakties bij, ook als publiektrekkers. 

Deze werden gevonden in het huren van een feesttent, waarin gedanst kon worden en geluisterd 
naar populaire muziek, zowel als naar een goed cabaret. 
Als data worden gepland vrijdag 15-, zaterdag 16- en zondag 17 juli 1960. 
Hoe een en ander verliep laten wij nu volgen en beginnen met notities uit het weekblad Frisia, de 
toenmalige "Grouster krante". 


