
138 

FR1SLt, te Grouw, 100 jaar 
Voor de watersport in Friesland beloven joofd. Zo werden er toen een met zilver en dat de toeloop soms zo groot was, dat 

vooral de maanden juli en augustus even gemonteerd zout- , peper- en mosterdgarni- verschillende leden niet eens meer een plaatsje 
belangrijk als afwisselend te worden. Op het tuur, een fijne met zilver gemonteerde vis- in de zaal konden krijgen. 
programma staan om te beginnen een reünie spaan en vork in etui, een zilveren servetring Niet altijd heeft Frisia zo in de belang- 
van de Stichting Stamboek Ronde en Plat- en een zilveren soeplepel verzeild, stelling gestaan, maar toch handhaafde het 
bodemjachten met een wedstrijd en admiraal- zich steeds als een van de belangrijkste 
zeilen voor de in dit stamboek opgenomen zeilverenigingen van Friesland. De laatste 
schepen en verder het ook buiten Friesland Grote feestavonden oorlog stagneerde uiteraard ook het werk 
zo vermaarde ,,skûtsjesilen", de veertien- Uit de oude stukken in het Frisia-archief van deze vereniging, maar na 1945 ging het 
daagse 	wedstrijdenreeks 	voor 	de 	grote blijkt,  dat de vereniging ook inzinkingen weer volle kracht vooruit. In 1946 werd een 
Friese tjalken. Behalve de vele wedstrijden heeft gehad. Reeds in 1868 was er zelfs sprake geheel nieuw bestuur gekozen, namelijk de 
voor de normale klassen, wordt dan nog een van de vereniging op te heffen. Zover is het heren K. J. Mulder, J. S. de Vries, G. M. 
bijzondere Sneekweek gehouden, die een gelukkig niet gekomen en later groeide de Bakker, J. R. de Wal en J. J. van der Schaaf. 
feestelijk karakter krijgt wegens het 25-jarig zeildag 	van Frisia uit tot een 	prachtig Met deze heren aan het roet werd de vereni- 
bestaan 	van 	dit 	noordelijke 	zeilfestijn. volksfeest voor de Grouwsters. De prijsuit- ging tot groter bloei gebracht en heeft zij 
Ten slotte vermeldt het programma een nog reikingen genoten lange tijd  een zekere thans het honderd-jarig bestaan bereikt, 
belangrijker jubileumviering: het feest van de vermaardheid. Het was toen namelijk  de Die respectabele leeftijd ten spijt, mag men 
Zeilvereniging 	Frisia 	te 	Grouw, 	die het gewoonte om de prijzen 'a avonds op een dus zeggen, dat Frisia op het ogenblik spring- 
reeds tot de honderd jaar heeft gebracht. feestelijke bijeenkomst uit te reiken. De levend en ook ondernemend is, Daarvan 

Het jubileum zal drie dagen aaneen worden Grouwsters maakten daar zeer genoeglijke getuigt ook deze grote jubileumviering, die 
gevierd, zoals gebruikelijk met een receptie en misschien zelfs 	wel 	uitbundige feest- zonder twijfel vele watersporters naar Grouw 
en vervolgens met enkele belangrijke wed- avonden van. In oude verslagen lezen we, zal trekken. Zij zullen dit jubileum mee- 
strijden op 16 en 17 juli. Een groot vuurwerk dat iedere rechtgeaarde Grouwster bij die vierende hulde bewijzen aan het oude Frisia. 
zal tot besluit een spectaculair slot aan de uitreiking van de prijzen aanwezig wilde zijn A. d. B. 
jubileumviering moeten verlenen, Ter gelegen- 
heid van het honderd-jarig bestaan van Frisia 
wordt bovendien in Grouw ccii watersport- Deze foto's geven een beeld van een oude wedstrijdklasse, zoals die vroeger een trouwe verschijning 

en 	recreatie -tentoonste  II 	h 	d 
' 

was in de wedstrijden van de nu honderdjarige zeilvereniging Frisia. Het is de beperkte zogenaamde 
7.10 meter-klasse, waaruit in 1987 de 80 ms-klasse van de N.N.W.B., naar een ontwerp van Ir. 

F-100, zoals reeds in De Waterkampioen S. veeman, lo ontstaan. Sommige van deze Jachten waren voorzien van een torentutg, maar voor 
werd vermeld, deze schepen bleek een gaffeltuig beter te zijn. Ook waren verschillende van deze ,,zeven meters" 

niet een middenzwaard uitgerust. 

Beurt- en vrachtschepen 
Zo zal dus het jubileum van Frisia worden 

gevierd, een vereniging, die nu reeds een 
eeuw de belangen van de watersport heeft 
behartigd. Het begon officieel op 28 septem- 
ber 1860, toen de Zeilvereniging Frisia werd 

Kort tevoren, op de 19de sep-opgericht. 
tember, was er een zeilwedstrijd gehouden 
en de ,,directie" van deze ontmoeting verzond 
de oproep voor de oprichtingsvergadering. 
Bijna een jaar na dit begin werd de eerste 
zeilwedstrijd gehouden. Het programma van 
dat treffen is bewaard gebleven en daar 
blijkt nu uit, dat er toen gevaren werd in de 
klassen vracht- en beurtschepen, jachten en 
boeiers boven vijf ton, jachten of boten van 
5.40 tot 6.20 el, boten van 5,20 ei en daar 
beneden, boten van 4.30 cl en daar beneden 
en ten slotte de schouwen. Voor flonderci 
laar werden er nog prachtige prijzen uitge- 

Overgenomen uit "de Waterkampioen", 1960. 
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COMMISSARIS DER KONINGIN  
IN DE 	 LEEUWARDEN 4 juli 1960.    

PROVINCIE FRIESLAND 	 Telefoon 2341  

KABINET 

Aan de heer J.de Vries, 
Ideersweg 5, 
G r o u v,. 

Teneinde de inschrijvingsterrnijn niet te 
loten verlopen schrijft 'de provincie Friesland" 
bij deze met de boeier "Friso" in voor de zeil-
wedstrijd van "Frisia" op zaterdag 16 dezer. 

Wegens bijzondere omstandigheden is het niet 
zeker, of deze inschrijving gestand kan worden e-
daan. 

Ik zou het zeer op prijs stellen, te vernemen, 
onder welke bepalingen (handicap volgens nieuw 
ontwerp-reglement ronde jachten?) zal worden ge-
zeild en welke nadere gegevens eventueel worden 
verwacht. 

Naam van de boeier: 'Friso" 

	

igenaar 	 provincie Friesland 

	

Stuurman 	 nog onbekend. 

Voor Uw medewerking zeg ik U bij voorbaat 
dank. 

Le Commissaris der Koningin 
in de provincie Friesland, 
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Bank: Amsterdamse 'Bank . 'Postrekening 835870 . Telegram-adres. Vuurwerk-Schuurmans . Hofleverancier 

Kantoor en fabriek: Harlungertrekweg 85 	 LEEUWARDEN, 5 juli 1960. 
telefoon K 5100-24153, b.g.g. telefoon 24821 

1'.' l ieledele heer J. de Vries, 
,ecr. Comitu tot Viering van 
JuetlOO—.jarig bestaan van de 
Zeilvereniing " l'risia 

Gd d 	 fieerweg, 

beledele heer, 
Ouder referte aan het onderhoud, dat onze directeur, 

de beer 1'..t. de Bruin. gisteravond net Uw comité mocht hebben, he—
vestigen wij hierbij de ons verstrekte opdracht voor het verzorgen 
en afsteken van: 

1 Vuurwerk cd. f 2000,— op 17 Juli a.a. 

waaraan deelnemen de firwe Halbertama ton Uwent 'zet een reclame-
nummer (f. 500,—) ; Douwe igberts Joure/Utrecht idem (f so0,.) 
Batavuun Oudectioot  idem (f soo,_) 	en de Lei1vereniing ' Frisia 
eveneens met f 500,—. Een en ander zoa]5 besproken. Comditiep 
conorn offerte. 

De benodigde palen en latten werden U hedenmorgen 
reeds telefonisch doorgegeven. 

1tijgaaude bereidverklaring ontvangen wij gaarne, 
getekend door de burgemeester, van u terug. (i exemplaar). 

Bij danken U voor Uw opdracht en zullen hieruen de 
uiterste zorg besteden. 

hoogachtend, 
le 

trden 
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Grouw, 6 juli 1960. 

Den Hoogedelgestrengen Heer Mr. H. P.Lirthorst Itoman, 

Hofplein 29, 

L e e U a r de n 

Zeer Geachte Heer Lirithorst Iloman, 

Uw aangetekende zending d.d. 4 juli. 1960 9  

inhoudende de medaille welke Hare Majesteit de Koningin 

en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernard voor onze 

Vereniging beschikbaar hebben gesteld, is in goede orde 

door ons ontvangen. Voor deze toezending zeggen wij u har-

telijk dank. 

Wij delen u nog mede, dat wij heden ook aan 

de Koninklijke Familie een bedankbrief hebben gezonden. 

Inmiddels verblijven wij, 

Hoogachtend, 
Namens Zeilvereniging "Frisia" 

Voorz. 

secr. 

DE HERDENKINGSBIJEENKOMST 

Een Vrij groot aantal genodigden was Vrijdag 15 juli aanwezig in de grote zaal van "Oostergoo" 

voor het begin van de officiële herdenking van het 100-jarig bestaan Van zeilvereniging Frisia. 

Voorzitter K.J. Mulder heette de aanwezigen welkom en vertelde een en ander uit Frisia's historie. 

Er is ook getracht om in de herdenking iets van de oude sfeer te brengen door een zeilpartij te 
houden zoals in de goede oude tijd gewoonte was, maar men kon de klassen Van toen niet meer 

bijelkaar krijgen, uitgezonderd de grote schepen. 

Aan de ereleden Terpstra en Halbertsma werd een herdenkingsbekertje aangeboden, evenals 

aan hen die in 1946 veel hebben gedaan om devereniging nieuw leven in te blazen, ni. de heren R. 

Buisman en P.G. Mulder en mevrouw A. Bijlsma-de Boer voor hetwerk van win. S. Bijlsma. In een 
toespraak van de Commissaris der Koningin, mr. Linthorst Homan, sprak deze om. over de 

voorname plaats welke de twee oudste Grouwster zeilclubs op het Friese watersportterrein 

innemen en dat vanaf het begin vooraanstaande Grouwsters daarvoor altijd geijverd hebben. Het 

was hem steeds een voorrecht om aan de wedstrijden van Frisia mee te mogen doen en hij prees 

de perfecte Organisatie. 

Ook ons provinciaal bestuur leeft met dit jubileum mee en morgen hopen wij met ons Statenjacht 

"Friso" "de gieken met onze concurrenten te kruisen" in de boeierklasse, waarvan de kleinere 

jachten hopelijk niet al te veel hinder zullen ondervinden. 

In 1910 was de Friso ook in Grouw met de fam. Van Harinxma thoe Slooten aan boord, waaruit wij 

zien dat ook onze vernieuwde en verjongde provinciale boeier zich kenmerkt door trouw en 

standvastigheid. 

Frisia heeft altijd kunnen bogen op de grote sympathie van ons Koninklijk Huis. Evenals bij vorige 

jubilea is er ook nu weereen speciale medaille aangeboden als hoofdprijs, door H.M. de Koningin 
en Z.K.H. Prins Bernhard. 

Dat de leden van Frisia ook in de tegenwoordige tijden nog flink van wanten weten, hebben zij 
bewezen ton tijde  van de ramp in het Deltagebied, begin februari 1953, toen een aantal leden, 

waaronder het merendeel van 't Frisia-bestuur aan de daadwerkelijke hulpverlening in Zeeland 
aktief deelnam. 
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HET KONINKLIJK MOMENT E.A. BELANGRIJKE KONTAKTEN. 

Mocht ik zo juist getuigen van de belangstelling van ons Koninklijk Huis, zo is't mij een ekstra 
voorrecht U thans te mogen meedelen, dat het H.M. de Koningin heeft behaagd deze//ver. Frisia 
ter gelegenheid van haar 100 jarig bestaan het praedicaat "Koninklijke" te verlenen. 
Als bewijs darvan moge ik U, mijnheer de Voorzitter, hierbij de betreffende oorkonde 
overhandigen en U als eerste deze hoge onderscheiding van harte gelukwensen. Aldus de 
Commissaris. 
Dat in kleine kring dit gebeuren reeds verwacht werd, mag blijken uit het feit dat de heer Braam 
(van 't hotel) inmiddels een Frisiav/ag met kroontje erin, op het toneel had gebracht. 
Ook burgemeester Walda betoonde zich zeer ingenomen met deze Koninklijke onderscheiding 
en bood een grote Frisiavlag aan, kompleet met kroon, voor het starteiland. 
Verder waren er nog verschillende sprekers met passende kado's. Daaronder waren ook vier 
jeugdige zeilers die een maquette droegen waarop een drijvende steiger heel aardig op een 
spiegel tegen een eiland van gras was gemaakt. Bij monde van de heer Robert uit Leeuwarden 
vernamen wij dat dit geschenk zeker in werkelijkheid tot stand zal worden gebracht. 

Aanbieding drijvende steiger. 

Op deze foto komen o.m. voor, van links naar rechts, de heren: Joop Ket, J.G. Robert, Libbe 
Stelwagen, Klaas Mulder, Gerrit van der Meer, C. Propstra, Herman van Slooten, Jan Zijlstra en in 
het uiterst rechtse, gedeeltelijk zichtbare groepje, Huitema, dr. W. van der Meer, Jan Jonker en 
dhr. Habekotté. 

De jongens welke de maquette dragen zijn vooraan Evert Jan Habekotté en Foeke Kolff, achter 
Erik Steenbergen en Hugo Snoeks. 
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4- i\ 
\ 

GEVOLG GEVENDE AAN DE HEM VERSTREKTE OPDRACHT, 

BRENGT DE GROOT-OFFICIER IN SPECIALEN DIENST VAN 

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN 

TER KENNIS VAN 

• • 
	

:0• 	 1..' . 	• 

. .................. 

DAT HARE MAJESTEIT AAN 

HET RECHT HEEFT VERLEEND TOT HET VOEREN VAN 

HET PRAEDICAAT 

,,KONINKLIJKE" 

SOESTDIJK. ..... j..ô ......... ..................... 19& 

DE GROOT-OFFICIER IN SPECIALEN DIENST 

VAN ARE MAJESTEIT DE KONINGIN 
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Tentoonstelling F 100 gehouden op "Minnefinne" in en buiten grote tent. 

Op deze foto zien wij een stukje van het voorterrein met het Valkjacht nr. 300 van Albert Westeren 
daarbij verschillende officials, o.m. van links naar rechts de heren: 
E. lJsselstein, bestuurslid G.W.S.; B. Bouma, wethouder gem. Idaarderadeel; W. Leenstra, 
bestuurslid VVV.: mr. Hartung. chef Kabinet Commissaris der Koningin in Friesland; M Douma, 
bestuurslid G.W.H.l.; R. Wartena, wethouder gem. Idaarderadeel; R. Walda, burgemeester van 
Idaarderadeel; J.J. v.d. Schaaf, bestuurslid Frisia; D. Smits, secretaris gem. Idaarderadeel; mr. 
H.P. Linthorst Homan, comm. der Koningin in Friesland; A. Middendorp, Amrobank Grouw-
Akkrum; ? en K.J. Mulder, voorzitter Frisia. 
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GROOTOFFICIER IN 
SPECIALE DIENST 

	

VAN 	
SOESTDIJK, 20 JUli 1960 

H.M. DE KONINGIN 

Bij .v..t. b. tw ,di,, 	 dit 

	

U 	d.,.t..nd 

an het Bestuur vn de Jon.ZeilvTr."l'risia" 

eerswefF 5 

G R 0 IJ W 

Naer Lanleiding vn uw schrijven od19 Juli jl.deel ik 

TJ mede,ctat het gebruikelijk is,oat de Zeilverenigingen,aan welke 

het Praedicaat "Koninklijke" is verleend ,een kleine Kroon in de 

vlag voeren • Daaraan is echter niet het recht verbonden tevens een 

Jof een W.onder de Kroon te voeren,tenzij dit recht uitdrukkelijk 

aan de Vereniging is toegekend.Voorzover mij bekend is dat recht 

alleen verleend aan de KonNedZeil-en Roeivereniging te Amsterdam. 

De Gr otofficier in speciale dienst 

van H're Majesteit de Koningin, 

/MrJ nBaud) 

De "F 100" EN VERDERE ATTRAKTIES. 

's Middags opende de burgemeester met een kort woord namens het F. 100-comité, de 
openingsbijeenkomst van de tentoonstelling. 
Toentertijd beschouwde de heer Walda de recreatie-situatie hier als volgt: "De recreatie begint 
steeds meer van belang te worden en de gebieden daarvoor worden steeds kleiner. Tot elke prijs 
moeten wij vermijden ze verloren te laten gaan. Zeker is de recreatie op het water voor verbetering 
vatbaar. Er is een groot tekort aan logeerruimte, er zijn veel te weinig (hu ur-)boten, veel mensen 
die het waterland bezoeken gaan teleurgesteld weer naar huis. Ook dienen wij grote zorg te 
hebben dat het water schoon blijft." 
Deze tentoonstelling had zeker groter kunnen zijn, indien niet de deelnemers aan de Hiswa 
verhinderd waren er aan mee te doen. 
De Commissaris der Koningin hield hierna nog een rede over de recreatie. Vervolgens begaf men 
zich naar de ingang van de Volmaweg, waar Joke Leekstra de Commissaris een schaar aanbood, 
waarmee deze een touw doorknipte en er twee F. 100-ballonnen de lucht ingingen Daarna 
bezocht het gezelschap de tentoonstelling. 
Het eerst werd de bekende Valk "de Pôlle" bezichtigd die buiten de tent opgesteld was, waarna 
een rondtocht langs de ruim 40 stands werd gemaakt, merendeels door Grouwster zakenlieden 
ingericht. 
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Opvallend was de stand van de Pa. R. 
Wester en zonen, waar prachtige sche-
pen getoond werden. Hier was ook 4e 
Aspirant te bewonderen, een geheel 
nieuw sobeepje, dat naar ontwerp van 
L. Stelwagen gemaakt is. De mogelijk-
heid bestaat, dat dit scheepje mettertijd 
nog eens een officiële klasse wordt. liet 
is ii.1. gebouwd na een oproep van de 
KVNWV om . een bootje te bouwen VOOr 
de oudere jeugd. Ook de Flits, waarvan 
de Pa. Wester er zoveel gebouwd heeft, 
was aanwezig, evenals een raceboot. - 
Deze laatste. was ook in de stand van de 
Schiffart te bewonderen, die het aange-
durfd heeft naar eigen ontwerp een der-
gelijk bootje te bouwen. Hier waren ook 
veel aanhaiginotoren en andere scheep-
jes te zien, Buikstra en de dames Hof-
stra vrtegenwoordigden het oude hand-
werk op de tentoonstelling. Ten huize 
van -de dames Hofstra worden u.l. flod-
dormutsen, gemaakt en dit is het enige 
adres in Friesland waar dit geschiedt. 
Men kon de kunst hier afkijken. Buik 
stra, onze kunstenaar in het koper, was 
ook in actie, enige van z'n mooiste werk-
stukken hingen foto's van of waren zo 
te bewonderen, Ook Pa. de Visser was er 
met een grote stand motoren van ver -
schillend type. 

De mooiste stand wa wel een maquette 
van het merengebied en van het recreatie-
oord te Orouw. 

Een aardige stand had ook de jeugd-
herberg, waar de prijzen van de grote 
loterij waren tentoongesteld ei vele 
lootjes verkocht werden. Drogisterij 
Wapstra, K. Westra, It Beuken, Schou-
stra en Hylkema waren alle vertegen-
woordigd. 

Van de ideële stands, welke met name de Waterkampioen in zijn verslagje vermeldde, noemen wij 
die van de Friesche Volks- en Ambachtskunst, de Stichting t.b.v.d. Amateur-fotografie, de Friese 
Vogelwacht en de provincie Friesland, plus een aantal schilderijen. 

Over het algQnleen waren de stand-
houders wel tevreden met de uitkom-
stemt, al was de duur van de tentoonstel-
ling wel wat lang. 

In een aparte tent vond het dansen 
plaats. Vrijdag8von4 werd hier een ca-
baretavond gegeven door André's Bak-
ker Cabaret. Dit viel echter in liet wa-
ter, want op hot Grien werd tegelijker-
tijd een concert door de Liniburgse Ja-
gers gegeven, zodat slechts een handje-
vol mensen le voorstelling bijwoonde. 
Voor twee durgeujke evenementen is 
Grouw te klein, 

Zaterdugavop4 was het vol niet het 
optreden van ,,fluteh Swing College 
Band". Zij uogsteti veel sUecbS. 



147 

22 m2 Bonnema, winnaar hoofdprijs Med. H.M. Kon. Juliana. 
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G.W.S. Schouw H. de Vries, winnaar prijs Comm. der Koningin in Friesland, mr. H. P. Linthorst- 
Hom an 
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Zeilwédstrijden 
Kon. Zellvereniging ,ÉrisI& 
4 
Zaterd 	Med de Zeilvereniging, 

pardon dë Koninklijke zeilvereniging 
Frisia huaï eerste jubileumwedstrijd. 
Dit was een tocht met vele verrassingen 
omdat men pas: bij de contrôleposten te 
weten kwam, *aar men weer verder 
heen moest zeilen. Hierbij werden op 
deze posten bekende Friese produkten 
uitgedeeld. 

De O.W.S-!chouwen ziIden door een 
misverstand verkeerd en moesten zon-
dagmorgen overzeilen. Zondag was de 
Wihd erg toegenomen en regende het 
's tnotgens nogal. Alle schepen kwamen 
dan ook lang niet aan de startlijn. 

Al de deelnemers ontvingen een pia-
guette. De verdere prijzen bestonden 
meest uit zeer mooi uitgevoerde bekers, 
die door vrienden van de vereniging 
aangeboden werden. 

De hoofdprijs, de medaille van de Ko-
ningin en Prins Bernhard is gewonnen 
door ir. Bonnema met de Cadans. 

Hieronder ,volgen de uitslagei. 
30 vrk. m. kIfl8e: 

A. Vollema, Grouw. 
Valken A 

U. de Vries, Grouw. 
22 vrk. m. klasse: 

Ir. A. Bonnema, Leeuwarden. 
10 vrk. m. klasse A: 

W. Postma, Franeker. 
Valken B: 

U. W: Krik ei Oranjewoud. 
Akkrnmr Joit; 

Ir. A. Hoekstra, Emmeloord. 
VrijheldskhtsRe: 

jj. Waterlander Tieerenveen. 
rk. m. klasse 1: 

D. Venema, Workum. 
tWS schouwen: 

J. Bokma, Grouw. 
1ltsen: 
J. Koopmans, Leeuwarden. 

Boelers: 
- Commissaris der Koningin, mr. 14. P 

Linthorst Homan. 
1'rlese jachten: 

1. Westerhuis, Amsterdam. 

Wedqtrljd van zondag 
ReKenboeu: 

1. T. Zwart, Sneek; 2. 11. de Vries, 
Sneek. 
30 'vrk. ,  ih. k1M 

G. W. van der Mepr, Tiwardén.  

22 vrk, ni klasse: 
1.. Ir. A. Bonnema, Leuwerden: 2. 

A. Bottema, Leeuwarden. 
Valken A: 

1. Mr. R. Mulder, Langweer; 2. IT. d 
Vries, Grouw; 3. W. van der Vegte, 
Leeuwarden. 
18 vrk. m. klasse A 

1. H. A. Minks, Leeuwarden; 2. II. 
Okle Aterhuis, Heerenveen; 3. P. El-
zin ga, Grouw. 
Valken B: 

1. U. W. Kriirke, Oranjewolid; 2. Gebr. 
Venema, Murmerwoiide. 
18 vrk. m. klasse II: 

1. D. W. van Kapellen, Deveiltet; 2. 
D. Venema, Workum: 3. F. Hiernstrn. 
Franeker. 
Akkrumer Jollen:  

1. J. van der Pal Grouw; 2. P. van 
der Goot, Leenwarden. 
GWS schouwen: 

1. H. de Vries, Grouw: 2. J. T3okmn, 
Grouw. 
Flitsen: 
1. T. .J. de ll,uiter, Snoek; 2. A. Vergonet, 
Sneek. 
Vr[jheldsklaMse: 

1. Tj Waterlander, Heerenveen. 
Boelers. 
.1. J. J. W. van Waning, Rotterdam. 

Friese jachten: 
1. W. T. vander\Leij. Langweer. 

Uit weekblad "Frisia" 
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Vuurwerk aan het kanaal, zie opbouw overkant. Op voorgrond bestuurders van "Frisia" J .v.d. 
Schaaf, J. de Wal, G. Bakker, K.J. Mulder. 
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EEN MACHTIG VUURWERK 

Door slechte weersomstandigheden moest het op zondagavond geplande vuurwerk verschoven 
worden en bleek dit het best te kunnen op woensdagavond 20 juli. Het vond plaats bij het Prinses 
Margrietkanaal. Het reklamegedeelte werd gevuld door drie vooraanstaande Friese industrieën, 
ni. door Douwe Egberts, Batavus en Halbertsma. Zeer geestig was dat van de rijwielenfabriek, 
brengende ni. een fietsende giraffe, welke tussen het trappen door ook nog vurige pijlen in 
achterwaartse richting produceerde. De verdere grote stukken waren "dubbele molenwieken", 
een Romeinse Kaarsenbatterij, een schitterende Niagara-waterval enz. 
De apotheose werd gevormd door de jaartallen 1860 en 1960 waartussen de woorden "Kon. Z.V. 
Frisia" met daarboven een kroon! 
Dat een en ander gepaard ging met prachtige spiegelbeelden in en weerkaatsing op het wateren 
met veel sensationeel geknal, laat zich begrijpen. 
Het werd geproduceerd door de fa. Schuurmans van Leeuwarden. 

HET EINDRESULTAAT. 

Op de eerstvolgende bijeenkomst na deze hoogtijdagen spreekt Frisia's voorzitter dan ook zijn 
dankbaarheid uit aan het adres van de besturen van VVV., F.F.F. en de commissie F. 100 voor hun 
vele werk aan Frisia's feesten verricht. Het financiële gedeelte was niet dat wat men er van had 
verwacht, maar er viel wel terug te zien op een succesvolle herdenking en zeker niet het minst op 
het gewichtige feit dat de vereniging verder mocht gaan met het praedikaat "Koninklijke", een 
bewijs van erkenning der grote culturele waarde. 
Ook voor de spontane medewerking en bijdragen van veel Leden werd een dankwoord aan dezen 
gericht. 
Op deze vergadering durfde men het ook aan de contributie te verdubbelen en dus van de 100-
jarige vorm van f 2,50 te brengen op f 5,00. 
Vergeleken met de waardevermindering der gulden zou een bedrag van f 10,00, t.o.v. de vroegere 
rijksdaalder, nôg goedkoop genoemd kunnen worden. 
Op de vergadering van 1 sept. 1961 werden de financiële resultaten van de jubileumattrakties uit 
de doeken gedaan. Dat dit pas na ruim een jaar geschiedde berustte op het feit, dat de late 
afhandeling te maken had met wat late nota's. De Jubileumkas van penningmeester G. Bakker 
tonde aan dat de inkomsten waren f 5.333,30 en de uitgaven f 4.336,89, zodat hetsaldo f 996.41 
beliep. Na dit toegevoegd te hebben aan de gewone kas was daarin het totale saldo nu f1.892,53. 
Verder kwam hier het jubileumgeschenk van de Leeuwarder Commissie aan de orde. Zoals 
eerder genoemd, betrof dit een drijvende aanlegsteiger ter aanvulling van de Groot Eiland-
accommodatie. Die is nu gerealiseerd. Men is er zeer mee ingenomen. 

ZEILBEELD 1961 

Om weer eens de modellenvariatie der deelnemende scheepjes in het jaar 1961 te noemen, nl. die 
van zondag 10sept., noteerden wij: Kleine (16 m2) B.M.'ers, 3 zeilgroepen, totaal 34; Flitsen 17, 
G.W.S.-schouwen 16, Vrijheid 15, Top 14, Valken (A + B) 12,30 m2 7,22 m2 6, AkkrumerJollen 6. 

PRACTISCHE PRIJSVOORWERPEN 

Dat de wedstrijd prijzen ook weleens wat anders dan luxe voorwerpen konden zijn, bleek ons uit 
het verslag van sept. 1962: "Voor de Ronde van Grouw, op zaterdag 8 sept. waren de prijzen 
gekocht bij dhr. J.D. Jonker te Leeuwarden en bestonden uit zeilschoten voor de le prijzen, 
fokschoten voor de 2de en landvasten voor de 3de prijzen. 

K.W.V. FRISIA C.S. EN DE NIEUWE P.E.B. CENTRALE 

In het begin van 1964 werden de watersporters, althans die van Noord-Nederland en in het 
bijzonder die van Grouw en het verdere Friesland, sterk beroerd door de plannen van het Friese 
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provinciebestuur inzake de bouw van een nieuw werkpand voor het Prov. Electr. Bedrijf. 
Die beroering ontstond ni. door de bedoeling dit gebouw, of fabriek, zo men wil, bi] Grouw te 
plaatsen. En niet alleen de watersporters maar ook de beoefenaars van diverse natuursporten als 
hengelaars, eierzoekers en de belanghebbenden bij het toerisme zowel als de scheepvaart in 't 
algemeen, waren hiertegen sterk gekant. 
Uit het hier bijgevoegde protestschrijven van de N.N.W.B. is duidelijk te begrijpen waarvoor men 
zo bevreesd was met zo'n vestiging in het hart van het mooie waterland. 

NOORD NEDERLANDSCHE WATERSPORT BOND 

- N.N.W.B. - 
GEVESTIGD TE SNEEK 

Pontrnkenlng no. 80.44 	
STEENWIJK, 22 februari 1964. 

Bank,elaf,e: 	 Vrouwenstraat 3 
Nednrlandsche HandeI.Maatsohappij N.V. 	 Telefoon (05210) 2941 

Agnntnohap Steenwijk 	
Aan de Provinciale Staten van Friesland, 

L W £ II v( A It D L N. 

Wij hebben de oer onder uw aandacht te brengen,dat het bestuur van de 
Noord Nederlandsche Watersport Bond, 

vernomen hebbende 
van de plannen tot het stichten van een Provinciale £lectrische Centrale in de 
omgeving van Grouw, 

overwegende, 
- 	dat deze centrale in het hart van een uniek en zeer druk bezocht watersport- 

gebied is geprojecteerd, 
- 	dat het gebouwencomplex van zeer grote omvang in combinatie met een aantal 

hoge schoorstenen en de bij een dergelijke fabriek behorende concentratie van 
hoogspanningsmasten een zeer dominerende plaats in het landschap zal innemen en 
de schoonheid daarvan ernstig zal verstoren, 

- 	dat ernstige gevolgen voor de watersport moeten worden gevreesd door de ver- 
ontreiniging van de lucht en de verspreiding van stofdeeltjes welke de zeilen 
van de jachtjes zullen aantasten, 

- 	dat de watersport zonder twijfel veel hinder zal ondervinden van de stromingen 
welke door de grote hoeveelheden doorgepompt koelwater zullen ontstaan, 

- 	dat in het bijzonder bij avond door de combinatie van verwarmd water met een 
grote hoeveelheid stofdeeltjes in de lucht tot in wijde omtrek voor nevelvorming 
moet worden gevreesd,hetgeen niet slechts het overnachten in boten in die streek 
onaangenaam zo niet onmogelijk zal maken,doch ook beslist een gevaar voor de 
scheepvaart in het algemeen en voor de watersport in het bijzonder zal opleveren, 

- dat de beoefening van de watersport in de laatste jaren sterk is toegenomen 
en dat verwacht kan worden dat deze ontwikkeling zich in de komende jaren zal 
voortzetten, 

- 	dat alles dient te worden ondernomen om de omstandigheden voor deze ontwikke- 
ling in het Friese watersportgebied zo gunstig mogelijk te doen zijn en alles dient 
te worden nagelaten om aan deze ontwikkeling belemmeringen in de weg te leggen, 

- dat de financiBle voordelen,welke naar verluidt bij de keus van de vestigings-
plaats van de centrale bij Grouw mede een rol hebben gespeeld, niet opwegen te-
gen de rampzalige gevolgen voor de watersport, 

- 	dat het mogelijk moet zijn de centrale op een andere minder kwetsbare plaats, 
welke hoor het bedrijf als zodanig niet minder gunstig gelegen zal zijn, te bouwen, 

bij deze uiting geeft aan zijn grote verontrusting ten aanzien van de uit-
voering van de plannen en derhalve uw vergadering,mede namens de 44 hij de Bond 
aangesloten watersp,rtverenigingen,omvattende in totaal 6500 watersport-becefe-
tiende leden,met de meeste aandrang verzoekt te besluiten de centrale niet in 
het betrokken gebied te vestigen. 

() 	Hoogachtend, 
NOORD DE 5T 5NnSCI WAPWESPORT BON!) 

7\ / 

F C. van der MADEN, voorz. 
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Naast deze reactie werden er nog een aantal protesten aan het provinciebestuur gericht, o.a. door 
de ANWB. Ook het bij g. telegram van het Frisia-bestuur liet weten hoe men in zeil erskringen er 
over dacht. 
Uit het laatste blijkt dat er, ondanks die grote tegenstand uit het publiek, toch een meerderheid in 
de gemeenteraad met het provinciaal plan instemde, op grond van het standpunt van één man uit 
het college van B. en W., de wethouder die de vestiging gunstig voor dorp en gemeente achtte uit 
het oogpunt van materiële vooruitgang en deze wilde laten prevaleren boven de culturele 
bezwaren. 
't Heeft hem en zijn medestanders evenwel niet mogen lukken door dit besluit de Statenleden in 
meerderheid voor Grouw te krijgen en Gedeputeerde Staten kregen evenmin hun zin. Een 
statenmeerderheid koos voor een alternatief waartegen minder werd geageerd en dat is dus aan 
het Bergumermeer geworden. 

HALBERTSMA'S N.V. 

GROUW Telegrambevestiging 
HOLLAND 

Ref 	JdV D.„,-: 24 februari 1964 bij poetk 	too,eeogebodeo 	0 
tefoni.ch eengeboden 	El 

Code per eI,o e.ngeboden 	0 

Volledig ed,e,. Ged.. 	Staten van Friesland te Leeuwarden. 

Betcn,d 000, : alsb 

[),en.nnijzing 

zievig teleurgesteld door de uitspraak in 
de gemeenteraadsvergadering Idaarderadeel - 	 - 

willen wij met de meeste aandrang, uw college beleefd doch drinend 
verzoeken, alsnog afwijzend te beschikken over de bouw van de 
P.E.B.—centrale in de naas 	omgeving van hei Eldorado voor watersport 
rouw. 

Kon. Zeilver. 	"2'rioia" Prouw. 

1851 	144(6) 5-9-42 

WEDSTRIJDNIEUWS VAN 12 en 13 SEPTEMBER 1964: 

Aantal inschrijvingen het record van 229 schepen!, verdeeld over 16 klassen. Als bijzonderheid dit 
jaar de Flitsklasse bemand met 1 persoon van boven de 40 jaar. Een idee van promotor R. Talman 
uit Leeuwarden. Er werd geloot om de door de jeugd beschikbaar gestelde jachtjes. Hiervoor 
hadden zich twaalf deelnemers gemeld en de wedstrijd werd uitgevoerd op zondagmorgen en in 3 
routes volbracht. De uitslag luidde: 1. Good Luck, Tjeerd Geveke, Leeuwarden; 2. Betty, Oebele 
Woudstra, Grouw; 3. Paljas, Jan Tasma, Grouw; 4. Douwe, Melle Veenstra, Joure. 
Doordat "Apollo" wegens gebrek aan instrumenten niet in staat was de traditionele optocht te 
begeleiden, was het Schutterijcorps van Boisward weer uitgenodigd. Dit zeer fraai uitgedoste 
muziekgezelschap heeft in het zon overgoten Grouw een schitterende optocht gehouden en, na 
afloop hiervan, nog een halfuur op het Halbertsmaplein geconcerteerd. 

1965 
Op de jaarvergadering van 31 aug. 1985 trad de heer K 1 Mulder af, na een best uurslidschap van 
± 20 jaar, waarvan 18 jaar als voorzitter. Reden van bedanken was zijn vertrek naar Holland. Vice-
voorzitter J.R. de Wal bracht de dank van de medebestuurders tot uiting en herinnerde daarbij 
aan de prettige samenwerking. Hij stelde voor dhr. Mulder tot erelid te benoemen, hetgeen 
algemene instemming vond en door deze in dank aanvaard werd. 
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Op deze bijeenkomst wordt voor 't eerst besloten de traditionele optocht van 't Frisiabestuur met 
muziek, vaandel en belangstellenden, 's zondagsochtend voor de Frisiawedstrijd, niet meer te 
houden. Dat betekent het einde van een 104-jarig Grouwster feestgebruik, dat zich in deze tijd 
eigenlijk niet meer kon handhaven door een te geringe belangstelling. 
In 1965 was bij de Openings- teamwedstrijden de Frisia-zeilgroep de eerste prijswinnaar van 5 
deelnemende clubs. 

In de septemberwedstrijden was ook nu weer de Flitsklasse der jeugd ingeschakeld door 
éénmansbesturing, waarvoor nu de minimum leeftijd van 35 jaar gold. Voor de laatst gefinishte 
was een troostprijs beschikbaar gesteld door Morrema's Sport van Leeuwarden, een bekertje, dat 
ten deel viel aan de sportieve Kabinetschef van de Comm. der Koningin, mr. Hartung. 

1966 
Op de bijeenkomst van 26-08-1966 werd gerechtvaardigde lof toegezwaaid aan secr. Jan de Vries 
voor 't vele werk door hem verzet bij de totstandkoming van een nieuwe zeilroutekaart. Verder aan 
penningmeester Gauke Bakker voor diens prestatie geleverd met het opknappen van het 
houtwerk der starttoren en waarbij ook het G.W.S.-bestuurslid Libbe Terpstra was betrokken. 

NIEUWE STOFFERING VAN 'T WEDSTRIJOVELD. 

In het wedstrijdverslag van 10 en 11 sept. 1966 noemt de secretaris van onze K.Z.V. het een 
hoogtepunt de gebruikmaking van nieuwe, oranje plastic-boeien. Daarvoor was er al gewerkt aan 
een nieuw boeitype, waarbij zich dhr. M. Breuning had beijverd, evenals dhr. P. v.d. Veen uit 
Leeuwarden. Doordat de Grouwster bootverhuurbedrijven fa. A.E. Wester, R. Wester en Zn., 
Tempel, Veenstra en v.d. Made, Zetzema en de zeilmakerijen De Vries en Molenaarechterde nog 
al hoge kosten van eerstgenoemde plasticboeien voor Frisia wilden betalen, kregen deze de 
voorkeur, met uiteraard grote erkenning aan de royale schenkers. 
Opvallend deden deze boeien mee aan het moderne aanzien van het wedstrijdveld, waarop het 
van stof veranderde zeildoek, zowel als de komst van polyesterboten alreeds hun stempel van de 
nieuwe tijd begonnen te drukken. 
Als we dan terugdenken aan de beginjaren van Frisia's hardzeilvloten, dan is er veel verschil: 
Toen alleen houten schepen en natuurstoffen tuigen (linnen, katoen) en later ook boten van ijzer. 
En daarbij aanvankelijk geen enkel motorgeronk .....toch wel een heerlijke rust en stilte op het 
water, wèl een andere sfeer dus. 

De route der Frisiaronde is thans gewijzigd. Niet meer "de slag om Siteburen", waarbij ook 
gevaren werd door het Prinses Margrietkanaal, doch nu alleen over Mar en le, waarbij daar alle 
routeboeien aan bakboord gerond dienen te worden. Men achtte het Kanaal te gevaarlijk 
geworden i.v.m. de drukke vrachtvaart. 
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Wij Tuliana, bij  gratie gods,  
1(onirjin derJ.iederLanden., 
-Prinses van. Oranje -Nassau, enz.eriz.ery 

28 maart 1968 

nr. 48 

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van erkenning van de daarin 

genoemde, voor minder dan dertig jaren aangegane, verenigingen door goedkeuring van 

hare daarbij overgelegde statuten; 

Gelet op de voorschriften der Wet van 22 april 1855 (Staatsblad no. 32) in 

het algemeen en op art. 6, tweede lid, dier Wet in het bijzonder; 

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 21 maart 1968, 

Hoofdafdeling Privaatrecht, Onderafdeling Rechtspersonen, nr. ver. 66460; 

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: 

de overgelegde statuten der navolgende verenigingen goed te keuren en deze verenigingen 

mitsdien te erkennen, te Weten: 

1. enz. 

7. Koninklijke Zeilvereniging Frisia, gevestigd te Grouw; 

8. enz. 

Onze Minister van Justite is belast met de uitvoering van dit besluit, 

Soestdijk 28 maart 1968 

(get.) JULIANA. 

De Minister van Justitie, 

(get.) 0.H.F.Polak 

Voor uittreksel conform, 
Het Hoofd van Post- en Archiefzaken 

van het Ministerie van Justitie, 
voor deze, 

TT 
V.F.I-55 	 Publ. 261/68 
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Grou 10 septimber 1968 

Oan de Rju Eale Hear 

.M.]3akker 

iste Oasterfjildstrjitte 37 
Grou 

Achto ilear Bakker. 
Sont 16 augustus 1946,de dei dat Jo binoamd 

binrie ta skathâlder fan de sylforèèning Frisia,hawwe Jo mei hart 
en siel dy foriening tsjinne. Jo wienen fan betinken dat nou de 
tiid komd wie om Jou bistjûrssit biskikber to stellen. 
It sil ils riei 22 jier oparbei,zjen net tafaile om it sonder Jo 
steile to moatten. Mei oan Jo is it to tanlcjen dat F'risia de 
forèening waerd dy't it nou is. Pan 't jier het it karbrief fan 
s Frisia de keninklike goedkarring krigen,sndat dy nou rochts-

persoan'ikheit het. 
At wij dat forlykje mei de eitewaesje OP 16 augustus 1946,doe 't 
wij mei man ea macht krewearje moaten om Frisia op posten to 
h1den,meije wij dochs wol prate fan frijhwat foariltgong. 
It sil foar Jo,hoopjo wij,in greate foidwaning wêze dat Jo oan 
dy foatitgong meiwurke hawwe. 

Yn ils houden iedegearkomste hawwe wij dan ek 
mei aiomiene stimmen bisluten om oan de wurden fan tank foar 
alles hwat J0 dien hawwe foar de Sylforiening Frisia,in lyts 
oantinkan ta to foegjon,dat Jo hjirbij oantreffe. 
Mei de winsk dat J0 bij it lêzen oer-en hij it bioefenjen fan 
de dêryn biskreaune sport,noch faek oan ils foriening weromtinke 
sille,nirnme wij ôfskie fan Ja as bistjûrslid. 

Nel silersgrootenis, 

foarsitter 
skriuwer 
skathâdor 

\ ( l\ 
	 2de foarsitter 

le bijsittor 
2de bijsitter 
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WEER WISSELINGEN IN HET BESTUUR. BAKKER GAAT HEEN. 

Na een 32-jarige trouwe dienst, waarbij hem niets te veel was en hij veel meer deed dan alleen het 
penningmeesterschap uitvoeren, houdt in 1968 G.M. Bakker er mee op en treedt uit het K.Z.V. 
Frisiabestuur. Hij wordt opgevolgd door dhr. Corrie Bos. 
Er is nu vastgesteld dat er ieder jaar 2 bestuursleden aftreden, wat dus minder continuïteit 
betekent en weer meer overeenkomt met de "wisseling der wacht" zoals in de beginjaren der 
vereniging. 
Een jaar later legt voorzitter P.G. Mulder de hamer neer en bedankt voor de genoten 
samenwerking. 
In 1969werden als prijzen boeken uitgeloofd en wel dat van het zeer in de smaak vallende boek 
"Heil om Seil" van Hylke Speerstra. 

BOTEN VAR IATIES 

Steeds duiken er nieuwe boottypen op. Daarom noteren wij weer eens de klassenamen. In 1969 
was er sprake van: Valken, 30 m2, 22 m2, Vrijheid, 16 m2, Oké-jollen, Schakels, Flitsen en G.W.S. 
schouwen. In 1970 waren er ook weer Finn-jollen. Verder komen er voor Top's en Spankers. 

JAN JENTJES V.D. SCHAAF NOG DE ENIGSTE "OUDGEDIENDE" 

Op 4 februari 1971 was er een Buitengewone Ledenvergadering in hotel Sideriuste Grouw. Toch 
leidde dit "buitengewone" niet tot een grotere opkomst; er waren 4 bestuursleden en 3 gewone 
leden. Maar zaken werden er wel gedaan, die om. inhielden dat weer twee der langdienende 
bestuurders, ni. Jan de Wal en Jan de Vries, na 25 jaren het nu welletjes vonden en dus vervangen 
dienden te worden. De nieuwgekozenen waren de heren Jetze van der Goot en Jan de Wit. 
Uit het voorgaande schrijven in dit boekje heeft men kunnen lezen van welke grote betekenis de 
heren De Wal en De Vries voor Frisiazijn geweest. Ook zij behoorden tot het nieuwe elan van 1946 
en de goede resultaten zijn aangetoond. De K.Z.V. is ook hen veel verschuldigd. Op deze 
vergadering werden deze gevoelens door bestuurslid Bos dan ook vertolkt bij het brengen van 
dank en een aandenken. 
In 1971 zag het bestuur er toen zo uit: 
J. v.d. Goot, voorzitter; J. de Wit, secretaris; C. Bosjr., penningmeester; J.J. v.d. Schaaf en U. de 
Vries, commissarissen. 

GROTER ARBEIDSTERREIN 

Bracht Frisia vroeger maar één wedstrijd per jaar, met de enorme toename der watersport in deze 
eeuw, kon men daarmee op den duur niet volstaan en organiseerde ook onze vereniging meer 
wedstrijden per seizoen, of was daarbij deelgenoot in de Organisatie. 
In de notulen van bestuursvergadering 16-03-1971, die voor 't eerst werd gehouden buiten 
Grouw, ni. bij v.d. Gootte Leeuwarden, is er althans sprake van "avondwedstrijden", te houden op 
23- en 30juni en op 7-en 14juli 1971. (Déze gingen evenwel, door gebrek aan belangstelling, niet 
door.) 
Er is nu ook kontakt met de "Marrekrite" de nieuwe Organisatie voor Friese watersportbelangen 
om. op het gebied van vaar- en aanlegservice, waarmee uiteraard ook de zeilverenigingen te 
maken hebben, o.a. betreffende het beheer van het Grouwster starteiland en de z.g. himmeldei. 
In dit jaar (1971) kwam er toch nog weer een bestuursverandering voor, ni. het uittreden van dhr. 
Ulbe de Vries en de intrede van dhr. D.M. Bonnema. 

Secretaris Jan de Wit gaf een overzicht van verrichte werkzaamheden en gebeurtenissen in zijn 
Jaarverslag 1971, waaruit wij het volgende memoreren: 
Niet minder dan zes keer kwam het bestuur bijeen. Verder was het vertegenwoordigd oe het 
Provinciehuis te Leeuwarden voor het mede-organiseren van de Himmeldei, welke bespreking 
gehouden werd op 13 april. 
Deze eerste Himmeldei (schoonmaakdag van vaarwaters en oevers) werd gestart op 24april, 's 
morgens 8 uur, bij de G.W.S.-steiger en leverde een groot succes op, dank zij ook de grote 
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medewerking van de Grouwster schooljeugd, ondanks het regenachtige weer. 
Tot schande van bewoners en toeristen werd in onze omgeving ± 120 m3 afval uit riet en water 
opgevist! De secretaris werd door Provinciebestuurders uitgenodigd om aanwezig te zijn aan 
boord, waarmee Commissaris Rijpstra het eerste vuil uit de Wijde Ee opviste. Hierbij waren de 
Pers, Film en TV-journaal aanwezig; ook van de Duitse T. V. Propagandistisch was alles dus 
uitstekend voorbereid. De Wit schreef dan ook: Wij zullen hopen dat dit gebeuren de gebruikers 
van het water zal afhouden ooit weer iets over boord te werpen. (Zie verderop meer over de 
Himmeldei-geschiedenis). 
Verder betuigde hij in dit verslag de grotetevredenheid van leden en bestuur over het gezamenlijk 
uitgegeven Jaarboekje, waaraan diverse verenigingen, instanties en personen hebben 
meegewerkt en als Gids voor de Watersport en toeristen voor Grouw en omgeving fungeert. 
Van de vÔôrseizoen-wedstrijden, welke Frisia had uitgeschreven, slaagde die van 9 mei goed, 
maar de lange afstandswedstrijd Grouw-Drachten kwam door windgebrek niet tot haar recht. 
Een groot succes konden die van 11 en 12 september wel genoemd worden. Er waren ± 200 
deelnemende vaartuigen. De Teamzeilerij Holland-Friesland van de Schakelklasse werd voor 't 
eerst door de Friezen gewonnen. 
Door gezamenlijke actie van een deel der Friese watersportverenigingen slaagde men er in uit dit 
gebied een vertegenwoordiger te krijgen in het N.N.W.B.-bestuur en wel K.Z.V. Frisia-voorzitter 
J. v.d. Goot. 

GREEP UIT NAMEN. 

Wij menen dat het nu weer tijd is om een volledige uitslag te memoreren, omdat oriëntatie op de 
beste zeilers ook rond 1970 bij Frisia's historie behoort. 
In 1971 werden uit de tweehonderd hardzeilers op de Grouster Merkedagen deze mensen als 
prijswinnaars genoteerd: 

Valken A, Eerste dag: 1. F. van der Meer, Akkrum; 2. A. Wester, Grouw; 3. M.C. Breuning, Grouw. 
Tweede dag: 1. A. Wester; 2. F. v.d. Meer, 3. H. Kaspers, Leeuwarden. 

Spankers, Eerste dag: 1. S. de Boer, Hommerts; 2. 0. Hosper, Drachten. 
Tweede dag: zelfde namen, maar omgekeerde volgorde. 
30 m2, Eerste dag: 1. T. Geveke, Leeuwarden; 2. J. Tasma, Grouw; 3. S. v.d. Meer, Leeuwarden. 
Tweede dag: zelfde personen, zelfde volgorde. 

22 m2, Eerste dag: 1. Ir. A. Bonnema, Hardegarijp; 2. Th. Pasma, Sneek. 
Tweede dag: 1. H.A. Schaap, Deersum; 2. Ir. Bonnema. 

Valken B, Eerste dag: 1. A. de Boer, Oldeboorn; 2. J. v.d. Wal, Leeuwarden; 3. D. Hofstra, Grouw. 
Tweede dag: 1. J.v.d. Wal; 2. D. Hofstra; 3. A. de Boer. 

16 m2, Eerste dag: 1. R. de Jong, Wolvega; 2. K. Henstra, Bergum; 3. B. Brijder, Harlingen; 4. F. 
Boersma, Wolvega; 5. J. de Schiffart, Grouw. 
Tweede dag: 1. F. de Haan, Sneek; 2. F. Fridsma, Warga; 3. R. de Jong; 4. J. de Schiffart; 5. IJ. 
Jonker, Leeuwarden. 

Schakels B, Eerste dag: 1. F. van der Feer, Sneek; 2. Gebr. v.d. Wagen, Leeuwarden; 3. Gebr. 
Cnossen, Grouw; 4. Gebr. v.d. Werf, Drachten. 
Tweede dag: 1. F. v.d. Feer; 2. Gebr. v.d. Wagen; 3. J.G. Woudstra, Grouw; 4. Gebr. v.d. Werf. 

Vrijheid, Eerste dag: 1. G. Postma, Grouw; 2. L. Oosterhuis, Leeuwarden. 
Tweede dag: 1. L. Oosterhuis; 2. G. Postma; 3. J.R. de Jong, Akkrum. 

Finnjollen, Eerste dag: 1. J. Zetzema, Grouw; 2. K. ledema, Leeuwarden; 3. W. Nobbe, Grouw. 
Tweede dag: 1. J. Zetzema; 2. J. Lok, Heerenveen; 3. H.F. Bloemendaal, Sneek. 
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Schakels A, Eerste dag: 1. Harry Amsterdam, Sneek; 2. Leo Both, Gouda; 3. R. Paridon, Leiden; 4. 
Jan Hette de Wit, Grouw. 
Tweede dag: 1. D. Dijkstra, Schellingwoude. 

Ongereg. 16 m2, Eerste dag: 1. J. Beeksma, Grouw; 2. Th. Hofstra, Grouw. 
Tweede dag: J. Beeksma; 2. W. v.d. Veen, Grouw; 3. Th. Hofstra. 

Flitsen B, Eerste dag: A. de Jong, Grouw; 2. B. v.d. Wijk, Grouw; 3. J.F. Hoekstra, Grouw. 
Tweede dag: 1. P. Klaver, Leeuwarden; 2. A. Eygelaar, Groningen; 3. S. Boersma, Wolvega; 4. B. 
v.d. Wijk. 

Flitsen A, Eerste dag: 1. J.M. Kooistra, Leeuwarden; 2. Tj. v.d. Zee, Sneek; 3. Gebr. De Jong, 
Leeuwarden. 
Tweede dag: 1. Tj. v.d. Zee; 2. J.M. Kooistra; 3. T. lJntema, Leeuwarden; 4. Gebr. De Jong. 

G.W.S. schouwen, Eerste dag: S. de Vries, Terhorne; 2. M. Wijbinga, Groningen; 3. K. Boersma, 
Gorredijk. 
Tweede dag: 1. D. v.d. Schaaf, Grouw; 2. S. de Vries; 3. G.A. de Roos, Grouw. 

Het Schakel-Frieslandteam bestond uit 

Geert de Vries, Grouw (teamleider) 
Roelof Wester, Grouw 
Bouke v.d. Pal, Grouw 
Harry Amsterdam, Sneek 
Gebr. Schurer, Sneek 
Gebr. Hiemstra, Sneek 
Mej. F. Geertsma Sneek 
Gebr. Woudstra, Grouw 
Gebr. Cnossen, Grouw (reserve) 

NIEUWS 1972 

Het Hollandteam uit: 
H. Schouten (teamleider) 
G. Goemans 
J. Renken 
G. van Leeuwen 
R.O. Paridon 
R. Hoogendoorn 
J. Berkoems 

J. de Boer 

Ledenbestand april 1972: 186. Het aantal in Grouw wonende leden is daarvan ongeveer de helft. 

De gedachte aan prijzenvariatie leidde voor 't eerst in 1972 naar het laten verzeilen van 
Waardebonnen van de Grouwster Middenstand. 
De Schakel-teamwedstrijden werden in dit jaar weer eens gewonnen door "de Hollanders". 

"FLITSEN" VAN HEINDE EN VERRE. 

Op 15-en 16 juli werd door onze vereniging een Flits-evenement georganiseerd op Pikmeeren 
Wijde Ee. De boten van J. v.d. Goot en J. de Witfungeerden als start- en finishschepen. De "Ljibbe 
Stelwagen-Cup" was de inzet van deze wedstrijden. Ook ontving elke deelnemer en fokkenist een 
herinneringstegeltje, wat zeer op prijs werd gesteld. 
Ook de ouders van deze jonge zeilers waren zeer tevreden over dit streven van Frisia om van dit 
gebeuren een jaarlijks zeilfestijn te maken. 
Er werd fel gestreden om de punten; jammer dat er de zondags voor de laatste wedstrijd te veel 
wind stond, zodat deze door het bestuur werd afgelast. De totale uitslag was als volgt: 

1. 	T. lJntema, Leeuwarden 4734 pt. 16. A. Keizer, Meppel 133 pt. 

2. 	J.M. Kooistra, Leeuwarden 3956 pt. 17. S.J. Wiersma, Leeuwarden 1221 pt. 
3. 	W.H. de Vries, Joure 3132 pt. 18. J. Leenen, Nijmegen 1214 pt. 
4. 	P.F. de Vries, Amersfoort 2928 pt. 19. G. de Haan, Terschelling 1102 pt. 
5. 	J.L. Bos, Drachten 2915 pt. 20. J. Delker, Groningen 1071 pt. 
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6. A. de Jong, Leeuwarden 2479 pt. 21. S. Derksen, Enschede 935 pt. 
7. A. Salverda, Leeuwarden 2302 pt. 22. Gebr. Veenstra, Grouw 907 

8. Gebr. Van der Meer, Grouw 2287 pt. 23. J. Assies, Groningen 858 pt. 

9. S. Boersma, Wolvega 2266 pt. 24. J. de Haan, Heerenveen 771 pt. 
10. B. v.d. Wijk, Grouw 2178 pt. 25. A. Bushuis, Huizen 744 pt. 

11. J.M. Breides, Harlingen 1821 pt. 26. G. Wester, Grouw 731 pt. 

12. J. Rijkenberg, Heerhugowaard 1752 pt. 27. W. Kok, Leeuwarden 400 pt. 

13. J. v.d. Steeg, Leeuwarden 1711 pt. 28. B. Toxopeus, Den Haag 281 pt. 

14. S.D. Veenstra, Sneek 1652 pt. 29. J.F. Wempe, Tietjerk 202 
15. J.F. Hoekstra, Grouw 1458 pt. 30. J.M. de Wolf, Amstelveen 

0 pt. 

Verder schreef Jan de Wit hiervan: Bij dit verslag willen wij gaarne onze dank uitbrengen aan 
mevr. Stelwagen-Bouma voor haar medewerking om deze cup naar win, haar Echtgenoot te 
noemen en haar spontane bijdrage hiervoor. 

Bijgaand toelichting op de Ljibbe Stelwagen-Cup, verzeild op de Flits-wedstrijden van 15- en 16 
juli 1972. 

(gewonnen door T. Yntema, Leeuwarden) 

mmmmrnmmmmmmmmmmmmmnmumn 
LJIBBE STELWAGEN Mm 

m m 
mmmmmmmmmmmjnznmmmmmznmmm 

Als boerenzoon opgegroeid vlak bij het water en dicht bij de 

werf "De 2811e" voelde hij meer voor de scheepsbouw dan voor 

het boerenbedrijf. Als kleine Jongen bouwde hij eerst molens 

en vervolgens ging hij van klompen prachtige scheepsjes bou-

wen. Op 1 14-jarige leeftijd kwam hij bij baas Willem Postma op 

de werf "De 2811e 11 . Het bouwen van schepen leerde hij hier, 

maar ondertussen werd er 's avonds op tekenschool het vak-

tekenen geleerd. Veel heeft hij in het berekenen van de lig-

ging der schepen, enz. geleerd van Dokter Schoustra. 

Ljibbe'Stelwagen was de ontwerper van de "Top" en "Adspirant" 

Met Skütsjesilen was het Libbe Stelwagen die in de protest-

kommissie zat. Voor de N.N.W.B. zat hij in de Technische 

Kommissie. Ook was hij sekretaris van "Lyts Frisiall en voor-

zitter van "G. W. S." Van de welbekende Meteoorschoepjes 

voor de kinderen heeft hij vele gebouwd. Dit is een korte 

beschrijving van de persoon, waar deze Hoofdprijs naar is 

genoemd. Een man, die de Watersport te vroeg is ontvallen. 

Om hem, die zoveel voor de Watersport heeft betekend, to 

eren, heeft de Koninklijke Zeilverenigigng "Frisia" mevrouw 

Sj. Stelwagen-Bouma gevraagd of ttlij deze Hoofdprijs de 

'Ljibbe Stelwagen Cup" mocht noemen, waarvoor zij gaarne 

haar toestemming gaf. 

Al met al een geslaagd evenement, dat zeker voor herhaling vatbaar is. 

Uit de notulen van bestuursvergadering 15-11-1972 blijkt dat de Starttoren al weer verbeteringen 
moet ondergaan, maar dat het niet meer zo moeilijk schijnt, zoiets nu tot stand te brengen. We 
lezen althans dat er van Gemeentewege een bijdrage is toegezegd van f 26.500,00. 



162 

DE WETTER-HIMMELDEI. 

In 1971 werd een nieuw element aan het zorgengebied der vereniging toegevoegd. Trouwens, 
niet alleen aan onze vereniging, ook anderen werden daarin betrokken. Maar Frisia-secretaris 
Jan de Wit kreeg er helemaal mee te maken, doordat op hem een beroep werd gedaan tot het 
organiseren en coördineren van deze zorg, ni. de schoonmaakaktie in het waterland van Grouw 
en omgeving, het creëren daarvoor van de z.g. "Himmeldei". 

Allang was het opgevallen dat er steeds meer rommel inde vaarwateren, en langs en op de oevers 
daarvan, terecht was gekomen en dat het nodig werd daar wat aan te doen. 
Het Rrecreatieschap voor het Friese Waterland "De Marrekrite", opgericht in 1957, in 
samenwerking tussen de Provincie en een aantal belanghebbende gemeenten, nam voor haar 
hele werkterrein het organiseren daarvan op zich en richtte zich daarvoor uiteraard ook tot de 
watersportverenigingen. Het spreekt vanzelf dat de besturen daarvan hiermee van harte 
instemden en dat gold zeker voor dat van Frisia. 

U treft hierbij de circulaire aan van de Marrekrite, waarin de eerste Himmeldei wordt 
aangekondigd voor za. 24 april 1971. 
In zijn Frisia-jaarverslag 1971 deelt De Wit 't een en ander mede over het verloop ter plaatse van 
deze aktiedag, wat wij eerder al genoteerd hebben. 
Verder volgt hier een schrijven van de Marrekrite voor de aktie in 1972, gedateerd op 28 febr., 
daarna een circulaire van gemeente Idaarderadeel, gericht aan het hoofd der Mavo-school voor 
werving meer mankracht op Himmeldei en een verslag van die tweede schoonmaakaktie, door de 
Marrekrite verstuurd op 15 mei 1972. 
Daaruit blijkt dat een en ander een groot succes opleverde. 

Met spijt moet dan ook geconstateerd worden dat na enkele jaren deze aktie is verlopen als 
gevolg van een tijdelijke gezond heidsinzinking van Jan de Wit en verminderde belangstelling bij 
de hulpverleners. 

Recreatieschap voor het Friese Waterland "Do Narrekrite". 

Nov medewerking van o.a. de gemeentebesturen en do zeilverenigngen 

organiseert "DeMarrekrite', in navolging van wat reeds plaatselijk op 
L 	 dit gebied werd verricht, een algemene schoonmaakdag in het Friese wat-- 

land op zaterdag 24 april a.s. (11 .) 
Deze "Himmeldei" beoogt met vereende krachten v66r het zeileei.zoen 

de oevers van onze meren, kanalen en vaarten zo goed mogelijk te ontdoen 

van zich daar bevindende rommel. 

Naast een daadwerkelijke schoonmaak, beoogt deze actie- boveodien 

een verlevendiging van het besef, dat op alle gebruikers van het vater- 

land -Friezen en vreemdelingen- de plicht rust bij dat gebruik zurg te 

dragen voor het behoud van een gaaf waterland en landschap. 

Voor deze Hin,y,ieldei-actie zijn zeer vele vrijwilligers nodig, 

veel, dat we zeker niet met zijn allen op é5&n dag met deze tans jreed 

zullen komen. Naar gelang van de plaatselijke situatie is er oo1 t-een 

enkel bezwaar de acte na 24 april nog even voort te zetten. 

Vrjaifljgers, leden van zeilverenigingen, hengelsportvereniigingao, 

plaatselijk belang, voge1oschton, jeugdigen worden opgeroepen zich ZO 

spoedig mogelijk te melden bij de gemeentebesturen en bij besturenvon 

de p3 oetsel ijke zei lv rortgingei waar men beschikt, over een ir.'lel hoe 

van het gebied in raycns, waar ieder een taak kan worden toabdeoid en 

waar nadere instructies verstrei:t kunnen worden en afspraken kunnen 

worden gemaakt. 
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Op twee zaken moet zeer zorgvuldig worden gelet: 

I. Het (jonge) riet mag niet beschadigd worden. Dat zou een bijna on-

herstelbaar kwaad kunnen veroorzaken. Dus niet met de boten of met. te 

laarzen in het riet!! Gebruik -op een afstand- zonodig een pikhaa. 

II. De vogels kunnen in het riet of langs de oevers broeden. De

selijke organisatoren zullen dus overleg plegen met de vogelwechten 

in hun rayon, welke oevers ditmaal wellicht beter niet aan bod zujie:. 

komen en in het algemeen welke instructies men in dit opzicht zal 

moeten naleven. We kunnen ook in de nazomer dergelijke oevers nog 

we]. eens een beurt geven. 

Meldt. U dus in grote getale, v elen liefst met een 

Uil 	deze .de organ. 

satic op een practische wij ze ter hand kunnen nemen 

Doe zaterdag 24 april mee, on er iets goeds van te maken! 

-Organisatoren- 

Organisatoren worden verzocht om zaterdag 24 april tussen 16.00 

en 19.00 uur te melden bij tel.nr . 0662-1487 van Yn 'e Lyte te Grouw 

hoeveel geschatte m3 vuil man in zijn rayon op bulten heeft kunnen 

deponeren. 

HET BESTUUR VAN "DE MAIIREKHITE" REKENT OP U 

Aan deze actie wordt deelgenomen in de navolgende gemeenteij in 

het Frisse waterland: 

Bolsward, Dokkum, Doniawerstal, Franeker, Gaasterland, Harlingen, 

Hasker].and, }eerenveen, Henielumer Oldeferd, Hindeloopen, Idaardo-. 

radeel, Kollumerland, Leeuwarden, Leasteriand, Rauwerderhoms, Sloten, 

Smallingerland, Sneek, Tietjerksteradeeï, Wonseradeel, Workuic, 

Wymbritseradeel en Ijlst. 
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GEMEENTE 	IDAAR DE RADE EL 

Aan de keer directeur van de MAY(r-
sckiool, 

ïievjt,traat 13, 

— 

hall) 	 Uw brief van 	 Uw kenmerk: 
Onderwerp: 	FInarldei 1972 • 	 GROUW (Fr). 	 1 9'2. 

Tel. 05662-1444 

'W ij zls1.ien het bijzonder o- prijs stellen, indien ook uw school 
ierdeverkinf,  wil verlenen aan t. aktie "hiieldei 1972", die gepla u 
door het recreatieschap voor bet Fris.. waterland "D. Me.rrekrit.' ie 
a.eçodeeld, op terdeg 22 arli a.s. rel vordes rehcnzden. 

Voor deelne-atr,r ecn de elçtie ,.l.4ev. u zich in vrrnindinç te 
stellen met 'ie .eer J. de Wit, eecreterie der oniliee sei;lvere- 

?riain , Poofntrsat 76 te Grom, die riot vederc*r ersid 
heeft verklaard eis cottaetan voor "rosiw e.o. op te treden. 

11e dienst 7&n peoeentev.rlcen zei eveneens !e nodige medew.rain 
terzake verlenen. 

murge.seter en wetLo.ere 
zer paeente Idaerteradeel. 

...........T. V4i)jr, 	, nurweestr. 

, escret&ra. 

ni Tunr:.r:: on-.:, ei 

/î. 

Bijlage':  

Cvii. t 
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RECREATIESCHAP VOOR HET FRIESE WATERLAND 
DE MARREKRITE" 

NO  3113 
ANTWOORD OP SCHRIJVEN 

D.D. 

BIJLAGEN:  

BETREFFENDE schoonmaakdag of "himmeldei" 

PROVINCIEHUIS 
TWEESAKSMARKT 52 
LEEUWARDEN 
TEL N0 05100 41214 

POSTREHONING 889581 

LEEUWARDEN. 	 15 mei 	 19  72. 

De schoonmaakdag of "himmeldei" is weer achter de rug. Op 
zaterdag, 22 april j.l. was het voor velen een grote dag. Ge-
lukkig waren de weersomstandigheden aanzienlijk beter dan het 
vorig jaar op die dag het geval was en men is dan ook met enthou-
siasme aan de slag gegaan. 

Op een aantal plaatsen werd de dag besloten met een gezamen-
lijke maaltijd of bijeenkomst, waar de ervaringen van die dag nog 
eens werden uitgewisseld. 

Een enkele watersport- of andere vereniging, school of gemeente - 
gelegen buiten het eigenlijke merengebied - heeft, veelal door be-
paalde plaatselijke omstandigheden, een andere dag voor deze schoon-
maak gekozen. 

Pers, radio en bioscoop-journaal hebben aan deze schoonmaakdag 
de nodige aandacht geschonken. 

Het opgeviste vuil varierde van zeer veel hout, plastic-land-
bouwzakken, kuilbuitzeilen en fietsframen tot autobanden, oliedrums, 
melkbussen, prikkeldraad en van lege gastankjes tot bedden en plas-
tic drinkbekertjes. De algemene mening was dat dit jaar veel minder 
artikelen werden aangetroffen die kennelijk van de waterrecreant 
afkomstig waren. De hoeveelheid gevonden plastic drinkbekertjes moet 
waarschijnlijk worden toegeschreven aan de oeverrecreatie. 

Wij zijn ons er volkomen van bewust, dat het succes van deze 
schoonmaakdag - 1.612 m3 opgehaald vuil - te danken is aan uw on-
misbare medewerking. 

Op enkele plaatsen hebben groeperingen, die wij voor dit doel 
hadden benaderd geheel of gedeeltelijk verstek laten gaan. Toch wil-
len wij ook deze groep niet vergeten. Wij hopen dat zij door het suc-
ces van verleden jaar en ook van dit jaar tot de conclusie zijn ge-
komen, dat vele handen licht werk maken en dat een doel wordt gediend 
waarbij een ieder van ons belang heeft, namelijk het zoveel mogelijk 
tegengaan van de vervuiling van het Friese land en water. 

Voor de verleende medewerking willen wij u allen gaarne hartelijk 
danken. Wij zijn er ons van bewust, dat wij met deze dank niet een 
ieder zullen bereiken, omdat groeperingen zich bij een plaatselijke 
vereniging kunnen hebben aangesloten wat ons veelal niet bekend was. 
Wij zullen het op prijs stellen indien u onze dank ook aan deze groepen 
zoudt willen overbrengen. 

Het bestuur, 

AAN de deelnemers aan de schoon-
maakdag 

	

• 	 , voorzitter 

-_ 

secretaris 
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Uit het Jaarverslag 1972 noteren wij nog 

Op 7- en 8 october werd tevens een evenement vor de Spanker-klasse georganiseerd, in 
samenwerking met "Lyts Frisia". 
Het aantal deelnemers was hier 29, winnaar werd J. de Wal, Grouw. 

Evenals bij het Flits-gebeuren werd hierbij gebruik gemaakt van een startschip, waarvoor het 
vlaggeschip van voorzitter Jetze v.d. Goot uitstekende diensten bewees. 

De drijvende steigers bij het Groot Eiland zijn vernieuwd waarbij assistentie werd verleend door 
Lyts Frisia, G.W.S. en vooral door de heer Roei de Jong, v.h. bestuurslid van de Leeuwarder 
zeilclub "Sylnocht". 

Tevens attenderen wij op de bijg. afdruk van een raambiljet, een attraktie waarover het 
Jaarverslag meldt: 

KONINKLIJKE ZEILVERENIGING FRISIA GROUW 

1 OPGSRICSIT 1B 

1 SECRETARIAAT: MEERSWG 5 

te K VAAR   OP A tIE WI NDU 1#  

een 

Do nd 	'2. 

ir HO-+.Pel ,,der 4 4'erowvj. 

8 to 

Deze i Irn emch oêr d.k L e4ç pc 

niemand wendse io.y deze S.öee e 

€L kcpe houel+' 

be kon 4ke ZelIVerevb ja ins rrhi }?..I.L1 
Van He4e V1 køw op.zt ovcL 
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De Filmavond verzorgd door de heer Gait L. Berk op 23 november viel zeer in de smaak. 
Plusminus 80 bezoekers kon voorzitter v.d. Goot welkom heten. Zo'n avond is zeer zeker voor 
herhaling vatbaar, de bezoekers waren opgetogen over deze mooie film "Ik vaar op alle winden", 
waartoe het commentaar en zingen van dhr. Berk in hoge mate bijdroeg. 

Verder wordt de gezamenlijke uitgave van een keurig verzorgd Jaarboekje voor de Watersport 
van Grouw en omgeving een toenemend succes genoemd. 

DE TWEE FRISIA'S WERDEN WEER ÉÉN, NU K.W.V. FRISIA. 

Op 15 december 1972 vond er een historisch gebeuren plaats in de Grouwster 
watersportgemeenschap: 
De ruim 72-jarige zeilvereniging "Lyts Frisia" ging toen op in de K.Z.V. Frisia en Grouw had 
voortaan weer een zeilclub minder, maar mocht rekenen daarvoor in de plaats een versterkt Frisia 
te hebben gekregen met een doeltreffender organisatie dan die der twee Frisia's van tot nu toe. 
Uit de naam Lyts Frisia mag, menen wij, al worden afgeleid, dat deze vereniging een duidelijke 
afsplitsing van ons oude Frisia is geweest, een dochter zou men kunnen zeggen en die later naar 
de moeder teruggekeerd is, na een soms moeitevol bestaan. 
Dat men in het oprichtingsjaar 1900 ook de naam Frisia wilde handhaven, wees natuurlijk al op 
het in stand willen houden van de familieband met moeder Frisia. 
De oprichters der nieuwe club van 1900 zijn ervan uitgegaan dat de behoefte aan deze tweede 
vereniging reëel was, met het oog op meerdan één wedstrijd per jaar, vooral het verlangen van de 
meeste schouwzeilers, terwijl de meerderheid der overige bootbezitters die behoefte ontkende. 
Het naamgedeelte "lyts" lijkt dan ook passend te zijn geacht voor het streven de man met de 
kleinere boot te dienen, hoewel het nimmer tégen de eigenaar van het grotere vaartuig was 
gericht. 
Dat men die behoeftevervulling 72 jaar volhield, is natuurlijk een duidelijk bewijs, dat ook deze 
vereniging z'n nut heeft gebracht. 
Op de K.Z.V. Frisia-vergaderingen was véér de fusie al dikwijls op het belang van samengaan 
gezinspeeld, men had al meerdere malen daarover een balletje opgegooid, niet alleen bij Lyts 
Frisia, maar ook bij het G.W.S.-bestuur en al spoedig bleek dat de tijd daarvoor rijp werd, evenwel 
niet bij G.W.S., zo werd geconstateerd. Ontkend kan dan zeker ook niet, dat het Lyts Frisia-
bestuur en dat van G.W.S. hier ongelijk over dachten en wij menen dat dit te maken had met het 
feit dat de taak welke Lyts Frisa zich oorspronkelijk stelde, in wezen en praktijk meer en meer 
werd uitgevoerd door de G.W.S.-vereniging. 
Tussen de notulenregels door meenden wij dan ook te bespeuren dat het bestuur van 
laatstgenoemde organisatie van oordeel was dat een speciale hardzeilvereniging toch nog geen 
watersportdrganisatie was met zo een breed werkterrein als dat van de G.W.S., opgericht als deze 
is met het doel âlle watersportbelangen te dienen en niet in de laatste plaats voor "de lytse man". 
Daarbij doelde men ook op de exploitatie van de G.W.S.-steigers, waaraan een duidelijk sociaal 
beheer ten grondslag lag. 
Vreesde men dat deze dingen minder veilig gesteld zouden zijn na een drievoudige 
samensmelting? 
In elk geval was dat niet de mening der beide Frisiag roepen en het bestuurder K.Z.V. bestond ook 
toen zeker niet uit mensen, welke te weinig oog zouden hebben voor sociale factoren op't gebied 
der watersport. Maar, gelukkig even goede vrienden! 
Trouwens, in 't verdere historisch verleden zijn er ook andere uitspraken gedaan over het bestaan 
van meerdere zeilverenigingen in één plaats. Toen constateerde men ook wel eens dat daarvan 
juist een werking ten goede uitging, mits men het hield op sportieve concurrentie met daarnaast 
samenwerking, waar dit duidelijk van belang was. 
Evenwel vonden de besturen der gefuseerde verenigingen dat de voordelen groter waren dan de 
nadelen, zo die er al genoemd konden worden. In dit verband werd ook gedacht aan de besparing 
op het lidmaatschap der N.N.W.B., op bestuurskosten, op tijd en materiaal en zag men een 
krachtiger invloed op overkoepelende organisaties, ja, een versterkt optreden naar buiten e.d. 
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NOG IETS UIT "LYTS FRISIA'S" HISTORIE 

Gezien Lyts Frisia nu weer een deel van onze vereniging is geworden, vinden wij het aardig ook 
enkele historische feiten uit dat bestaan te memoreren. Wij noteerden al eerder iets daarvan uit 
een jubileumverslag van het weekblad Frisia en kijken dat er nog even verderop na. Wij lezen dan 
dat men in 1903 de publieke belangstelling wat te matig vond en probeerde deze te verhogen door 
het uitschrijven van een roeiwedstrijd na afloop van het zeilen. Dit gebeurde dan op vaarwater de 
Grouw. Het resultaat was zeer goed, de Kade stond dikwijls dan "swart fan minsken". In 1907 
werd dat roeien gewonnen door Durk Bouma en Rinze Lanting. 
Lyts Frisia komt ook de eer toe het initiatief te hebben genomen tot de wedstrijden voor 
jongensscheepjes. Een commissie daarvoor noemde zich toen al "Jong Frisia". Men liet zeilen in 
drie klassen, waarvoor zich 72 deelnemers hadden gemeld. De uitslag daarvan was: 
Klompscheepjes: 1. Hette Hylkema met "Dolfijn"; 2. Oeds Feenstra met "De Kwast" (Oeds was 
ververszoon); 3. Joh. v.d. Schaaf met "Zola" (Zola was toen de held van het publiek bij de Franse 
D reijfus-affai re). 
Verder Volle plankstukken: 1. S. Westra met "De Jonge Noordster III"; 2. J. Deelstra van Warga; 3. 
L. Stellingwerf. 
Holle plankstukken: 1. Jan Uilkema met "It Spekswaedsje" (Jan was slagerszoon); 2. G. Adamse 
met "Drie Gebroeders"; 3. Rintje S. Uilkema met "De Jonge Grietje". 

Op de vergadering van 1908 werd o.a. meegedeeld dat twee leden als zodanig bedankt hadden, 
beiden van beroep bakker. Dat was gebeurd "onder de druk der concurrentie en stijgende 
meelprijzen". 
De Middenstand was toen ook niet te benijden, enfin, ze bespaarden nu elk weer een gulden per 
jaar.... 
Op 31 mei 1909 werden jubileumwedstrijden gehouden ter gelegenheid van hettienjarig bestaan. 
Hoe had men dat berekend?...... 
Lyts Frisia was immers in 1900 opgericht. Er kan maar één conclusie zijn: 1909 was het tiende 
wedstrijdjaar, dat klopt. 

DE FUSIE-REGELING. 

Om terug te keren naar de fusie-vergadering van 15december1972. Nadat het bestuurvan K.Z.V. 
Frisia in eigen kring mèt de opgekomen leden tot defusie had besloten, mits de overeenstemming 
dus bereikt werd, wachtte men de komst van dat bestuur af, zoals afgesproken en na de 
verschijning daarvan bleek men het spoedig eens. Op voorstel van de Lyts Frisianen werd 
besloten in de toevoeging Koninklijke Zeilvereniging het tweede woord te vervangen door 
Watersportvereniging, mits daarvoor de goedkeuring uit Den Haag zou komen. 
Verder kwam men overeen het hardzeilen der Jeugdscheepjes onder hoede van de K.W.V. Frisia 
te houden met instandhouding der Jeugdclubnaam "Jong" Frisia. 
Van de bestuursleden van Lyts Frisia traden tot het algemeen bestuur toe de heren S. Andringa, 
Stoker, H. Zetzema en C. Reidinga, zodat dit verder ging met de vijf van onze kant en bestond de 
nieuwe K.W.V.-leiding uit 9 man. 
Na verschillende toekomstplannen en zaken met elkaar te hebben besproken, werden nog 4 Lyts 
Frisia-medewerkers door voorzitter Van der Goot toegesproken met woorden van dank voor hun 
aandeel in het voorbereidingswerk, dat zij hebben verricht. Dit betrof de heren J. de Schiffart, E. 
v.d. Made, R. Brouwer en Planting. 

Op de bestuursvergadering van 18 december d.a.v. werden de functies als volgt verdeeld: 
Voorzitter J. van der Goot, 2de voorz. D. Bonnema, secretaris J. de Wit, 2de secr. C. Reidinga, 
penningmeester C. Bos, 2de penningmeester H. Zetzema, commissarissen A. Stoker, S. 
Andringa en J.J. van der Schaaf. 
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AANDACHT VOOR DE TOE RVAARTLEDEN. 

Om de Ledenvergadering van 13 maart 1973 wat te animeren, werd door dhr. Durk v.d. Mei een 
dia-voorstelling gegeven, waarbij beelden van het Winter-, Lente- en Zeilseizoen rondom Grouw 
werden vertoond, plus een serie interessante afbeeldingen gemaakt van foto's van âld-Grou, 
welke zeer in de smaak vielen. 
Grotere belangstelling werd ook nodig geacht met het oog op iets te doen voor de 
toervaardersleden uit de vereniging. Van die zijde was dit al eens gesuggereerd en het bestuur 
was in dezen van goede wil, want ± 90% der Frisialeden bestond uit toervaarders welke dus 
minder op het hardzeilen waren ingesteld. Toch beperkte het bezoek aan deze bijeenkomst zich 
tot 16 man. 
Voor de Frisia-toervaarattrakties werd een organisatiecommissie in het leven geroepen, 
bestaande uit de heren Epema, Spijkstra en Schermer. 
Deze aktieye toervaarders slaagden er in een knobeltocht op touw te zetten, waaraan 30 boten 
met ± 90 mensen deelnamen. 
Het uitzetwerk is verricht door de op dit gebied deskundige heer Provily, van Grouw. De uitslag 
was: 
1. Jeanette de Jong, Grouw; 2. P.F. de Vries, Amersfoort; 3. K. de Vries, Wartena; 4. F. v.d. Heide, 
Grouw; 5. Ida Vledder, Grouw; 6. H. de Visser-Tjeerdsma, Nes; 7. C. de Jong, Bussum; 8. mevr. R. 
de Boer-Maljius, Grouw; 9. H. Knol, Grouw; 10. S. Bleeker, Grouw; 11. G. Bloemsma; 12. S. Knol, 
G ro uw. 

VROEGE SEIZOENSTART, PAASWEEKEND FINNJOLLEN. 

Hoeveel breder aktieprogram "Frisia in de 70-er jaren al had bereikt, mag blijken uit het feit dat 
onze vereniging het zeilseizoen 1973 reeds opende door 3-daagse wedstrijden met Pasen te 
organiseren en wel op 21-, 22- en 23 april. Uiteraard is zoiets aan de vroege kant in het seizoen, 
maar één klasse had zich daar behoorlijk voor klaargemaakt en hiervoor stond het Frisiabestuur 
dan ook op de bres. 't Was die der Finnjollen, waarvan er 16 aan destart verschenen. Ondanks het 
niet bijzonder warme weer kon er, met een matige wind, goed gezeild worden. De oostewind 
noodzaakte het gebruik van een startschip op de Wijde Ee. 
J. Faber uit Grouw wist in 4 wedstrijden als eerste te eindigen met een totaal van 4.206 punten. Hij 
kon daardoor voor een jaar de "Pikzee"-cup mee naar huis nemen. 
Als tweede eindigde B. Gros van Grouw met 2x tweede en lx vierde, totaal 3002 punten. No. 3 
werd A.J. v.d. Veen van Groningen; no. 4 J. Zetzema, Grouw; 5. B. de Jong, Grouw en 6. T. 
lJntema, ook van Grouw. 

Bijgaand toelichting op de Dokter Schoustra-Cup, verzeild in de Flits-klasse op 26- en 27 mei 
1973. 

(Gewonnen door R. Postma, Grouw) 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
mm mm mm 
mm DOKTER S.A. SCHOUSTRA mmm  mm 	 mm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Syn hiele libben hat dokter Schoustra him oanlutsen field ta it wetter 
en de wettersport. Dat die al bliken in pear wiken neidat er berne wie op 
Asinga-State yn de Suorein Onder Grou, tot er op in moaije simmerdei fan 
1898 yn It appelhôf yn de berneweiri lei to sintsjen: in fûle simmertwirre 
neem de hiele wein-en-al mei yn syn flecht,lyk op de haven njonken it hôf 
oan! De lytsfaem lykwols seach it, stoude dr op ta en stiek, yn figuer-
like én letterlike min, in spaak yn'e tsillen, deun op de havenswâl. 

Inkele jierren letter waerd de wettersport mear effektyf bidreaun yn 
in lytse izeren gêrsskou waerd de Sylroede op-en-del syld; ien roeirym 

mt, d nare as roer, in kouwedek wie it seil. Neat koe de 
nocht oan It farkjen yn dit primitive fartOch to boppe geen 

Letter, yn de jongfeintejierren -de famylje wenne do yn de Lege GeaEn-
waerd d'r in tsjotterke oantuge; de Tersoalster Drekken en de Snitsermar 
wiene do It domein dr't It silen en farren better leard waard en dôr't 
de leafde foar It wetterin noch meer oanfjurre waerd. 
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Net syn artseksamen festige dokter Schoustra him earst yn de Dongera-
dielen, nar ddr yn ii noarden fan Fryslân fielde er him tusken de klaei-
kluten dochs net folslein thOs en it wie dan ek foar him in great foar-
rjocht,dat yn 1926 de Grouster dokterspraktyk frij kaem en hy Mm festig-
je koe yn it wetterlân,it plak dêr't al jierren syn winsk net i5.tgien wie. 
Ddr yn dat wide fjild om Grou hinne, mei syn fearten en marren en puollen 
fielde er him foislein thOs; lânwegen wiene d'r yn it Grouster wetterlân 
doe noch net; allinne oer It wetter wiene yn de omkriten de pasjinten to 
birikken. Ddr koe er syn tagedienens ta it wetter tagelyk mei it iltoefen-
jen fan syn praktyk, yn ltlibje. Net  allinne by moai waar en sinneskyn, 
nar ek hjerstmis en winterdei, by stoarm en ûnwaer, by nacht en Ontild, 
fielde er him yn syn elemint. 

Yn ing forbân mei syn nocht oan It wetter en de skipperij stie ien fan 
syn leafhawwerijen: it Ontwerpen fan sylskippen, binammen toer-sylboaten. 
Wol hat er destijds syn part hawn yn it Ontwerp fan it wedstriidskip fan 
de Top-klasse,hat er ek ns in Ontwerp makke fan in wedstriid-sdskip dolt 
er meidie oan in ynternasjonale priisfraech, nar fierders wiene ii alle-
gearre Ontwerpen fan toerskipkes. Ek syn eigen kajOtskipke, de 'Skolper", 
dat yn de tritiger jierren by Willem Postma op 'De Pôlle" to Grou boud 
waerd, wie in Ontwerp fan himsels, dat destijds ek yn de "Waterkampioen" 
publisearre waerd. 

Wy mienden dat wy de namme fan dokter Schoustra, dy't mei koarten 75 
jier wurdt en hwaens libben en wurk sa nau forboun west hat oan It doarp 
Grou, It wetter en de wettersport, forbine moesten oan de cup dytt  dit 
jier forsyld wurdt. 

STEEDS MEER AKTIVITEITEN. 

Bij het doorlezen van Jaarverslag 1973 valt goed te constateren dat de K.W.V. Frisia haar 
werkterrein behoorlijk had uitgebreid, een groot verschil met vroeger, toen de werkzaamheden. 
louter gericht waren op de zeilwedstrijden ter gelegenheid van de Grouwster kermis, in 
september of augustus. 
Het mag dan ook als juist gezien worden dat de toevoeging aan de naam van 
Watersportvereniging in plaats van Zeilvereniging de "lading" beter dekte. Op 20 januari is er 
sprake van een jaarlijkse feestavond. Vroeger was die er ook, maar vond plaats in verband met de 
prijsuitreiking, dus op de avond van de hardzeildag. 
Met prijsuitreiking had dus zo'n feestdag midden in wintertijd niets meer te maken, wel met het 
versterken van de onderlinge band der Leden en tegelijk gericht op propaganda voor 
ledenwervi ng. 
Deze keer werd in het feest ook de huldiging betrokken van de Valken-klasse-zeiler Albert R. 
Wester van Grouw, wegens het behalen van het nationale kampioenschap en idem die van de 
gebroeders Van der Pal uit onze woonplaats, voor hun nationaal kampioenschap in de klasseder 
Schakels. 
Ook op 20januari werd de jaarlijkse algemene vergadering gehouden van de Noord Nederlandse 
Watersportbond, waarbij de secretaris aantekent dat de ledengeld-afdracht der aangesloten 
verenigingen verhoogd is van 2 naar 3 gulden per lid, waarvan 1 gulden bestemd werd voor de 
"Marrekrite" en 1 gulden voor de Koninklijke Nederlandse Watersportbond. Verdere 
verenigingskontakten werden onderstreept door voorzitter v.d. Goot en diens echtgenote, met 
het deelnemen aan de receptie der N.N.W.B. wegens het 50-jarig bestaan. Eveneens door v.d. 
Goot en De Wit met het overbrengen van Frisia's gelukwensen aan de ver. Drachten-Veenhoop bij 
haar 75-jarige bestaansherdenking. 
In februari werd een ledenwerfaktie gevoerd die rond 26 nieuwe leden opleverde. 
Verder had Frisia te maken met deal genoemde openingszeildagen in 't Paasweekend, op 26- en 
27 mei met het Flits-evenement, op 9-, 10- en 11juni met de Pinksterdriedaagse, op 18- en 19 
augustus met de N.N.W.B.-kampioenschappen Flitsen, op 26aug. met het jeugd-skipkesilen; op 
5 sept. met de al genoemde Knobel-boottoertocht en dit alles nog buiten onze traditionele 
Groustermerke - zeilverplichtingen. 
Dat dit uitgebreide gebeuren aangevuld moest worden met velerlei vergaderingen, laat zich 
denken. Wel "noflik" dus dat het bestuur nu uit 9 man bestond, plus de nodige commissies en 
andere vaste medewerkers. 
En geen wonder dat dit alles veel meer van de Kas vergde en de contributie daarom nodig 
verhoogd moest worden. In de Alg. verg. van 11 december 1973 leidde dit tot het besluit daarvan 
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voor leden f10,00 per jaar te maken, voor donateurs t 5,00 en voor jeugdleden tot  3,50, als wijde 
discussies hierover in de notulen goed hebben begrepen. 
Verder wordt er nog vermeld dat er in de zomervakantie een trainingsweek voor Flits- en 
Vauriënzeilers was georganiseerd op het Pikmeer, geleid door de heren F. Sipkema en J. 
Zetzema. Ondanks slechte weersomstandigheden deden er plusminus 30 schepen aan mee. 

1974 

In 't voorjaar van 1974 weer een bestuurswisseling: Aftreden hr. Stoker, vervangen door hr. 
Schurink. Het inleggeld voor de tweedaagse 3 klassenzeilpartij is nu f17,50. 

"Oorkonde aanbieding Steiger" 
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Secretaris De Wit over 

HIMMELDEI 1974 

't Wie sneon de tweintichste april 
Om healwei njoggenen, It wie noch stil, 

Doe kamen de bern al oan setten 
Mei learzens oan en op de petten. 

Master Bareld mei syn klassen, 
Ek Stoker, Lanting en in Juf, 

Mei harken, pûden en mei tassen, 
Hja hiene sin oan dizze klus. 

Ek Fopma gong dy moarns al ier 
Mei de bern op paad, op fytsen 

Nei't fakênsje-oard, dochs net foar plesier, 
Mar om rommel as plestyk en fleskes foar bier.... 

Hja setten it ree op 'e steigers, 
Sels kachels, op 'e polderdyk! 

De masters wiene doe hast "peiger" 
En s/ouden har' omtrint bryk. 

Mar, jonges en famkes, fan alle skoallen, 
Jimm' ha' jimm' bêst wer tige dien, 
It gong mei wille, soms mei fallen, 

Mar wol foldien, sa 'k mien. 
Ik wol jimm' tankje en 't is mei eare 

(Al is 't yn frjemde rimelarij) 
Elk kin fan dizze dei wat leare, 

Sawol de Hij as ek de Sij. 
In soad is der dien, alle kearen, 

In foarbyld jûn oan eltsenien 
Foar "Friese Meren - Frisse Meren" 
Sa komt it himmeljen ien kear dien. 

Mei groetnis oan alle meiwurkjende Bern, Masters en Juffers. 

Jan de Wit. 

In het Jaarverslag van 1974 werd opgemerkt dat het bestuur lix bijeen kwam. Deze 
vergaderingen vonden op ieder zijn beurt plaats ten huize van de bestuursleden en kenmerkten 
zich door saamhorigheid en gezelligheid. 
De feestavond van 26 januari werd ook financieel een groot succes. Er werd nl. een Flitsboot 
verloot, welke een dubbele opbrengst leverde, doordat de winnaar, Albert Wester, de prijs weer 
beschikbaar aan de vereniging stelde en bij opbod liet verkopen! 
Een gezellige avond was ook het resultaat van een filmvertoning door.  dhr. Frans van Dusschoten, 
georganiseerd door G.W.S. en Frisia tezamen. 
Op 23 mei 1974, Hemelvaartsdag, zie bijgevoegd Perscommuniqué, werd de verbouwde 
starttoren en het Eiland officieel heropend, waaraan ook Frisia meewerkte. Ons bestuur bood er 
een grote foto van de Birdskop aan, welke er een plaatsje kreeg; (gemaakt door oud-secretaris 
van Frisia, Jan de Vries). Met een toepasselijk woord van Jetze v.d. Goot, werd deze in 't bezit 
gesteld van 't V.V.V.-bestuur. 
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Officiële ingebruikname uitgebreide starttoren op 't Groot Eiland, op 23 mei 1974. 

pers - communiqué 

Op Hemelvaartsdag 23 mei 174  zal de belangrijke verbeterde wedstrijd-
acc.modatip •p het Pikmeer te Grouw afficieel in gebruik worden gesteld 
door de Weled.Heer R.Alkema, van het Recreatieschap vqor het Friese Wa-
terland ,, De Marrekrite" 

In de afgelopen winter is het laatste deel van het project: uitbaggeren 
Pikmeer,Geeuw en Tijnje - verbetering Starteiland - uitbreiding Start-
accomodatie gereed gekomen. - 

Uitbaggeren Pikmeer. Nadat van 1947  het verkeer van de grote scheepvaart 
over het Pikmeer werd geleid, dreigde door de opgewoelde modder het Pik- 
meer dicht te slibben waardoor hoe langer hee neer de zeilboten op tal 
van plaatsen vastliepen.Dmex deze situatie onhoudbaar werd aan het eind 
van de zestiger jaren besloot het Provinciale Bestuur in 197C de kestbare 
knoop dor te hakken en het Pikmeer te laten uitbaggeren cm ditunieke 
prachtig gesitueerde meer, dat door zijn rijke historie als de bakermat 
van het wedstrijdzeilen mag worden gerekend, van de roemloze rndergang te 
redden. De baggerwerken werden uitgevoerd deor de Pa. Krikke te Heeren-
veen gedurende de jaren 171/72 waarbij de vaargeul voor de grote scheep-
vaart werd verbreed en het gehele Pikmeer werd uitgebaggerd tot 2 meter 
- F.Z.P. 

Starteiland. Ook dit Great Eilgn met zijn rijke historie dreigde geheel 
af te kalven. Het eiland dat vroeger in het bezit was van de Hervormde 
Gemeente te Grouw werd in 123 overgedragen aan de V.V.7.Grouw net het 
nadrukkelijk beding dat de V.V.V. het niet mocht verkcp-m anders dan 
aan de Hervormde Gemeente. Dit voorbehoud werd krachten3 het besluit van 
Kerkvoogden en N,tabelen van 3 april 1969 ingetrokken, waarna de V.V.V.-- 
Gr.uw het"Great Eilgn"verkocht aan ,,De Rarrekrite"-onder voorbehoud van 
recht van opstal voor de V.V.V. -Grouw. 
Het Starteiland werd hierna in 173 verhoogd tot ca. o.&0 mtr. + F.?P. 
en deugdelijke walbeschoeiing werd rondom het eiland aangebracht. 

Startaccommodatie. Van oudsher had de V,V.V.-Grouw de startaccomodatie 
in bruikleen gegeven aan een beheerscommissie van de gezamelijke zeil-
verenigingen.Daar ook deze startaccmodatie dringend aan een uitbreiding 
toe was, mede door een toenemend gebruik voor cursussen van de Noord-
Nederlandse Waterspertbend voor wedstrijdzeilers -. de V.V.V. -Grouw, het 
Recreatieocrd,,Yn 'e Lijte', de Koninklijke Zeilvereniging ,,Orstergo.", 
de Koninklijke Watersportvereniging, ,Frisia", de Waterspertvereniging 
,,De Meeuwen", en de Watersportvereniging,G.W.S." brachten gezamelijk 
ca.f 12.000,-- bijeen.De Gemeente Idaaideradeel verleende een subsidie 
van f 26.500,--. Met dit totaal bedrag van ca. f 38.500,--- werd door het 
aannenorobodrijf J de We.]. te Orouw do gtar*tnren verbeterd en werden 
een cursuslokaal, protestkamer, toilet en keuken teegevoepcl. 

Bij dit alles heeft ,,De Narrekrite' een grote rol gespeeld en het ver-
heugd rns bijzonder dat wij dhi',R.Alkena als Mn van de ,,motcren" van 
de Marrekrite, bereid hebben gevonden de officiele opening te willen ver-
richten. 
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Op 28 en 29 mei werd onder auspiciën van 't Frisiabestuur een speciaal Klasse-evenement 
gehouden voor Flitsen, Vauriëns en 12-voetsjollen, totaal ± 50 scheepjes. Als hoofdprijs werd 
hierbij verzeild de Max Breuning-beker. 
Max Breuning, een enthousiaste medewerker uit Leeuwarden en veel vertoevend in Grouw, hield 
de zaterdags ook nog een lezing voor belangstellenden over bepaalde punten uit het 
Wedstrijdreglement. Winnaar van de Flitsen werd J. v.d. Steeg uit Leeuwarden, van de Vauriën H. 
Prins uit Grouw, van de Jollen J. Jetzema, Grouw. 

Flitsen aan de start (foto Friso, Grouw). 

Bijgaand toelichting op de Max Breuning-Beker, verzeild in de Flits-klasse op 18-en 19mei1974. 
(Gewonnen door J. v.d. Steeg, Leeuwarden) 

IJ( BRJN1NG BJG(ER. 

De heer LI.C.Brening rrord geboren op 2r augustus 1921  te Semarang in het 
toenmalige Oost-IndiU. Hier werd in zijn jeugd de liefde voer de watersport 
geboren. riot zijn vader maakte hij daar roet een schoener tochten op Zee. 
In 193L1  kwam de familie Breuning naar Nederland terug en vestigde zich in 
Hilversum. Ook hier bleef het water trekken. Op de Loosdrechtse Plassen 
werd roedstrijdgezeild o.n. i 12 voe -isjol en 12112.-sharpie. Hij werd be-
crarrningslid op de "Sicim", de sharpio van cie beroemde Giilcher. Zo nam hij 
in 1936 deel aan de Kieler Woche. Een klein jaar later werd zijn vader 
direkteur van de N.T.H. en de familie Breuning kwam in Heerenveen wonen. 
Het Nannewijd werd al spoedig ontdekt en in Friesland en in het Westen 
zeilde hij raenige wedstrijd rospoktiovelijk als bemanning in cie kleine B.N. 
bij Frans Wierda en als oigcnaar-stuurman in Sharpie 1 2H147, cie "Dada II". 
In 1941 deed hij eindexamen H.B.S. en ging studeren voor tandarts to Utrecht. 
Do belangstelling voor de sharpie bleef bestaan-,zo nam hij in 1947  deel aan 
sharpio-.wedstrijden in Groot-Brittannië om do "Dubo of Connaught Trophy". 
Hier verkocht hij zijn prachtine sharpic 147 aan de koomandant van de lucht-
landingstroepen, die in 1944  waren betrekken bij do slag om Arnhem. Deze 
Engelsman doopte daarom zijn nieuwe Nederlandse aanwinst "Llnid of Arnhem" 
(de maagd van Arnhem). Van de opbrengst van de sharpie werd de eerste Valk 
gekocht. Grote bekendheid geniet de heer M.0 .Breuning als wedstrijdzeilcr 
in de Valken 161, 139,  250 en 70 en als voorzitter van de Friese Valkenklub 
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"Jacoba van Beieren". Het bestuur van cle Koninklijke Watersportvereniging 
"Frisia" heeft gemeend de naac: van de heer Breuning dit jaar aan de hoofd-
prijs in de Flitsiclasso te noten verbinden wegens zijn grote verdienste voor 
deze klasse. 
In de naoorlogse jaren was het do N.N.W.B. opgevallen, dat de Friese zeil-
jeugd in zoilcrvaring een achterstand had ten opzichte van de jeugd in hut 
Westen. In Hollend werd door de jeugd veel gevaren in de Pluis; deze was 
voor Friese begrippen to duur. Er moest dus een betaalbare jeugdboot komen. 
Al werkende met clii idee k-vjwi de Technische Cocu.iissie van de N.N.W.B. onder 
voorzitterschap van de heer Ii.C.Breuning terug op het ontwerp van cle heer 
Kroes te Kampen: 'Do Waterspin". 
Een reeds gebouwd model werd ook bekeken door de heren van het Verbond; 
deze zagen in dit beetje geen kenkurrent van do Pluis, zodat de N.N.W.B. 
er een klasse van kon maken. De op-- en nkn:acrkingon op dit scheepje werden 
door do hoor Brouning in samenwerking met de heer L.Stelwagen uitgewerkt 
tot de huidige Flits. 	- 
Door groot enthousiaste en veel energie en door hot voor Nederland unieke 
idee, de Flits zeer goedkoop als bouwpakket te leveren, slaagden zij er in 
een betaalbare jougclboot te lanceren. Koe menner zal in do Flits ,oaa1dcelic 
de goede eigenschappen en kenmerken van sharpie, kleine B.M. en Valk her-
kennen en terugvinden. Dit waren de boten, waarin de heer Breuning zijn 
praktische zeilervaring opdeed. 
Het principe van cie P.C., een eenvoudig en betaalbaar scheepje voor de 
jeugd, geldt nog steeds. 
In een persoonlijk gesprek met de heer Breuning tekenden wij op, dat hij de 
Flits nog gaarne uitgerust zou zien net een eenvoudig pinnakerte en .wel 
omdat eenspirinaker het moeilijkst te bedienen zeil is. Hoc jeugdiger men er 
nee om leert te gaan, des te beter krijgt men Co behandeling onder de knie. 
Jong geleerd, oud gedaan. Volgens zijn mening is een jachtje zonder spinner 
niet koepleet. 
Een idee oc ter harte te nei,en. 

De Toerattraktie-commissie bood de leden een barbeque-avond aan bil Trijehûs, waarvan door ± 
60 personen gebruik werd gemaakt. Dit feest liet men 's middags voorafgaan met spelletjes voor 
de Jeugd, die op en bij  de Rengerspôlle werden gehouden. De uitslag daarvan was: 
Roeien en stuiverszoeken, Tjitske Knol, Ellen Smit, Wilfred Stam, Frans Knol. Van Roeiende de 
was ophangen, Woppie Ganzinga, Lineke Kalsbeek, Ellen Smit, André van Dijk, Anke v.d. Goot. 
Waterrace: Marko Smit, Cor Jan?, Mark Stam en van de Behendigheidsrace: Ankie van Dijk, 
Djurre Gaastra, Marko Smit en Gerda Bonnema. 
Dit, wat het zaterdagsprogramma betrof. 's Zondags hield men weer een puzzel-vaartocht. Het 
aantal deelnemers viel deze keer wat tegen, nl. 20 jachten met en kleine 60 deelnemers. De tocht 
bestond uit een route door de Princenhof, waar op diverse controleposten de punten vergaard 
werden met speerwerpen, korfballen, ringwerpen e.d. Ook oplettendheid onderweg was wel 
vereist. 
(Van de deelnemers was een deel (nog) geen lid van Frisia.) 

De merke-zeilwedstrijden gingen in 1974 ten onderaan slecht weer. Zaterdag moest de wedstrijd 
afgelost worden, zondag kwamen er enkele schepen door de finish. Jammer voor K.W.V. Frisia, 
jammer voor de ± 200 ingeschrevenen, ja, om te huilen........ 

Ook was er in de afgelopen zomer een nacht-zeilwedstrijd georganiseerd, maar de animo lijkt te 
klein om er opnieuw aan te beginnen. Over de trainingsweek-resultaten voor jonge zeilers en 
zeilsters, waren de leiders Sipkema en Zetzema, best tevreden. 
De contributieverhoging deed leden verliezen, maar nieuwe namen hun plaatsen weer in. 

"JONG FRISIA"-UITSLAG. 

Voor de afwisseling nu eens een uitslag van het "lytse skipkesilen". In 1974 namen er 6 klassen 
aan deel, nl. Metoors, Lytse Folie, Lytse Holle, Grutte Holle, Klompen en Modeiskipkes, om ze 
deze keer eens in ons Grouwster Fries te noemen. 
In klasse Meteoors was het resultaat: 1. Harry de Boer met Tuorrebout; 2. Carla Krist met Saskia; 
3. Anne Krist met Anne; 4. Anton Huitema met Judy. Bij de Kleine Volle: 1. SjoerdjeAndringa met 
Sylnocht; 2. Erik en Petra Bethlehem met Smjûnt. 
Kleine Holle: 1. Anneke Eisinga met Haga; 2. Jentje Hofstra met Stoffel. Grote Holle: 1. Jouke 
Dijkstra met Jouke; 2. Aukje Wester met Noordster. Klompmodellen: 1. Mona Kramer met Mona; 
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2. Monique Eizenga; 3. Jappie Sikkema; 4. Alex Eizenga; 5. Tea Hondema; 6. Antje Wester met 
Groene Draeck. Modelscheepjes: 1. Tjitske Holtrop met Flipper; 2. Janny Willeke Holtrop met 
War Dy. Secretaris Jan de Wit reikte hiervoor de prijzen uit. 
Een en ander vond plaats bij en op het eiland en met gebruikmaking van een hooipraam van boer 
Hette Bouma. BakkerS. Andringa en zijn vrouw Tsjikke hebben veel bijgedragen aan het behoud 
van het Skipkesilen. 
Als bijzonderheid dient vermeld dat Siebren Andringa en Jan de Wit beiden Bakker waren te 
Grouw. 

IETS OVER FRISIA'S STATUTEN VAN ALEER EN NU. 

Het Reglement der Vereniging: Wij hebben onder ogen kunnen krijgen dat van 1862, watevenwel 
met de pen was bijgesteld tot 1861. In 1882 is dat gewijzigd en in 1912 opnieuw. 
In het archief ontbrak die eerste wijziging, een exemplaar van 1912 was nog aanwezig. Verder dat 
van 1968, geldend tot op heden, plus een tweede naamtoevoegsel-verandering. 
In 1860 werd het Zeilvereeniging, in 1960 Koninklijke Zeilvereniging en in 1972, bij de toetreding 
van Lyts Frisia, Koninklijke Watersportvereniging, respectievelijk afgekort als Z.V.-, K.Z.V.-en nu 
K.W.V. "Frisia". 

Wat tekstveranderingen in de statuten betreft, het volgende opgemerkt: 
1861: Art. 1. Het doel der Zeilvereeniging is: den vooruitgang van scheepvaart en scheepsbouw te 

bevorderen. 
1912:Art. 1. Het doel der Vereeniging is bevordering van de zei/sport en den scheepsbouw. 
1968: Art. 3. De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de watersport en van het 

toerisme te water in alle vormen. Zij tracht dit doel langs wettige weg te bereiken, zoals 
door: 
a) het bevorderen van het vrije verkeer te water; 
b) het houden van vergaderingen, lezingen en cursussen betreffende de watersport en dec) 
het uitschrijven van en het deelnemen aan onderlinge en open wedstrijden; 
d) het houden van clubtochten; 
e) alle andere wettige middelen, welke aan het gestelde doel bevorderlijk kunnen zijn. 

Deze tekstveranderingen geven duidelijk de karakterverandering aan van de vereniging, als 
gevolg der maatschappelijke ontwikkelingen. 
Als men de eenvoud van 1861 vergelijkt met de uitvoerige taakomschrijving van 1968, dan 
demonstreert dat opvallend die maatschappelijke ontwikkeling. Eerstgenoemde tekst is noch 
geladen met sportgevoelens, noch met vrijetijdsbesteding. Het woord sport zien wij nergens 
gebruiken, pas in 1912 begint men daarmee. De tekst van 1968 daarentegen staat bol van 
vrijetijdsbesteding: Zeilsport is al te eng, watersport omvat veel meer. Toerisme hoort daarbij en 
niet alleen dat van de praktijk, maar theorieën worden daarvoor geschreven, besproken, geleerd. 
Pas op de derde plaats wordt wedstrijden genoemd. En daar gaat het niet alleen om, 't gaat ook 
om gezelligheid op het water en dus worden er clubs gevormd en clubtochten georganiseerd. 
Dat alles is natuurlijk mede het gevolg van de motor-uitvinding, die een enorme ontwikkeling in 
de "scheepvaart" heeft gebracht en het zeil van werktuig tot speeltuig deed veranderen. Maar ook 
de motor is naast werktuig hier een echt speeltuig geworden. 
Met de scheepsbouw is het net eender. Het getal speelbootjes en - boten is meer dan het 
honderdvoudige van de "werk-boot geworden! 
De tekstopstellers der twee eerste reglementen zouden die van de laatste, indien mogelijk, 
gelezen hebben met stijgende verbazing, met open mond en schouderophalen...... 

Zwaar tillen aan een nieuw lid en zijn kontributie was in het begin dervereniging ook opvallend. In 
het eerste Reglement blijkt dat uit artikel 6 tot en met 8, luidend: 
1861: Art. 6. De leden betalen eene jaarlijksche contributie van 1 2,50, vôör primo Mei. 

Art. 7. Indien een lid de contributie niet op den bepaalden tijd voldoet, wordt hij door den 
penningmeester aangemaand. 



'pij 

Zoo de betaling alsdan niet binnen den tijd van eene maand is gevolgd, wordt van deze 
nalatigheid kennis gegeven aan de vergadering, welke alsdan beslist of zoodanig lid zijn 
lidmaatschap zal behouden of niet. 
Art. 8. Elk nieuw "benoemd" lid (aanh.tekens van ons) ontvangt van den secretaris zoo 
spoedig mogelijk kennisgeving van den uitslag der stemming (hij moest dus "verkozen" 
worden door een meerderheid der andere leden), met toezending der stukken en 
uitnoodiging om den penningmeester binnen eene maand de contributie te doen 
toekomen. 
Indien het nieuw benoemde lid hieraan niet voldoet, wordt de benoeming beschouwd al niet 
te zijn geschied. 

1882: In het tweede reglement was men hier al van teruggekomen. 
1912:Art. 4. Ieder kan tot gewoon lid der Vereeniging worden aangenomen. De aangifte 

geschiedt bij een der leden van 't Bestuur. De aanneming als lid geschiedt door het Bestuur, 
zoo daartegen geene overwegende redenen bestaan. 
Art. 6. De leden betalen eenejaarlijksche contributie van f2,50. Bij den penningmeesterzijn 
insignes verkrijgbaar â 50 cts. 
Art. 7. Indien een lid de contributie, bij aanbieding van de kwitantie, niet voldoet, wordt hij 
door den Penningmeester aangemaand. Zoo de betaling alsdan niet binnen den tijd van 
twee maanden is gevolgd, wordt hij van zijn lidmaatschap vervallen verklaard. 

1968: Nu ziet het er weer anders uit. Naast ereleden en gewone leden is er plaats voor donateurs 
en jeugdleden. Verder verplichten de leden zich door hun toetreden tot de vereniging 
tevens het buitengewone lidmaatschap van de Noord Nederlandse Watersport Bond te 
aanvaarden, zo blijkt uit art. 5. 
In dit reglement komen we het wettelijk begrip "natuurlijke personen" tegen, dat voor de 
leek gewoon lachwekkend aan doet. Hij zal denken: Zijn erdan ook onnatuurlijke personen. 
Maar goed, in de wet is daar reden voor en dit reglement is dan ook "goedgekeurd bij 
Koninklijk Besluit d.d. 28 maart, 1968 nr. 48, door de Minister van Justitie, wat uit het 
bijliggend schrijven is vast te stellen. 
Daarmee is de K.Z.V. Frisia z.g. Rechtspersooriljkheid verleend. I.v.m. de naamsver-
andering in 1972 (de Z. werd W.) is het Reglement nog weer vernieuwd. 
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Veel zon en wind hij eerste zeilwedstrijden in Grouw 
In het afgelopen weekend werden op 

het Pikmeer en de Wijde Ee te Grouw de 
eerste zeilwedstrijden van dit seizoen ge-
houden. En wel in de Ynglingklasse, Flits 
klasse, Vauriënklasse en 12-voets jollen 
klasse. 

Dit alles werd georganiseerd door Kon. 
Zeilvereniging ,,Frisia" te Grouw. 

De Ynglingklasse stond onder auspiciën 
van de YkonNoord. In de Ynglingklasse 
waren 32 deelnemers. Zij kwamen uit alle 
delen van het land. 

Er werden in totaal 3 wedstrijden ge 
eild. Het was zonrdg weer met veel wind. 

Sommige boten konden door de harde 
wind niet overeind blijven. Er waren geen 
protesten. De eerste prijs over deze drie 
wedstrijden werd gewonnen door H. Na-
Iers, met als bemanning K. Boersma en 
J. Sonneberg. Zij ontvingen de ,,Gelderse 
Assurantie wisselprijs". 

De prijsuitreiking vond plaats in res-
taurant ,,De Vrijheid" door de voorzitter 
van de Ykon-Noord, de heer M. de Jong. 
UITSLAGEN. 

Ynglingldasse: 
1. H75. H. Naters, K. Boersma en 

J. Sonneberg 3998 pnt. 
2. Alert; R. E. Wester, F. Sipkema en 

mej. G. Wester - Grouw 3873 pnt. 
3. .Three-ling; H. Peulen, H. v. Dijck en 

W. Peulen - Neer 3732 pnt. 
4. Breeril; G. K. Pauli, W. Stanford en 

G. K. Pauli - Den Haag 2832 pnt. 
5. Cadans; A. Bonnema, S. v. d. Steeg en 

B. Gargoski 	Hardegarijp 2822 punt. 
Flitsen:  

berg - Heerhugowaard 4296 pnt. 
2. Judy; M. Bosma en P. de Bruyne - 

Lemmer 3667 pnt. 
3. Tipsi Mot; A. D. Veenstra en L. Miede-

ma - Sneek 3014 pnt. 
4. Skippy; E. Postma en A. v. d. Meer - 
- Grouw 216 pnt. 
5. Jark; J. Leenen en M. Leenèn 

Nijmegen 2190 pnt. 
Vauriën; 

1. (plus de Vriesbeker) Griffeldoos; 
P.G. Prins en H. Prins - Grouw 
4269 pnt. 

2. Rinhinnebultsje; A. Geveke en K. Ge-
veke - Drachten 2968 pnt. 

3. Nixe; J.L. Bos en A. de Vries 
Drachten 2713 pnt. 

4. Upflaipleemesjien; J. Kooistra en 
E. Lamberts - Leeuwarden 2345 pnt. 

5. Stuk; S.J. Wiersma en S. Y. Wiersma 
- Leeuwarden 2315 pnt. 

12 Voets Jollen: 
1. (plus Bondsspaarbankbeker) Enda-

your; J  Zetzema en T. Kaandorp - 
Grouw 3303 pnt. 

2. Boemeltje; F. Zandstra en N. Zandstra 
- Leeuwarden 2525 pnt. 

3. Men Panache; J. J. Rijnders - 
Amsterdam 2224 pnt. 

SPEELSE KLASSENGROEPERING - 

SPEELSE NAMEN - EN VAN OVERAL 

(plus K.J. Terpstrabeker) The Yellow 	Weekblad "Frisia", 6 mei 1975. 
Danger; J. Rij kenberg en R. Rijken- 

MET DE "ELIZABETH" OVER ONBEKENDE WATEREN. 

Van 1974 mag zeker hier niet onvermeld blijven de succesvolle voordracht- en dia-avond welke 
"Frisia" haar leden bood op 13 december. Hier presenteerde de heer Hoek meijer en zijn 
echtgenote uit Alkmaar zijn relaas van hun wereldreis per schip "Elizabeth", waarover zij 6 jaar 
hebben gedaan en waarover zeer veel boeiends verteld en getoond werd. 
De grote zaal van hotel "Oostergoo" bleek nog te klein om alle belangstellenden te kunnen 
bergen. Meer dan 400 mensen hebben daar genoten van dit unieke stukje vaarbeleven, dat toen 
voor hen een hartverwarmend en verlichtend gebeuren in de donkere decemberdagen opleverde. 
Er had een tweede avond aan toegevoegd kunnen worden, doch die mogelijkheid kon helaas niet 
gerealiseerd worden. 
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EN MET DE SKUTSJES OP DE WELBEKENDE. 

Op de traditionele feestavond werd dit jaar de "Skûtsjefilm 1974" gedraaid en daarna tot in de 

kleine uurtjes gezellig gedanst. 
Ja, de K.W.V. Frisia deed veel meer dan alleen hardzeilen. 

SIGNALERING DER PLANK-ACROBATEN. 

Inmiddels was er een nieuwe tak van zeilsport ontstaan, nl. die der "Windsurfing", het 

plankzeilen, waarop het Frisiabestuur ook wilde inhaken. Een daarvoor uitgeschreven wedstrijd 
moest helaas mislukken door een organisatiefout van het Klassebestuur der windsurfers, 
waardoor van de 40 toezeggingen tot deelname er slechts 4 kwamen opdagen. 

De barbecue-avond van 1975, gehouden op het eiland "Trijehûs", werd weer een succes, vooral 
mede door het aanhoudend prachtige zomerweer, dat watersporters ook 's avonds tot varen en 

gezelligheid in staat stelde. 
Het smul- en praatfeest trok ± 80 bezoekers en vond plaats in openlucht bij fakkellicht, op de 6de 

sept. 

Op boppesteand kykje komme, njonken de keppel bern, ek foar, mei wite pet, de hear Sybren 

Andringa, bestjoerslid Frisia fan 1972-1982, en rjochtsfan him de hear Jan de Wit, bestjoerslidfan 

1971-1982. 
Dizze foto is makke nei oanliedirig fan in priisütdieling fan it lytse skipkesilen, dat Frisia 
organisearre yn 'e betinkingswike foar it 100 jierrich bestean fan 'e Fryske Krite Grou, yn 1975. 
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KANTOOR EN FABRIEK: HARLINGERTREKWEG 85 

De heer S.T.O. Schurink, 	 TELEFOON 05100-24153, B.G.G. TELEFOON 24821 

Graalda 27 
Grouw. 

LEEUWARDEN, 
POSTBUS 271 	16 maart 1976 

inz. offerte startschoten. 

Geachte heer Schurink, 
Gedeponeerd 

handelsmerk 

Volgens telef. afspraak is ons startkanon met elektrische 
ontsteking voor 0 gereserveerd voor 3D april, 1 en 2 mei 1976. 
De huur voor deze periode bedraagt f. 35,— excl. 16% BTW. 

De prijs per slag bedraagt f. 1,25 per stuk, excl. 16% BTW. 

Alles niet—franko, dus afgehaald. 

Gaarne vernemen wij yan 0 hoeveel startschoten nodig zijn. 
Eventueel overgebleven startschoten worden gecrediteerd. 

Gaarne in afwachting, 

Hoogac 	nd, 

Ie Nederlcv tieT 

i/o H.A.Hofmeester 

Bank: Amro Bank, 	rek, no. 45.00.19.500 

	

Kingrna's Bank, rek, no. 21.51.87.717 	 Postrekening 83 5870 . Telegram-adres: Vuurwerk-Schuurrnans 	Hofleverancier 

	

Friesland Bank, rek, no. 29.81.56.512 	 Ingeschreven ie het I4ard.lsr,gi.ter 1h v. K. no. 372 

FRISIA'S STEMVERZWARING; BAARD IN DE KEEL' ..... 
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TOP-ONTMOETINGEN. 

In het weekend 4 en 5 oktober van genoemd jaar slaagde het Frisia-bestuur er nog in de z.g. 
Primus inter Pares-wedstrijden voor N.N.W.B.-kampioenen te doen plaatsvinden, in 
samenwerking met de Hendrik Bulthuisgroep der 16 m2-organisatie en de N.N.W.B. zelf. 
Van de dertien kampioenen verschenen er twaalf aan de startende besten van de besten werden: 
1. 0. Zweep (Vrijheid); 2. W. Kort (16 m2) en 3. H. Amsterdam (Regenboog). 

NACHT VAARTFEEST. 

Dat mooie zomers vitaliteit kweken en voor de winter krachten en levenslust aanvoeren, mag ook 
weer blijken uit het organiseren van een Nachtfeest in verenigingsverband, dat op 15 november 
tot uitbarsting kwam. De liefhebbers kwamen in flink aantal daarvoor aan boord van het m.s. 
"Grouw" te zamen, waarover de Secretaris het volgende tot uiting brengt: 
"Na het vertreksein van de scheepshoorn werden om ca. 10 over negen de trossen losgegooid. 
Het was buiten zeer onbehaaglijk weer, dit kwam echter de gezelligheid binnen ten goede. Disk-
jockey Klaas v.d. Berg verzorgde de muziek voortreffelijk en Gerard Frijling deed tussen het 
dansen door verschillende spelletjes met de feestgangers. 
Ongemerkt was het rond de klokvan twee, toen de boot weer aan de steiger lag. Voorvelen echter 
nôg geen reden om het feest als afgelopen te beschouwen". 
Buiten de kapitein-stuurman zullen de meesten wel niet hebben geweten welke route de boot 
heeft gevaren, nemen wij aan, maar voor het welslagen van zo'n feest is dât ook niet nodig 
natuurlijk. 

Naast het "wel" kent ook een vereniging en haar bestuur soms het "wee". Dat laatste overviel ons 
zeer gevoelig op 18 mei 1976. Het bestuur bracht het aldus onder woorden: 

JAN JENTJES VAN DER SCHAAF FORSTOARN 
Tiisdei 18 maaije forstoar tige hommels it âldste bistjûrslid fan de Keninklike Wettersportfor-
iening "Frisia", Jan Jentjes van der Schaaf, yn 'e âldens fan 55 jier. 
Tritich jier hat Jan yn it bistjûr sitten en altiten op de syn bikende manier syn paedtsje skjinmakke. 
Troch syn opmerkings koe hy bipaelde problemen oant hast neat werombringe. Dochs wie Jan 
net altiten like maklik. As er hwat yn 'e holle hie, liet er syn ein net maklik slûpe. 
Syn hinnegean bitsjut in great forlies foar de foriening, mar fansels noch folie slimmer foar syn 
frou en bern. Wy hoopje dat hja de krêft opbringe kinne dit forlies te dragen en aenst wer mei 
moed it libben tomjitte gean sille. 

Natuurlijk verdienen in deze Frisia-historie nog een aantal overleden bestuurders aandacht en 
herdenking. Dat zij in dit verband niet zodanig bij hun heengaan zijn vermeld, zal liggen aan het 
feit dat de meesten van hen niet regelrecht aan het bestuur ontvielen, wat met Jan van der Schaaf 
dus wel het geval is geweest: Uit volle levensactiviteit heengegaan, dat maakt schokkender! 

DE JONGENS- EN MEISJESSCHEEPJES. 

Een namenflits hier volgend toont het voortgaan van het werk van het voormalige "Jong Frisia", 
wat in de grote organisatie dus goed zijn beslag kreeg. Hier de uitslag van 1976: 

Klompen: 
1. Hinke, Eeke Dankert, Stiens 
2. Markikkert, Andries Andringa, Grouw 
3. Skûm kop, Anne de Vries, Grouw  

Modelscheepjes: 
1. Meteoor, Jelle Stelwagen, Grouw 
2. Sprinter, Sjoerdsje Andringa, Grouw 
3. Marjan, Janny Willeke Holtrop, Grouw 

Meteoors: 	 Grote Holle: 
1. Saskia, Saskia Krist, Grouw 	 1. Twee Gebroeders, Hette Andringa, Drachten 
2. Anne, Anne Krist, Grouw 
3. Rode Pimpernel, Albert Wester, Grouw 
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Kleine Volle: 	 Kleine Holle: 
1. Sylnocht, Matilda de Vries, Grouw 	1. Mosk, Willy Schurink, Grouw 

2. Haga, Anneke Eisenga, Grouw 
3. Spider, Atse Jelles, Grouw 

Best versierde scheepjes: 
1. "Imkje", Otto Nakken, Grouw; 2. "Durk Snoad", Cecilia de Wit, Irnsum; 3. "Eehoorn", Hettede 
Vries, Grouw. 

Nadat in 1976 de heer Jan J. van 
der Schaaf, na een 30-jarige 
trouwe dienst aan "Frisia", door 
plotseling overlijden aan ons 
bestuur ontviel, was het zijn 
echtgenote, mevr. R. v.d. Schaaf-
Hooghiemster, die in zijn voet-
stappen verder ging, zij het niet 
als lid van het bestuur doch als lid 
van de wedstrijdkommissie. 
Daarmee heeft ze in de grote 
Frisiakring ieders achting en 
bewondering verworven. 
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Weekblad Frisa 1976. 

Nachttoertocht KWV Frisia 
Zoals bijna elk gebeuren deze zomer, 

trof de Kon. Watersportvereniging Frisia 
zaterdagavond, toen een nachttoertocht 
georganiseerd was, bijzonder mooi weer, 
met matige oostelijke wind en geen maan. 

Toen we omstreeks 9 uur de Pikmeer 
opvoeren, zagen we direkt in het toen 
nog enigszins schemerige duister, waar 
we moesten zijn aan de vele lichtjes bij 
het starteiland. Van verschillende kanten 
kwamen de groene, rode en witte lichtjes 
aanzetten, allen op weg naar het start-
punt. Op het eiland heerste een gezellige 
drukte van watersporters en jongelui, al-
len uitgerust met grote zaklantaarns. Het 
was inmiddels volkomen donker gewor-
den. Aan de hemel flonkerden de miljar-
den sterren. Om half tien kon het los. 

Allereerst vertrokken de zeirschepen, 
even later gevolg door de motorboten. 
De routebeschrijving, die we kregen, 
voerde ons allereerst naar de Wijde Ee. 
Het was uitkijken geblazen, aangezien de 
vissers juist op de hoeken van de vaar-
ten hun fuiken Vrij ver het water in had-
den staan. Op de Ee moest in N. Ooste-
lijke richting gevaren worden, waarop 'n 
vuurwerk van Bengaals vuur het sein zou 
geven, waarlangs-gevaren moest worden. 
De tocht ging toen via de Graft en de 
Geeuw naar de Oksepoel, waar de tocht 
weer voortgezet werd op het sein van 
Bengaals vuur, via het Diepe Gat en de 
Folkertsloot naar de Rengerspolle. De 
Geeuw bleek het enige stuk vaarwater te 
zijn, waar de zeilschepen op de motor 
moesten varen. Al die schepen zo midden 
in de nacht veroorzaakte wel dat er bij 

de in de Geeuw liggende schepen vele 
gezichten nieuwsgierig voor de raampjes 
verschenen. Het was een bijzonder mooi. 
gezicht, al die verlichte schepen. ,,De gon-
delvaart fan Aldeboarn kin nea moaijer 
wêze as dit joun", zei voorzitter J. v. d. 
Goot. Bij de Rengerspolle, waar het eind-
punt was, had de toercommissie van 
Frisia inmiddels een flink aantal wind-
schermen opgezet en een groot aantal 
banken geplaatst. En toen met zijn allen 
aan de......snert. Wat smaakt snert dan 
lekker, zo midden in de nacht bij de Ren-
gerspolle. Voor de schipper, die tijdens 
de tocht het meest opviel door lawaai en 
andere drukte, was er een prachtige oor-
konde alsmede een lekker slokje. De 
schipper, die deze prijs in de wacht sleep-
te, had de pech gehad dat zijn schroefas 
losraakte, waardoor hij d.m.v. de scheeps-
hoorn om hulp moest vragen. Wie deze 
prijs won, wel, dat weten de deelnemers. 

Voor alle deelnemers was er een her -
inneringslintje en voor de schippers een 
kruikje met een Fries schippersdrankje. 

Het was omstreeks kwart voor één, 
toen de zitting opgeheven werd en elk 
zijns weegs kon gaan; hetzij een plekje ;  
voor de nacht zoeken, blijven liggen of 
terug naar Grouw. 

DE "LYTS BEGJIN"-KLUB BIJ 
FRISIA, ALS JEUGDAFDELING. 

Onder het "beschermende dak" 
van K.W.V. Frisia werd in 1977 
ook opgenomen de jeugd-zeil-
vereniging "Lyts Begjin", waar-
door deze klub meer steun, 
publiciteiten aanzien verwierf en 
doeltreffender haar taak op zich-
zelf kon blijven verrichten. Wel 
werden de leden beschouwd als 
Frisia-jeugdleden en ze moesten 
daarvoor ook hun ledenbijdrage 
leveren en het Frisia-gezin had 
nogmaals een uitbreiding onder-
gaan. 

In 't kort komt de beginge-
schiedenis van deze Frisia-telg 
hierop neer: 
Op 29 juni 1945 namen een paar 
jongeren het initiatief tot de 
oprichting, als echte Grouwster 
jongens begeesterd door het 
voorbeeld der ouderen op het 
gebied der vaar- en zeilsport, van 
een zeilklubje dat ze bescheiden-
heidshalve doch verwachtings-
vol de naam gaven van "Lyts 
Begjin". Zij voelden op hun 
leeftijd zich waarschijnlijk ont-
groeid aan het"lytseskipkesilen" 
van "Jong Frisia" en wensten met 
het echte, grotere materiaal, zich 
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op het water uit te leven, hun 
schippersidealen te verwezen-
lijken. 
Het waren Kees Pieters Klei nhuis 
en Piet van Borsum Waalkes die 
de voorstap namen, in de open-
lucht op een plekje aan het z.g. 
"String", een bekend stuk boe-
zemland aan westkant Galle, 
gezeten bij de grote elektrische 
dradenmast, die daar toen nog 
stond. 
De contributie werd vastgesteld 
op 5 ct. per week. 
Het was in 't eerste jaar lang niet 
alles pais en vree en tijdens een 
gezellige avond in het A.J.C.-
gebouw op Nieuwjaarsdag 1946 
moest de vader van een der leden 
buiten de wacht houden, omdat 
belhamels boze plannen hadden 
gesmeed. 
Behalve voor hardzeilen inte-
resseerde men zich ook voor 
hardrijden op schaatsen en werd 
een wedstrijd georganiseerd op 
26 januari. Het eenjarig bestaan 
werd gevierd met zeilwedstrijden 
in de klassen jollen en schouwen. 
Winnaars werden Ulbe de Vries 
en Sieberen Andringa. Bij latere 
wedstrijden werd ook de 16 m2 
klasse aan 't programma toege-
voegd. De bemanning mocht niet 
ouder zijn dan 17 jaar. 

Op 28 en 29 juni 1947 werden 
kampioenswedstrijden ge- 
houden. S. Andringa werd onbe-
dreigd kampioen! Fokke v.d. 
Berg won met de "Teapert" in de 
klasse G.W.S.-schouwen en 
Corry Bos zegevierde in de 
Jollen - klasse.  
In 1948 werd ook een klubtocht 
gehouden naar de Oude Venen, 
waarbij in tenten werd overnacht. 
De jeugdige schippers van "Lyts 
Begjin" toonden soms heel wat 
stuurmanskunst, zoals bij een 
wedstrijd in juni 1949, toen het 
hard woei. Ookop het gebied van 
feestavonden gaven deze jon-
gens al blijk van hun goede 
organisatiekwaliteiten. Ze 
vormden onwillekeurig een uit-
stekende leerschool voor be-
stuurders op latere leeftijd in de 
grotere verenigingen en als zeil-
sport kenners. 
Als Lyts Begjin-medewerkers 
kunnen de namen genoemd 
worden van S. v.d. Goot, Ate 
Bergsma, Sieberen v.d. Vlugt, H. 
Veenstra, Sjouke A. Hondema, J. 
Holtrop, Joh. Boorsma, Hidde 
v.d. Bijl. Deze staan genoteerd in 
een historisch verslagje van de 
"Heerenveense Koerier", 25 mei 
1950, waaruit ook de andere b.g. 
gegevens zijn overgenomen. 

"FRISIA" ALS VAARSCHOOL. 

Tot het uitgebreide werkterrein van de moderne zeilvereniging behoort, volgens het 
Frisiabestuur, ook lesgeven aan watersporters en adspirantwatersporters, niet alleen inzeilen op 
de binnenwateren, doch ook voor buitengaats. Zodoende heeft men gezorgd voor 
jeugdopleiding tot zeilbootbesturing, waartoe men o.m. instructeurs aanstelde, die zorgden voor 
praktische beoefening en theoretische toelichting. 
In het archief komen wij bijvoorbeeld tegen de volgende schriftelijke verklaring: 

A. De ondergetekenden 1. J. van der Goot, wonende te Grouw; 2. J. de Wit, wonende te Grouw 
handelend in hun hoedanigheid van resp. voorzitter en secretaris van de Kon. Watersport Ver. 
"Frisia" te Grouw en deze vereniging ten deze vertegenwoordigende 

B. 1. F. Sipkema, wonende te Leeuwarden, verklaren met elkaar het navolgende te zijn 
overeengekomen: 
Als tegenprestatie voor een eenmaal verstrekte financiële bijdrage van de K.W.V. Frisia aan de 
heer F. Sipkema, verklaart laatste zich te verplichten over een periode van drie jaren per jaar 
een week de jeugd van b.g. vereniging te trainen. In concreto zijn dit de jaren 1973, 1974 en 
1975. 

Het tijdstip van training en het aantal deelnemers evenals de hoogte van het inschrijfgeld 
worden in gezamenlijk overleg vastgesteld. 
Grouw-Leeuwarden, maart 1979. Getekend: J. v.d. Goot, J. de Wit, F. Sipkema. 



185 

1~~ 
KONINKLIJKE WATERSPORTVERENIGING FRISIA / GROUW 
opgelic ht 1860 t G 

Secretariaat: Graaide 27 / tel. 05662 -21 40 

Aan de deelnemers van de 	 Grouw,15.1- 1977. 
navigatiecursus. 

L.S. 

Be navigatiecursus begint op donderdag 17 februari a.s. 
liet bestuur is bijzonder blij,dat zoveel leden zich hiervoor hebben 
opgegeven.Zij heeft besloten geen deelnemers meer toe te laten. 
De cursusleider stelt zich voor,U de meest elementaire beginselen der 
navigatiekunst bij te brengen.Dit met een zodanige grondigheid en tot 
een zoclanig.pei].,dat T zich op open water zult kunnen oriënteren en 
verplaatsen aan de hand van kaart en kompas. 

Jursusdata; 17 en 24 febr, 4,10,18 en 24 maart 1977 
's avonds 19.30  uur. 

Flaats: Bovenzaal van de Bierhalle. 
liursusgeld: f 20,-- echtgenotes vrij. Dit geld zal de penningmeester 

t.z.t. van 0 incasseren. 
Jursusmateriaal: Dit zal op de eerste cursusavonden besproken worden. 

Aanschaffingen zullen tot een minimum beperkt worden. 
Cursusleider; de heer F.Deelstra. 

	

Het bestuur wenst U 	 een behouden vaart. 

li. T .0. Schurink, secr. 

r

1

KONI~NKLIJKE WATERSPORTVERENIGING FRISIA / GROUW 
S6Ot 0 

	

Secretariaat: Graaide 27 /tel. 05662-2140 	 Grouw,20 februari 1976. 

Betreft: cursus schiemanswerk. 

Geachte deelnem»r(ster), 

A.s.dinsdag 24 februnri gaat de cursus schiem.answerk van start. 
Als plaats van handeling is gekozen de centrale bakkerij "de Haven", 
schuin tegenover slagerij de Vries. 
Tijd van aanvang der avonden 19.30  uur. 
Diegenen,die in het gelukkige bezit zijn van een zg. marlpriem, 
worden verzocht die mee te brengen.iocht dit niet het geval zijn, 
brengt u dan een niet te kleine schroevendraaier mee. 
Voor het overige materiaal wordt gezorgd. 

Het deelnemersaantal is zodanig,dat nog wel enkele cursisten 
geplaatst kunnen worden,misschien is iemand uit Uw kennissenkring 
ook ge!nterresseerd,er is nog plaats. 

Op een van de eerste avonden zal onze penningmeester U wel even 
benaderen,om Uw bijdrage van f 10,-- voor de cursus te innen. 

Tot ziens op de cursus en veel succes, 

Uw secretaris 

churink. 
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Afbeelding werkgreep uit de Touwknoopcursus. (Ansichtuitgave Van der Meulen, Sneek.) 

Wat cursussen voor groteren betreft, waarmee we bedoelen ouderen en de bezitters der 
grotere schepen, verwijzen we naar bijg. schrijven van secretaris "Pim" en het noemen van de 
leider der vaarcursus "buitengaats", onze ex-Zeeman Piet Deelstra, die al veel Frisialeden de 
kennis en durf voor dit grote vrije ruimtebeleven heeft bijgebracht. 

Verder treft u hierbij aan nog een belangrijke en interessante onderrichtsmogelijkheid die ook 
al veel liefhebbers tot handige schippers maakte, de cursus Schiemanswerk, de knoop- en 
splitskunst van alle mogelijk touwwerk, voor bevestiging of reparatie, waarin Fokke P. v.d. 
Berg een "betûft lesjower" is gebleken. 

NAVIG/\TIECURSIJS EN - -TOCHT F517. 
Zoals u wellicht vernomen hebt, is er dit vroege voorjaar een navigatiecursus 
gehouden, welke voortreffelijk geleid werd door de heer P. Deelstra. 
Gedurende 6 avonden in de "Bierhalle" werd er door de heer Deelstra uit de 
doeken gedaan wat nu eigenlijk "navigeren" is, wat je nodig hebt als je eens op 
groter water gaat varen en wat je dan te wachten staat. 
De circa 25 deelnemers weten nu wat een kompas is, waar het "ware noorden" ligt, 
maar ook waar het "magnetische noorden" ligt. Wat "variatie" en "deviat.e" ±s 
en nog veel meer. 
Alle deelnemers waren zeer enthousiast en het plan om de theorie in prkatijk te 
brengen, werd dan ook met nog meer £ :housiasme ontvangen. 

Vrijdagsmiddags 3 juni voer een vloot van 6 schepen met een totale bemanning van 
22 koppen de haven van Grouw uit om al zeilende koers te zetten naar het Gaast-
meer, alwaar overnacht werd. 
Zaterdagsmorgens door Workum en om 08.00 uur kon de tocht beginnen het IJssel-
meer op met bestemming"?". 
Na de koers in de kaart uitgezet en berekeningen gemaakt te hebben met een zeer 
gunstige wind in de zeilen, bereikten we om circa 13.00 uur het einddoel: Mcdcn-
blik. 
Na hier op adem gekomen te zijn, voerenweweer om-pi.-.minus 14.30 uur uit om 
de in de kaart gezette koers weer te volgen en tot ie ontdekking te komen dot 
nu Lemmer de haven was, waar we binnenvoeren. 
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In Lemmer werd 's avonds gezellig gedineer jta.11e çbemanningaleden en daar 
kwamen ook de sterke verhalen los. 
De volgende morgen Lemmer weer achter nsqeLatefl ztmet bolle zeilen over de 
Brekken. en Tjeukemeer naar Scharsterbrug, -'waar onder:-'het genat van een "Oorlam" 
de gehele tocht werd besproken onder leiding van de beer Deelstra. 

Zoals wij vernamen, bleken de resultaten van het navigeren geweldig te zijn. 
Met volle wind in de keilen en een beste bui, regen werd om plusminus 16.00 uur 
Grouw weer bL.riengevaren. 

We kunnen terugzien op een succesvolle navigatiecursus en -tocht en het is nu 
verantwoord voor alle deelnemers op het IJsselmeer te varen. 

NAVIGATIEWEEK-END K.W. V. "FRISIA" j9? 

Tot besluit van de zeer succesvolle navigatiecursus van de afgelopen winter hield de 
vereniging in het week-end van 20 mei haar navigatietocht. 
Het merendeel van de deelnemers vertrok vrijdagmiddag ca. 2.00 uur vanuit de jacht-
haven in Grouw. Een enkele voegde zich onderweg bij de vlo- t. 
Het einddoel van de eerste dag (vrijdag) was Workum, buiten de suis. Zonder pech of 
andere onaangenaamheden werd dit doel bereikt, alwaar in hotel Séburgh werd gepala-
verd. Door de cursusleiders werd de tocht van de volgende dag onthuld, waarna ieder 
zich driftig gi! liggen voorbereiden op de naderende zware dag. (Diep in de nacht 
sloop stilletjes nog een deelnemer aan boord) 
Voor halfzeven 's zaterdagsmorgens voeren de eersten reeds uit, koers Kornwerderzand. 
De één eerst op de motor om later te gaan zeilen, anderen deden dit andersom. 
Keurig volgensschema was de vloot weer compleet om ca. 9.00 uur bij de sluis. 
Een prachtige tocht, met een fijn koeltje (maar wel fris) , over het Wad naar Oude-
schild (Tesel) volgde. De Schepen liepen iets van elkaar weg, men naviceerde verwoed 
en diverse opdrachten werden in het logboek vastceïegd. Tussen haiffén en 
was iedereen in 0udescild aangekomen. 
Alle de.elneme..0 waren erg enthousiast. Om drie uur werd de terugtocht weer aanv.ard 
richting Den Oever. Met opkomend tij over het vaarwater Do Bollen. 
Gelukkig bleef niemand hangen. 

Terug op het IJsselmeer waren twee deelnemers zo teleurgesteld dat zij op het Wad 
niet aan de grond waren gelopen,dat zij hun schepen naar op de Nieuwe Zeug aan 
de grond zetten. 
Het laatste trajekt, terug naar Workum, verliep met een knik in de schoot zeer voor-
spoedig. De havenmeester had reeds een plek voor de ' Frisia' vloot gereserveerd. 
Namelijk één van de schippers had via de "marifoon' de havenmeester opgeroepen om te 
zeggen dat de vloot er aan kwam. Gezamenlijk werd de maaltijd gebruikt in  
weliswaar in etappes, doordat,door het vele zeezout in de ogen, de "Nijnber' en 
"Sébrugh" door elkaar gehaald werden. 
Een forse wandeling voor het eten is evenwel nooit weg. 
Zondagmorgen om kwart voor acht ging reeds de eerste schut Frisianen weer door de 
sluis naar binnen. De laatste nam een Pechvogel, met weigerachtige motor, 
wat mooi kon door de diverse Workuser bruggen. Via een gezamenlijk kopte 'koffie' 
hij de Lang-weerdeiielen naar het einddoel, het Paviljoen aan het Snekermeer. 
Aangezien ieder driftig met journaals liep te zwaaien hadden de curcusleiders te-
recht besloten de eers€e prijs toe te kennen aan diegene die de leeftijd van de 
sluiswachter in Den Oever kon raden. Els Elainga, haar bijna helderziende kijk op 
mannen, bezorgde haar deze prijs. De tweede prijs voor Gerard Frijlinq vanwege zijn 
niet te licht te achten prestatie, het langst vast te zitten tijdens de tocht. 
Dat Jan Elzinga de derde prijs won voor de beste visvangst leek minder terecht, daar 
d door hem gemelde geep uit eigener beweging door de loospijp in de braadpan 
sprong. De overige deelnemers ontvingen een fraaie herinnering in de vorm van een 
Frisia vlag op een Workumer tegel. Tot slot zwaaide toercommissielid de heer Ee.ma 
de instructeurs de heren Deelstra en Visser veel Lof en dank toe, vergezeld van een 
nieuw schip, weliswaar ook op een tegel. 

De toercommissie in nauwe samenwerking me;I.Ae heren instructeurs kunnen terugzien 
op een zeer 'geslaagd weekend, het was gewojdigtot..de verpakking-van de tegels toe. 

Een deelnemer. 
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Ook bij  IJszeilen had "Frisia" dikwijls een groot aandeel in de organisatie. 

WEDSTRIJD-ZEILEN MET 100 KM. PER UUR. 

Nauw verwant aan het zomerzeilen, wat trouwens vôbr en ver na de zomer ook steeds meer, 
dus als voor- en najaarssport, eveneens wordt beoefend, is natuurlijk ook het winterzeilen, 
wanneer dat op het ijs kan plaatsvinden. 
Uiteraard had en heeft dit ook de belangstelling van het Frisia-bestuuren speelt ditook mee in 
Frisia's historie, al zijn wij dit niet eerder tegengekomen dan in een verslag van 1979, waaruit 
dus blijkt dat het organiseren via Frisia nog van de jongste tijd is. 
Maar de Frisia-mannen hebben een brede sportblik en wie weet zien wij ze in de toekomst ook 
bezig met ballonvaart en zweefvliegen, je kunt nooit weten, de Vrije Friese wind kan hier nog 
meer benut worden...... 
Uit het ijszeilverslagje in de Nieuwsbrief nr. 1 van maart 1979 laten we hier volgen: 
Op zaterdag 6januari jl. organiseerde onze K.W.V. een wedstrijd voor ijs-zeilschepen om het 
"Officieuze Friese Kampioenschap". 
Daar er echter op die zaterdag geen wind was, werd de wedstrijd naar zondag 7 januari 
verschoven, maar helaas was de opkomst toen, door slecht weerverwachting, erg 
tegenvallend; van de 19 ingeschrevenen kwamen slechts 9 aan de start. 
Deze negen doorzetters hebben toen de harde koude wind, de opstuivende sneeuw en de zo 
nu en dan neerslaande ijzel getrotseerd om met snelheden van tegen de 100 km. per uur te 
strijden voor het kampioenschap. 
De organisatoren moesten echter de wedstrijd inkrimpen en het geplande aantal van vijf 
manches terugbrengen tot drie, omdat een aantal vrachtschepen via het Kanaal zou passeren 
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en het Pikmeer-ijs kon doen scheuren en breken. 
Voor Roelof E. Wester uit Grouw vormde dat alles geen beletsel om zijn Friese titel te 
prolongeren. Met zijn nieuwe ijs"schip" kwam hij in alle drie manches met royale, soms 
minuten grote voorsprong door de finish, Inderdaad, "het ging fantastisch" verklaarde hij na 
afloop. 
Prima ging het ook met zijn neef Roelof A. Wester. Zij het op royale afstand van z'n 
naamgenoot, kwam deze drie keer als tweede binnen. Om het "Westergebeuren" te 
kompleteren eiste Jan Wester de derde plaats voor zich op! 
Nummer vier werd Peter Eiling uit Joure, vijfde was Gerrit Hofstra, Grouw, nummer zes Popke 
de Groot uit Akkrum. De andere drie moesten door materiaal- of andere pech eerder afbreken 
en zijn in het verslag niet met name vermeld. 

HARDZEILERS VAN NATURE. 

Ja, "het Westergebeuren", zo noemde de secretaris het en onwillekeurig staan wij daar even bij 
stil. Dan gaan onze gedachten terug naar de stamvaderdezer Westerfamilie, in het midden der 
19de eeuw een visserman in Smalle Ee. 
Albert Wester, passend in de sfeer van uitgestrekte wateren tussen snilen en rietkragen, 
afgewisseld met wilgen- en elzenbosjes, eindeloze, lage wei- en hooilanden, tussen ver van 
elkaar gelegen dorpjes met vissers- en arbeiderswoninkjes, koemelkerijen met zwartgeteerde 
hoge hooischuurtjes, een bijna onopvallend kerkje, een schooltje, een onderwijzerswoning, 
een klompenwinkeltje, 'n kruidenier. Een bootje- en pramenhellinkje aan het water, waar je 
ook aantrof de winteroogstbulten der rietsnijders, drogende visfuiken, teer- en taanpotten...... 
Houten schuurtjes, verweerde pannen- en rieten daken, steegjes, paden, weggetjes ..... 
Iedereen had er te maken met een erf of erfje, waarop een moestuin of -tuintje, een grasveldje 
met geit of schaap, een stripje hooiland, hanteerde er schop, zeis en hark, verzorgde konijnen 
of een varken, om naast veel vis, ook eens lekkere vleeshapjes en spek "yn 'e panne te 
hawwen .. ..... 

Het "doe het zelf" had hier al betekenis. Ook het opknappen van je eigen bootje, wat zeker gold 
voor een visserman. De Westers hebben altijd al geweten hoe dat moest, hoe je kon zorgen dat 
de rondeindige en schuingekante vissersboot jaren en jaren in conditie bleef. 
Het basis-hellingwerk was voor hen een tweede natuur; trouwens voor vele toenmalige 
dorpsgenoten van de waterkant, wat even goed tot het bestaan hoorde als het kunnen melken, 
maaien en hooibereiden. 
Geen wonder dat er onder de zonen van Albert en Boukje ook een was die "nocht oan boatsjes 
en boatsjewurk" had en hoewel ook hij, evenals aanvankelijk zijn broers, op een bestaan uit 
boerenwerk leek aangewezen, zich op z'n boten hobby wierp en daarvan een beroep maakte. 
Dit was Ernst, een serieuze, veel denkende en opmerkzame loot uit de Westerfamilie die, 
hoewel alleen door de praktijk gevormd, met deze eigenschappen zich tot een vakkundige 
hellingman en -baas wist opte werken. Dat lukte hem in een nijverheidsplaats als Grouwwelke 
hem daarvoor de juiste basis bood. 
Zo kon hij het hellingbedrijf overnemen van defirma Zwat, waartrouwens ook grotere schepen 
zijn gebouwd, maar zover was Ernst nog niet. Deze helling lag aan de Yndyk, noordoostelijk 
van het dorp, maar Ernst Wester liet het in 1919 verhuizen naar de overkant van de Grouw. 
Als we nu zien tot welke bedrijven het daar als basis heeft gediend, dan is een eerbetoon aan 
deze man, als grondlegger daarvan, wel op z'n plaats. 

ERESALUUT AAN SOMS WEL EN NIET GENOEMDE WERKERS. 

Het noemen van namen in het kader van Frisia's historie is nogal gemakkelijk, wij komen er 
zoveel tegen, dat het weglaten van namen onvermijdelijk is en dat is nu juist het moeilijke van 
deze beschrijving. 
Als de geschiedenis onder ogen komt van hen, die ontdekken dat er nog te weinig aandacht is 

besteed aan het werk van deze en gene, zich de vraag stellen waarom worden die en die niet 
genoemd, waarom missen wij hem en haar, dan zijn we ons bewust van de onvolledigheid van 
onze beschrijvingen. 
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Maar dit zal onvermijdelijk zijn. Het streven naar "ere wi enere toekomt" is evenwel steeds onze 
bedoeling, doch ons tekortschieten in dezen moet meteen op gerekend worden. 
Met deze gedachte doen wij daarom weer eens een greep naar een momentopname van een 
bestuurssituatie en wel die uit de Nieuwsbrief van 1 maart 1979. Dat levert ons de volgende 
namen van bestuurders en commissieleden: 

Bestuur: 
Voorzitter: J. van der Goot 
Vice-voorzitter: J. de Wit 
Secretaris: M.C. Smit 
2de secr.: S.T.O. Schurink 
Penningmeester: C. Bos jr. 
2de penningm.: K. Kalsbeek 
commissaris: S. And ringa 

Jeugdcommissie: 
H. Prins 
.J. Hoekstra 
S.R. Cats 

Westrijdcommmissie: 
mevr. R. v.d. Schaaf-Hooghiemster 
K. Kalsbeek 
S. Andringa 

Commissie Toervaarders: 
mevr. H. Boersma-Bink 
G.H. Epema 
W. Jansen 

Feestcommissie: 
A. Brouwer 
J. v.d. Wal 
C. Reidinga 

Allemaal mensen die zich tijd en moeite getroosten om een belangrijk stuk traditionele en actueel 
blijvende Cultuur ten algemene nut en vermaak te doen voortleven en aan de weg timmeren met 
het oogsten van dank en soms ook van kritiek en teleurstelling. 
Van "Lyts Begjin" in 1979 noteren wij als voorzitter Harm de Jong, secretaris Pieter Prins, 
penningmeester Koos de Vries en als bijzitters Tjalling van der Goot en Sipke Schuurmans. 
Hun groep organiseerde op 18 en 19 aug. 1979 Kampioenswedstrijden met de volgende uitslag: 

"Flitsen" (18 deelnemers) 	 "Vauriens" (7 deelnemers) 
1. Kampioen, Jilco Andringa, Drachten 	 1. Kampioen, Sipke Schuurmans, Grouw 
2. K. de Vries, Grouw 	 2. S. v.d. Ploeg, Drachten 
3. H. de Vries, Heerenveen 	 3. L. de Zee, Drachten 
4. 0. Kooistra, Drachten 	 4. B. Waardij, Heeg. 
5. B. de Zee, Drachten 

1980 
Twee 'Frisia' leden naar Wereldkampioenschappen in Portugal 

Twe.e. G'wwtcit Fra leden X. 	S.4.pe Schwit~ en P.La.teit P;n 
hebber van 27 juv 	.e..m. 3 	j..i. d .qe.nomcn aan de. Wvied- 
farnpLo e.n4 e.ka;o pen in de. Va 	e. Deze Kanp.io e.t6 ckappe.n wenden ge 
houde.n .<n P.'oa de. Vcvtz..m e.e.n p.9.aa 	in PoiL.tu9c aan de. Aan..che. 
Oceaan. Voot, dc. o.7.de. Vcwze)zs wa, het zeilen op de. AavtLche 

c.C.O.CLY1. een 'Le.e. 	:-'.1wL»e e.'tvaxng LcLa)J.j 	 en mce' 	!'tcqe go...'c 
toet 	 c.c.VL be.&ngjie no1 speelden. 
Jan he. 	 aavtaX 'i 	57, LtL vc .ancien a om.tge. d.neme' 
wLt 	LLW1JflaJL .Lpfae. Sch.wmaii4 e. 	oc< 	/ie. .6CItip naa't eek! 11e. 
rJ.C-t,  .te. ze.Le.v;. 

Een Lue.c.h i..te!L 4.tnWde 	e]L P't.<n.5 nu. aL 	.tWIPJflCtu. 	J('h.Tw.q. 
c...cen 

 
a'e2 t 	 de. Vawen .1n 1 	()d!wnp7oen6c.kap vooi 

j-<iue.n nawL ecn 2e. 

VOOIL bcde tuuLLe.cer een zcv- ç.ioe.d ke. t.aat om .<n een de.kcizLJ...jtz 
eua be.ze In Itno. oyLczaIi Ze en..veLd deze 	c'n weten -te. beha 

Te,Lde "FnLjiJ'.ede.n van we. 
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NOG ENIGE HERINNERINGEN VAN FRISIANEN-BUITENGAATS. 

(1980) 

Grouw, 6 mei 1980. 

Afgelopen vrijdagmiddag was het dan zover: 
onze jaarlijks terugkerende navigatietocht, waardoor ondergetekende 
al weken naar was uitgekeken. 
Een gunstige stijve bries bracht ons naar Workum, waar de ploeg 
werd gecompleteerd. Twaalf schepen in totaal, met een vaste kern van 
vijf, die alle tochten op hun naam hebben staan. Anders dan voorgaande 
jaren was de bemanning van de "Breehorn" door de schipper geselec-
teerd. We hadden een nieuwe stuurmansleerling, en de scheepsjongen 
van voorgaande reizen was gepromoveerd tot kok. De navigator, die al 
een bepaalde reputatie onder Frsia zeezeilers genoot, vanwege het 
behalen van de eerste prijs voor het correct bijhouden van scheeps-
journalen, behoorde ook tot die geselecteerden. 
Het gezelschap had zelfs een internationaal tintje, doordat de 
"Vrouwe Geertha" een Beierse dijenklapper aan boord had. 
Vrijdagavond werd in het café-restaurant Seeburg op de Sluis nog een 
chaotische vergadering belegd en hier werd besloten om de volgende 
morgen om + 9.00 uur naar Kornwerderzand te vertrekken. 
De wind was krachtig tot hard en de meesten van ons waren maximaal 
gereefd. Doordat de wind uit oostelijke richting kwam, voeren wij 
onder de hoge wal. 
Dit is voor een aantal zeezeilers in spe wat misleidend geweest. 
Hierdoor meenden zij nl. de Waddenzee met deze wind ook wel te kun-
nen nemen. Degenen, met wat meer ervaring hebben hun in Kornwerder-
zand een goede reis gewenst en beloofd hun de zondagsmiddags weer 
in Stavoren te begroeten. 
De Stavoren-ploeg beleefde weer een prachtige middag: met weinig 
zeil op het schip en met veel vaart waren ze binnen 2 uur in Sta-
voren, waar de beerenburg zich een goed plaatsje zocht. 
Zondagmorgen moest naar een alternatief worden gezocht. Wanneer de 
Terschellingers op tijd zouden varen, dan moesten ze om ± 6.00 uur 
's ochtens zijn vertrokken en onder ideale omstandigheden in staat 
zijn zich tussen 13.00 en 14.00 uur weer bij ons te voegen. 
Maar om tot die tijd voor wal te blijven, was niet de bedoeling. Er 
werd naarstig naar een alternatief gezocht. Zes schepen, met ge-
middeld vier man aan boord, die allemaal inspraak wensten, leidde 
tot Babylonische spraakverwarring. Uiteindelijk werd besloten tot 
een overtocht naar Den Oever, omdat deze route heen en terug kan 
worden bezeild. 
In Stavoren vond toen de hereniging tussen ervaren en geoefende 
zeilers weer plaats, wat resulteerde in een gezamenlijk diner in 
het Heerenhuis, waarbij uiteraard ook de dames aanwezig waren. 
Maandagmorgen om 09.00 uur zijn we naar Workum vertrokken met een 
matige oostenwind, die ijzig-koud was. Dit was nog een mooi zeil-
tochtje en, wetend dat de rest van de dag op de motor moet worden 
gevaren, hebben we er zo lang mogelijk van geprofiteerd. 
In de Seeburg hebben we nog even bijgepraat. Ons commissielid Bert 
Hooyer voorzag ons van een presentje en wenste ons een goede reis 
naar huis. 
Onze commandore geniet elk jaar zichtbaar meer van de reizen, maar 
schopte onze navigator tegen zijn schenen, door het journaal van 
"Vrouwe Elza" tot het beste uit te roepen, voordat het onze was in-
gediend. 
Bertus van Dijk heeft in de Seeburg onze dank onder woorden gebracht 
voor het loffelijk initiatief van de vereniging, tot het organiseren 
van deze tochten. 
Ik hoop er nog vele jaren bij te mogen zijn. 

Schipper "Breehorn". 
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sq3o 
Verslag van de 2e dag van het'navigatie-weeken'(an één der wad-
zeilers. 

s Morgens half acht werd er reveille geblazen en de eerste slaperige 
hoofden werden door het luik gestoken. Het weer viel niet mee. 
Wel was er een zonnetje te zien, maar het was koud en er stond nu al 
een stevige bries. 
Half tien werd er afgevaren. Allen goed ingepakt, met gereefde 
zeilen en een aardig gangetje, richting Kornwerderzand. 
Voor de sluis werd afgemeerd. Na enig overleg en het afluisteren van 
het weerbericht (dat nog steeds windkracht 7 meldde) werd na enige 
aarzeling besloten met de helft van de schepen naar Terschelling te 
varen. De andere schepen vertrokken weer richting Stavoren. 
Eenmaal buiten de sluis werd nog even verzameld om schip en bemanninq 
Wad-klaar te maken en om half drie voeren 6 schepen uit. 
Het zeilde prachtig, een zonnetje bescheen de ruwe Waddenzee en met 
de zoute geur van het water in je neus was het zeilgenot kompleet. 
Langzamerhand nam de wind wat toe en kromp wat naar het noorden. 
Het moment kwam dat we aan de wind moesten zeilen en met de Marnc'-
slenk voor ons begonnen we de strijd tegen de wind en de vreemde 
stroom-verschijnselen. 
Waar de stroom van het Inschot en Blauwe Slenk zich samenvoegden tot 
de Vliestroom kreeg de zee kuifjes, en mede door de straffe wind, 
werd de voortgang minimaal. 
Veel tijd om om ons heen te kijken was er niet. We waren bezig met 
zee, wind en schip. Na enige tijd bleek, dat met deze zeïlvoering en 
deze wind en stroom, het door de wind gaan problemen ging opleveren. 
Aangezien dit meerdere malen noodzakelijk zou zijn geweest, hebben 
we rechtsomkeer gemaakt. 
Terugzeilende ontmoetten we de andere schepen. Om 8 uur lagen we weer 
in de sluis. Allemaal moegezeild, maar wel voldaan, na een tripje, 
dat achteraf een stukje nieuwe ervaring heeft opgeleverd. 
Jammer, dat de vrouwen van de bemanning van de MISTRAL II tever-
geefs een middag op de kade van Terschelling hebben staan uitkijken, 
teneinde zich na lang wachten in het schreihuisje te hebben terug-
getrokken. 

Coby Schurink. 

Navigatie-weekeinde 

Het laatste navigatie-weekeinde mocht zich in een grote deelname ver-
heugen. Alles lijkt echter niet helemaal naar ieders wens te zijn 
verlopen, vandaar dat toercommissie en cursusleiders overleg hebben 
gepleegd over volgende tochten. 

Er is naar voren gekomen: 

De bedoeling blijft om alle deelnemende schepen bij elkaar te 
houden. Daarom bij windkracht meer dan 6 Beaufort maar niet meer de 
Waddenzee op en bij windkracht meer dan 7 ef. niet op het IJsselmeer. 

Vanzelfsprekend kan het ook bij mindere windkracht nodig blijken te 
besluiten niet uit te varen, afhankelijk van startpunt en wind-
richting. 
Bij een eventueel toch tijdelijk splitsen van de groep, zorgen voor 
vaar-instructies en leiding voor beide groepen, tot het afgesproken 
punt van samenkomst. 

Het lange weekeinde (1 dag méér) is goed bevallen; het idee is daar-
om dit te blijven hanteren. 
Het voorstel is nu al om het volgend jaar te varen op Hemelvaartsdag, 
28 mei (start + 13 uur) vrijdag, zaterdag en zondag. 

Toercommissie en cursusleiders. 

P.W. Deelstra. 
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HOE FRISIA-MEDEWERKERS KUNNEN DENKEN EN DOEN IN HET DONKERE, STILLE 

SEIZOEN ...... 

(1981) 
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K.W.V. FRISIA'S 

Friese première van 
film van Dirk Nauta 

GROUW - De kleurenfilm d(e tijdens 
de Specerijenrace van Jakarta naar 
Rotterdam aan boord van het jacht van 
Dirk Nauta uit Oppenhuizen werd op-
genomen, beleefde gisteravondte 
Grouw zijn Friese première. De  

rolprent vertoonde nu niet mer de on-
volkomenheden in het geluid zoals die 
onlangs bij de landelijke prémière naar 
voren kwamen. De ongeveer 160 be-
langstellenden genoten dan ook volop 
van de prachtige en vaak indrukwek-
kende opnamen, die een goed beeld ge-
ven van de lotgevallen van de oceaan-
zeilers. Op deze door de Koninklijke. 
Watersportvereniging Frisia in samen-
werking met de Grouwster watersport. 
belegde avond vertoonde Dirk Nauta 
voorts een groot aantal dia's. 

Leeuwarder Courant 11-10-1980 

Grouw, september 1981. 

Vakantietocht 1981 met de "MERLIJN" 
Naar Engeland geweest? Met jullie eigen boot?!!?.... ia - Sjonge, 
wat vér zeg en is dat niet vreselijk moeilijk? Gevaarlijk? Hoe zijn 
jullie er naartoe gevaren? 
Nog steeds komen we mensen tegen die onze vakantiereis kennelijk als 
een bijzondere onderneming beschouwen, terwijl wij de indruk hadden 
dat er deze zomer honderden Nederlandse jachten hetzelfde deden als 
wij. Zo bijzonder was de tocht dus ook weer niet, hoewel het voor ons 
wel de eerste keer was om zover weg te zwalken. 
Hoe kom je ertoe om naar Engeland te willen varen? 
Aanleiding is geweest een opmerking van een stel kennissen die er-
varen hadden dat het varen langs de kusten van België en-Noord-
Frankrijk in korte etappes kan worden gedaan, waarbij de navigatie 
niet al te moeilijk is. Hogfdvoorwaarde is natuurlijk dat het weer 
mee moet werken, d.w.z. niet te veel wind en s.v.p. uit de goede 
hoek Wel, aan die voorwaarde is redelijk voldaan. Van te harde 
wind (voor ons) hebben we in onze 4 weken vakantie geen last gehad. 
De uitrusting van de Merlijn is voor deze reis o.a. uitgebreid met 
een buiskap, een redelijk goede ontvanger (Sony ICF 2001) en een 
marifoon. Aandacht is verder gegeven aan ankergerei (zware ketting-
voorloop) en extra touwwerk. 
Veiligheidsuitrusting is niet gauw optimaal. Zo zal b.v. een zwem-
trap, een harnas met lijflijn voor elk aangetuigd worden, terwijl 
een rubber boot of vlot eveneens op het programma staat. 
Voor de reis zijn natuurlijk de nodige kaarten aangeschaft, alsmede 
een almanak (Mc Millan). De kaarten zijn voor het begin van de 
vakantie aan de hand van B.a.Z. zo veel mogelijk bijgewerkt. 
De route van Friesland naar Zeeland is binnendoor gekozen via 
Amsterdam (bij nacht), langs de Westeinder, Gouda, Hollandse IJssel, 
langs de Noord en Dordtse Kil naar Willemstad aan het Hollands Diep. 
Via de Volkeraksluizen kom je dan op zout, stromend en helder water 
van de Oosterschelde. Onderweg zie je vrijwel zeker het veer 
Anna Jacobapolder-Zijpe, waarvan de stremming in de nieuwsberichten 
vaak wordt genoemd, zodra het ter plekke mistig is. Via het Veerse 
Meer en het Kanaal door Walcheren naar Vlissingen, vanwaar uit de 
drukke Wester Schelde moest wordn overgestoken naar Breskens. Vooral 
de veerboten varen snel af en aan. 

Vanuit Breskens zijn we in lange trajecten, met veel hulp van de 
motor langs de Belgische kust naar Duinkerken gevaren, vanwaar we 
met helder weer de oversteek naar Engeland hebben gemaakt. Niet 
zonder trammelant overigens omdat we bij het uitvaren een enorm 
stuk plastic in de schroef kregen. We kregen echter een sleepje 
naar buiten (de wind was zwak) , waar we via de marifoon onze kennis-
sen, met wie we deze tocht maakten, terugriepen. Na het nodige overlecj ging 
de schipper het koude water in om de rommel uit de schroef te halen. 
Zijn vrouw had de bibber De oversteek naar Dover verliep verder 
vlot. Het oponthoud voor Duinkerken betekende wel dat we in de be-
paald niet zo kalme buitenhaven van Dover bijna 12 uren voor anker 
moesten, omdat de toegang naar de afgesloten binnenhaven alleen 
maar geopend is omstreeks het tijdstip van hoogwater. 
Een vriendelijke douane kwam tijdens het wachten aan boord om de 
nodige documenten, zoals paspoorten, vlaggebrief enz. te controleren. 
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Op zijn vraag of we animals aan boord hadden, antwoordden we: 
"No, only two children !"Lachend zei de man: "They can bel ike beasts 
Verder was het er een drukte van belang door alle veerboten, hover -
crafts, draagvleugelboten enz. Na een aantal dagen vanuit Dover de 
omgeving wat te hebben verkend (Dover-Castle, Canterbury) zijn we 
weer Het Kanaal overgestoken naar Boulogne. Dit was het laatste doel 
waarna we de terugreis aanvaardden. Deze ging via Duinkerken, 
Nieuwpoort, Oostende, Zeebrugge weer naar Breskens. Van daaruit om 
Walcheren naar Zierikzee, waarbij we langs het Oosterschelde door-
laatsluizen complex (!) in aanbouw kwamen. 
Tenslotte zijn we vanuit Stellendam in een laatste lang traject naar 
IJmuiden gevaren, onderweg honderden grote kwallen voorbijvarend. 
(Bijna 50 mijl in 7,5 uur.) Na ruim 1 uur wachten konden we zonder 
problemen worden geschut samen met een vrachtschip, een zandzuiger 
en een 10-tal jachten. De volgende dag draaide de Hembrug zo onge-
veer op het moment dat wij aankwamen varen. De toegang naar Zaandam 
was toen nog geblokkeerd, de Oranjesluizen waren weer Vrij. 
De Schellingwouder brug was een laatste obstakel naar het min of 
meer bekende IJsselmeer. 

ENKELE ERVARINGEN: 

1. We hebben enorm geooft met het weer. Een stabiele periode met 
weinig wind, dus wel veel motoruren. 

2. De oversteken over Het Kanaal (le keer helder, 2e keer matig 
zicht) verliepen zonder problemen wat de grote scheepvaart be-
treft. 

3. Net water in de havens van Boulogne en Oostende stonk en het 
water voor de Belgische kust was smerig. Net  IJsselmeerwater 
was erg groen, terwijl in tegenstelling tot het zoute water we 
daar prompt last kregen van mugjes. 

4. Het was onze eerste keer dat we een grotere reis ondernamen. 
Voel steun hebben we ondervonden van onze meer ervaren kennissen. 
We zijn duidelijk een ervaring rijker geworden, waarmee we in de 
toekomst verder willen gaan. 

5. De kinderen (14 en 17 jaar en meewerkend bemanningslid met in-
spraak) vonden het aantrekkelijk genoeg om een volgend jaar weer 
iets dergelijks te ondernemen. 

Pieter en Jet van Dijk. 

Neitins oan Wyb Jansen 
Op 10 juni is forstoarn de hear Wyb Jansen. 
Jansen wie al in pear jier lid fan 'e toerkommisje fan ûs wettersport-
for ienirlg. 
Yn 't bisûnder It organisearjen fan 'e toertocht wie foar him in 
hichtepunt, hjirby ek tige stipe troch syn frou. 
De tocht waerd fier fan to foaren al ns fearn en neat waerd oan 't 
tafal oerlitten. 
As hy en ek syn konunisjeleden harren sin krigen hiene, dan soene hja 
sels ek noch it iten foar de dielnimmers searn ha yn 'e pleatslike 
herberch. 
Ek wie hy ré foar de skriuwer de adressen fan de leden en stipers op 
'e slûfkes fan It Frisia Nijs to netten. 
Jansen hie ek wol hwat tiid, om 't hy de léste jierren net mear oan 
it wurk wie. 
Hy wie net foislein soun; dat wisten wy, mar ek hysels tiqe skoan. 
Net  tsjinsteande dizze handicap bisocht hy mei syn frou en bern noch 
sfo11e mooglik fan It libben to meitsjen. 
It wie his net jown dr noch langer profyt fan to ha. 
Wy witte, dat de neibisteanden yn 'e neitins oan dizze warbere man 
do krc'ft fine fierder to gean. 
R;t s,ft, Wyb Jansen. 
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Jeugd trainings avonden 

kind vorig jaar kreeg ik een laser. Hoewel ik wel kon zeilen, maar er 
niet alles van wist en geen ervaring had met wedstrijd zeilen, vond 
ik het erg leuk dat zeilvereniging "Frisia' drie trainingsavonden 
organiseerde. De avonden werden geleid door de heer v.d. Pal, Bert 
de Jong en Jan Feike Hoekstra. Thea v.d. Pal zorgde na afloop van de 
trainingen voor limonade. We troffen het erg met het weer. De avonden 
ervoor was het steeds harde wind en regen, maar deze avonden was het 
ideaal zeilweer. Er was een leuke deelname. Er waren zeven lasers, 
zes flitsen en vijf optimisten. 
De avonden waren erg leerzaam. Er werden ook kleine wedstrijdjes ge-
organiseerd. Je moest dan precies op tijd starten en de boeien goed 
ronden, bovendien speelden de termen bakboord en stuurboord een grote 
rol. 
De laatste avond waren er prijzen. De eerste prijs van de lasers werd 
gewonnen door Gooitzen Boonstra en de tweede prijs door Marjanke 
Edeling. 
De eerste prijs bij de optimisten werd gewonnen door Fons Schootstra 
en de tweede prijs door Johan Schuurman. 
De eerste prijs bij de flitsen werd gewonnen door Marco Smit, die 
zijn prijs beschikbaar stelde aan de jongste flitszeiler Eeltje Veld-
kamp en de tweede prijs door Robbie van Dalen. 
Hiermede dank ik namens alle deelnemers de Jeugdcommissie voor de 
drie leerzame avonden. 

Ellen Smit van de laser 48793. 

DHR. JETZE VAN DER GOOT, 
voorzitter van K.W.V. Frisia van 1971 tot 1982. 
Vooral onder zijn leiding werd de oude hurdsyl-
vereniging een watersportvereniging in de 
ruimste zin 

v.d. Goot, nu werkzaam bij de Marrekrite, zien we 
op deze foto ook in aktie als voorzitter van de 
Skûtsjesyl-ju ry. 
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Dhr. CORRIE BOS aan het roer, regelaar van definanciële inkomsten en uitgaven onzer K.W.V. in 
het tijdperk 1968-1982. 

"OUDE" EN ERVAREN K.W.V. BEMANNING VERVANGEN. 

De nogal ingrijpende bestuursverandering van 1982, als gevolg van moeilijkheden binnen het 
voorgaande bestuur, leidde grotendeels tot nieuwe gezichten en namen welke toebehoorden 
aan: 

W. Stam, voorzitter; M. Smit, secretaris; H. Broer, penningmeester; mevr. C. Schurink-Eikenbrug, 
bestuurslid en H. Bijl, bestuurslid. (De 122 jaar gebruikte functiebenaming "commissaris" valt 
plotseling weg!) 
De commissies waren toen als volgt bemand of "bevrouwd": 
Feestcommissie: A. Brouwer, C. Reidinga, J. v.d. Wal. 
Navigatie: B. Hooyer, H. van Duuren, J. de Boer. 
Wedstrijd: J. van der Goot, S.T.O. Schurink, G. Frijling, mevr. R. v.d. Schaaf. 
Jeugd: J. Baurichter, P. Prins, K. de Vries. 
"Skipkesilen": J. Elzinga, B. de Groot. 
Redaktie: mevr. C. Frijling, mevr. C. Schurink. 

Jeugdzeilver. "Lyts Begjin": Tjalling v.d. Goot, voorzitter; Stienes Veldkamp, secretaris; Koos de 
Vries, penningmeester; Pieter Prins, bijzitter en Robbie van Dalen, bijzitter. 

Nog even een vergelijking met vroegere tijden: 
Toen 5 bestuursmannen, geen commissies of bij uitzondering, geen vrouwen. 
Nu 4 bestuursmannen en een bestuursvrouw en verder 5 jeugdbestuursleden. 17 
commissieleden, waarvan, naast bestuursvrouw Schurink, nog 2 vrouwen; totaal 27 personen. 

Dat môét dan ook wel een vervijfvoudiging van aktiviteiten betekenen. Nu, dat heeft u kunnen 
lezen. 
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DE 30 WEDSTRIJDORGANISATIE-GEBODEN . 

r1KONI~N KILIJKE WATERSPORTVERENIGING FRISIA / GROUW 
86Ot G rouw  

Secretariaat 	e2)(*1x Q1662 X29(40( 
de Soeijer 1, tel 05662-1399. 

C H [ C 1< L 1 S T voor zeilwedstrijden 

I. Aanvraag gemeente. 

2. Aanvraag boeienfonds. 
3. Vlag op St.Pieter. 
4. Vlaggen op starteiland. 
5. 2 gele boeien voor startlijn. 
6. Friese vlag voor peiling. 
7. Frisia vlag op het startschip (indien gebruikt) 
8. Accu. 
g 	Claxon. 

ID. Kanon en patronen. 
II.. Geluidsinstallatie. 
12. Bel ( alleen als kanon niet gebruikt wordt) 
13. Portofoons ( indien gebruikt) 
14. Chronometers. 
IS. Klasse nummers.- 
16. Baan nummers. 
17. Verrekijker. 
18. Handboekje. (K.N.Iil.V.) 
19. Programma ' s. 
20. Beankaerten. 
21. Wedstrijdreglementen. 
22. Protestformulieren. 
23. Werklijsten. 
24. Schrijfgerei. 
25.. Seinvlaggen - anderscheidingswimpel.(uitstel) 

Vlag 'P" (start) 
Vlag "S" (afkorten) 
Ci)f'erwitnpels T en 2 
Vlag "L" 
Vlag "N" 
Vlag "X' 
T Vervangwimpel 

26. Bellen voor uitstel. 
27. Plaats van prijsuitreiking reserveren en in programma vermelden. 
28. Elke dag boeien controleren. 
29. Bijboot. 
50. Sleutel sterttoren. 

Prettige wedstrijd. 

Opname ledenbestand begin 1980: 

Totaal aantal 564, waarvan 286 te Grouw en van de niet-Grouwsters wonen er 204 in Friesland 

en 74 daarbuiten. 
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"OMZET" VERSCHILLEN 

Aansluitend hierop moge dan ook zon verschil nog eens onderstreept worden meteen financieel 
overzicht van bijvoorbeeld dat uit 1918, louter gebaseerd op het jaarlijkse ééndaagse 
wedstrijdgebeuren, en dat van 1982. 

De eerstgenoemde begroting zag er aldus uit: 

Saldo vorig jaar +f 100,00  Subsidie Nieuwsblad Frisia t 	10,00 

Lidmaatschappen ± f 250,00 Joh. van Stralen, vlaggen f 	12,00 
Opbrengst uitkeringlijsten ± f 	80,00 Keurmeesters f 	25,00 

Bodeloon etc. t 	22,00 
Vergaderingen f 	20,00 
Muziek t 	30,00 
Directieboot f 	25,00 
Advertentiekosten f 	30,00 
Onvoorzien t 	50,00 
Saldo f 206,00 

Totaal f 430,00 Totaal f 430,00 

In bovenstaand overzichtje missen wij inleggeld en prijzenkosten. Vermoedelijk zijn deze in het 
saldo verrekend. En hier volgt het dan van 1982: 

DEBET CREDIT 

Kontributies 1981 t 	232,50 Drukwerk en porto "Frisia Nïeuws"f 4.893,17 
Kontributies 1982 t 	9.060,00 Prijzen zeilwedstrijden f 3.155,38 
Kontributies 1983 f 	180,00 Kosten zeilwedstrijden t 3.115,56 
Rente t 	1.133,04 Afdracht N.N.W.B. t 3.040,00 
Inschrijfgelden: Vergaderkosten f 1.797,05 
- zeilwedstrijden f 	5.448,50 Kosten feestavonden f 1.726,46 
- navigatiecursus f 	4.347,50 Kosten navigatieweekend t 381,15 
- navigatieweekend f 	455,00 Kosten toerweekend f 187,65 
- toerweekend f 	160,00 Kosten navigatiekursus/ 

schiemannen f 2.830,00 
Entree feestavond/verloting t 	770,75 Bijzondere uitgaven: 
Advertenties "Frisia Nieuws" f 	2.155,00 drukwerk, advertenties 

attenties etc. t 2.076,01 
Verkoop kasko's Frisia 
scheepjes f 	75,00 Diversen: 
Subsidie N.N.W.B. t 	269,00 Lidmaatschappen, bijdragen etc. t 1.696,15 
Diversen f 	775,40 

Uitgaven f 24.898,56 
Saldo t 163,11 

Ontvangsten 	 t 25.061,69 	 f 25.061,69 

Accoord 4-1-1983 	 R.W. Nieboer. 
P. de Vries 
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FRISIANEN OP VERRE WATERBANEN. 

In verband met de hier al eerder vermelde funktie van Frisia ook als vaaropleidings-
instituut, middels haar navigatiecursussen, willen we nog enkele greepjes doen uit een 
scheepsjournaal van een der leden, waaruit ook duidelijk blijkt dat de watersportbe-
oefening van een groeiend aantal "Frisianen" zich grenzenloos ver begint uit te 
strekken. 
Hierbij wordt het in de vroegere reglementen genoemde principe "bevordering der 
scheepvaart en scheepsbouw" dus nog steeds effectief toegepast. 
Genoemd journaal is van mevrouw Geerte Stam, de echtgenote van Frisia's huidige 
voorzitter. Het totale verslag werd reeds gepubliceerd in een aantal nummers van het 
verenigingsorgaan en ook daarom willen wij volstaan meteen kleine greep uit leerzame 
feiten, welke van belang zijn voor hen die ook eens een dergelijke tocht in de zin 
hebben. 
Het relaas begint als volgt: 

Met de "Willem Klaas Zn." naar Denemarken (1982) 

De bouw van onze Lemster Aak is zover gevorderd dat we plannen kunnen maken voor 
onze volgende vakantie. Een lang gekoesterde wens komt nu onder ons bereik. Dat is: 
een reis naar Denemarken. Wil je zoiets organiseren, dan moet je goede 
voorbereidingen treffen. Dit is in eerste instanties: de eisen welke aan je schip gesteld 
moeten worden. Voordat je in de Oostzee bent moet je immers een hele afstand 
overbruggen. Je schip moet hierop berekend zijn. Dat heeft niet te maken met de 
grootte van je schip, maar wel met de zeewaardigheid. Ook vrij kleine jachten kunnen 
deze tocht heel goed maken. Daaruit vloeit voort het punt: route. 
Je kunt met een goed zeewaardig schip direct het zeegat uit b.v. bij Terschelling. Je 
kunt echter ook over het Wad of over de kanalen. En dan is de mogelijkheid er nog een 
mix van diverse routes. 
Natuurlijk moet je in elk geval over goede zeekaarten beschikken. Ook een kaart van het 
Noord-oostzeekanaal is van het grootste belang. Er staan daarin noodzakelijke 
instrukties voor het bevaren van dit kanaal. 

Verder stippen wij aan: 
Een behoorlijke etensvoorraad aan boord is belangrijk: je zult niet dagelijks 
boodschappen kunnen halen. De jachthaven is vaak ver buiten dorp of plaats. Ook 
overnachten we graag op een eenzaam plekje of laten het anker zakken. 

De familie start dan op vrijdag 23juli en gaat binnendoor eerst naar Leeuwarden. Daar 
overnacht men en gaat op 24 juli verder tot Lauwersoog. Kapitein Stam maakt er een 
gewoonte van elke morgen de motor eerst goed te controleren. Op zondag 25 juli 
vervolgt men z'n weg over het Groninger wad. 
Op deze dag moet rekening worden gehouden met de getijden. Met opkomend tij wordt 
gestart. Opgemerkt wordt: Meestal vertrek je toch te vroeg om in één ruk door te kunnen 
varen, niet alleen omdat je ongeduldig bent, maar ook omdatdit vastlopen en bij stukjes 
en beetjes verder varen deel uitmaakt van de charme van het wadvaren. Oppassen ook 
om niet te ver op hoge stukken wad vast te lopen; dit is vooral gevaarlijk bij springtij. Je 
zou bij een volgend tij kunnen blijven vastzitten. 
Men treft prachtig zeilweer. We kunnen vanaf ± halfeen doorvaron. Op do hoogte van de 

Eemshaven krijgen we stroom tegen. Dat maakt dat we vanaf dit punt naar Delfzijl (waar 
men een dag wil blijven liggen) nog wel enige uren moet zeilen. 
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Van maandag 26 juli: In Delfzijl halen wij bij de fa. Datema nog wat kaarten, zodat we 
eventueel via het Wad vanaf Wangerooge (het verste Duitse eiland) naar Cuxhaven 
kunnen varen. 
Onze twee Duitse wadkaarten zijn daarvoor niet toereikend. Het blijkt dat we er in elk 
geval nog vijf bij moeten kopen! Over zee heb je er maar twee nodig. We zijn nu 
ongeveer f 300,00 aan kaarten kwijt. Bij de fa. Datema horen we dat er ook klanten zijn 
die hun zeekaarten zelf komen bijwerken, ter besparing. 

Dinsdag 27 juli: 
Nu gaan we werkelijk "los". Met afgaand tij uit Delfzijl. Grauw weer, wind N-N.O., kracht 
5-6. Dat betekent tegenwind. Motor aan, zeilen gereefd. Varen zo snel mogelijk onder 
de Duitse kust, dat geeft iets minder golfslag; de Eems is hol! 
Bij Boei 034 gaan we het Duitse Wad op. 't Wordt dan wat rustiger en je profiteert nog 
van de luwte der wadplaten welke bij eb boven komen. Op de vooravond bereikt men het 
eiland Norderney. Daar liggen tot onze verrassing de mensen te zonnen. 

Woensdag 28 juli: 
Gezellig rondkijken op Norderney. Om 11.53 uur is het laagwater. Om kwart voor één 
vaart men hier weg. De haven ligt aan de westkant van 't eiland. Daarom moeten we met 
de N.-N.O. wind, die vrij zwak is, met opkomend water, beneden het eiland langs. Het 
kan niet zonder motorkracht. We varen tussen hoge zandplaten door, vooral bij het 
eiland Baltrum. Veel zonnende zeehonden. Ook Langeroog wordt gepasseerd. 
Aangelegd wordt in het kustplaatsje Neuharlingersiel (Nieuw Harlinger Zijl dus). 

Donderdag 29 juli: 
Opnieuw prachtig weer. Matige noordoosten wind. Moeten nu met de ebstroom mee. 
Start halfnegen. Het is de bedoeling een stuk Noordzee te varen. Goed 10 uur bij 
Wangerooge. Hier het zeegat uit, eerst door flinke deining. Komen tot vlak onder de 
grote scheepvaartroute. Kunnen daarna verleggen en parallel aan deze route naar de 
Elbe varen, per zeil. 
Wanneer we het eiland Neuwerk aan de Elbemond passeren, merken we het kerend 
getij. Daarom Cuxhaven maar binnenlopen. De bijzonder sterke stroom daar vereist 
secuur manoevreren. Prachtige jachthaven. Groene bordjes geven de Vrije, rode 
bordjes de bezette plaatsen aan; goed systeem. 

Vrijdag 30 juli: 
Hier vandaan moet men de Elbe op. Rekening houden met grote zeeschepen. Er kan 
niet gelaveerd worden, zeilen met motorsteun. De grote schepen imponeren, de 
Lemsteraak is nu een notedopje. Om 18.45 uur zijn we voor de sluis van Brunsbüttel. 
Een lichtensysteem geeft aan wanneer en welke schepen mogen binnenvaren. Lang 
wachten, de grote scheepvaart gaat voor. Halfnegen pas is 't onze tijd. 
Na de sluis, links, is eenjachthaven, waar we mogen overnachten. Hoewel overvol, toch 
een ligplaatsje. Wat een dynamiek gaat er uit van dit Noord-oostzeekanaal. Grote 
zeeschepen varen af en aan. Sommige worden door een loods gesleept. Machtig 
gezicht. Aan 't andere eind van 't kanaal moeten we 't kanaalgeld voldoen. 

Zaterdag 31 juli: 
Start om halfnegen. Onze snelheid ± 12 km. per uur. 't Kanaal is 98 km. lang. 
Strakke verkeersregeling. Per ± 10 km. z.g. uitwijkplaatsen. Komt er een groot schip 
aan, dan is wachten op z'n plaats geboden, tot dat Schip voorbij is. Ook hier een 
lichtensysteem voor regeling wie wel en wie niet door mag varen. Bovendien 
verkeersleider op de oever met geluidsinstallatie. 
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Na passages lu ize n Kiel-Hollenau, waard oorvaartti c ket moet worden gehaald â 25 D.M. 
varen we het Kielerfjord op. 
Verschillende grote lijnschepen naar en van de Scandinavische landen passeren dit 
fjord. Imposant! 't Water is er prachtig helder. Wij overnachten hier. Wij noteren dan 
weer iets van. 

maandag 2 augustus: 
Bij het plaatsje Hurop Hav gaan we in 't fjord voor anker. 't Is hier onvoorstelbaar diep, 
waardoor moeite met ankeren. Het water dankt z'n grote helderheid en zoutarme 
toestand aan het feit dat de Oostzee veel smeltwater bevat. 

Dinsdag 3 augustus: In Denemarken. 
Bezoek aan Deens dorp met typisch Deense huizen en glooiend landschap. 

Notitie van 10 augustus: 
We varen richting industriestad Kolding. Volgens zeggen niet bijzonder, maar nuttig 
voor ons waarschijnlijk wel. Onze dieselolietank is nl. dorstig, doch in Denemarken 
weinig gelegenheid tot dieselolietanken aan 't water. 't Lukt ons hier 186 liter bij te 
tanken. 

13 augustus: 
Terug van Deens op Duits grondgebied. Varen met harde wind en regenbuien. 's 
Avonds om elf uur gooien we ergens het anker uit, na dieptepeiling. Aan de ene kant 
ondiep, aan de andere kant van de vaargeul ruim voldoende water. 
't Weer is inmiddels barslecht geworden. Om ± 2 uurwakker van wat gebonk: We liggen 
op een zandplaatje en 't water loopt weg ...... 

Zaterdag 14 augustus: Nog een leerzame ervaring. 
Halfzeven. Wim is even uit bed geweest. We liggen behoorlijk hoog, terwijl er vrij dicht 
bij diep water is. Zeven uur: Een claxon roept ons wakker. De douaneboot roept ons toe 
iemand te sturen om ons van de plaat te halen....... 
Er is hier nl. praktisch geen eb en vloed; de hoogte van de waterstand hangt hier nauw 
samen met de windsterkte en -richting. Nu de wind gedraaid is, loopt het water de fjord 
uit. En daardoor was er gisteravond wèl voldoende water op deze plaat en nu niet meer. 

Vrij snel komt er een soort kottertje. Deze krijgt ons geen centimeter van dep l aats. Deze 
stuurt ons de kleine reddingsboot "Trientje". Langs de Duitse kust zijn overal z.g. 
strandreddingboten gestationeerd, welke op ondiep water kunnen varen. 
Maar ook "Trientje" lukt het niet ons van de plaat te krijgen. Voor overleg en een kop 
koffie komt de schipper aan boord. Dan wordt de grote reddingsboot uit Kiel 
opgeroepen. 
Komt spoedig. Een dikke lijn wordt aan de Willem Klaas-Zn. bevestigd. Knaptaf. Wordt 
vervangen door een dikkere. Spannende ogenblikken. De aak wordt eerst over de ene 
kant helemaal scheef getrokken en komt centimeter na centimeter vooruit......Daarna 
nemen ze de andere kant en dan gaat het opeens snel! Wat een opluchting! 
't Is dan inmiddels ± 10 uur. De reddingsboot "Theodor Heuss" sleept ons buiten de 
Schlei en dan wordt de kabel losgemaakt en binnengehaald. 
Wat een kracht zit er in zulke boten en drie motoren kunnen ze daarbij gebruiken. We 
praten nog even; ook zij vonden het een heel karwei! 
Later, verderop wil een Duits jachtje graag door ons gesleept worden. Ze hebben 
problemen met de motor en op het Noord-Oostzeekanaal mag niet alleen gezeild 
worden, er moet altijd een motor aan. Zo kan men elkaar goede dïehsten bewijzen. Tot 
zover deze greep uit het journaal der "Willem Klaas-Zn." 
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WANNEER WATER WOEST WORDT ...... 

Het navigatie-weekend, waarbij Hemelvaartsdag 1983, leverde dat jaar een nogal 
schokkend gebeuren op. 
De deelnemers werden 's middags op het IJsselmeer onverwacht overvallen door 
windhozen, hagel en regen. Alle schepen trachtten toen zo vlug mogelijk de 
dichtstbijzijnde veilige haven te bereiken, waarin onze klubgenoten gelukkig slaagden. 
De volgende dag zijn ze allen weer in Friesland teruggekeerd. 
Overigens bleken er van sommige andere schepen enige slachtoffers te betreuren en 
beseften de onzen door welke gevaren ze bedreigd zijn geweest. Voor een aantal 
families kon er helaas van een ramp gesproken worden. 

De herinneringen aan deze Hemelvaartsdag blijven nog lang gevuld met gevoelens van 
schrik, angst en spanning en het gebeuren kan gezien worden als een harde oefening, 
die risiko's hebben doen proeven. Het leverde tevens de waarschuwing op met niet alte 
zeker weer, de gevaren nooit te onderschatten en de weerberichten niet blindelings te 
vertrouwen. 
Want die berichten bleken deze keer er wel naast te zitten. 

Ja, zo'n belevenis doet je weer denken aan een paar zeecitaten, die de Redactie van het 
periodieke Frisia-nieuws in zijn nummer van februari 1984 afdrukte: 
"Wie wil leren bidden, moet naar zee gaan" (George Herbert) en 

"Hij had om zijn hart eikehout 
En een drievoudige laag brons, 

Die het eerst zijn broze boot 
Aan de woeste zee heeft toevertrouwd" 

(Horatius) 

Voortgang Himmeldel 

De verantwoording daarvoor is in 1983 van de "Marrekrite" overgebracht naar de 
Watersportverenigingen, elk voor zijn eigen regio. De dag is verschoven van 't voorjaar 
naar het najaar. 

ZEILSPORTERS MET EEN HOOFDLETTER 

Uit het verslag der Frisia-jaarvergadering 1984 noteerden we dat de heer Van der Wey, 
voorzitter van Sportcentrum Grouw, enkele succesvolle wedstrijdzeilers heeft 
gehuldigd, te weten: 
De heer H. Prins en zijn zoon Wieger voor het behalen van het Nationaal 
Kampioenschap in de klasse 12-voetsjollen. 
Verder: De kampioenen der Noord Ned. Watersportbond uit de Frisiagelederen, de 
heren H. Minks en bemanning in de klasse Ynglings, de heer G. Hofstra in de klasse 16 
m2 en de heer Han Bergsma in de klasse Lasers. 
De heren S. Schuurmansen Eddyen Harry van Dalen worden genoemd voorhun goede 
prestaties bij internationale wedstrijden. 

Op 31 december 1983 telde K.W.V. Frisia 500 leden, wo. de donateurs en jeugdleden. 
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ZIJ DIE VEEL VOOR FRISIA BETEKENDEN EN FRISIA VOOR HEN. 

Lijstje van belangrijke personen uit het Frisia-bestuur, ook gezien in dienstjaren (10 jaar of 
langer): 

C. Wielsma 1879-1894 (erelid) 
L.G. Lykles 1884-1899 (erelid) 
Tj. Kuperus 1900-1921 (erelid) 
J. Dokter 1905-1925 
H.W. van der Ploeg 1906-1917 
H.B. Halbertsma 1909-1946(erelid) 
K.J. Terpstra 1921-1946 (erelid) 
J.N. Mulder 1923-1942 
J. Scheffer 1925-1926 
Mr. F. Bakker 1926-1946 
K.J. Mulder 1946-1965 (erelid) 
G.M. Bakker 1946-1968 
J. de Vries 1946-1971 
J. de Wal 1946-1971 
J.J. v.d. Schaaf 1946-1976 
C. Bos 1968-1982 
J. v.d. Goot 1971-1982 
J. de Wit 1971-1982 
S. Andrïnga 1972-1982 

De langste staat van dienst is dus volbracht door dhr. H. B. Hal bertsma, nl. 37 jaar. Daarna volgt 
die van dhr. J.J. v.d. Schaaf, die in zijn 30ste bestuursjaar overleed. 
Een kwart eeuw bestuurslid werd bereikt door de heren: K.J. Terpstra, J. de Vries en J. de Wal. 

HET K.W.V. FRISIA-BESTUUR DAT IN 'T JUBILEUMJAAR 1985 FUNGEERT: 

Van links naar rechts: Gerard Frijling, commissaris; Piet F. de Vries, secretaris; Henk Broer, 
penningmeester; Coby Schurink, redactrice Frisia-nieuws; Martin Smit, uittredend secretaris; 
Wim Stam, voorzitter. 

Ze worden bijgestaan door een speciale Jubileumcommissie, bestaande uit de heren: A. 
Bergsma, A. Brouwer, A.C. van der Burg, D. v.d. Mei, H. v.d. Mei en J. de Wal. 
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EINDBESCHOUWING 

Voor zover we nu de historie van Frisia hebben doorlopen menen we er een slot aan te 
kunnen brengen. 
Wat er in het 125 ste jaar nog zal gebeuren dient afgewacht, wèl weten we dat het 
jubileumjaar, ook buiten de verschijning van dit gedenkboek, niet ongemerktvoorbij zal 
gaan. 
Integendeel, er staan nogal wat plannen op stapel; een 125 jarig bestaan isdan ook niet 
niks. Momenteel is dit al weer vooruitzien. Wij hebben in dit werk telkens achteruit 
gekeken en we menen dat dit zeer zinnig was, maar het Frisia-bestuur zal het oog weer 
op het heden en de toekomst gaan richten. 
Het Frisia-verleden mag gezien worden als een waardevol stuk gemeenschapsnut en - 
ontspanning en doet weten wat we vandaag aan deze K.W.V. hebben: 
Een prettige cultuurstimulans, een bron voor gezond sporten, waaruit jaarlijks 
honderden en honderden mensen, jong en oud, nog steeds plezier en leerzame 
ervaring kunnen putten. 
Deze 125 jaar bewijst: Er bij horen, niet alleen met een taak in Grouw, doch dienstig 
zijnde, met de vele collega-verenigingen aan de gehele Noord Nederlandse Watersport, 
welke op zijn beurt een nationale en zo langzamerhand ook internationale funktie 
vervult. 

En de basis van dit alles is het 

HURDSILEN EN SWALKJEND FARREN: 

Sile om it hurdst, om prizen en eare, 
De kunde en de knepen fan jongsôf leare, 

De stân fan 'e wimpel, fan seilen, fan swurd en fan roer 
't Stekt nau, mar dan ek f//ocht it der oer! 

't is tinken om r/ochting, om liften en twirren, 
't is tinken om flakby, mar ek oan fan f/irren,' 
Wer moat' wy lavearJe, hoe binne de slaggen, 

Hoe lizze de beakens, hoe waaie de flaggen?... 
Nei in stik fan skralens en muoisum lavearjen 
Komt aanst' wer de romte en sels it planearjen 

En fierder is it ienfâldich te witten: 
Sjoch sa folie moge/ik oaren efter jim te uIten. 

Dus helle derit wat mar kin; 
De Citslach sille wy by de finish wol s/en! 

Dochs ek giet /1 om moale iggen en seamen, 
Om farren oer wiidten, grëften en streamen. 

Harkje nei de wyn, sêft reauntsjend of rûzjend; 
Harkje nei de weachslach, skolperjend of brûzj end. 

S/en oer ii weagjend en blinkende wiet, 
Sjen hoe it swurk dêr boppe fergliedt... 
Ek te genietsien fan al wat men sjocht, 

Fan alles wat swimt, wat sjongt of wat fljocht. 
Fan alles wat groetet, fan alles wat weauwt, 
Om alles wat stil leit, foarby gliedt of driuwt. 

En genietsje fan spotten en spielen, 
Fan 't s/en nei sokweach en draaiende wielen. 

Passear/en fan slüzen, brê gen en haden 
En it toevjen oan steigers en gesel/ige kaden. 

Dan binne de deist/ge soargen ferdwûn 
En hal men fergoed de fri/dom wer fûn! 

Grou, 1 jannewaris 1985 - Hindrik v.d. Mei. 




