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Grouwster Watersport
7
de G.W.S. en haar schouwen, haven, vereniging en wedstrijden

Bij het schrijven en samenstellen van dit jubileumboek heb ik dankbaar
gebruik gemaakt van:
• de archieven van de Vereniging Grouwster Watersport,
• de informatie en het beeldmateriaal welke mij werden aangeleverd
door belangstellende en enthousiaste leden van de G.W.S.,
• de historische berichtgeving en digitale archieven van kranten als
Frisia en Leeuwarder Courant.
Bij het verzamelen van het beeldmateriaal heb ik daarnaast veel medewerking en steun mogen ondervinden van de G.W.S.-leden Yede van
der Veen en Rein Bouma te Grou.
Bij de totstandkoming van het boek heeft G.W.S.-lid Ernst Bruinsma
te Grou, geheel belangeloos, een belangrijke professionele rol gespeeld bij de eindredactie van de teksten en de begeleiding van de
opmaak en het drukken.
Het in dit boek prominent getoonde jubileumlogo is belangeloos
ontworpen door Jaap de Winkel te Grou.
1k wil hierbij graag mijn hartelijke dank uitspreken voor al deze blijken van welwillende medewerking.
Het boek is in een chronologische lijn geschreven aan de hand van
een aantal thema's. De thema's vormen een rode draad door het boek,
en zijn herkenbaar door iconen in de kantlijn bij de tekst.

De Vereniging Grouwster Watersport heeft haar best gedaan om het
auteursrechtelijke eigendom van het beeldmateriaal te bepalen en
achterhalen. Mocht iemand desondanks problemen hebben met de
publicatie van bepaalde foto's of andere zaken, dan kan men contact
opnemen met het bestuur van de vereniging G.W.S.
Uniek onderdeel van de geschiedenis van de G.W.S. vormt de
eigen klasse van de G.W.S.-schouwen. Uiteraard komen de G.W.S.schouwen in dit boek uitgebreid aan de orde. Bij de aandacht voor de
G.W.S.-schouwen in dit boek heb ik rekening gehouden met het feit
dat rond het 50-jarig jubileum van de vereniging een jubileumboek
speciaal is gewijd aan de G.W.S.-schouwen.
De hoeveelheid beschikbare informatie en foto's was dermate groot
dat een selectie heeft moeten plaatsvinden. Daarbij is ongetwijfeld
waardevol materiaal buiten beschouwing gebleven. Uiteindelijk resteert nog altijd een boek dat omvangrijk is qua hoeveelheid teksten
en beeldmateriaal. ik vertrouw erop hiermee een bijdrage te hebben
geleverd aan de geschiedschrijving van de G.W.S. in de eerste 75 jaar
sinds haar oprichting.
Jan Pieter Rottiné,
Grou, april 2010

Wat er aan de oprichting voorafgaat
De scheepvaart is voor Nederland en dus ook voor Friesland altijd
zeer belangrijk geweest. Een groot deel van ons (economisch) verkeer
was er van afhankelijk. Maar al vroeg in de negentiende eeuw werd er
ook gevaren om te ontspannen en plezier te maken.
Deze pleziervaart was zeker niet voor iedereen weggelegd. Het grootste deel van de Nederlandse bevolking moet in deze eeuw minstens
zes dagen per week hard werken, terwijl slechts een kleine bovenlaag
het zich kan veroorloven om er een plezierjacht op na te houden.
Het is de tijd van het liberalisme. Er ontstaan vanaf deze periode veel
nieuwe Organisatie- en verenigingsvormen, maar niet iedereen kan
daar zomaar aan deelnemen. Mocht iemand aan de financiële voorwaarden kunnen voldoen, dan is er nog altijd het mechanisme van
de ballotage. Men moet dus door de bestaande ledengroep worden
geaccepteerd, alvorens men het aanbod krijgt om toe te treden. Op
deze wijze ontstaan er hechte groepen en verenigingen met "gelijkgestemden", die weliswaar toekomst- en ontwikkelingsgericht zijn in
hun activiteiten, maar waarin voor de grote massa (nog) geen andere
rol is weggelegd dan werken en uitvoeren.
De pleziervaart en watersport was aanvankelijk dus alleen voor een bepaalde elite weggelegd. Binnen de pleziervaart, voornamelijk nog zeilvaart, zijn eer, traditie en sociale positie de elementen die leiden tot een
zekere rivaliteit en die op een sportieve wijze worden geprojecteerd in
het wedstrijdzeilen. Net zoals in de beroepsscheepvaart, waarde schippers elkaar beconcurreren, willen ook de eigenaren van de plezierjachten elkaars krachten wel eens meten in onderlinge wedstrijden.
De café- en hotelhouders zien hun voordelen in het organiseren van
zulke sportieve samenkomsten en zij schrijven als eersten wedstrijden
uit. Dat gebeurt op allerlei terreinen, zoals o.a. in de kaatssport, maar
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dit gebeurt ook al snel op het terrein van de pleziervaart en zeilsport.
Wanneer het wedstrijdelement dan niet meer is weg te denken uit de
beleving van deze vroege watersporters, worden op basis van onderlinge
binding, gezelligheid en uitdaging al spoedig verenigingen opgericht.
Deze verenigingen nemen de rol van de caféhouders langzamerhand
over en er worden jaarlijks een aantal zeilevenementen met onderlinge
wedstrijden door die eerste verenigingen georganiseerd.
Te Grou passen de zeilverenigingen Oostergoo en Frisia binnen deze
traditie. Zij hebben hun honderdjarige jubilea al lange tijd achter de rug.
In de loop van de twintigste eeuw ontworstelen grotere delen van de
Nederlandse bevolking zich enigszins aan de "struggle for life". Toch
is de pleziervaart voor hen niet zonder meer haalbaar. Er wordt door
deze schippers wel gevaren in kleine boten, maar dan beroepsmatig.
In Grou verplaatst de werkende bevolking zich in bakken en schouwen. De middenstanders venten hier hun waren uit in het Friese waterland, zeilend per schouw.
Het is een tijdperk van de emancipatie van de massa: denk bijvoorbeeld aan de invoering van het algemeen kiesrecht voor mannen
en later ook voor vrouwen. Het is een langzaam proces dat voor de
diverse groepen in de samenleving steeds op de eigen tijd komt, ook
nu werkt dit principe nog: we denken b.v. aan de emancipatie van het
kind in het onderwijs.
Die emancipatie van de arbeidersklasse, de "gewone man", waarbij de
gemeenschappelijke binding en het sociale element opvallen, is een
duidelijk kenmerk van de «dertiger jaren". De oprichting van de G.W.S. is dan vooral ook een zaak van deze
emancipatie op het terrein van de watersport geweest, passend in de
toenmalige tijdgeest en zich voortzettend tot in het heden.

Oprichting
De eerste zin in het Notulenboek van de vereniging "Grouwster
Watersport" klinkt als een startschot bij een zeilwedstrijd:
Heden is het tot oprichting gekomen van de Grouwster
Watersportvereniging afgekort als G.WS.

Een dergelijk startschot komt vanzelfsprekend, ook al gaat het hier
om symboliek, nooit helemaal als een "donderslag bij heldere hemel".
Aan een zeilwedstrijd gaat het één en ander vooraf: er is van tevoren
gesproken over het voornemen om gezamenlijk een zeilwedstrijd te
gaan organiseren, de voorbereidingen zijn gemeenschappelijk uitgewerkt tot een plan, het verloop en de regels zijn bepaald en het tijdtip
van "afvaart" is aangekondigd.
Bij de oprichting van de Vereniging Grouwster Watersport zal het
niet anders zijn geweest.
En zo is dan de oprichtingsvergadering bijeengeroepen door een
"voorlopige commissie", die bestaat uit Marten de Jong, Jan G. Zijlstra
en Uiltsje lJsselstein, allen uit Grou.
Op 3 januari 1935 komen er in de kleine zaal van Hotel Oostergoo
vijfenveertig personen bijeen. Over de aanleiding, de eerste idee,
de daaropvolgende initiatieven, het onderling vooroverleg, de wijze
waarop de oproep heeft plaatsgevonden, dus over de wijze waarop
de belangstellenden voor die eerste vergadering benaderd, gevraagd
of geïnformeerd zijn, moeten wij vaag blijven. Er zal vast een "lopend
vuurtje" door het dorp Grou zijn gegaan. in de aantekeningen van de
oprichtingscommissie staat vermeld dat de voorzitter De Jong tevreden is over de belangstelling
"alhoewel hij dit ook niet anders verwacht had"

Men is natuurlijk nieuwsgierig naar de motieven die indertijd tot
de oprichting van de G.W.S. hebben geleid. Zeer waarschijnlijk gaat
het dan niet alleen maar om het organiseren en houden van zeilwedstrijden: het is zo dat Grou dan al een lange traditie kent van
zeilverenigingen die op het uitgestrekte water rondom het dorp een
zeer groot aantal zeilwedstrijden hebben georganiseerd: denk daarbij aan de grote verenigingen als de Kon. Zeilvereniging "Oostergoo"

en de Kon. Watersportvereniging "Frisia", maar ook aan de kleinere
historische verenigingen als "Lyts Frisia" en "Lyts Oostergoo". De
Grousters zijn vanwege de ligging van hun dorp temidden van meren
en waterlopen nauw verbonden met het water en kennen het ontspannende element van het verblijf op het water.
Onder de mensen die op de oprichtingsbijeenkomst aanwezig zijn,
zullen ongetwijfeld behoorlijk wat schouwenbezitters zijn geweest.
In de jaren voorafgaand aan het jaar 1935 werden er al een paar onderlinge zeilwedstrijden gehouden voor de bezitters van "lytse boaten", waarmee meestal schouwen zullen zijn bedoeld. De deelnemers zijn daartoe geïnspireerd geweest door de liefhebberij voor de
zeilsport en zo zal de wens zijn ontstaan om ook in de toekomst
zeker te kunnen zijn van de regelmatige gelegenheid tot deelname
aan wedstrijdzeilen. Het is mede vanuit dit gevoel dat de G.W.S.
wordt opgericht.
De Jong houdt in zijn openingstoespraak een enthousiast pleidooi voor
"het uitbreiden van de watersport en het organiseren der watersporters en
wel op een zoodanige wijze dat het belang van alle watersporters gediend
wordt en de op te richten ver, voorziet in het houden van onderlinge wedstrijden alsmede het houden van clubtochtjes en de leden de vrije beschikking stelt over een kampeerterrein"

Daarmee is vanaf het begin ook de toon gezet voor de belangenbehartiging van de watersporter, de op te richten vereniging zal "foar
elk wat wils" te bieden moeten hebben en dat betekent dus een breed
werkterrein.
Men kan met enige tevredenheid vaststellen dat onze jubilerende
vereniging deze uitgangspunten nog steeds bij voortduring vorm
probeert te geven; in deze nieuwe eeuw uiteraard wel op een moderne manier. Zo is de vereniging nu aangesloten bij koepels als het
Watersportverbond.
Als men de notulen van de oprichtingsbijeenkomst leest, ontdekt
men nog een ander opvallend uitgangspunt: van het begin af aan
is het de bedoeling van de oprichters geweest om van harte te gaan
samenwerken met de andere verenigingen in Grou:
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"Verder wordt nog te kennen gegeven dat de commissie niet op het oog
heeft om andere bestaande zeilver. te beconcurreren doch het doel heeft in
een bestaande behoefte te voorzien en zooveel mogelijk samenwerking met
bestaande zeilver. en andere plaatselijke ver, zal betrachten."

Men kan ook voor dit uitgangspunt vaststellen dat de G.W.S. zich
in haar lange bestaan als vereniging oprecht heeft ingespannen om
die samenwerking, wel met behoud van de eigen identiteit, in haar
75-jarig leven vorm en inhoud te geven en zich op deze wijze tot op
heden is blijven opstellen.
Tijdens de oprichtingsvergadering wordt er ingegaan op de vragen
van de aanwezigen en na het beantwoorden van die vragen wordt het
voorlopige reglement voorgelezen, zoals de oprichters dat hebben
ontworpen. in enkele gevallen wordt een artikel dan nog wat aangepast aan de wensen, onder andere betreffende de deelneming aan
wedstrijden.
Als de namen van de presentielijst zijn afgeroepen, geven vijfendertig
personen zich op als lid en twee personen melden zich aan als donateur.
Dan volgt er een verkiezing: het resultaat is dat de heren Marten de
Jong, Jan G. Zijlstra en Uiltsje lJsselstein gekozen worden. Het driemanschap vormt op deze wijze een "voorlopige commissie". Opvallend
is dat op deze eerste G.W.S.-vergadering meteen ook al een "wedstrijdcommissie" wordt gekozen. "Na eenig tegenspartelen" nemen de heren
L. Stelwagen, P. v.d. Berg en Tj. Molenaar de benoeming aan,
"namen die voor ieder hardzeiler een bekende klank hebben".

Vanzelfsprekend ontbreekt het gezellige element binnen de vereniging van meet af aan niet: er wordt tijdens de rondvraag nog enthousiast nagepraat: over clubvlaggen, emblemen en dergelijke zaken. Eén
der leden plaatst tenslotte nog een opmerking van humoristische
aard:
"om bij het tegenwoordige abnormaal zachte winterweer voortaan met
kerstmis een zeilwedstrijd te organiseren"

De door het bestuur aangewezen voorzitter, de heer De Jong, sluit de
bijeenkomst
'Waarbij de voorzitter de aanwezigen dank zegt, en zeer tevreden is over het
vlotte en prettige verloop der vergadering".

Uit de notulen van dat eerste jaar van de G.W.S. krijgt men een beeld
van zeer gemotiveerde bestuurs- en verenigingsleden. Er worden veel
initiatieven ontwikkeld en men kan niet anders dan met diep respect terugdenken aan al die inspanningen, zoals die in het jaar 1935 verricht zijn
en tot goede resultaten hebben geleid. Het Bestuur en de Wedstrijdcommissie zijn in het eerste verenigingsjaar enthousiast van start gegaan.
Op 16 april onderzoekt het bestuur voor de leden de mogelijkheid om

op excursie naar de "Hawatso" te Sneek te gaan. Omdat de belangstelling voor dit evenement te klein is, wordt er met de A.W.S. overlegd
om samen met de Akkrumers een bezoek aan de tentoonstelling te
brengen. De kosten worden persoonlijk door de deelnemers gedragen.
Op 25 april krijgt het bestuur van de V.V.V. bericht dat het verzoek
met als onderwerp "de rietkraag aan de Wandelwei" (Meersweg) niet
ingewilligd kan worden. De inhoud van het verzoek van de G.W.S.
zelf is niet meer bekend, maar het zal waarschijnlijk de bedoeling
zijn geweest om officiële toestemming te krijgen voor een aantal ligplaatsen bij de rietkraag.
Men kan zich voorstellen dat hier al in een vroeg stadium gedeelde belangen zullen hebben gespeeld: uit natuurlijk oogpunt het
behoud van de rietkraag en uit het oogpunt van watersportbelang: de

beschikbaarheid van ligplaatsen. Zulke afwegingen zijn ook nu nog
altijd zeer actueel.
Van de zeilvereniging Frisia wordt een uitnodiging ontvangen om de
feestavond ter gelegenheid van het aanstaande jubileum bij te komen
wonen. Alle leden van de G.W.S. zijn daarbij van harte welkom.
Vervolgens wordt besloten om wedstrijden te organiseren op 25 mei,
27 juli en i september. Bovendien zullen er twee clubtochten worden
georganiseerd: namelijk op 2 juni en 14 juli.
Bij het vaststellen van het wedstrijdprogramma wordt ook rekening
gehouden met verzoeken van andere Grouster verenigingen: zo hebben de Krite en de V.V.V. gevraagd om de aanblik op het water rondom Grou tijdens hun activiteiten een feestelijk tintje te geven.
Als er genoeg deelname is zullen de wedstrijden gezeild worden in
zeven of acht klassen. Dat zijn I6m2, I2m 2 sharpies, B.M.'ers, grote
schouwen met sprietzeil (de traditionele Fryske Skou: 4.75 X 1.42 m),
kleine sharpies, larken en nog één of meer klassen met schouwen
al naar gelang van de inschrijvingen. Molenaar en Zijlstra zullen als
keurmeesters fungeren.
Voor een vereniging die nog maar net is opgericht, mag het jaarprogramma op zijn minst "ambitieus" genoemd worden. Het kan niet
anders of de bestuursleden hebben eerder al een behoorlijke ervaring
opgebouwd in de watersport. Dat er een toekomstvisie bij het bestuur
aanwezig is, blijkt ook wel uit het feit dat al in het eerste jaar het
besluit wordt genomen om de vereniging bij de N.N.W.B. aan te sluiten. De secretaris regelt dat omstreeks 15 mei 1935 met de heer Olij te
Sneek, een vertegenwoordiger van deze noordelijke watersportbond.
Op 19 mei 1935 wordt er een informatiebord en een afzetting geplaatst op het terrein van de vereniging aan de Ee. Het betreft hier
waarschijnlijk een door de vereniging gehuurd terrein: hier mogen de
leden vrij aanleggen en kamperen.
In mei 1935 zijn er ook al clubvlaggetjes beschikbaar: leden kunnen ze
voor fo,90 ophalen bij de heer U. lJsselstein, die ze in zijn zaak heeft
uitgestald.
Op 24 mei komen de wedstrijdcommissie en het bestuur gezamenlijk bijeen bij Molenaar. Er worden twee zeilroutes ontworpen. Het is
natuurlijk interessant om te weten waar indertijd gezeild werd:

route A:

start bij het Grut-eilân, om de Tryntsje-Pôle, om de vlag bij Eagehoek
om de vlag bij de Bird, om de vlag in de Geau, om de witte provinciale
ton bij Buisman, om de vlag bij het Theehuis, door de start...
route B:

Zelfde route, alleen dan niet om de vlag bij Eagehoek.
De eerste wedstrijd op 25 mei 1935 is door het ruwe weer niet het
succes geworden, waarop men zal hebben gehoopt. Door de harde
wind vallen er meteen al boten uit, andere komen zelfs niet eens aan
de start. Bovendien ziet de jury zich genoodzaakt om veranderingen
in de route aan te brengen en dat heeft dan weer tot gevolg dat sommige deelnemers in de war raken en "eenigzins verkeerd zeilden".
De harde wind heeft tot gevolg dat er "skipkes" omslaan: de Sip en de
Puk.
"De Heren Buisman, Vollema en enkele aanwezigen met een roeischouw,
zorgden voor de veiligheid der drenkelingen en voor de berging der scheepjes"

Het bestuur en de wedstrijdcommissie hebben het die dag zeker niet
gemakkelijk, maar ook de deelnemende leden hebben het zwaar te
verduren. Er zal dus wel het een en ander verkeerd zijn gegaan, maar
de secretaris evalueert toch op positieve wijze:
"doch de G.WS.'ers bleken sportief genoeg om bij deze eersten wedstrijden
rekening houdende met het ruwe weer, niet met protesten en aanklachten
voor den dag te komen'

Voor de geschiedschrijving van onze vereniging is het belangrijk om
te vermelden dat er 9 schouwen ingeschreven waren in de A-klasse
en 7 schouwen in de B-klasse. De eerste prijzen zijn resp. voor Durk
van der Schaaf met Anna en J. Veenstra met de Drie Gebroeders. Daarbij wordt aangetekend dat S. Boersma in de A-klasse van start ging,
terwijl hij in de B-klasse ingedeeld was. Hij had trouwens wel goed
gezeild, maar hij
"moest hierdoor zonder prijs naar Meppel terugkeeren wat weljammer
was in dit geval"

De eerste wedstrijd
in 1935

Een vroege bestuurswisseling
Op een bestuursvergadering bij de heer Zijlstra deelt de secretaris
U. lJsselstein mee dat hij vanwege zijn vertrek uit Grou helaas de
functie van secretaris van de vereniging moet opzeggen. Hij wordt
uiteraard door de voorzitter bedankt voor het vele werk dat hij al
voor de oprichting en ook in de tijd van het nog korte bestaan van de
G.W.S. heeft verricht.
5W
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Clubtochten
Het sociale element, eveneens een doel van onze vereniging, krijgt
ondertussen ook zijn eerste invulling. Dat gebeurt op zondag 2 juni
1935 met een clubtocht die een goede deelname laat zien, verscheidene schouwen, "grote B.M.'ers" en enkele motorboten zijn dan
van de partij. De voorgenomen route langs Jansleat, De Feanhoop,
Prinsenhôf, Folkertsleat, Greft en Trijehiistersleat kan vanwege een
gebrek aan wind niet worden gevaren en dus wordt er "ingekort":
vanuit de Jansleat gaat men meteen weer via de Kromme le terug.
De clubtocht wordt begonnen vanaf het verenigingsterrein aan de
Ie, op de hoek Jansleat-Kromme le wordt even aangelegd om op de
achterblijvers te wachten en dan gaat men weer richting Sitebuorren.
Deze eerste clubtocht eindigt bij het clubterrein en wordt in de boeken als geslaagd geregistreerd.
Op zaterdag 6 juli zijn er zeilwedstrijden op verzoek van en in samen... Zeilvereniging Oostergoo . Van de deelwerking met de "Koninklijke
35
nemers zijn de meeste lid fan de G.W.S. De prijzen, beschikbaar gesteld
door "Oostergoo", kunnen worden afgehaald bij de heer Stellingwerf.
Op zondagmiddag 14 juli "defileert" een aantal leden ter gelegenheid
van de Landdag voor Volksonderwijs die op het Pikmeer wordt gehouden. Er wordt geschreven dat, hoewel er toch nog behoorlijk wat boten
zijn "opgekomen", de belangstelling wel wat groter had mogen zijn.
Ter gelegenheid van de jaarvergadering van het "Frysk Selskip" organiseert de vereniging haar derde wedstrijd op zaterdag 27 juli. Evenals bij de voorgaande wedstrijden staat er ook nu weer een krachtige
wind, zodat vooral de wat kleinere boten het weer zwaar te verduren
hebben. De secretaris van de Krite schrijft dan ook in zijn brief van
29 juli:
"Underskate iju dy't by ts oan board wierne hlden hjar hertfêst as de

hurdsilers ts foarby dweilden".
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De Watersportvereniging Frisia heeft het plan opgevat om op zaterdag
ii augustus ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan een gondelvaart
te organiseren. Aan het bestuur van de Vereniging Grouwster Watersport wordt gevraagd om de leiding over dat evenement op zich te
willen nemen en onze vereniging reageert hierop bevestigend.

Door de medewerking van een groot aantal leden wordt de gondelvaart voor onze nog zo jonge vereniging een groot succes. Twintig
schepen van allerlei soort en origine worden gesleept door de "Grouster boat", waarop harmoniekorps "Apollo" ondertussen zijn vrolijke
nummers ten gehore brengt. Deze boot met talloze lampions verlicht
levert een schitterend schouwspel op, een avond om nooit te vergeten.
Dan volgt op zondag 8 september 1935 de laatste wedstrijd van dit
eerste seizoen. Deze keer is het prachtig zeilweer, er zijn 55 deelnemers in 7 klassen.
De schouwen zijn weer van de partij: naast de traditionele houten
klasse 4,75 x 1,42 m, worden er ook wedstrijden uitgeschreven voor
twee andere klassen, een A- en een B-klasse. Waarschijnlijk is er bij
de beide laatste klassen nog weinig sprake van "eenheid": het is aannemelijk dat de houten en "ijzeren" schouwen nog gezamenlijk en
doorelkaar hun wedstrijden hebben gezeild.

0

Een steiger
Nadat die laatste wedstrijd van 1935 is gezeild, kan het bestuur zich
nog niet gaan opmaken voor de "winterrust". Al spoedig doemt een
nieuw vraagstuk op: is het een bedreiging of een kans?
De oorzaak is het feit, dat de V.V.V. (Vereniging voor Vreemdelingenverkeer) aan het bestuur te kennen geeft dat het vastleggen van boten aan de rietkraag langs de "Wandelwei" (Meersweg) verboden gaat
worden.

De G.W.S. gaat hierop meteen in overleg met de V.V.V. Het doel van
de vereniging is om de aanleg van een steiger te realiseren voor het
grote aantal schouwen, dat door de maatregel zijn ligplaats dreigt te
gaan verliezen.
Na onderling beraad wordt besloten om zo mogelijk een flinke aanlegsteiger te bouwen tussen het Theehuis en de z.g. Boerewâl. Een
bouwkundige, de heer H. Bangma, lid van de vereniging, zal een plan
voor de steiger ontwerpen.
Om aan het noodzakelijke geld te komen, organiseert het bestuur
een verloting; de opbrengsten zullen worden gebruikt ten bate van
de steiger. Het hele dorp werkt aan dat idee mee, de hoofdprijs wordt
aangeleverd voor inkoopsprijs, de andere prijzen worden gratis aangeboden door de Grouster winkeliers. Er worden in totaal 1842 loten
verkocht, het resultaat bedraagt f358,7i.

Door de V.V.V. wordt bovendien een bedrag van f 200,- aangeboden
tegen een rente van 4% per jaar, mocht het nodig zijn, dan zal er zelfs
helemaal geen rente worden geheven.
Vervolgens zal er worden geprobeerd om het nog ontbrekende bedrag
in de vorm van renteloze aandelen onder de leden, donateurs en belanghebbenden te plaatsen.
Mocht dat slagen, dan zou de G.W.S. reeds in het tweede jaar van haar
bestaan in het bezit komen van een aanlegsteiger voor ongeveer 75
schouwen en andere bootjes.
Het verslag over het jaar 1935 wordt afgesloten met de aantekening
dat er ondertussen al 138 leden geregistreerd staan.

In 1936 begint het verenigingswerk met een "algemeene vergadering"
(jaarvergadering) op donderdag 30 januari 1936 in café "De Bierhalle".
Het bestuur moet weer op volle sterkte worden gebracht: door het
vertrek van U. lJsselstein en van twee leden van de wedstrijdcommissie stelt het bestuur voor om de wedstrijdcommissieleden in het
vervolg als medebestuursleden te beschouwen. Het is gebleken dat
een bestuur bestaande uit drie leden te klein is. Het reglement zal in
dat geval aangepast moeten worden. De heren Van der Berg, Stelwagen en Molenaar worden met algemene stemmen gekozen.

Vervolgens wordt het wedstrijdschema voor 1936 vastgesteld. De zeilwedstrijden zullen plaatsvinden op io mei, 21 juni en 13 september. Bij
de bespreking van het programma levert een voorgestelde estafettezeilerij nogal wat discussie op, uiteindelijk spreken de aanwezige
leden gezamenlijk af dat er een proef zal volgen met een paar zeilboten op "de mar".
Het punt van de aanlegsteiger krijgt op deze vergadering veel aandacht. Er worden enkele ontwerptekeningen van de steiger getoond
en de voorzitter geeft de nodige uitleg over de voorgenomen inrichting van de steiger.
De leden zijn van mening dat het aanbod van de V.V.V. (f200,- tegen
4% rente) niet een bijzonder aanbod genoemd kan worden, er wordt
dan ook gevraagd om het bedrag op een andere wijze te gaan verwerven. De voorzitter kondigt aan dat het nog ontbrekende bedrag in
renteloze leningen onder de leden geplaatst zal worden.
De heer A. Wester vraagt om een ligplaats voor zijn boeier, maar hij
krijgt als antwoord dat dit niet kan worden toegestaan, omdat de
steiger ingericht zal worden voor bootjes tot zes meter lengte.
Het ordelijk gebruik van de steiger komt ook aan de orde. Er wordt
afgesproken dat er geen matten, tenten, kleden, enz. op de steiger
mogen blijven liggen als de schepen op het water vertoeven. Ook mogen er geen andere boten aanleggen op de verhuurde ligplaatsen. De
voorzitter zegt toe dat daarop streng zal worden toegezien.
Op deze wijze is er dus een begin gemaakt met wat later het "steigerreglement" zal heten.
De heer L. v. d. Stelt brengt op de jaarvergadering vervolgens het
gebruik van het kampeerterrein ter sprake. Het is gebleken dat het
kampeerterrein nog al eens door niet-leden wordt gebruikt en dat
de verhuurder in dat geval kaartjes verkoopt voor het aanleggen. Er
wordt toegezegd dat hierover met de verhuurder een "goed gesprek"
zal volgen! A. Wester raadt aan om eens te overleggen met de "zusterverenigingen" als D.W.S., L.W.S. en De Meeuwen. Misschien is een
overeenkomst voor gemeenschappelijk gebruik van kampeerterreinen mogelijk. Boorsma pleit ervoor om een grote verloting te gaan
houden om op deze wijze zelf terrein aan te kunnen kopen.
Fusie met "Lyts Oostergoo"
Op de vooravond van de laatste clubtocht, en wel op zaterdag 19 september 1936 vindt in "Hotel Oostergoo" de slotvergadering plaats van

de Zeilvereniging "Lyts Oostergoo". Bij gebrek aan actieve leden moet
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het bestuur van die vereniging "de boel der by delgoaie". De bezittingen van de vereniging gaan naar de G.W.S., terwijl ook de meeste
leden en donateurs door de G.W.S. worden "overgenomen". Deze vergadering verloopt in een tamelijk ontpannen sfeer, wat blijkt uit het
verslag:
"Een aardig uitgevoerde kaart met de namen van beide besturen herinnert
aan deze gezellige avond"

• EJ
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Voorzitter Sietse van der Schaaf geeft als afsluiting nog een overzicht
van de bestaansjaren van deze vereniging en er worden daarbij nog
wat lichtbeelden vertoond.
Op de jaarvergaderingen van de G.W.S. wordt er altijd wel gesproken over de schouwen. Zo ook in 1936. Er bestaat blijkbaar nog een
groot verschil in afmetingen van boten en tuigen en om een eerlijke
vergelijking tussen de zeilers en hun vaardigheden te kunnen maken,
ontstaat er behoefte aan meer eenheid.
In die eerste jaren zeilen houten en ijzeren schouwen waarschijnlijk
nog vaak in één "maatklasse" doorelkaar, soms echter kan men ook
lezen dat de houten en de ijzeren schouwen wel eens apart zeilen.
Men leeft dus nog voor een deel in het tijdperk van maatindeling.
Gedurende decennia was het de gewoonte om de eenheid bij de
schouwen te zoeken in hun afmetingen door met het oog op de lengte en breedte diverse klassen samen te stellen. in die tijd waren alle

schouwen nog gebouwd van hout.

In het nieuwe tijdperk van ijzerbouw inde scheepvaart, eigenlijk al begonnen met de bouw van grote ijzeren vrachtschepen vanaf ca. 1905,
wordt het gebruikelijk om ook bij de bouw van schouwen voor ijzer
als bouwmateriaal te kiezen. Dat is dan ook de reden dat er omstreeks
1936 steeds meer ijzeren schouwen meedoen aan de wedstrijden.
"1-Jarmen de Jong zegt op de jaarvergadering dat hij voor de ijzeren schouwen graag een aparte klasse ingesteld zou zien, het bestuur zegt toe dat het
op dit verzoek zo mogelijk wel wil ingaan!"

Dit voorstel van Harmen de Jong is eigenlijk het begin geworden van
de latere G.W.S.-schouwenklasse!
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De steiger een feit!
In 1936 is het bestuur van de G.W.S. er in geslaagd om, met het uitzetten van in renteloze aandelen onder de leden en met de opbrengst
van de verloting van het voorgaande jaar, het noodzakelijke bedrag
voor de steiger bij elkaar te brengen. 0p maandag zo januari vindt de

aanbesteding van het werk plaats in "Hotel Van Stralen". De negen
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uitgenodigde Grouster timmerlieden zijn allemaal lid van de vereniging, acht ervan hebben ook daadwerkelijk ingeschreven. De laagste
inschrijver is W. Reitsma voor f8z7,- : het werk wordt hem meteen gegund en hij krijgt daarbij de opdracht de steiger te bouwen volgens de
door de heer Bangma opgemaakte tekeningen en bestekvoorwaarden.
0p zaterdag 21 maart vindt de officiële opening plaats. Om drie uur
heet de voorzitter de genodigden, in het bijzonder de burgemeester, de heer J. Poppinga, van harte welkom. De burgemeester geeft
een kort overzicht van de gebeurtenissen, die vooraf zijn gegaan aan
het bouwen van de steiger. Uit zijn toespraak wordt duidelijk dat de
grootste aanleiding het feit is geweest, dat het grote aantal schouwen
en andere bootjes, dat kriskras in de rietwallen van de "Wandelwei"
werd gelegd, te veel schade aan de oever toebracht. Onder de vrolijke
muziek van "Apollo" hijst de burgemeester vervolgens de geelblauwe
G.W.S.-vlag en dan klinken heel toepasselijk over het water de klanken van het Grouster volkslied: "Rôlje, rôlje ... wetterweagen". Daar mee is de opening van de steiger een feit!

Andere verenigingen zijn uiteraard bij de openingsplechtigheid vertegenwoordigd: V.V.V., watersportvereniging "Frisia", G.W.H.1, de
Koninklijke Zeilvereniging "Oostergoo" en zeilvereniging "Lyts Frisia".
De "neisit" vindt plaats in het Theehuis met uitzicht op de eerste zeiIers die vanwege het mooie voorjaarsweer met hun boten op het water van het Pikmeer actief zijn.
Op zaterdag io mei volgt de eerste G.W.S.-wedstrijd van het jaar,
waarmee tegelijkertijd het wedstrijdseizoen wordt geopend. Er zijn
veertig boten aanwezig, verdeeld over zeven klassen.
Het lijkt er eerst op dat de wedstrijd gaat mislukken, omdat het bijna
bladstil is, maar zo langzamerhand komt er toch een klein briesje opzetten. Voor een paar klassen moet de route worden "ingekort".
Leuk om te lezen is daarbij het volgende:
"Bij deze wedstrijd werd voor het eerst gebruik gemaakt van de door
het bestuur aangeschafte startrevolver, wat voor de vereniging een
grote aanwinst bleek te zijn"

Nog geen veertien dagen later, op zaterdag 25 juli staat erbij de G.W.S.
weer wat nieuws op het programma. In het voorgaande verenigingsjaar was er al gesproken over een "estafettezeilerij". Daarop was in
deze jaarvergadering afgesproken om eens een proef te nemen met
een dergelijke vorm van wedstrijdzeilen. Het bestuur heeft besloten
om dat nu vorm te geven.
Er wordt gezeild in acht groepen van elk drie boten: een "Grote
B.M.'er", een "Grouwster sharpie" en een schouw.
Van elke groep zeilt of een grote B.M?er of een schouw het eerste deel
van de uit drie lengten bestaande baan, zodat er ook steeds een grote
B.M.'er of een schouw aan de finish zal verschijnen. Het "overgeven"
bestaat uit het elkaar toesteken van een vlag aan een stok, zodat de
boten niet zo erg dicht bij elkaar behoeven te komen om daarmee
mogelijke aanvaringen te voorkomen.
Over het algemeen zijn de deelnemers niet zo heel erg enthousiast,
"zoo dat de proefwel niet zeer spoedig zal worden herhaald".

De eerstaankomende ploeg bij dit experiment bestaat uit
G. Boorsma met loco, H. de Jong met Nimpf en Sj. Van Stralen mei
Sonja, de tweede ploeg wordt gevormd door S. Leen met Wido,
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J. van der Schaaf met Geja en P. v.d. Berg met Hoants. Er zijn geen prijzen beschikbaar voor deze proefwedstrijd; wel verdeelt de voorzitter
onder de zeilers een kistje sigaren als beloning voor de gedane moeite.
Op zaterdag 13 september wordt de derde en laatste wedstrijd van
1936 uitgeschreven. Voor deze keer wordt er samengewerkt met de
Leeuwarder Zeilvereniging "Voor anker". De "eigen" klassen van de
G.W.S. bestaan uit: 16m 1 A, Grouwster sharpies, schouwen 4,75 X
I42m, 16m2 B, ijzeren schouwen, Akkrumer jollen, 16m2 C, houten
schouwen en "kleine BM".
Geheel volgens de traditie van de G.W.S. worden de prijzen meteen
na afloop van de wedstrijd door de voorzitter met een toespraak uitgereikt aan de winnaars.
De clubtochtactiviteiten zijn dit jaar wat tussen wal en schip terecht
gekomen, want gedurende de hele zomer is er elke zondag wel een
zeilwedstrijd. Het bestuur heeft dus nog geen enkele mogelijkheid
gezien om de voorbereidingen voor een dergelijke tocht te treffen.
Op zondag 20 september is het dan eindelijk zo ver. Het is prachtig
weer met veel zonneschijn en een fijne bries. De organisatoren zijn
bezorgd dat de kleine schouwen het op de Wijde Ee zwaar kunnen
krijgen en daarom wordt er besloten om via De Meer en de Trijehi.tstersleat naar de Greft te laveren en in de Greft dan even op elkaar
te wachten. Het is een prachtig gezicht als de ruim veertig schepen
van diverse soorten gezamenlijk langs de Galle varen.
"In het begin van de Meer ging het nog al heet toe", omdat alles hier "tegelijkertijd bij elkaar" komt en De Meer recht in de wind ligt.

Gelukkig zijn er geen ernstige aanvaringen.
Aan de oostoever van de Greft, tussen Trijehiistersleat en Folkertsleat
(nu Rengerspôle) wordt aangelegd om te wachten op de achterblijvers. Er wordt vervolgens besloten dat het voor de kleinere schouwen
op de Kriiswetters "te ruig" zal worden en daarom zullen deze meteen
de Folkertsleat ingaan, terwijl de grotere schepen dan over de Krüswetters zullen zeilen. Zo vaart men op naar Earnewâld en daar wordt
dan nog even gewacht aan de "polderdyk". De terugvaart gaat door de
Folkertsleat, Greft en le om bij de steiger af te meren.
"Al met al een mooie dag als afsluiting van dit seizoen"
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Voor het jaar 1936 vindt men in de aantekeningen opmerkelijk nieuws:
in de traditionele schouwenklasse 4.75 x I.42m (de z.g. Friese schouw)
is er sprake van het meezeilen van een compleet nieuwe schouw: genaamd Nieuwe Pôlle.
Voor het eerst is er nu sprake van de "ijzeren schouwklasse". De deelnemers in deze klasse hebben de naam zich niet gemakkelijk door
sterke wind en regenbuien te laten afschrikken, in zulke moeilijke
omstandigheden verschijnen de schouwen met hun ervaren bemanningen onverschrokken aan de start.
Er doen nog andere schouwklassen mee: "leeftijd bemanning tot 18
jaar" en "houten schouwen". In deze klassen zeilen de grote en kleinere klassen tegen elkaar en doorelkaar. Dit zijn waarschijnlijk de klassen die zijn overgebleven na de afsplitsing van de "ijzeren schouwen".
De traditionele klasse 4.75 X I.42m zal bij de wedstrijden nog lang van
de partij blijven.
Het is de verdienste van de G.W.S.-bestuurders en -zeilers door
alle jaren heen dat er uiteindelijk meer eenheid in de klasse ijzeren
schouwen is ontstaan. Uiteraard is dat, net als met alle nieuwe ontwikkelingen, niet in één keer gegaan. Geleidelijk is het zover gekomen,
dat er klassenvoorschriften zijn opgesteld betreffende lengte, breedte,
mastlengte, zeilafmeting, uitvoering, uitrusting, enz.
Aan het einde van 1936 is het watersportseizoen voor het bestuur nog
niet afgelopen.
In de loop van de zomer moest het bestuur zich opnieuw bezighouden met de aanlegsteiger. Het blijkt namelijk al snel dat die te klein is
en nu moet onderzocht worden of de steiger vergroot kan worden.
Aan een dergelijke uitbreiding zijn echter hoge kosten verbonden.
Daarom worden de leden op woensdag ii november in "Café Heida"
bijeengeroepen voor een buitengewone vergadering om dit punt
diepgaand met elkaar te bespreken. Er zijn negentien leden aanwezig.
De voorzitter deelt mee dat het bestuur overweegt om de steiger een
extra "oploop" te geven, ongeveer zestien meter van de bestaande

oploop vandaan. Er kunnen op deze wijze 30 schepen een nieuwe ligplaats vinden. De kosten van de uitbreiding worden geschat op f5oo,Tijdens deze vergadering wordt nog heftig van gedachten gewisseld
over de hoogte van dat bedrag: dat zou te hoog zijn, maar H. Bangma,
die ook ditmaal de begroting heeft opgesteld, ontkent dat ten stelligste: de houtprijzen zijn gestegen!
Daarop komt het bestuur met een voorstel om een bazar te organiseren en er wordt gevraagd hoe de leden hierover denken. Er worden
nog wel wat "foars en tsjins" te berde gebracht, maar de meerderheid
vindt het idee van een bazar wel geschikt. Als het bestuur om extra
medewerkers vraagt, bieden zich spontaan tien personen aan. Samen
met het bestuur zullen deze leden de bazarcommissie vormen.
Uit de notulen spreekt altijd een grote saamhorigheid en spontaniteit binnen de G.W.S. Dat positieve gevoel zal het bestuur de moed
gegeven hebben om de uitbreiding van de steiger met volle energie
aan te pakken.
Het bestuur is er zo van overtuigd dat de bazar zal slagen en daarmee
de benodigde bedragen gaat opleveren, dat er meteen met de voorbereiding van de uitbreiding aan de slag wordt gegaan. Op maandag
28 december vindt in café "De Bierhalle" de aanbesteding van dit
werk plaats.
Er zijn zeven Grouster timmerbedrijven uitgenodigd, er hebben
zich ditmaal in totaal acht ingeschreven. De laagste inschrijvers zijn
Tienstra en Laméris voor f 474,70. Aan hen wordt het werk dan ook
meteen gegund. De secretaris sluit op trotse wijze het jaar 1936 af met
de woorden:
"Dit was dan in één jaars tijds 2 aanbestedingen door onze jonge vereeniging, welke zeer zeker met voldoening op het afgelopen jaar kan terug zien."

De activiteiten in het verenigingsjaar 1937 beginnen al vroeg. Op 16
) en 17 januari wordt door de G.W.S. het nuttige met het aangename
verenigd door de grote "happening" van dat jaar, ni. de "Bazar" met
als doel: het betalen van de uitbreiding van de steiger.
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"Na vele voorbereidingen hebben bestuur en bazar commissie de groote zaal
van Hotel Oostergoo in een waar kermisterrein veranderd. Vele attracties
als, spijkerslaan, touwtrekken, blikgooien, rad van avontuur, draaitafel,
Russische keuken en niet te vergeten de grabbel manden en een Somnambule trokken velen naar de zaal.
Na een optocht door het dorp met Apollo voorop trok om drie uur reeds
het halve dorp achter de muziek naar binnen en het is vol gebleven tot
Zondag avond alles totaal uitverkocht was.
Massa's borduurwerk, kleedjes, houtsnijwerk enz. alles door de Grousters
en zelfvan daar buiten voor de Vereen: gemaakt, stapels banket, tientallen
doozen bonbons gaan er door als koek. Heel Grouw en de jeugd niet te vergeten hebben dan ook een paar dagen gehad om nooit te vergeten. Tot slot
de trekking van een drie tal verlotingen op de volgende Maandag avond en
de G.WS. heeft ruim voldoende geld in 't laadje om de steiger geheel zoo als
deze reeds is besteld te kunnen voldoen. Voor allen die hier aan meegewerkt
hebben een prachtig succes."

Op dinsdag 2 februari 1937 wordt de Ze jaarvergadering van de G.W.S.
gehouden in "Hotel van Stralen". Uit het verslag blijkt dat het de ver eniging G.W.S. financieel goed gaat. De voorzitter doet, als beheerder
van de steiger, verslag van de financiële toestand. De inkomsten zijn,
met inbegrip van de renteloze aandelen, f1o55,96, terwijl de uitgaven
f 1001,83 1/2 bedragen. Van de renteloze aandelen worden er op deze
jaarvergadering twaalf nummers weer uitgeloot.
In de rondvraag komt er nog een aantal interessante zaken aan de orde:
Pietersma vraagt om een gedeelte van het terrein achter de steiger in
te richten voor het hellingen van schouwen. Het antwoord is dat het
de bedoeling is dat riet en gras van dit terrein niet beschadigd wor den; het is dus niet mogelijk om aan de vraag te voldoen.

Dan zegt burgemeester Poppinga echter dat door de gemeente zo
mogelijk een deel van het terrein achter de schiphuizen van Tasma
waarschijnlijk wel beschikbaar gesteld kan worden, de gemeente zal
dit nader met het bestuur gaan overleggen en bespreken.
K. Terpstra wijst er op dat er aan de uiteinden van de steiger, die volgens de informatieborden vrijgehouden moeten worden voor op- en
aftuigen, veel schepen aanleggen die vervolgens de hele zondag blijven liggen. De voorzitter vraagt aan alle leden om hierop toe te zien,
omdat het bestuur alleen niet bij machte is om dit te controleren.
De breedte van de ligplaatsen levert soms problemen op, die kunnen
misschien verholpen worden door onderling te gaan ruilen.
Burgemeester Poppinga vraagt of het niet tijd wordt dat de G.W.S.,
vanwege al de bezittingen, de koninklijke goedkeuring gaat aanvragen.
Omdat een dergelijke aanvraag, afgezien van de noodzakelijke aanpassingen van de verenigingsstatuten, fo,- gaat kosten, gaat men eerst

nog maar aan het voorstel voorbij, alhoewel het bestuur de noodzaak
wel heel goed begrijpt.
De heer Kleefstra merkt op dat er aan de regel: "24 uren maximale aanlegtijd" niet genoeg de hand wordt gehouden. De voorzitter
reageert door te stellen dat de mensen in de eerste plaats zelf zo fatsoenlijk moeten zijn om zich hieraan te houden, maar dat het bestuur
zich anders genoodzaakt zal zien maatregelen te nemen. Er wordt wel
wat begrip voor de overtreders gevoeld, omdat er op andere plaatsen
ook al niet zo heel veel ligplaatsen beschikbaar zijn...
VS

Op zondag 9 mei wordt het zeilseizoen geopend met een clubtocht.
Jammer genoeg is er deze middag voor al in het begin maar weinig wind,
zoo dat de vloot slechts langzaam op de Kromme Ee aan drijft. De motor
"Mar en Ie" waar op de leden met een huisgenoot welke geen boot bezitten vrije toegang hebben neemt de kleine schouwen dan ook al spoedig op
sleeptouw om ze naar de hoek Kromme Ee Jansloot te slepen waarde grootere schepen ten slotte allen noch zeilende aankomen. Daar er te weinig
wind is om nog verder op te gaan wordt besloten langs de lansloot terug te
varen, nu de wind iets meer door komt uit het Noord Oosten kunnen allen
nog flink zeilende thuiskomen en is het al met al toch nog een mooie middag geweest."

Op zaterdag 23 mei volgt dan de eerste wedstrijd van het seizoen. Het
is prachtig zeilweer en er staan 51 boten ingeschreven, die ook allemaal van start gaan. Uit het verslag van deze zeilwedstrijd kan men
het volgende opmaken:
"De ijzeren schouwen, nu allemaal met niet meer dan rrm2 tuigoppervlak
leveren een prachtige strijd. De eerste prijs wordt gewonnen door "Swâlker",
de premie (tweede prijs) was voor de "Woelwetter".

In de klasse houten schouwen zijn er dan nog maar 4 deelnemers,
terwijl de klassieke schouwenklasse 4.75 x L42m, z deelnemers telt.
Op zondag 27 juli volgt de tweede wedstrijd:
"1-let leek er 's morgens weinig op dat het zeilersweer zou worden, want
afschoon het mooi zomer weer was, was er in 't geheel geen wind. Gelukkig
kwam er tegen de middag nog een mooi koekje door zetten, zoo dat enkele
klassen zelfs nog alle 3 routen konden afzeilen".

Er doen deze keer 9 ijzeren schouwen mee. Zij leveren een prachtige aanblik bij de start. "Woelwetter" wordt eerste en "Brûser" tweede. Verder zijn er 4 "jongensschouwen" van de partij en er zijn ook
4 schouwen 4.75 x I.42m aanwezig. De klasse "houten schouwen"
wordt voor deze wedstrijd niet genoemd.
Op zondag 5 september staat er weer een clubtocht op het programma.
Nu staat er "in dikke koelte", zodat
"De tocht nu toch eens over de Hooidammen en Prinsenhof gedaan kan
worden. Er is als steeds voor onze tocht een flinke belangstelling, er ligt
dan ook een hele vloot aan de Kromme Ee als bij de hoek van de Jansloot
in de Oostwal voor het eerst halt wordt gehouden om op de achterblijvers
te wachten, daar alles zoo goed als bezeilt is zijn de laatsten ook spoedig
gearriveerd, zonder hulp van Leen welke deze keer met z'n Kromhout voor
sleepboot mee is. Van hier gaat de tocht over de Hooidammen waarde
brugwachter in één keer draaien, een goede beurt maakt, via de hooidamsloot is spoedig het Prinsenhof bereikt waar na in de Fokkertsloot nog een
poosje in de Noordwal aan wal wordt gegaan, waarna de tocht langs de
Graft en Ee weer bij de steiger eindigt.
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Op de volgende zondag (12 september?) houdt de G.W.S. de laatste
wedstrijd van het seizoen. Er staat een behoorlijk harde wind, zodat
van de 62 ingeschreven deelnemers er 12 afwezig blijven. De secretaris geeft zijn mening:
"maar hiervoor hoeven de zeilers toch niet bang te zijn."
Bij de ijzeren schouwen is de Nut en Nocht de enige afwezige, de anderen leveren een mooie strijd. De eerst aankomende is Sylnocht en
de daaropvolgende is de Brûser.
Van de houten schouwen verschijnt alleen Farnocht aan de start,
daarom wordt deze deelnemer bij de klasse schouwen 4.75 x I.42m
ingedeeld. Het is enigszins onduidelijk of er dan nog slechts 2 houten
schouwen deelnemen. De uitslag vermeldt namelijk dat Famocht op
deze wijze alleen Tietje als concurrent heeft! Verder is er in het verslag
sprake van 3 "jongens".
Door deze berichtgeving krijgt men de indruk dat in deze jaren "it
hout" geleidelijk moet ruimen voor "it izer"...
Langzamerhand beginnen zich de contouren van de huidige G.W.Sschouw af te tekenen.
Op de jaarvergadering van 1937 stelt het bestuur voor om voor
de klasse "ijzeren schouwen" als maximum iim 2 aan zeiloppervlakte voor te gaan schrijven. Dit levert dan nog wel behoorlijk
wat discussie op, maar bij de stemming blijkt dat er maar een klein
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gedeelte van de aanwezigen zich tegen het besluit verzet en zo wordt
het voorstel tenslotte met algemene stemmen aangenomen.
In de "rondvraag" verzoekt Harm de Jong het bestuur om de zeilvereniging van Drachten-Veenhoop te polsen om ook daar de klasse
ijzeren schouwen te laten zeilen. De voorzitter zegt dit toe.
Schijnbaar heeft dit ook tot resultaten geleid, want wij lezen aan het
slot van verslagjaar 1937:
"Valt nog te vermelden dat op verzoek van onze Vereeniging de Zeilv.
Drachten-Veenhoop de klasse "ijzeren schouwen" beide dagen liet zeilen
waar een mooie vloot, alle G.W.S. leden, vertegenwoordigd waren, voor
onze vereeniging een mooie reclame."

Het deelnemen aan zeilwedstrijden betekent voor de individuele eigenaren van boten in deze jaren zeker ook financiële inspanningen:
"It wieyn '37 doe't ik myn earste skou kocht. In nij tûch der op fan Sjoerd
Ulbes (de Vries) en op Himelsfeartsdei hurdsile! it waaide hurd, mar ik koe
itfansels net litte. Myn maten skousilers stiene ûnder de luif en it kommentaar wie "no hat er in gloednij spul en sylt ityn ien kear oan stront" Wy ha
noait in oar tûch hôn.
(Jan Beeksma)

Het G.W.S.-jaar 1938 gaat in het begin van januari van start met een
» lezing van Mr. Dr. Hoogland over de uitwijkbepalingen van het B.A.R.
(Binnen Aanvaringsregelement). De bovenzaal van "Hotel Oostergoo"
is geheel gevuld met belangstellenden als de spreker op duidelijke en
gemoedelijke wijze de meest voorkomende gevallen bij de gewone
vaart bespreekt.

4

"Na de pauze vertoonde spreker een mooie serie lantaarn platen, van het
Friesche waterland waarbij de mooiste plekjes uit de omtrek en aardige
foto's van zeilwedstrijden en skûtsjesilen welke zeer in de smaak vallen."

januari wordt de 3C Algemene Vergadering gehouden in "Café
Heida". De voorzitter laat in zijn openingswoord weten dat het ledental flink vooruit is gegaan en dat de ligplaatsen in de steiger allemaal in
gebruik zijn. Naast de normale bestuurlijke aangelegenheden vraagt
een aantal bijzondere punten de aandacht. Zo blijkt dat het hellingterrein achter de schiphuizen van Tasma nog steeds niet is ingericht,
omdat hiervoor zowel voor de gemeente als ook voor de vereniging te
weinig geld beschikbaar is.

Op 27

Het bestuur is echter van plan te proberen dat wel voor elkaar te krijgen.
Er is door de vereniging aan B en W gevraagd om de straatlantaarn bij
de steiger tot een z.g. "nachtbrander" te promoveren- B en W hebben

hieraan echter niet willen meewerken.

Van het kampeerterrein aan de Wijde Ee wordt te weinig gebruik
gemaakt. Het bedrag van f 4,- dat daarvoor als huur in rekening
gebracht wordt, heeft het bestuur tot het besluit gebracht om op te
zeggen. Als alternatief stelt het bestuur voor om een terrein te gaan
huren op de hoek van de (uitgediepte) Geau en Lits. De vergadering
gaat hiermee akkoord. Op het verzoek van De Meeuwen om het terrein aan de Ee gemeenschappelijk te huren, wil het bestuur dan ook
niet meer ingaan.
De voorzitter deelt verder nog mee dat de L.W.S. het terrein aan de
Eagehoek te koop heeft aangeboden, maar omdat er voor zoiets toch
geen geld in kas is, heeft het bestuur van deze mogelijkheid tot koop
afgezien.
Vervolgens wordt er gemeld dat het bestuur de leuning van de steiger wil laten schilderen, omdat de carbolineum aflaat aan kleding en
zeilen.
Meer discussie levert het verzoek van Frisia, om op "Kermis Zondag"
een onderlinge wedstrijd te houden, omdat deze vereniging door het
samenvallen met de Sneekweek geen open wedstrijd organiseren
mag. Er wordt besloten op dat verzoek in te gaan.
Hoewel de G.W.S.-verenigingskas weinig vulling heeft, lijkt de financiële situatie de steiger betreffende, goed in orde: zo langzamerhand
worden de schulden op regelmatige wijze afbetaald door het "uitloten" van de renteloze aandelen.
Tijdens de rondvraag komt er van Kalsbeek de vraag om in de volgende winterperiode een avond te organiseren waarop het wedstrijdreglement behandeld gaat worden, op dezelfde wijze als nu met het
B.A.R. is gebeurd.
Er wordt ook gevraagd of er bij Tryntsje Pôle een ton gelegd kan worden, om bij het wedstrijdzeilen het gedrang om het eilandje wat te
beteugelen. Het bestuur heeft geen bezwaar tegen het voorstel, maar
het antwoord is dat er geen geld voor is!
Op 3 april bezoekt een tiental G.W.S.-leden, samen met een paar leden van de A.W.S. per autobus de H.I.S.W.A. te Amsterdam. Het is
slecht weer, maar door gebruikmaking van een modern vervoermiddel als de bus, is de tocht toch bijzonder geslaagd. Voor de liefhebber
op het terrein van de watersport is er veel te bekijken.
Witteveen brengt naar aanleiding van het verzoek "de behandeling
van het wedstrijdreglement" naar voren, dat er nu nog niet zo vaak
geprotesteerd wordt, maar in de toekomst niet zal uitblijven. Er wor-

den door de zeilers namelijk vaak en veel "rûge oertrêdings" gemaakt,

vooral de "ijzeren schouwen" eisen bij Tryntsje Pôle meestal ruim
baan, zonder dat ze zich daarbij ook maar op "enigerlei wijze" iets van
hun "houten kollega's" aantrekken.
Er wordt besloten dat bij voldoende deelname er ook weer een wedstrijd zal worden uitgeschreven voor de "jongensschouwen". Er moet
wel voldoende deelname zijn, de jeugd heeft het dus zelf in de hand
of deze klasse bestaansrecht gaat krijgen.
Op zaterdag 28 en zondag 29 mei viert de V.V.V. het 25-jarig jubileum.
Dat betekent voor de G.W.S. het ontplooien van nieuwe activiteiten.
Onder leiding van het G.W.S.-bestuur worden er op zondagmiddag
verschillende wedstrijden uitgeschreven. De "ijzeren schouwen" houden een gewone wedstrijd; er doen veertien schouwen mee. Bovendien is er een kanoroeiwedstrijd, zijn er roeiwedstrijden in schouwen,
wordt er "snelgeboomd" in baggerbakken en neemt men gekostumeerd deel aan estafetteroeien in ijzeren schouwen.

"Het een zoo wel als het ander viel zeer in de smaak van het talrijke publiek
dat bij het Theehuis en op de wandelweg stond. De prijzen bestonden uit
door de jubileerende vereeniging aangeboden herinneringsborden, welke
's avonds op het groen door de voorzitter der feestcommissie werden uitgereikt."

Op zondag 12 juni volgt dan de eerste gewone ledenwedstrijd. Er
worden 58 deelnemers ingeschreven, maar daarvan verschijnen er 10
niet aan de start.
"De ii ijzeren schouwen, thans gemakkelijk te onderscheiden aan de vaste
nummers leverden als steeds een mooie start."

4

Er zijn bij deze wedstrijden 6 "houten schouwen" aanwezig, die onderling de strijd aangaan. Dat er in deze klasse steeds minder eenheid
valt waar te nemen, maken wij op uit de volgende aantekening:
"Zes houten schouwen waar onder er waren met tuigen als boeiers" en "De
Grouwsters bleken met hun veel kleinere tuigen niet tegen hun Leeuwarder
concurrenten op te kunnen."

De klasse 4.75 X I.42M zeilt nog altijd als afzonderlijke klasse mee.
Omdat de zeilvereniging Frisia in verband met de Sneekweek geen
open wedstrijd mag houden, houdt de G.W.S. voor haar de tweede
wedstrijd op "merke-snein" 14 augustus. Er staat deze middag een
mooie "koelte", zodat er met veel plezier kan worden gezeild. De verslaggever van de vereniging schrijft:
"Een mooie kamp bood de klasse "ijzeren schouwen' Sylnocht had met de Tnje
Broerren eerst de leiding. Deze zakte echter geheel af. Famocht wist op de eerste
prijs beslag te leggen en hiermede tevens de door de Heer Braam aangeboden wisselbeker definitief te winnen. Equalité haalde van vierde op tot tweede, Karekiet
zelfs van no 7 tot derde, Swâlker van zesde tot vierde en de Pôlle van 9 tot een

vijfde plaats, waaruit wel blijkt hoe er in deze klasse weer om werd gevochten."

Het deelnemersveld van de klasse "grutte houten skouwen" bestaat geheel uit "Leeuwarders". In de klasse "kleine houten schouwen" werd
maar weinig strijd geleverd. Er staan drie schouwen 4.75 x I.42m op
de lijst, waarvan er één niet aan de start verschijnt en een andere met
averij krijgt te kampen. De derde schouw Sylnocht wint zo dus wel
heel gemakkelijk.
Bij deze wedstrijden is er ook sprake van een nieuwe klasse: Tikmeer
kruiser", met twee deelnemers.
Op 23 juli houdt de G.W.S. op een werkdag een wedstrijd ter gelegenheid van het Congres van Brandweercorpsen en op 14 augustus een
dergelijke wedstrijd ter gelegenheid van de bijeenkomst van de N.O.G.
Beide wedstrijden worden als "geslaagd" beschouwd. Men mag veronderstellen dat de G.W.S. de watersport op deze wijze tot promotieobject voor een breder publiek maakt.
De laatste en derde wedstrijd van de G.W.S. wordt verzeild op zondag
ii september. Er is een recordaantal deelnemers, namelijk negenenzestig, waarvan er slechts twee niet "opkomen".
Er nemen vijftien ijzeren schouwen aan de strijd deel, Bruiser (nummer io) wint deze wedstrijd.
Omdat er bij Wartena ook een schouwenwedstrijd wordt georganiseerd, zijn de Wergeaster en Leeuwarder schouwzeilers bij deze gelegenheid afwezig. Daarom zeilen de twee Grouster ("grutte houten")
schouwen nu mee in de klasse 4.75 X 1.4 2m. De vier kleine houten
schouwen laten niet veel onderlinge strijd zien. Voor de eerste maal
zeilt deze keer de klasse 30m 1 mee. Er verschijnen zes boten aan de
start, die samen een prachtige strijd leveren. De traditionele prijsuitreiking op "it Eilân" vindt met haastige spoed plaats: er is een bui op
komst, hoewel het de hele dag prachtig weer is geweest.
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Op 18 september volgt dan nog weer een laatste clubtocht. Deze tocht

gaat gepaard met een prachtige wind en de tocht verloopt zonder
problemen. Hij gaat langs het bekende parcours: Jansleat, Headammen en Alde Feanen.
"Op de hoek Jansloot werd aangehouden om op de kleine schouwen te

wachten en tevens om de dubbeltjes bruggeld voor de hooidamsbrug op
te halen, daar anders de brugwachter nog al eens een dubbeltje te weinig
ontvangt."

De tocht eindigt tenslotte weer bij de steiger.

A (

De notulist sluit dit jaar af met de mededeling dat er van het kampeerterrein aan de Geau bijzonder veel gebruik is gemaakt, over het
algemeen voldoet dit terrein dus veel beter dan het eerdere terrein
aan de Wijde Ee. De vereniging groeit voorspoedig: op i januari van
1938 was het ledental 277, inclusief 8 juniorleden en 8 donateurs, de
G.W.S. hoopt dat het volgende jaar de 300 gehaald kan worden.
1938 is het jaar van het bestuursvoorstel om tot het aanbrengen van

vaste nummers in de zeilen van de ijzeren schouwen over te gaan.
Om tot een toewijzing van de nummers te komen, schijnt er onder
de schouwzeilers te worden geloot. Over de nummers ii en 13 is er
nogal veel commotie. Volgens de geharde zeilers zijn dat "ongeluknummers". Na een hoog opgelopen discussie wordt er uiteindelijk
besloten om één van de twee nummers uit te loten, de andere wordt
dan eerst nog "ingehouden". Sjouke de Vries krijgt zodoende nr. 13 toegewezen. Pas veel later (in 1956) heeft Bouke Bruinsma te Grou nr. ii
gekregen. Op deze wijze zijn er in 1939 reeds 22 nummers uitgegeven,
een paar jaar later, in 1941, staan er al 28 geregistreerde schouwen te
boek.
Ook wordt vastgelegd dat de zeilen door de G.W.S. zullen worden gekeurd. Er heeft zich namelijk in Drachten-De Feanhoop een geval van
diskwalificatie van een G.W.S.- lid voorgedaan, vanwege een te grote
tuigage. Deze gebeurtenis wo dt op de ledenvergadering nog eens
door wedstrijdleider H. Wittev en uitgelegd.
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Misschien speelt zich bij dit voorval de volgende anekdote af, hoewel
men er rekening mee moet houden dat het verhaal door de jaren heen
wel wat is opgesmukt:
"In bekende skousiler wurdt der by de silerij te Drachten-Feanhoop troch
syn konkurrinten op oansprutsen dat syn tách folie grutter is as it tách fan
harren. Dat lang om let wurde de seilen op de grán op elkoar lein, om oan
te toanen dat it al of net wier is en... it docht bliken dat der yndied wol wat
fan oan is...
Hoe moat it no? Der wurdt áteinliks dochs mar syld!
By de start prestearret ien fan de leden fan de wedstrydkommisje it om by it
startskot fan de skouwen mei de hagel fan syn gewear troch it seil fan de boppeneamde skousiler te ijkten! ferhaal giet ek dat de oarsaak dêr wer fan
west hat dat der al aardich yn it gleske sjoen wie troch de kommisjeleden...)
Op it. "oanroppen" protest fan de skousiler folget dan as antwurd fan de
kommisje "Dat hindert neat, hear, want dyn tách is ommers dochs te grut!"
:

Wedstrijdcomité met
jachtgeweer!

Na een hevige en diepgaande discussie wordt het bestuursvoorstel
tot reglementering van de zeilgrootte aangenomen en daarom zal
aan de commissie van Drachten-De Feanhoop worden gevraagd om
deze klasse opnieuw uit te nodigen en dan uiteraard onder de G.W.S.bepalingen.
Er wordt in deze tijd niet alleen meer bij Grou wedstrijdgezeild in
schouwen, maar dus ook al in de omliggende plaatsen als Warten,
Earnewáld, De Feanhoop, Akkrum en Terherne. Er is zo een echte
schouwenklasse ontstaan en de Grouster schouwzeilers gaan vaak in
een "ploech" naar zulke zeilevenementen toe.

Het verenigingsjaar 199 begint met de 4e Algemene Vergadering op
27 januari in "Café De Bierhalle". Wat het hellingterrein betreft, blijkt
er nog niet veel te zijn opgelost. Het terrein achter de schiphuizen
blijft ongeschikt vanwege de grote hoeveelheden "blik".

De G.W.S. zal dit jaar meedoen aan een groepswedstrijd van de De
Meeuwen; het bestuur zal zijn best doen om daarvoor de beste zeiIers onder haar leden beschikbaar te krijgen. Het blijkt dat het vrij
vaak voorkomt dat "jongens" van leden bij de wedstrijden "sturen".
Daarom zal deze jongens worden gevraagd om zich als lid van de vereniging op te geven.
Omdat er bij de aanlegsteiger moet worden gebaggerd, stelt het bestuur voor om de vergoeding voor de ligplaatsen met f 0,25 te verhogen. Op deze wijze moet het mogelijk worden om de kosten, zonder
een verloting of iets dergelijks, te dekken. Dit voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
De heer Witteveen komt opnieuw met de opmerking dat er bij het
ronden van Tryntsjepôle altijd veel gedrang ontstaat en dat er op deze
wijze veel aanvaringen plaatsvinden. Daarom wordt besloten daar in
het vervolg een boei te leggen.
Men kan lezen dat er ook al heel vroeg in de geschiedenis van onze

vereniging sprake is van milieuproblematiek en -zorg: de heer

Sj. de Vries merkt namelijk op dat de motorbooteigenaren veelal de
motoren van de boten bij de steiger schoonmaken en dat de "olierommei overboord wordt gekieperd", waardoor de andere schepen, vooral
de naastliggende, ernstig worden vervuild! De voorzitter zegt toe
dat de betrokkenen hierop gewezen zullen worden. Men kan hieruit
opmaken dat de watersporters zich toen over het algemeen nog niet
druk maakten om de invloed van de olie op de kwaliteit van het water!
Er wordt in de vergadering ook gevraagd weer te willen voorzien in
een sleepgelegenheid bij de clubtochten, omdat sommige deelnemers
de laatste keer uren te laat binnen kwamen en helemaal verregend
waren. De vereniging zal op dit verzoek actie ondernemen, alhoewel
er hoge kosten aan verbonden zijn.
Er gaan stemmen op dat de binnenste omloop van de steiger behoorlijk slap is en dat er daarom voorzieningen moeten worden getroffen.
Gevraagd wordt om buiten de steiger dukdalven te plaatsen, zodat de
grotere boten dan met de kop voor de steiger kunnen komen, maar de
aanwezigen vinden dat die dan behoorlijk ver in het vaarwater zullen
komen. Het onderhoud van de steiger zal in deze geschiedschrijving
nog wel vaker aan de orde komen!
H. Zetzema vraagt om het plaatsen van een "beaken" op de hoek van
de Galle. Het bestuur zal hierover in overleg treden met de V.V.V.
ln de jaarvergadering wordt diepgaand gediscussieerd over de wijze
van tuigagemeting van de "ijzeren schouwen", waarna tenslotte het
door Stelwagen ontworpen reglement wordt aangenomen.
De heren H. Bangma en L. Stelwagen worden tot meters benoemd.
Het "eerste reglement" is bewaard gebleven. De G.W.S. beschikt in
haar archief nog altijd over de z.g. "meetboekjes": hierin werden de
registraties van metingen van zeilen en fokken genoteerd. Het oudste
boekje is van iç en achterin dat boekje vindt men ook het met de
hand geschreven reglement terug. Om een beeld te schetsen van de
ontwikkelingen binnen de klassenvoorschriften volgt hierbij dit eerste volledige reglement:

r'

"Grouw Jan 1939.
Reglement voor het meten der tuigen van de 11m 2 ijzeren schouwen der
G.WS., vastgesteld op de algemene vergadering op 27Januari1939 bij
Veenstra alhier.
Uit en door de Leden worden op de Alg. vergadering 2 personen benoemd
voor den tijd van 3 jaar, die de tuigen der ijzeren schouwen zuilen meten.

r-i-

Deze metingen zullen geschieden volgens onderstaande bepalingen:
Zeil en fok worden strak getrokken aan alle hoeken en vervolgens los en
geheel vlak op de grond gelegd.
Alle kanten van zeil en fok worden nu gemeten van hart kous tot hart kous.
Van het zeil wordt nu de lijn van spriet- tot halshoek gemeten.
Op deze lijn worden vanuit de rak- en schoothoek de kortst mogelijke
diagonalen gemeten.
Van de fok wordt deze diagonaal gemeten vanuit de schoothoek op de
vaarstaag.
De ronding van een tuig wordt niet meegerekend.
In fok en zeil mogen geen baleinen voorkomen.
De aldus ontstane driehoeken worden door elk der meters afzonderlijk
uitgerekend, (zoo mogelijk direct)
De beide uitkomsten worden nu vergeleken, het gemiddelde hiervan zal als
uitkomst gelden welke niet hoger dan 11m 2 mag zijn.
Na goedkeuring worden zeil en fok door de meters van het G.W.S. stempel
voorzien en genummerd.
Indien een tuig, dat wordt aangeboden naar het oordeel der meters te krap
in de lijken genaaid zit, of dat op één of andere manier de oppervlaktemaat
zou kunnen worden ontdoken, hebben de meters het recht dit tuig voor
meting te weigeren.
Elke 1e meting of aanbieding daarvoor is kosteloos, voor elke volgende
meting zalf 0,50 verschuldigd zijn aan de G.WS.
1-let voor meting benoodigde materiaal wordt door de G.WS. beschikbaar
gesteld, doch blijft het eigendom der vereeniging.
Wordt het tuig door de meters afgekeurd of geweigerd, dan kan de eigenaar
van het tuig bij het Bestuur der G.W.S. in beroep gaan.
In het bijzijn van één of meer bestuursleden en de eigenaar van het tuig
wordt dit dan nogmaals gemeten.
De alsdan verkregen uitkomst is beslist bindend.
Alléén leden der G.W.S. kunnen hun tuig ter meting aanbieden.
Aan onderlinge wedstrijden door de G.W.S. uitgeschreven, mag alléén worden deelgenomen (in de ijzeren schouw klasse) met een gemeten en genummerd tuig.
Het Bestuur der G.WS. heeft ten alle tijden het recht om een tuig dat naar
hun mening hiervoor in aanmerking komt, te laten hermeten."
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De klasse "ijzeren schouwen" zal men in het vervolg laten zeilen in
een A-klasse en een B-klasse.
Op de vergadering vraagt men zich af of er ook een wisselprijs in de
klasse "ijzeren schouwen" verzeild kan worden. De voorzitter antwoordt dat dit geen bezwaar oplevert, maar dan moet er wel iemand
opstaan die een wisselprijs beschikbaar stelt!
Ook voor andere zeilklassen worden er nieuwe regels gesteld. Het bestuursvoorstel om in de 16m ,-klasse de prijswinnaars in de B-klasse
te laten verhuizen naar de A-klasse en de laatstaangekomene in de
A-klasse te laten verhuizen naar de B-klasse wordt na een korte bespreking aangenomen.
Op i maart 1939 houdt de heer A. van Gool uit Hommerts een lezing
over het wedstrijdreglement. De bovenzaal van "Hotel Oostergoo" is
flink bezet. Voor de pauze behandelt de spreker de artikels uit het reglement en na de pauze komen de "drege gefallen" uit de praktijk aan
de orde. Het is voor de leden een leerzame avond, die pas om ii uur
is afgelopen.
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De eerste clubtocht wordt georganiseerd op hemelvaartsdag 18 mei.
Er staat een mooi briesje uit het noorden als er om z uur s middags
van de steiger wordt vertrokken. Omdat het later op de middag wat
stiller wordt, probeert een ieder op eigen gelegenheid thuis te komen.
Het op elkaar wachten heeft dan natuurlijk niet zoveel zin meer. Er is
toch nog sprake van een mooie tocht, waaraan veertig boten hebben
meegedaan.
Vervolgens maakt de vereniging in het jaar 1939 een start met de afhandeling van het normale wedstrijdschema: de G.W.S.-wedstrijden
zijn op zondag 21 mei en zondag 16 juli, terwijl de laatste wedstrijd
wordt afgelast vanwege de mobilisatie.
In mei wordt er gezeild in ii klassen en er zijn 59 deelnemers, hieruit
mag worden opgemaakt dat het wedstrijdzeilen te Grou in populariteit toeneemt. Eerst staat er nog niet veel wind, maar later komt er
nog een "aardige koelte" opzetten en zodoende kan er dus toch nog
behoorlijk goed gezeild worden.
Ook tijdens de wedstrijd van juli staat er een mooi windje, zodat er
gemakkelijk drie routes kunnen worden volbracht. Er zijn nu zelfs 65
deelnemers in io klassen. Van beide wedstrijden wordt gezegd dat ze

bijzonder goed zijn geslaagd.

De schouwen zeilen ook dit jaar weer in de bekende klassen: ijzeren
schouwen A, houten schouwen, jongensschouwen, en de B-klasse
ijzeren schouwen. Voor het eerst missen wij in het verslag de klasse
4.75 X i.zm schouwen!
Het volgende jaar zal de vereniging G.W.S. vijf jaar hebben bestaan,
het bestuur krijgt van de leden mandaat om te gaan bekijken of hieraan aandacht kan worden besteed.
Tot besluit wordt er aan het eind van dit jaar nog vermeld dat de
ledenadministratie 305 leden en 7 donateurs telt. De grens van 300 is
dus bereikt en overschreden.
ZEIL-VEREENIGING ,,G.W.S."
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De mobilisatie heeft het bestuur doen besluiten dat er geen feestelijk
tintje meer aan het vijfjarig bestaan van de vereniging zal worden gegeven:
"Helaas heeft ook hier de mobilisatie een kink in de kabel gebracht, zoodat,
gezien de tijdsomstandigheden, hiervan werd afgezien."

Cn

In de 21e eeuw levend, weet men, terugkijkend, natuurlijk heel goed
hoe de ontwikkelingen en omstandigheden betreffende oorlog en
vrede zich in de komende verenigingsjaren '40-'45 voor de wereld
zouden ontvouwen. Die hebben dan ook diepgaand invloed gehad op
de persoonlijke levensomstandigheden van een groot aantal mensen.
Wij verbazen ons er echter over hoe snel de gemeenschap het recreatieve element, waartoe ook de watersport behoort, na de inval van
1940 weer probeert op te pakken. Daar spreekt veerkracht uit.
Soms slaagt men hier volledig in, soms moeten plannen worden opgegeven. Achteraf moet men concluderen dat er zich in deze jaren
zeer ernstige en diepgaande gebeurtenissen hebben afgespeeld. Men
krijgt uit de verslagen de indruk dat de watersport juist toen een
belangrijke functie heeft gehad. De recreatieve activiteiten op watersportgebied, ook die van de G.W.S., hebben de liefhebbers en de
leden de gelegenheid gegeven om, even wegdromend op het water,
voor een poosje te ontkomen aan de zorgen van de "tijdsomstandigheden".

Het jaar 1940 begint net als de voorgaande jaren: op 29 februari houdt
de G.W.S. haar 5e Algemene vergadering, 's avonds om half acht in
het Theehuis bij H. Zetzema. Vanwege het vijfjarig bestaan geeft de
voorzitter in een kleine toespraak een kort overzicht van het verenigingsverloop over de eerste vijf jaren. Voor deze gelegenheid is de zaal
enigszins feestelijk versierd en er wordt de aanwezigen door het bestuur een gratis consumptie met een sigaar aangeboden! Dat wordt
met applaus begroet. Tijdens de vergadering wordt er een mooi versierde oranjekoek door bakker Haites bezorgd, de gulle gever blijft
onbekend. Op het voorstel van één van de leden wordt de oranjekoek
"verder maar aan de zorgen van het bestuur overgelaten"

De voorzitter memoreert in zijn rede dat de vereniging van 35 tot 305
leden en 7 donateurs doorgegroeid is. De secretaris is vanwege de mobilisatie helaas afwezig, de penningmeester neemt daarom zijn taak
over. Ook financieel gaat het de vereniging nog steeds goed. De heer
H. Witteveen wordt op voorstel van het bestuur tot starter benoemd.
Witteveen maakt van de gelegenheid gebruik erop te wijzen dat er in
het vervolg meer aandacht moet worden gegeven aan de rode wedstrijdtekens, dit om misverstanden te voorkomen.
Het verslag van de behandeling van de huishoudelijke zaken versterkt
het beeld dat de vereniging, bestuurlijk gezien, een steeds duidelijker
structuur krijgt.

Het wedstrijdschema moet dit jaar door overmacht nog nader worden aangepast: uit het jaarverslag blijkt dat de eerste wedstrijd vastgesteld is op Pinksterzondag iz mei.
"Zooals bekend, was er echter geen sprake van dat deze wedstrijd door kon
gaan; reeds waren verschillende aangiften binnen gekomen en het bestuur
had de nodige maatregelen getroffen, toen de vrijdag voor Pinksteren het
reeds lang gevreesde, werkelijkheid werd: De oorlog was uitgebroken."

Op zondag
gehouden.
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mei wordt de eerste clubtocht van het nieuwe seizoen

"Hoewel de toestanden nog zeer veel te wenschen overlieten, meent ons
bestuur, mede om te trachten de zeilsport weer aan te moedigen, deze clubtocht te moeten laten doorgaan."

'N

Deze clubtocht slaagt bijzonder goed. Om twee uur 's middags vertrekken de schepen van de steiger, een vloot van wel 30 zeilboten, met
ideaal zeilweer. De tocht gaat over de Pikmar, de le, door de Jansleat
tot aan de Kromme le, waar even gestopt en aangelegd wordt. Dan
betrekt echter de lucht en dreigt het te gaan regenen en dus wordt er
al spoedig besloten om weer terug te gaan. Omstreeks vijf uur komt
de vloot weer bij de steiger aan, nog steeds is het droog en zo kan de
zeiluitrusting zonder problemen worden opgeborgen.

i2)

Begin juni heeft het bestuur geprobeerd, (ook op aandringen van
sommige leden) de uitgestelde Pinksterwedstrijd alsnog te gaan
uitschrijven. Helaas volgt er een "resolute" weigering van de burgemeester om hiervoor toestemming te geven.
Al een paar weken later heeft het standpunt van de burgemeester een
"radicale wijziging" ondergaan: de tweede onderlinge zeilwedstrijd op
zondag 30 juni kan gewoon doorgaan!
Zo heeft de G.W.S. de eer om de eerste zeilwedstrijd van het seizoen in de omgeving van Grou te mogen uitschrijven. Het is op deze
wedstrijddag prachtig weer, er staat echter niet veel wind, vooral
tijdens het zeilen van de eerste routes. In totaal staan er 55 boten
ingeschreven, maar daarvan verschijnen er rz niet aan de start. De
deelnemende boten zijn ingedeeld in negen klassen. Ze worden hier
op een rij gezet, om de lezer een beeld te geven van de klassen en aantallen deelnemers in de jaren '40.
Ie klasse
Ze klasse
3e klasse
4e klasse
5e klasse
6e klasse
7C klasse
8e klasse
9C klasse

16m2 A.
Grouster sharpies
16m2 B.
ijzeren G.W.S. schouwen. A
Olympia jollen
Grouster schouwen B
Schouwen max. leeft. bemanning 18 jaar
BM
30m2

4 deelnemers
6 deelnemers
8 deelnemers
9 deelnemers
3 deelnemers
4 deelnemers
z deelnemers
4 deelnemers
3 deelnemers

Na afloop van de wedstrijd deelt de voorzitter de prijzen uit en hij
spreekt de hoop uit dat er een volgend jaar weer wat meer deelneming in de schouwenklasse "bemanning maximaal 18 jaar" mag zijn.
De voorzitter bedankt ook de nieuwe starter, de heer H. Witteveen.
De tweede clubtocht, die vastgesteld staat voor
steld worden vanwege het stormachtige weer.
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juli, moet uitge-

De laatste, 3e onderlinge wedstrijd moet echter "op hoger bevel"
worden uitgesteld. In samenwerking met het bestuur van de Zeilvereniging Frisia wordt dan overeengekomen om de G.W.S.-wedstrijd te
gaan combineren met die van Frisia. Daarom worden er tweedaagse
wedstrijden georganiseerd: op 6 september zal de G.W.S. en op 7 september zal Frisia de leiding op zich nemen. Nadat alles is geregeld,
de prijzen gekocht, de wedstrijdlijsten gedrukt en de banen en het
startterrein gereedgemaakt zijn, komt er op het allerlaatste nippertje
weer het bevel dat de wedstrijden geen doorgang mogen vinden! Het
is dan echter nog maar begin september, het bestuur geeft nog niet
alle hoop op. Terecht, zoals blijkt, want op zondag 22 september kan
"it dochs noch heve!" Het is bovendien ook nog een goede "ruil", want
het is op deze dag ideaal zeilweer. Bijna zestig boten worden er op de
lijst geschreven; er wordt weer in 9 klassen gezeild.
Met de tweede clubtocht loopt het dit jaar mis: omdat augustus "de"
wedstrijdmaand is, is de clubtocht al uitgesteld naar de 22e september, en nu er op deze dag wedstrijden worden gehouden, wordt de
clubtocht uitgesteld. Uiteindelijk gaat de tocht helemaal niet door,
omdat het al te ver in het seizoen is.
De secretaris sluit zijn verslag af met de woorden:
'Wij zien dus dat; (de tijdsomstandigheden in oogenschouw genomen) er
van gemaakt is wat er van te maken viel en hopen een volgend jaar ons
programma geheel te kunnen nakomen."

In het wedstrijdverslag staat dit jaar voor het eerst geschreven
"G.W.S.-schouwen" bij de A-klasse. Bij de B-klasse wordt melding gemaakt van "Grouwster schouwen". Beide namen zullen destijds in de
volksmond in gebruik zijn geweest, zelfs nu is dat nog vaak het geval.
Rintsje de Wal brengt op de jaarvergadering naar voren dat er een ijzeren
schouw is die met baleinen in het zeil vaart, zoiets is reglementair
verboden. Voorzitter belooft dat hierop toegezien zal worden.

Dan komt Homme de Jong met het punt "kyl ûnderde izeren skouwen".
Daarop volgt een hevige discussie!
"Na het voor en tegen hiervan te hebben besproken, wordt op voorstel van
R. de Wal de toelaatbaarheid hier van in stemming gebracht. De uitslag
dezer stemming is: tegen kiel 16, voor ii en blanco 15 stemmen, zoodat in
't vervolg in de ii m 2 ijzeren schouw klasse geen schouwen met kiel mogen
mede dingen."

Nu men, terugkijkend, weet hoe de klassenvoorschriften zich tot heden hebben ontwikkeld, verbaast het ons natuurlijk dat er destijds
zo serieus is gesproken over "een kiel onder de schouw" en dat er op
deze vergadering van de 42 stemmers slechts 16 personen stemden
voor de traditioneel uitgevoerde schouw. ii tegen 16 geeft ons toch
te denken! De uitslag is misschien beïnvloed door het gevoel, dat de
paar eigenaren van een dergelijke schouw in de gelegenheid moeten
worden gesteld om ook mee te zeilen. Toch vormt deze stemming
een belangrijk moment voor de ontwikkeling van de schouwenklasse:
de voorschriften betreffende de schouwen tekenen de schouwen als
klasse steeds duidelijker af als "naar eenheid groeiend". in 1940 wordt
er zo definitief vastgesteld dat de "ijzeren schouw" op traditionele
wijze met zijzwaarden moet worden gezeild.
Vele decennia later zal blijken dat de schouwenklasse, vanwege de eigenaardige trimeigenschappen bij het zeilen met zwaarden, als een
ideale klasse wordt gezien voor de schippersjeugd die later de skûtsjes
als schippers moet gaan bemannen.
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Op donderdag 27 februari 1941 wordt de 6e algemene vergadering van
de G.W.S. gehouden in Hotel Oostergoo. De voorzitter wenst de teruggekeerde militairen geluk met hun behouden thuiskomst en hij
spreekt de hoop uit dat er dit jaar beter volgens het programma van
de vereniging gewerkt kan worden dan in het afgelopen jaar.
Er wordt besloten om in te gaan op een aanbod van de N.Z.H.R.M.
voor een filmavond met lezing. Voorzitter geeft aan dat het de bedoeling is om veranderingen te gaan aanbrengen in de wedstrijdbanen,
waarmee het grote gedrang bij de eerste wedstrijdboei kan worden
voorkomen. Hoewel men dit niet uit het verslag kan opmaken zal
waarschijnlijk zijn voorgesteld om "in de wind op te gaan starten".
Tijdens de heftige discussie die hierop volgt, brengt de heer Witteveen
een uitgewerkt plan naar voren en uiteindelijk wordt het besluit genomen dat het bestuur de plannen verder mag uitwerken en dat er
een proef zal volgen.
Er wordt ook bekend gemaakt dat het onderhoud van de steiger in
het afgelopen jaar nogal wat kosten met zich mee heeft gebracht, vanwege de sterke wind en de ijsgang in de afgelopen periode.
Zo begint dan het seizoen 1941 met een filmavond op 20 maart. Voor
deze avond is de heer J.G. Witpenn uit Amsterdam naar Grou overgekomen. Hij vertelt over de vroegere roeireddingboten en de verschillende uitvoeringen van moderne reddingboten en aanvullende
hulpmiddelen, zoals die in iï bij de N.Z.H.R.M. in gebruik zijn. De
film licht het gesproken woord toe. Het was een mooie avond met
flink opgekomen publiek, dat zeer van het gebodene heeft genoten.
Op Pinksterzondag i juni wordt de eerste G.W.S.-wedstrijd georganiseerd, in samenwerking met "Lyts Frisia", die de volgende dag de jaarlijkse wedstrijd zal verzeilen. De wedstrijdprogramma's zijn gedrukt,
de starttoren staat op het Eilân, alles is tiptop voor elkaar. Als de wind
hiervoor gunstig is, zal er voor het eerst een nieuwe route worden
gevaren. De plattegrond van die route staat op het programma afgedrukt. Op de toren wordt de B-route aangegeven en om precies twee
uur start de 16m2 klasse in de richting van het dorp!
"in bytsje ûnwennich" zoo als één der juryleden opmerkte, maar het voldeed
best en toen de eerste booten buiten de startlijn om naar de Ee zetten lagen
ze al mooi uit elkaar."

Van de vier houten schouwen geven twee het al spoedig op. Ida wint
de prijs, Twa Broerren wordt tweede. Bij de jeugd tot 18 jaar bestaat er
op dit moment schijnbaar geen belangstelling voor het wedstrijdzeilen in de schouwen.
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Na afloop van de wedstrijden volgt de prijsuitreiking en daarna neemt
H. Witteveen nog even het woord:
"en memoriseerde dat vandaag met een oude traditie gebroken was n.l. het
starten voor de wind af, en dat de G.WS. hier van de primeur heeft gehad."

Inderdaad schijnt deze startmethode heel goed voldaan te hebben,
ook van de zijde van het publiek, want de Frisia van 6 juni schrijft
over de Pinkstermaandag dat ook toen weer tegen de wind in gestart
werd en dat daardoor de toeschouwers een prachtig gezicht op de
wedstrijd hadden.
Het vervolg vindt plaats op zondag zo juli: de tweede G.W.S.-wedstrijd.
De omstandigheden zijn bijzonder goed, mooi weer en een redelijke
hoeveelheid wind. Toch had het nog wel wat harder mogen waaien,
want nu blijft er van de deelnemers van buiten Grou nogal een aantal
weg.
Omdat het bestuur van Frisia zich heeft vergist bij de opgave van de
datum voor haar wedstrijden en die vereniging nu op 14 september

zeilt in plaats van op 7 september, moet de G.W.S. zich aanpassen en

van de al vastgestelde 14e september afzien. Daarom houdt de G.W.S.
dan op 7 september de laatste wedstrijd.
Het is die dag zeker niet warm, bovendien staat er een "dikke koelte"
uit het noorden, maar er kan wel prachtig worden gezeild. De start
verloopt weer in "omgekeerde richting", zodat de meeste deelnemers
meteen een slag moeten maken om de eerste ton te kunnen halen.
Er zijn 8o deelnemers, waarmee het aantal groter is dan meestal op
sommige andere plaatsen bij een open wedstrijd het geval is:
"het lijkt er dan ook veel op dat heel zeilend Friesland lid is van onze
vereeniging."

De clubtochten vallen dit jaar allemaal in het water, steeds weer zijn
er gebeurtenissen en belemmeringen, waardoor ze niet door kunnen
gaan: te veel of te weinig wind, of het regent te heftig.
Het ledental groeit nog steeds: op 31 december 1941 zijn er al 322 leden en 5 donateurs.
Voor de schouwen mag deze wedstrijd als een historische mijlpaal
worden gezien. Wanneer men het zeilen met G.W.S.-schouwen in
kenmerkende perioden wil indelen, dan kan het jaar 1941 gezien
worden als de afsluiting van de pioniertijd in de ijzeren schouwen.
Waarom nu juist het jaar 1941 als "kantelpunt" naar een nieuwe periode in de G.W.S.-schouwen klasse kenmerken? Het is het tijdstip
van een eerste voorzichtige eenheid in de klasse: zeiloppervlak ii m2,
geen baleinen, keuringen van de zeiluitrusting, de schouwen mogen
geen kiel hebben. Over de rompvorm kunnen wij nog niet zo veel
vermelden, maar de modellen zullen vast en zeker nog niet allemaal
gelijk zijn geweest. Het principe zal destijds nog wel zijn geweest: "in
skou is in skou"...
Het is bekend dat er vanaf het jaar 1938 nieuwe schouwen worden
gebouwd, die al meer eenheid in de rompvormen tonen, b.v. bij
R. Wester te Grou.
Zo doet er dan in 1941 een nieuwe generatie schouwen mee: de nummers 26 en 27, oftewel de Tea pert en de Meeuw.
Deze zullen in de eerstvolgende jaren de nieuwe kampioenen worden. Vooral voor de Tea pert geldt dat er, nog afgezien van de stuurmanskunst van de eigenaar, jaren zijn geweest dat deze schouw
slechts met de grootste inspanningen te bezeilen is. Wat later zou
dat eveneens voor de Meeuw gelden. Beide schouwen zullen de ko-
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mende jaren de grote inspiratiebron vormen voor de andere wedstrijdzeilers in de schouwen. Ook schouw nummer 28 behoort tot
dit gezelschap.
Nog zeilen in de wedstrijden bij de klasse A schouwen als Sjit op,
Sylnocht en Sperwer mee vooraan, maar dat zal niet meer zo lang duren:

"In de B-klasse der ijzeren schouwen streden de nieuwe aanwinsten der ijzeren vloot Meeuw en Teapert om prijs en premie. Meeuw lag aanvankelijk
voor maar de Tea pert wist ten slotte toch nog te winnen, zoo dat die reeds
in de volgende wedstrijd in de A-klasse zal moeten uitkomen. Derde werd
Wardy, vierde Karrekiet."
Wij zijn natuurlijk nieuwsgierig naar de prestaties van de nieuwe
schouwen in de volgende wedstrijden.
De verenigingshistorie vermeldt:

"Teapert van]. de Vries won thans in de A-klasse der ijzeren schouwen de eerste prijs. Woelwetter nam een verkeerde baan wat Eizenga
zeker een prijs heeft gekost. Sperwer werd tweede, Swalker derde."
en: "In de B-klasse der ijzeren schouwen won de Meeuw haar eerste
prijs, waar door ze naar de A-klasse overgaat. De Corrie kwam van
achteren af op de tweede plaats terwijl de Leeglônner de heele dag
derde was."
In de wedstrijd van 7 september ziet het er naar uit dat Teapert in de
A-klasse ijzeren schouwen opnieuw zal winnen, maar Sjit Op is weer
"in goede handen", passeert De Vries en komt uiteindelijk toch als
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eerste binnen. Van de klasse houten schouwen is nu een gemengde
klasse geformeerd, zodat ook de ijzeren schouwen met een kiel, die
niet meer aan de G.W.S.-bepalingen voldoen, toch nog weer kunnen
wedstrijdzeilen. in de B-klasse wint Corrie met een groot verschil op
Jikke en Brûser.
"De steiger was ook dit jaar weer geheel verhuurd, van de vrije buitenkant
werd vooral in de vacantietijd weer veel gebruik gemaakt, Terpstra zorgde
als steeds dat alles ordelijk toeging en ieder op de goede plaats kwam te
liggen. Van de zijde der Grouwster jeugd heeft de steiger soms al te veel
belangstelling, misschien konden de ouders hier wat meer medewerking
betonen, Terpstra en het bestuur kunnen niet steeds aanwezig zijn."

Door de strenge winter zijn er in het daaropvolgende voorjaar veel
onkosten. De vereniging moet zuinig op de steiger zijn wil ze met
haar lage prijzen voor de ligplaatsen rondkomen.

Op de jaarvergadering van de G.W.S., 24 februari 1942, komen voor
het overgrote deel routinezaken aan de orde. Uit de notities kan opgemaakt worden dat de financiële positie van de vereniging zo goed is,
dat het bestuur voorstelt om deze keer alle nog resterende renteloze
aandelen in de steiger in één keer uit te loten en zo gebeurt dat dan ook.
In de jaarvergadering worden de leden er nog eens op geattendeerd
dat er maar weinig wordt geprotesteerd bij de G.W.S.-wedstrijden.
Dat lijkt op zichzelf wel positief, maar achteraf wordt er nog wel eens
gemopperd over overtredingen en in dat geval heeft het bestuur liever dat er wordt geprotesteerd. Het bestuur zal de wedstrijdleider H.
Witteveen bijstaan tijdens de behandeling van de protesten.
De heer Witteveen noemt een aantal voorvallen die zich het afgelopen jaar hebben voorgedaan en daarbij blijkt dat sommige zeilers
zich wel eens wat al te voorbarig uiten: "opvoeding in dezen is wel
nodig", zo oordeelt hij. Op de starttoren zal de heer Witteveen versterking krijgen van G. Adema.
In de rondvraag wordt gevraagd om één of meer bijeenkomsten over
het wedstrijdreglement. Er wordt afgesproken dat er schriftelijke
vragen over het wedstrijdreglement bij het bestuur kunnen worden
ingediend. Als er dan genoeg stof verzameld is, kan er een avond worden belegd met de wedstrijdjury.
Bijna volgens traditie begint het seizoen voor de G.W.S. met de wedstrijd op Pinksterzondag (de datum wordt niet vermeld)
"De G.WS. kon het echter niet veel slechter getroffen hebben, het was stormweer met af en toe een striemende regenbui. Het gevolg was dan ook dat er
zeer weinig schepen aan de start verschenen, en nog veel minder aan de finish."

In de klasse ijzeren schouwen-A komen er slechts weinig bij de start.
Alleen de Meeuw van Sj. Kooiker volbrengt zijn rondjes en die wint
dus de eerste prijs. De ijzeren schouwen B zijn beter vertegenwoordigd. Jellie van S. Kooistra wordt in deze groep eerste, Leechlânner
tweede en Brûser derde.
Op zondag 19 juli volgt de tweede wedstrijd.
Er worden 89 boten ingeschreven, maar 20 daarvan verschijnen echter niet aan de start.
In de A-klasse ijzeren schouwen wordt een felle strijd geleverd. De
Sperwer ligt eerst nog op kop, maar die kan uiteindelijk geen partij
leveren tegen Tea pert (ie) en Meeuw (ze).
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In de klasse "gemengde schouwen" is de ijzeren schouw Micky Mouse
de Twa Broerren te slim af. in de B-klasse wint ]ikke voor Twa Broerren.
Ook bij andere dorpen worden in de oorlogsjaren nog wedstrijden
georganiseerd. Het viel niet altijd mee om in deze jaren overal aanwezig te zijn. Bekend is het verhaal van Ernst Wester:
"Yn it begjin fan de oarloch organisearre "De Watergeuzen"fan Earnewâld
in nacht-sylwedstryd. De start wie om 12 oere. Wy diene dêr mei sôn skouwen fan Grou oan mei. Op 'e weromreisfoel myn âld bûtenboardmotor
ilt, gjin moaris weryn te krijen, dat dy hak mar sinke litten. Doe waard it
boomkje mei spriet en fokkeloet, oantyn 'e Folkertsleat in skipper ts hearde,
de kop it 'e roef stuts en frege "wêr moattejimme noch hinne?" Wei Grou"
Foar in ryksdaalder bring ikjimme dêr' Hy hie sa'n lyts opdrukkerke en wy
dêr mei syn 7 1efl achteroan. De man sân stoeren en wy wiene om healwei
fiven oan 'e steigeryn Grou.
(Ernst Wester)

Op zondag 6 september wordt de derde wedstrijd gehouden. Op nieuw hebben zich weer 8o deelnemers laten inschrijven, daar bleven
slechts een paar van thuis.
De Teapert wordt weer eerste in de klasse ijzeren schouwen-A en wint
de wisselbeker, beschikbaar gesteld door de Pa. Ratsma. Er zijn vier
gemengde schouwen van start gegaan, de Ida (Leeuwarden) wint de
eerste prijs. De B-klasse ijzeren schouwen komt niet in het verslag
voor, dit feit wordt ook in de jaarvergadering van 1943 naar voren gebracht in de notulen van deze vergadering.
Van de clubtochten komt dit jaar weer niets terecht.
..
Waarschijnlijk doen de tijdsomstandigheden het mee, dat hiervoor geen
belangstelling meer bestaat."
Er speelt sinds het voorjaar ook nog een andere zaak binnen het
G.W.S.-bestuur. De secretaris schrijft dat het bestuur een paar keer
in bespreking is geweest met het gemeente- en provinciebestuur,
over het terrein aan de Biggemar. Dat zal in de toekomst als gratis
kampeerterrein door de G.W.S. worden gebruikt, voor iedereen vrij te
gebruiken, dus ook voor niet G.W.S. leden. Het beheer komt echter in
handen van het G.W.S.-bestuur.

Aan het einde van dit verenigingsjaar bedraagt het ledenaantal ruim 340.

7' 7f

In de notulen van de 8e jaarlijkse algemene vergadering van 12 februari
1943, gehouden in de "Bierhalle" te Grou, lezen wij weer een aantal
belangwekkende zaken.
Zo roept de voorzitter de aanwezige leden op om de lezingen te volgen
van de heer ir. Van Moolwerf, over het inter-Wedstrijd-reglement, die
gegeven worden te Leeuwarden op 7-14-21 maart. De reiskosten zullen
door de vereniging worden betaald; na deze mededeling blijkt al spoedig dat er wel twintig leden zijn die zich daar spontaan voor opgeven.
Omdat de heer Bangma wegens vertrek naar elders moet bedanken
als meter van de zeilen, wordt door de vergadering de heer L. v.d. Berg
aangewezen als zijn opvolger.
In deze oorlogsjaren schijnt het steeds moeilijker te worden om wedstrijdprijzen beschikbaar te krijgen.
Tasma brengt een belangrijk punt naar voren: volgens hem is het niet
genoeg dat een geregistreerd jacht een meetbrief heeft, de boot zelf
zal ook als zodanig gewaarmerkt moeten worden. Hij vraagt daarom
het bestuur een voorstel in te dienen bij het N.N.W.V. en wel op de
eerstvolgende bijeenkomst. Het G.W.S.-bestuur zegt dit toe.
De clubtochten komen ook weer aan de orde: er "moat eins nij libben
yn blaasd wurde": geprobeerd zal worden om een langeafstandswedstrijd op te zetten.
Op voorstel van de heer Jansma zal er een proef worden genomen
met "eenmanswedstrijden".
De toestand van het Grut-Eilân is zorgwekkend: de heer M. Kalsbeek
"beveelt nog eens het Groot-eiland, onze, unieke startplaats in de aandacht
van het Bestuur aan. Immers het is een publiek geheim dat dit op den duur
zal verdwijnen wat heeljammer zou zijn; voor het behoud van dit eiland
zal iets moeten worden gedaan. Het Bestuur is van mening dat hier alléén
iets kan worden bereikt door alle plaatselijk belanghebbende vereenigingen;
een combinatie welke zeer zeker door onze vereen. zal worden ondersteund"

Verder wordt er besloten dat er een reddingsgordel met lijn bij de
steiger zal worden geïnstalleerd, door samenwerking van de leden
Tasma (gordel), E. Wester (kastje) en Nijdam (schilderwerk en glas)
krijgt de vereniging dat gratis voor elkaar.
"Ziehier met zulk een samenwerking is het zelfs in deze tijd niet eens
moeilijk iets tot stand te brengen."
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Door de relatief "zachte" winter is de steiger er dit jaar goed van afgekomen, dat komt goed uit met de lege kas en de hoge prijzen van
dat moment.
"Van het kampeerterrein aan de Graft werd dit jaar met het oog op het
kam peerverbod niet veel gebruik gemaakt. We zullen hopen dat we spoedig
onze tenten weer kunnen opslaan en weekeind en vakantie daar of in de
booten kunnen doorbrengen."

Voor de volledigheid volgen hier nog de wedstrjddata van 1943.
De eerste wedstrijd wordt dit jaar gehouden op zondag 6 juni, in
tegenstelling tot de eerder vastgestelde Pinksterzondag. Omdat Pinksteren dit jaar laat is, houdt Wartena op deze feestdag de jaarlijkse
zeilwedstrijd. Op deze wedstrijddag houdt de G.W.S. 's morgens de
toegezegde proef met éénmanswedstrijden. Veel spanning is er niet:
K. Kerkhof wint in de Akkrumerjollen met Waerlamke en J. de Vries
in de schouwen met Teapert. 's Middags komen er 74 boten in ii klassen aan de start. Het was wat "tussenbeide" weer, schiftende wind en
dus volgde er een "gelukszeilerij"; de routes moesten worden afgekort
vanwege het dreigende weer.
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Met dit weer kon de Teapert in de A-klasse van de G.W.S.-schouwen
niet voldoende gewicht in de schaal leggen: deze werd derde achter
de Sjit op van E. Wester en Jikke van W. Terpstra. in de B-klasse van
de ijzeren schouwen wint Swalker van Sj. De Vries voor de Brûser fan
J. Beeksma.
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De uitslagen vertonen zo langzamerhand een bekend en regelmatig
beeld: in de A-klasse wint bijna altijd de Teapert en in de B-klasse zijn
meestal de Brûser of de Leeglônner winnaar.
De tweede wedstrijd valt op zondag 18 juli, 's morgens zijn er weer
éénmanswedstrijden, nu in de 3om2 en 16m2 klassen. Deze wedstrijden zijn een succes en de G.W.S. zal deze vorm het volgend jaar opnieuw op het programma zetten. Voor de middagwedstrijd zijn er 86
boten in ii klassen ingeschreven. De 22m , en de Olympiajollen verschijnen echter niet aan de start.
De derde wedstrijd wordt georganiseerd op de eerste zondag van september. Er staat een behoorlijke wind.
"Onze wedstrijden behoorden hiermede weer tot het verleden, we misten dit
jaar de traditionele prijs uitdeling op het eiland, de prijzen konden thans
direct na afloop bij v.d. Berg aan huis worden afgehaald, wat practischer
is, daar ieder dan direct na binnenkomst z'n gang kan gaan voor al de
vele Leeuwarder zeilers, die in dit benzine loose tijdperk liefst zo spoedig
mogelijk vertrekken."

in de jaarvergadering van de V.V.V. heeft het G.W.S. -bestuur het punt
"Grut-Eilân" aan de orde gesteld. Het gesprekspunt behelst de dreiging van het wegspoelen van dit zo zeer gewaardeerde starteiland.
Het gevolg is geweest dat er naderhand besprekingen zijn gevoerd
door de besturen van de V.V.V., Frisia, Lyts Frisia, G.W.S. en de Kommisje Skûtsjesilen. Die hebben als resultaat dat het G.W.S.-bestuur
opdracht krijgt om deze zaak nog eens nader te bekijken en zo mogelijk met plannen te komen die kunnen leiden tot het behoud van het
Grut-Eilân. Dat leidt ertoe dat de grootste gaten voorlopig met puin
worden dichtgestort op kosten van de genoemde verenigingen. Als de
tijden weer normaal zijn, zal geprobeerd worden het probleem verder
beheersbaar en in orde te krijgen.
Het bestuur dringt er echter op aan om de rietkragen die nog intact
zijn zo veel mogelijk te sparen, omdat riet op natuurlijke wijze enige
bescherming kan bieden.
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De N.N.W.V. stelt de kampioenswedstrijden voor de toekomst vast op
één speciale dag. In 1944 zal dat te Sneek zijn op de eerste zondag in
september,
"Waar door de G.WS. deze zoo langzaam aan traditie geworden dag zal
moeten missen."

