




Het bestuur begint ook dit oorlogsjaar weer met goede moed: de alge-
mene jaarvergadering wordt gehouden op dinsdag 8 februari 1944 in 
"Hotel Oostergoo". De voorzitter refereert aan het feit dat de tijdsom-
standigheden verre van fraai zijn, toch spreekt hij de hoop uit dat het 
wel wat mee zal vallen en de mensen ook in de komende zomertijd nog 
wat van de watersport zullen kunnen genieten. Wedstrijdleider Wit-
teveen maakt bezwaar tegen de behoorlijk hoge bedragen die moeten 
worden betaald voor "het kraaiennest" en hij pleit voor een permanen-
te starttoren van de gemeenschappelijke Grouster zeilverenigingen. 

Het bestuur belooft dat "t.z.t." stappen in die richting zullen worden 
gezet. 
Ook de situatie van de steiger komt weer aan de orde: er wordt op-
gemerkt dat de steiger veelvuldig wordt gebruikt door niet-leden en 
"boerenkinderen". De voorzitter legt uit dat vanwege het vrije aan-
liggen veel vreemdelingen lid zijn en dat ook de meeste boeren, die 
geregeld gebruik maken van de steiger, lid van de vereniging zijn. Op 
voorstel van B. de Leeuw wordt het liggeld voor de vaste ligplaatsen 
in de steiger verhoogd met 25%. 
Vervolgens worden de wedstrijddata vastgesteld: Pinksterzondag, 
zondag 18 juni en zondag 17 september. De G.W.S. is van plan 



opnieuw éénmanswedstrijden te houden, maar met de beperking dat 
de eigenaar ook de stuurman moet zijn. Verder wordt er geopperd om 
de jongensklasse weer te laten zeilen, bij gebrek aan belangstelling 
is die destijds vervallen en de belangstelling moet dus nu maar weer 
worden afgewacht. 
In 1945 wil de G.W.S. op Pinksterzondag een open wedstrijd organi-
seren. 

Het seizoen van 1944 wordt voorafgegaan door een lezing van Piet 
Bakker uit Amsterdam op io maart. Hoewel deze spreker heel wat 
anders naar voren brengt dan de meesten hadden verwacht(?), is er 
toch sprake van een mooie avond, de spreker vertelt over de strijd die 
Nederland in vroeger jaren heeft geleverd tegen het water, terwijl na 
de pauze het werk van de "Noord en Zuidhollandsche redding maat-
schappij" met anekdotes uit het leven van de redders uit de doeken 
wordt gedaan. 
Zoals men kan lezen wordt er in de oorlogsjaren nog zo veel mogelijk 
aan watersport gedaan: de plannen worden in elk geval wel gemaakt. 
Kamperen en deelnemen aan clubtochten worden als geliefde acti-
viteiten steeds moeilijker voor de G.W.S.-leden, het wedstrijdzeilen 
heeft het nog het langst volgehouden. Toch heeft de G.W.S., evenals 
de andere verenigingen in 1944 door overmacht de beslissing moet 
nemen om dat jaar alle activiteiten over te slaan en af te gelasten. 
De volgende tekst zal in die tijd zeker in het geheim zijn genoteerd: 

"Daar onze bezetters hoe langer hoe brutaler optreden waar van velen het 
slachtoffer worden en velen der jongeren in Duitsland en concentratie-
kampen hun leven geen dag zeker zijn worden zoo als bij bijna alle 
vereenigin gen de wedstrijden afgelast, zoo dat ook onze vereeniging een 
heel zeilseizoen overslaat." 
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Het jaarverslag van 1945 spreekt voor zichzelf: 

Hoewel bij de aanvang van 1945 het zuidelijk deel van ons land reeds van 

de Duitsche overheersing is bevrijd wordt het hier nog steeds slechter en 

wordt er in januari dan ook geen jaarvergadering uitgeschreven." 

Opi8 januari 1945 bewijst het bestuurde laatste eer aan de heer Harm 
Witteveen, die op 15 januari onverwacht overleed. Aan het open graf 
dankt de voorzitter hem voor alles wat hij voor de zeilsport en in het 
bijzonder voor de G.W.S. heeft gedaan. De G.W.S. verliest in hem een 
voortreffelijk wedstrijdleider. 

rw'r "Nadat op 15April ook Grouw door de Canadezen was bevrijd konden we 

ons vereenigingswerk weer opnemen en werd op Pinksterzondag 20 Mei 
onze eerste onderlinge wedstrijd weer gehouden." 

Er staat op deze middag een dikke, stevige bries. In de ijzeren schou-
wen-A wint Sjit op, tweede wordt Meeuw en derde wordt Farnocht. 

Waar is dan de Teapert gebleven? Wel: Jan de Vries zeilt zijn Teapert 
vol water, net even voorbij de boei van de Bird, zodat alleen de mast 
nog boven het water uitkomt. Op zondag 7juli zal de wedstrijd in de 



Akkrumerjollen van deze eerste wedstrijd op verzoek worden over-
gezeild, omdat de jolzeiler Lijkele Kerkhof zijn maat Jan de Vries heeft 
bijgestaan toen zijn schouw volliep en zonk... 

"In de klasse gemengde schouwen was het wel erg gemengd, er waren schou-
wen bi] welke even goed in een klasse boeiers en jachten thuisbe hoorden." 

In de B-klasse van de ijzeren schouwen wordt Twa Broerren van 
Pietersma eerste en die zal dus in de eerstvolgende wedstrijd in de 
A-klasse moeten uitkomen 
OP 7juli wordt de tweede G.W.S.-wedstrijd verzeild, terwijl de derde 
wedstrijd op de eerste zondag in september wordt gehouden. 
In de loop van dit jaar varen Tea pert, Twa Broerreri, Brûser, maar ook 
Jelly van Kooistra en Leechlânner van De Leeuw meestal in de voor-
hoede van het wedstrijdveld. 

Het kampeerterrein aan de Graft wordt niet weer opnieuw ingehuurd, 
omdat er te weinig gebruik van wordt gemaakt en ook omdat nu het 
eiland in de Biggemar gebruikt mag worden als kampeerterrein. 
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In deze periode valt er een terugloop te constateren in het bezoek 
aan de jaarvergaderingen. Het bestuur denkt dat het een gevolg is 
van de toenemende vergaderdrukte op velerlei terrein in de Grou-
ster gemeenschap nu het maatschappelijk leven geleidelijk weer zijn 
normale gang van zaken hervat. Volgens de "Golfslag", het orgaan van 
de N.N.W.B., is het ledenaantal bij de meeste zeilverenigingen sterk 
teruggelopen. De G.W.S. heeft daarover echter niet te klagen, omdat 
de verenigingsactiviteiten juist sterk zijn uitgebreid. 
De vooruitgaande tijdgeest weerspiegelt zich ook in de besluiten op 
de algemene jaarvergaderingen: 
Een contributieverhoging van f 0,50 en een verhoging van de huur 
van de ligplaatsen voor z.g. "scherpe schepen", worden beide met 
i00% aangenomen. De schouwen moeten f i,- meer betalen voor 
een plaats in de steiger. In deze jaren vertoont de financiële situatie 
van de vereniging een minder rooskleurig beeld. De penningmeester 
roept in de jaarvergaderingen regelmatig op ervoor te zorgen dat er 
meer leden komen, 

"om hierdoor de Vereniging hij de berg op te halen" 

In 1950 gaat het secretariaat van T. Molenaar over op J. Zijlstra. De 
bestuurssituatie ziet er dan uit als volgt: 
M. de Jong, voorzitter 
J. Zijlstra, secretaris 
P. v.d. Berg, penningmeester 
T. Molenaar 
L. Stelwagen 

De leden hopen dat het bestuur samen met de vereniging in deze 
samenstelling haar 4  lustrum mag volmaken. De voorzitter geeft te 
kennen dat het toch wel goed zou zijn als er op den duur ook "jonger 
bloed" in de vereniging zou komen. Zo heeft het bestuur de gedachte 
ontwikkeld om met twee jongere krachten uit tebreiden. Dat heeft 
dan echter wel de consequentie dat het bestuur in het vervolg van-
wege het grotere aantal bestuursleden in één of ander café moet gaan 
vergaderen en zoiets brengt dan uiteraard wel onkosten met zich 
mee. Met vijf leden kan men nog om de beurt bij één van de bestuurs-
leden aan huis vergaderen... 
Het ledenaantal neemt aan het eind van deze periode weer toe: tot 
boven de 400! 



)e G.W.S. is populair in Groui 
Aanlea van een prachtige ste 

liet best vur ,5n de G. II  S. Zit tenci ,,l 	r.: J. C. Z'stra (secr.) M. 
de Jong (voorz.) en P. T. v. cl. Berg (penningin.). Staande v.l.n.r.: T. 
Molenaar en L. Stetwagen. 

Op 23 april 1950 maken 25 leden vanuit Grou een reis naar de HISWA-

tentoonstelling te Amsterdam. Daarna wordt een bezoek gebracht 

aan de bollenvelden. De deelnemers treffen prachtig weer en de tocht 

is bijzonder geslaagd. 

Op 15 mei 1950 wordt het bestuur uitgenodigd voor een bijeenkomst 

in het gemeentehuis om mee te praten over de mogelijkheden voor de 

aanleg van een jachthaven. De besprekingen hebben nog niet meteen 

resultaat. Het grote probleem is dat de geprojecteerde jachthaven te 

ver buiten het dorp komt te liggen. 

In mei 1950 speelt er op last van de gedeputeerden van Friesland een 

verplichte ontruiming van het G.W.S.-terrein aan de Biggemeer van-

wege een clandestiene vestiging van hokken en de aanleg van een 

woonboot. Nadat de waterpolitie is ingeschakeld, vindt uiteindelijk 

pas in september de definitieve ontruiming van het terrein plaats. 

Het 15-jarig jubileum van de G.W.S. wordt bedacht in samenwerking 

met de andere (ook jubilerende) verenigingen van Grou. Dat zijn 

"Lyts Frisia" (o jaar) en "Frisia" (90 jaar). 

Het doel van dit gemeenschappelijk optreden is om de kas van vooral 
Lyts Frisia te versterken. Daarvoor is al snel een commissie ingesteld 

die veel werk verzet en dat leidt tot het gewenste resultaat. 
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wo  ffi/ In de strenge winter van 1946/1947 krijgt de steiger een behoorlijke 
knoei. Het bestuur heeft ervoor gezorgd dat alles weer naar behoren in 

S orde wordt gebracht, maar het heeft wel aanzienlijke offers gevraagd. 
Geregeld komen er klachten over de slechte manier van vastleggen 
van de boten: de boten raken los en "fleane tsjin elkoar op". Er is 
voortdurend sprake van veel schade. Bovendien komt het veelvuldig 
voor dat de verhuurde ligplaatsen worden bezet door andere boten. 
De "frjemdlingen fan bûten" weten in dat geval uiteraard niet dat die 
plaatsen niet vrij zijn om aan te leggen. Er zal daarom een bord op de 
steiger worden geplaatst om dat duidelijk te maken. Dat bordje is er 
inderdaad gekomen, maar het is een paar weken later weer even snel 
verdwenen en nooit teruggevonden! 

In 1947 overlijdt de heer K. Terpstra. Hij heeft jarenlang toezicht ge-
houden op het gebruik van de steiger en voor de G.W.S. de goede gang 
van zaken geregeld, eerst zelfs pro Deo en later tegen een kleine ver-
goeding. Er wordt grote waardering uitgesproken voor zijn inspan-
ningen in die lange reeks van jaren. De penningmeester, J.G. Zijlstra, 
zal vooreerst zijn werk overnemen. 
Er zijn genoeg leden die zich willen inzetten om met eigen krachten 
de steiger geregeld op te knappen, maar het bestuur ziet hierin toch 
een bezwaar en wil het grote werk ook "groot" blijven aanpakken... Er 
wordt in deze jaren niet al te veel meer aan de steiger vertimmerd, en 
dat komt de steigerkas natuurlijk ten goede... 
Aan het eind van 1948 legt de "Sportcommissie" het bestuur een heel 
aantrekkelijk voorstel voor, waarmee de financiering van de steiger 
sluitend gemaakt kan worden. Daarom gaat het bestuur zich sterk ma-
ken voor de uitbreiding van de steiger. De overweging dat de bestaan-
de steiger aan grondig onderhoud toe is, speelt hierbij een grote rol. 

In 1949 worden de plannen gepresenteerd op de jaarvergadering: het 
gaat daarbij ook om een nieuw te bouwen steiger! Die nieuwe steiger 

. zal voor de bestaande oude steiger worden gebouwd, zodat deze min- 
- 	 - 

- 	 - 	 -- der vernieuwd behoeft te worden. Bovendien ontstaan er zodoen- 
- 	 - 	 -- de 30 nieuwe ligplaatsen, die ook nog eens in diep water komen te 
De G.WS.-steiger is liggen. De tekeningen worden op tafel gelegd en ieder lid kan zo een 
aan renovatie toe indruk krijgen van de nieuwe plannen. Door het wegnemen van de 

"steekheiing" zal het bij de bestaande steiger vast en zeker ook dieper 
blijven. Op deze manier kan ook de regelmatige noodzaak tot bag- 
geren worden verminderd. 



Ernst Wester stelt voor om weer een bazar te organiseren en het 
Frisia-bestuur, dat het jaar daarvoor een zeer geslaagde bazar heeft 
gehouden, wil haar ervaring graag met G.W.S. delen. Het G.W.S.-
bestuur grijpt een dergelijk aanbod natuurlijk met beide handen 
aan. 
De situatie binnen het Grouster verenigingsleven is ondertussen 
blijkbaar wel iets veranderd, want men kan lezen: 

"Hoe goed onze penningmeester het ook met de G.WS. meent, brengt hij 
toch naar voren, dat Lyts Frisia even nodig aan een kasversterking toe is, en 
stelt hij voor gezamenlijk een bazaar op touw te zetten. 
Daar Plaatselijk Belang, waarbij beide verenigingen aangesloten zijn juist 
besloten heeft in het houden van bazars een beetje regelend op te treden, 
zullen beide verenigingen zich hierbij opgeven en zal, zodra bekend is of een 
bazar kan worden gehouden een vergadering worden belegd van de drie 
besturen der Zeilverenigingen. " 

Hoe het bovenstaande uiteindelijk is gegaan wordt uit het verslag niet 
duidelijk, maar op 28januari içç vindt de aanbesteding plaats in "De 
Bierhalle". Van de zes inschrijvers zijn de Gebr. De Jong de laagste met 
f16o7,- en het werk wordt hun meteen gegund. 
In dit bedrag is niet opgenomen de 

"gecreosoteerde palen en leggers alsmede het hout voor het looppad wat 
door de vereniging werd geleverd" 

Zo krijgt de G.W.S. dus de beschikking over een flink vergrote steiger, 
het nieuwe gedeelte heeft een breedte van 1.20 meter! 
Wat de exploitatie van de steiger betreft, is het bestuur van mening 
dat de ligplaatsen van de steiger in het begin te goedkoop zijn ver-
huurd. Het bestuur heeft dat echter gedaan om de zeilsport als volks-
sport te bevorderen. Door het oplopen van de kosten blijkt dat deze 
uitgangspunten in 1949 financiële problemen opleveren, maar het 
bestuur denkt toch, mede door het aanbod van het Sportcentrum en 
met de plannen voor nieuwbouw, in de toekomst rendabel te kunnen 
blijven werken. 
Het bestuur besluit daarnaast om met enkele leden in verenigingsver-
band zelf de vernieuwing van de binnenste vleugel te gaan aanpak-
ken, omdat dat op andere wijze niet meer is te betalen. Jan de Wal 
levert het materiaal en heit de palen. 
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Saamhorigheid kan ook gevoeligheden oproepen: in 1950 klinkt op 
de jaarvergadering ongenoegen door. Eén van de aanwezige leden: 

'Wan geen goedkeuring hechten aan het feit, dat luxueuse schepen voor luttele 
centen de gehele zomer aan de Steiger liggen en dat leden en Bestuur hun vrije 
tijd moeten offeren om die zelfde steiger in orde te houden. Voorzitter zegt 
dat we gebonden zijn aan een zeker bedrag voor liggeld. Dat b.g. maatregel 
moest worden toegepast ligt aan de tijdsomstandigheden. Alles is even duur, in 
gewone omstandigheden hadden we met het saldo over 1948 een flinke steiger 
kunnen bouwen. De steiger is ook een groot dorpsbelang en hij laakt de geval-
len, waarbij enkele neringdoenden bedankten als lid van de Vereen." 

V 	 in 1950 vragen ook andere zaken de aandacht van het bestuur. Piet 
Eizenga maakt op de jaarvergadering de opmerking dat de Pôle die 
voor de steiger ligt "deryn in 'deplorabele' tastân hinne leit". Bovendien 
maken niet-leden er veelvuldig gebruik van zodat de leden vaak geen 
plek meer hebben om hun schouwen of boten er winterdaags te stal-
len. Volgens hem kan dat zo niet. Daarbij komt het feit dat de voor de 
Pôle liggende sloot eveneens in een slechte toestand verkeert, zodat er 
dus volgens hem snel wat moet gebeuren met het oog op "de netheid". 
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Er ontstaat een levendige discussie over aan wie deze pôle (griend) nu 
eigenlijk toebehoort. Eén der leden is van mening dat het logisch is 
dat, waar de G.W.S. het water moet huren van Domeinen en de stei-
ger voor een deel over die pôle is gebouwd, het bestuur als eigenaar 
kan worden beschouwd, ook al omdat het om aangegroeid land gaat 
en het dus aan Domeinen toebehoort. Daarom durft men het wel aan 
een bordje "Alleen toegankelijk voor leden der G.W.S." te plaatsen. De 
leden zijn van mening, dat, als de sloot zou worden "geschoond" en de 
specie vervolgens op de pôle uitgevlakt wordt, het aanzien daarmee 
ook een stuk verbeterd kan worden. 

Van de N.N.W.B. komt de toestemming om op Pinksterzondag (1946) ff 
een open wedstrijd te organiseren. Jan de Wal zal dit jaar de wedstrij- 
den organiseren. 
Op 19 juni 1946 verzeilt de G.W.S. middenin de week een wedstrijd op 
verzoek van het Bedrijfschap Autobusondernemingen. De deelname 
is uiteraard niet zo groot, maar de kosten worden door het bedrijf-  
schap betaald en de G.W.S. krijgt ook nog een fiks bedrag gesponsord 
voor de Grouwster Watersport Week. 
Bij de G.W.S.-wedstrijden verdwijnt al spoedig de klasse I6m 2 toer s. 	is 

klasse: er is in deze klasse eigenlijk geen belangstelling meer voor het  
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wedstrijdzeilen. De vereniging heeft dan al eerder de regel: "klassen 
met minder dan 3  deelnemers laten vervallen" aangenomen. 
Van de verenigingswedstrijden is in deze periode steeds de eerste 
wedstrijd een "open wedstrijd", de andere beide zijn dan weer "leden-
wedstrijden". Er wordt nu ook gezeild onder de regels van het inter-
nationaal wedstrijdreglement en er zijn bepaalde voorschriften die de 
wedstrijdzeilers zich daarbij eerst nog eigen moeten maken. 
De commissie Grouwster Watersport Week zit na afloop van de eer-
ste wedstrijdweek behoorlijk in de schulden en vraagt om het restant 
van het voorgeschoten bedrag als geschonken te mogen beschouwen. 
De G.W.S. draagt daarop f77,- bij en hoewel sommige leden van me-
ning zijn dat dit te weinig is, wil het bestuur niet verder gaan omdat 
de kas er niet zo sterk voorstaat. 
Door de wedstrijdzeilers wordt gevraagd om de ton bij het Theehuis 
te verplaatsen naar het "nieuwe kanaal" tot bij de pontbrug (overgang 
"Nesserdyk" - Mr. P.J. Troelstraweg). 
Het bestuur is bereid om met deze wens rekening te houden. Het 
wedstrijdwater bij Grou komt dus langzamerhand verder van het 
dorp te liggen. De reden hiervoor zal waarschijnlijk gelegen hebben 
in het feit dat er dicht bij het dorp te veel sprake is van belemme-
ringen en drukte, of misschien ook windstiltes? Het is in ieder geval 



duidelijk dat de wedstrijdzeilers voor ruimte kiezen. Uit het bericht 
blijkt dat het wedstrijdzeilen in en op het (PM-)kanaal in deze jaren 
nog is toegestaan en geen probleem vormt: om bij de pontbrug een 
ton te ronden moeten de zeilers toch een stukje kanaal bevaren. Of 
dat uiteindelijk daadwerkelijk zo gebeurd is, kan men niet in de aan-
tekeningen terugvinden. 
Bij het wedstrijdzeilen wordt er in deze jaren blijkbaar met "vlagjes op 

de tonnen" gewerkt: 
iemand "wijst er op, dat aan de via ggenstokjes op de tonnen open oogjes 
zitten, waarin de zeilen gemakkelijk kunnen opscheuren." De voorzitter 
vindt het geen probleem: daar de tonnen "toch niet geraakt mogen 
worden", lijkt het hem beter, een en ander te laten zoals het is, want 
dan is aan de gescheurde zeilen in ieder geval te zien wie in overtre-
ding is geweest. 

Een nieuw fenomeen is de reeds eerder genoemde Grouwster Water-
sport Week (G.W.W.) die vanaf 1946 wordt georganiseerd. Deze eerste 
watersportweek is zeer groot van opzet. 

"In de week van 14-19 juli wordt in Grou de eerste Grouwster Watersport 
week gehouden, ofschoon deze niet door de G.WS. werd georganiseerd, 
meenen we toch dat hierover met een enkel woord in dit verslag gesproken 
moet worden. In de eerste plaats omdat deze zeilweek op initiatief van het 
G.WS. bestuur is opgezet. Uit alle Grouwster zeilvern. alsmede de besturen 
VVV, Winkeliers Veren. en Jong Frisia is een Commissie met sub Commis-
sies in het leven geroepen welke de wedstrijden en feestavonden hebben 
voorbereid. Een waarborgfonds van ruim 5000 gulden in hoofdzaak door de 
Grouwster zakenlieden gestort, maakte de uitvoering der plannen mogelijk. 
Over het geheel genomen is deze eerste G.WW. week goed geslaagd, of-

schoon het weer en de vroege datums niet meewerkten. Meer dan eens was 
s avonds de feesttent welke plaats voor duizend personen bood geheel bezet. 

Zeer zeker zal dan ook een volgend jaar deze zeilweek weer worden gehou-
den, ofschoon wel iets minder dan zes dagen gewenscht zal zijn." 

Door de watersportweek is de "middelste wedstrijddag" van de G.W.S 
komen te vervallen, niet alleen omdat er in de zomerperiode geen 
vrije middag meer voor is te vinden, maar ook omdat de watersport-
week duidelijk in het teken van de G.W.S. staat. in de volgende jaren 
wordt de Grouwster Watersportweek langzamerhand omgevormd 
tot "Watersportdagen". 
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GROUWSTER 
WATERSPORTWEEK 
14-19 JULI 1946 

PROGRAMMA 
EN FEESTGIDS 

Programma van de Zeilwedstrijden. 
ZONDAG 14 JULI 

1130 
OPT001T 	 A 

Mlddo. 
ZEILWEDSTSIID S 12 kI..... 

MAANDAG II JULI 

GROEPSWEDSTRIIDEN lsh. Or 
G,€Sg.., 	Pd1ad, 1 Je kl.—IS 
AU. 61. 

MlJd.. 2 
VEREENIGINGS-TEAMWEDSTRIJDEN 30 

M'. 22 W . IS M'. 

DINSDAG 16 JULI 

Meeoeeel 	
PSWENTSIJO. 

MIddeg. Self 30e. 
ZEILWEOSTSIJD le 12 Slee... 

WOENSDAG 17 JULI: 

.Me.g... 
SONDE VAN GROUW. le 12 51...... 

DONDERDAG 18 JULI :  

3d. I.e.. GROEPSWEDSTRIJD. 

MISSg. 2 
EENMANSWEDSTRIJDEN le Je eelge..l. 
51..... Reg.ebeeee 30 M. 	 , Ve 
IS M'. S 	

2 

	

eehee..2 M 
	E.., 

.. 

VRIJDAG 14 JULI: 

'.Mldd.6, 1 

ZEILWEDSTSIJD 1, 12 51...... 

Op donderdagmiddag 28 juli 1949  organiseert de G.W.S. voor de eer-
ste keer (in overleg met Frisia) de z.g. "Ronde van Grouw". 
In 1949 is de G.W.S. opnieuw bereid om een dag van de G.W.W. 
(Grouwster Watersport Week) voor haar rekening te nemen, maar 
het bestuur stelt als voorwaarde dat er niet meer dan fioo,- voor ont-
trokken wordt aan de verenigingskas en daarmee kunnen de leden 
akkoord gaan. Ook voor 1950 wordt dit uitgangspunt door het be-
stuur gehandhaafd. 
In 1950 wil de vereniging G.W.S. meer éénheid brengen in de zeilen 
van de Akkrumerjolien. De vereniging mikt daarbij op iz m 2 . G.W.S.-
lid ]elke v.d. Pal heeft dit onderwerp dan al vaak op gemeenschap-
pelijke bijeenkomsten aan de orde gesteld. De maten van de zeilen 
lopen kennelijk behoorlijk uitéén en in dit kader worden ook de 
"Zeemans van Akkrum" genoemd met een tuigage van 14 m2. Hoewel 
men het jammer vindt dat er geen Akkrumerjolzeilers op de jaarver-
gadering aanwezig zijn, wordt na beraad het besluit genomen om de 
zeilen te gaan meten: J.  v.d. Pal en L. v.d. Berg zullen deze opdracht op 
zich gaan nemen. Zeilmaker Molenaar stelt zijn werkplaats hiervoor 
beschikbaar. 
In deze periode ontstaat er de gewoonte van het vragen van inleggeld. 
In N.N.W.B-verband wordt hierover al in 1946 fel gediscussieerd, 
toch wordt dan het idee nog op het nippertje verworpen door een 
stemming onder de afgevaardigden. In 1947 is evenwel het hek van 
de dam. Dan wordt besloten het heffen van inleggelden toe te staan, 
maar niet verplicht te stellen. 
Men mag uit dit gegeven afleiden dat er destijds een cultuuromslag 
heeft plaatsgevonden. Waar het wedstrijdzeilen oorspronkelijk is 
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ontstaan op uitnodiging van caféhouders, prominenten en commis-
sies, die de wedstrijden uitschreven en de prijzen beschikbaar stelden 
en het meedoen dus geen kosten met zich meebracht voor de wed-
strijdzeilers, is het omstreeks 1950 zover gekomen dat de kosten van 
de wedstrijden steeds meer bij de zeilers en liefhebbers zelf worden 
neergelegd. Daarmee is het wedstrijdzeilen opgeschoven in de rich-
ting van zuivere sportbeoefening. 

Op 20 juni 1950 volgt er in De Bierhalle een gecombineerde ver- 
gadering met de gemeente naar aanleiding van een gesprek tussen 
voorzitter De Jong en de burgemeester Renken. Het onderwerp is 
de startiocatie bij het Grut-Eilân, waar in het voorafgaande jaar een 
aanvaring heeft plaatsgevonden die uiteindelijk op een proces is uit- 
gelopen. Na diepgaand overleg wordt afgesproken het voorstel van 
de heer Molenaar aan te nemen: "starten in de passeerbaan en fini- 
shen in de oude startbaan..." Uit het verslag van dit gesprek met de 
burgemeester maakt men op dat de vereniging bovendien te horen 
krijgt dat de provinciale ton bij de Yndyk niet gebruikt mag worden 
voor het wedstrijdzeilen. Daarom zal in het vervolg een ton bij het 
"Lyts-Eilân" gelegd worden. Hieruit wordt duidelijk dat in deze jaren 
het gehele oppervlak van het Pikmeer nog als wedstrijdwater wordt 
gebruikt, maar dat er steeds meer problemen beginnen op te duiken. 
Zo blijkt dat even na deze melding het vaarwater in het Pikmeer al 
weer zo is verlegd, dat bij de "oude startlocatie" helemaal geen ge- 
bruik meer behoeft te worden gemaakt van dat vaarwater. Dat zal de 
veiligheid destijds zeker ten goede zijn gekomen... 
De situatie bij het Grut-Eilân blijft nog steeds een probleem. "Nu er 

langs de oevers van het eiland veel puin is gestort, is het gevolg geweest dat 
er reeds een boot is lekgeslagen... ' 

t.,  
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In de vergadering van 1949 gaan er stemmen op om te komen tot het 
oprichten van een commissie die de situatie van de starttoren moet 
bekijken. Aldus wordt besloten. Deze commissie zal worden samen-
gesteld uit de besturen van alle zeilverenigingen die de toren regel-
matig gebruiken. 

Eén van de doelstellingen van de G.W.S. is de behartiging van de be-
langen van de watersporter in brede zin Zo is er op 15 maart 1946 in 
Hotel Oostergoo een bijeenkomst, uitgeschreven door de V.V.V., om 
de mogelijkheden tot de bouw van een brug in de Nesserdyk over het 
nieuwe kanaal te bespreken, waarbij ook de G.W.S. aanwezig is. Ge-
deputeerde Hoogland geeft namens de provincie een uiteenzetting 
over de plannen, terwijl bovendien verschillende genodigden en be-
langhebbenden de voordelen van een brug bepleiten. Er wordt actie 
ondernomen: 

Een commissie werd benoemd, welke deze saak met kracht ter hand 
zal nemen, om te redden wat er te redden valt, veel hoop op een 
blijvende verbinding kregen we echter niet, wel de zekerheid dat er een 
verbinding zal blijven zoo lang de nieuwe Rijksweg Akkrum-Barhûs nog 
niet klaar is." 

Er worden in deze periode veel klachten gehoord dat bijna overal 
rondom het Pikmeer bordjes met "verboden aan te leggen" e.d. zijn 
geplaatst door de eigenaren van terreinen rondom het meer. Het 
G.W.S. -bestuur zegt toe nog eens te zullen onderzoeken of daar iets 
aan gedaan kan worden. 
Door de leden wordt gevraagd er bij Provinciale Waterstaat op aan 
te dringen beter toezicht te houden op de maximale vaarsnelheid bij 
het dorp; de "pleziervaart" dreigt nu de dupe te worden. Het bestuur 
onderschrijft de wens en denkt dat er bovendien schade optreedt bij 
boten en oevers. 
Het blijkt dat het nieuwe P.M.-kanaal met de beroepsvaart zo lang-
zamerhand een storende factor gaat worden voor de watersport. De 
Grousters zijn deze verstoring op het Pikmeer nog niet gewend en zij 
voelen zich "ongemakkelijk" door de nieuwe situatie. Het is daarbij de 
vraag of er wel eenvoudig een oplossing kan worden gevonden. Deze 
problematiek zal zich ook in de toekomst steeds opnieuw voordoen 
en in omvang toenemen tot op de dag van vandaag. 
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Aan "de oare kant" van de Grou zijn er problematische situaties ont-
staan omdat er geen tonnen liggen; er worden al jarenlang steeds 
weer toegezeggingen gedaan. 
K.J. Mulder verzoekt het bestuur om er bij het Fryske Gea op aan 
te dringen om het "dichtzet" in het Djippe Gat weg te nemen, of de 
doorvaart in ieder geval breder te gaan maken. Niet alle aanwezigen 
denken hierover gelijk, maar "hij zitten en opstaan" wordt besloten om 
actie te gaan ondernemen. 
Uit de notities van de vereniging blijkt ook dat er in deze jaren een 
groot aantal ondiepe plekken zijn in de omgeving van Grou, de 
watersport zelf kan daar echter niet zoveel aan doen. 

Bij andere plaatsen zeilen de "ijzeren schouwen" vaak in één wed- 
strijdklasse. Omdat het daar steeds een gezonde wedstrijdspanning 
heeft opgeleverd, zeilt deze klasse ook te Grou weer in één klasse: 
er wordt dus geen splitsing meer gemaakt in een A- en in B-klasse. 
Dat levert in de meeste gevallen een "wedstrijdveld" op van wel 16 
schouwen... 
Op 8 juli 1947 is het een "vrije zondag" (d.w.z. er worden dan te Grou 
geen wedstrijden gezeild, door welke vereniging ook). Deze datum 
wordt door de G.W.S. geclaimd om een "jubileumwedstrijd" te gaan 
houden. (iz 1/2  jaar) 
De heer E. Wester stelt voor om voor de schouwen een kampioen- 
schap te gaan instellen en te verzeilen, en hij stelt daarvoor meteen 
een medaille beschikbaar. Ook de heren Zijlstra, lJsselstein en Van 
der Pijl brengen daarop een medaille in en het kampioenschap is ge- 
boren. Het programma ziet er als volgt uit: 
7 juli, zaterdag middag 13.30 uur: start van de eerste kampioenswed- 
strijd in de Ijzeren Schouwen. Op verzoek van de zeilers wordt de 
tweede wedstrijd ook op zaterdag, na afloop van de eerste, gehou- 
den. Op de zondagmorgen volgt dan de beslissingswedstrijd. Op deze 
wijze kunnen de schouwzeilers op de zondagmiddag nog aan de nor- 
male ledenwedstrijd deelnemen. 
Over de uitslag valt weinig te vertellen, er is in de schouwen hard 
gewerkt, want er stond steeds een zeer harde wind. Zoals te ver- 
wachten was, liet Jan de Vries zich dit Kampioenschap niet ont- 
gaan, hij won prompt de drie wedstrijden en werd dus met het 
kleinst mogelijk aantal punten G.W.S.-kampioen. Ernst Wester werd 
tweede met een totaal van zeven punten. Harm de Jong en Jochem 
van der Pal kwamen in de klassering even hoog te staan met ieder 
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twaalf punten, het lot besliste in het voordeel van Harm de Jong. 
Tijdens de zondagmiddag waait het zo hard dat veel boten niet meer 
aan de start verschijnen. Er komt nog wel een behoorlijke vloot 
"ijzeren schouwen" op het water, maar de kampioen Jan de Vries blijft 
aan de wal. Ernst Wester wordt dan eerste en Jan Beeksma tweede. 
Op de zaterdagmiddag heeft ook de klasse "jongensschouwen" weer 
eens een wedstrijd gezeild: Siebren Andringa werd eerste. 

De schouwzeilers laten na afloop weten dat zij graag ook voor het jaar 
1948 om het kampioenschap willen zeilen. Het G.W.S.-bestuur voelt 
daar echter niet zo voor: 

"omdat zoals de toestand thans is, het toch vooruit vaststaat wie 
kampioen wordt." 

Toch wordt er door de leden Wester, Molenaar, Van der Zwaag en 
J. de Vries weer een drietal medailles beschikbaar gesteld en dan moet 
het bestuur wel akkoord gaan. 

Het kampioenschap zal worden verzeild op zaterdag 17 en zondag 18 

juli 1948. Er staan tien schouwen voor de wedstrijdreeks ingeschreven. 



Om halftwee gaat het veld van start met prachtig zeilweer en een 
behoorlijke windsterkte. Maar dan gaat het mis! Er is onder de 
schouwzeilers verschil van mening over de voorgeschreven route met 
als gevolg dat ze niet allemaal dezelfde baan zeilen. De kampioens-
wedstrijden dreigen zo te mislukken en het bestuur besluit de wed-
strijd af te gelasten en te laten vervallen om daarna een wedstrijd met 
de "gewone route" om Tryntsjepóle te laten varen. 
Die eerste wedstrijd wordt weer gewonnen door Jan de Vries, maar bij 
de tweede op zondagmorgen, slaagt hij daarin niet: hij wordt derde 
achter de Leechlánner en Wakel. Tijdens de derde wedstrijd grijpt hij 
zijn kans en wordt hij opnieuw kampioen! 
In de middag(leden)wedstrijd wordt de Teapert echter opnieuw versla-
gen. Deze keer is het Fuut, bestuurd door de "bátenpost" (D. v.d. Schaaf). 
De Brá ser wordt achter de Teapert derde. 
De laatste wedstrijd van de G.W.S. in 1948 wordt verschoven naar 19 
september... Het waait hard! Maar: 

"De ijzeren schouwen voelden zich in het woelige water nog het meest op 

hun gemak." 

De Tea pert doet dan niet mee en "dus" gaat de strijd tussen de 
Leechlá nner en Reidhin, waarin deze keer Durk van der Schaaf het roer 
hanteerde. 

Durk van der Schaaf, 

schouwzeiler en 

bestuurlid, in functie 

als postbode 

 

"Deze schijnt alle schouwen in de prijzen te kunnen brengen en wij zien 
dan ook met belangstelling uit naar het volvoeren van zijn plan om zelf een 
G.VV.S. schouw aan te schaffen. Leechlánner, welke ook een "beroeps" aan 
het roer heeft, was hem echter de baas en werd eerste." 



In het verslag van 1949 over de eerste wedstrijd op Pinksterzondag op 

juni kan men nog een aardige opmerking lezen: 

'De ijzeren schouwen hadden blijkbaar hun horloges vergeten, want het 
duurde meer dan twee minuten voor de Wetterwille als eerste startte. De 
nieuwe Bubo van Buma van Albert Wester won hier direct de eerste prijs." 

Door omstandigheden gedwongen zeilt de G.W.S. haar laatste wed-

strijden steeds vaker in de maand september. Ook in 1949 is dat weer 

het geval. 

"Het is wel wat laat in het seizoen, maar het weer is nog uitstekend, alleen 
had er wel wat meer wind kunnen zijn." 

Het is opvallend dat de G.W.S. sinds vele jaren bij haar september-

wedstrijden vaak prachtige weersomstandigheden mag aantreffen. 

Ditmaal is de vloot iets gegroeid: er staan 13 schouwen ingeschreven 

voor de strijd om het kampioenschap. Jan de Vries wint op zaterdag 

17 september meteen beide wedstrijden, zijn kans op het kampioen-

schap is daarmee wel bijna zeker. De beslissingswedstrijd op zondag-

morgen 18 september wordt echter door Ernst Wester gewonnen 

in plaats van de Teapert. Toch is dat resultaat niet voldoende: Jan de 

Vries wordt opnieuw kampioen. De prijzen worden meteen na afloop 

van de wedstrijd uitgereikt en Jan de Vries krijgt opnieuw een blauwe 

kampioenswimpel. Op de middag, bij de sluitingswedstrijd, zeilen ook 

de jongensschouwen mee, de max. leeftijd is dan gesteld op 17 jaar. 

In 1949 laat de "meter", de heer Stelwagen, weten, dat hij in het afge-

lopen jaar een aantal tuigages heeft nagemeten en heeft vastgesteld 

dat zo ongeveer de helft ervan te groot is. Hij geeft aan dat er daarom 

twee mogelijkheden zijn: of de toegestane oppervlakte groter bepa-

len, of de zeilen afkeuren. De laatste keuze blijkt over het algemeen de 

instemming te hebben van de leden. 

k
Op voorstel van B. de Leeuw wordt vastgesteld dat de nieuwe zeilen 

niet groter mogen zijn dan 10.75 m2, zodat er nog wat "rek"overblijft. 

L. Stelwagen en R. Wester zullen deze zaak verder onderzoeken en zij 

L zullen nieuwe richtlijnen vaststellen. In 1950 komen de beide heren 

met een ontwerpregeling voor vaststelling van de afmetingen van 

meter ,, , 	 de tuigage van de G.W.S. -schouwen en voor de van schouwen zelf. 

it ;tiijt7!1 Deze richtlijnen worden in het jaar 1950 door de leden aangenomen. 



De zeilen moeten voor meting worden aangeboden bij de heer P. van 
den Berg. 
Dit nieuwe reglement is in het verenigingsarchief bewaard gebleven: 

"Grouw, Maart 1950. 

Regelement voor het meten der tuigen van de ijzeren schouwen der 

G.W.S. 

Uit en door de Leden worden op de Algem. Jaarvergadering 2 personen voor 

de tijd van 3  jaar benoemd, die de tuigen der ijzeren G.WS. schouwen zullen 

meten. 

Schouwen en tuigen welke voldoen aan de hiervolgende bepalingen, kun-

nen, indien de eigenaar Lid is der G.WS., en in het bezit is van een door de 

meters der G.WS. verstrekte certificaat of meetbrief aan de zeilwedstrijden 

voor deze klasse deelnemen. 
Alle reeds geregistreerde schouwen en tuigen moeten opnieuw voor meting 

worden aangeboden, hetwelk kosteloos zal worden verricht door de G.WS. 

meters. 
Bij afkeuring zal voor elke volgende meting fi, - verschuldigd zijn aan de 

G.WS. 
De G.WS. schouw moet gebouwd zijn van metaal van ten minste 3  mm 

dikte, en voorzien zijn van houten boeisels van minstens 12 cm breedte. 

Max. lengte schouw is 500 cm, gemeten over de eindborden, dus stevens 

niet meegerekend. 
Max. breedte is 145 cm, gemeten op buitenkant schouw. 
Max. tuig oppervlak = sprietzeil en fok is ii m 2, dit is voor een volledig inge-

varen tuig; nieuwe tuigen mogen niet groter zijn dan 10.7 m 2  

Een nieuw zeil gemaakt bij een gebruikte fok mag een max. totaal oppervl 

hebben van i0.8 m 2, terwijl in geval een nieuwe fok gemaakt is bijeen 
gebruikt zeil, de totale oppervlakte 10.9 ml mag bedragen 

Een tuig dat naar het oordeel der meters te krap in de lijken genaaid zit, of 

dat op kennelijke wijze op een andere manier afwijkingen van het normale 

spriet-tuig vertoont, zal door de meters kunnen worden geweigerd; beroep 
op de hier bedoelde weigering is mogelijk bij het G.W.S. bestuur, dat dan in 
hoogste instantie beslist. 

De zeilen worden na handstrak getrokken te zijn, vlak op de grond gelegd, 

de voor oppervlakte berekening benodigde maten worden nu gemeten van 

buitenkant op buitenkant, normale ronding van een zeil wordt niet mee 
gerekend, baleinen zijn niet toegestaan 

De totale oppervlakte van een tuig zal, zo mogelijk direct worden 
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uitgerekend, waarna (in geval van goedkeuring), zeil en fok van het G.W.S. 

stempel, in de schoothoeken worden voorzien, een eventueel tweede tuig op 

dezelfde plaats van twee stempels, een derde tuig van 3. 

In wedstrijden mag alleen met gelijk gestempelde tuigen worden gevaren. 

1-let G.WS.-bestuur heeft ten alle tijden het recht een tuig te laten hermeten. 

Een G.WS. schouw mag alléén aan wedstrijden deelnemen indien hij is 

voorzien van twee zijzwaarden, kiel of middenzwaard zijn niet toegestaan. 
1-let na de meting verstrekte certificaat wordt tegen een kostende prijs a 
fi,00 verstrekt. 

Namens het G.W.S Bestuur, L. Stelwa gen" 

1
(11,11, 

Ook voor 195o wordt een kampioenschap verzeild. De medailles wor- 

den door enkele leden beschikbaar gesteld en op deze wijze lijkt het 

Éd' kampioenschap zich tot een vaste traditie te ontwikkelen. 

Wanneer de heer E. Wester daar op de jaarvergadering naar vraagt, 

krijgt hij als antwoord dat bij de zeilwedstrijden 

"de populariteit van de G.WS.-schouwen zo regelmatig beluisterd kan 

worden, dat het bestuur hieruit de conclusie heeft getrokken dat ook de 

kampioenswedstrijden in die klasse zich in de belangstelling van veel 

mensen zullen mogen blijven verheugen". 

L. Stelwagen stelt voor om bij de kampioenschappen van 

G.W.S. -schouwen een door hem ontworpen schema van puntentel-

ling te gaan gebruiken. Er wordt daarop besloten om voor de eerst 

volgende keer deze telling als proef te gaan toepassen. 

Bij de eerste wedstrijd op Pinksterzondag 1950 zeilen de ijzeren 

schouwen weer eens verkeerd: 

"Zes van de 12 ingeschreven schouwen verschenen aan de start. De meesten 
van deze deelnemers vergisten zich in de voorgeschreven route zoodat zij 

die de leiding hadden, niet als eersten binnen kwamen. Jan de Leeuw, welke 

met Leeglônner de juiste route zeilde zegevierde." 

Op 20 en zi september 1950 wordt er opnieuw gezeild om de 

kampioenschappen. Jan de Vries en zijn fokkemaat, A. Langeraap, 

met Tea pert worden opnieuw kampioen, ook met de nieuwe punten-

telling van L. Stelwagen, die geldt als een proefneming. De route van 

de 3e  wedstrijd valt op: "Vanaf de Start, om de Provinciale betonning, 

-1-lA 



door het nieuwe kanaal, de Meer, de Galle, Pikmar". Dat werd zo ge-
daan om bij de harde wind van die dag de lagerwal op het Pikmeer te 
mijden. Op de kampioen van 1950 volgt Ernst Wester als tweede met 
fokkemaat J. Bijlsma en Harm de Jong als derde. 
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De uitnodigingen tot de jaarvergaderingen worden, om te bezuini-
gen, in deze jaren gepubliceerd in de kranten Frisia en Leeuwarder 
Courant. Het bezoek aan de jaarvergaderingen loopt in deze perio-
de terug, soms zijn er maar een dertig leden aanwezig, inclusief de 
bestuursleden. 
Toch acht de voorzitter M. de Jong de tijd nog niet gekomen om 
het bestuur te verjongen. De reden daarvan is dat de G.W.S. in deze 
jaren nogal diep in de schulden zit. Er zijn regelmatig contributie-
verhogingen, ook omdat de afdracht aan de N.N.W.B. steeds hoger 
wordt. 

In 1953 heeft de nationale februaristormramp ook gevolgen voor de 
G.W.S.-vereniging. 

"Die zondagavond kreeg het Bestuur een oproep van Burgemeester Renken 
om een bespreking te houden over mogelijke hulpverlening met Grouwster 
schouwen. Het Bestuur heeft zich, naar aanleiding van de besprekingen, 
direct gewend tot de leden welke in 't bezit waren van een schouw met 
aanhangmotor en spontaan gaven een 12-tal mannen zich op om naar het 
Rampgebied te vertrekken hetgeen nog in dezelfde nacht geschiedde. Spr. 
Brengt namens het Bestuur hulde aan de mannen en meent dat de G.WS. 
trots kan zijn op zulke leden." 

De belevenissen van de eigenaren en hun schouwen bij de reddings-
acties in Zeeland vormen een roemrijke episode in het bestaan van 
de G.W.S. 

De heer Jan G. Zijlstra stopt in 1955 als bestuurslid wegens vertrek uit 
Grou. Op de jaarvergadering wordt hij gehuldigd voor zijn 20-jarig 
bestuurslidmaatschap en voor zijn activiteiten als havenmeester. Hij 
krijgt een fraaie ingelijste foto van de steiger aangeboden. De verga-
dering stelt voor om Zijlstra tot erelid te benoemen en dat gebeurt 
met instemming van alle leden. Diep geëmotioneerd geeft Zijlstra 
een jubileummedaille aan de G.W.S.: met de inscriptie 1935-1955. 

Deze medaille zal worden verzeild in de G.W.S.-schouwenklasse voor 
de beste prestaties te Grou in het seizoen van 1955. Opvolger in het 
bestuur wordt Durk van der Schaaf; hij neemt ook het secretariaat 
over. 



1953: de schouwen staan 

gereed voor transport 

naar Zeeland 



In "G.W.S. memoires 1935-1954" sluit J.G. Zijlstra zijn verslagen af met: 

"Een woord van afscheid. 

En, nu dit dan het laatste verslag is, hetwelk ik schrijf voor de 

Vereeniging die mij zeer na aan het hart ligt, voeren mijn gedachten 

me terug naar de Onderlinge Zeilwedstrijd in de 16m2  klasse medio 
September 1934 welke de oorzaak is geweest van de oprichting van 

de Grouwster Watersport Vereeniging. Ik denk met grote blijdschap 

terug aan de spontane medewerking van de leden toen we, voor het 

aanbrengen van een Steiger, gelden nodig hadden. Van alle zijden 

kregen we de volle medewerking bij onze verloting, bazar, enz. En 

dit al/les is het begin geweest van de later geweldig uitgebreide 

en voor het dorp Grouw zoo onmisbare G.W.S. Steiger. De aanleg 

- van deze steiger heeft de G.WS. een naam gegeven welke in alle 
# 	delen van ons land met eerbied wordt genoemd. Een steiger die ons 

vele vrienden maar ook ettelijke leden heeft bezorgd en de G.WS. 

heeft gemaakt tot een der grootste Vereenigin gen op het gebied der 

Watersport. Daar kunnen en Bestuur en de Leden met recht trots 
op zijn. Onze Vereen. is steeds bereid geweest op elk gebied haar volle 
medewerking te verlenen. 

En menigmaal is dan ook een beroep gedaan op de G.WS. En, nooit 

tevergeefs. En waar onze Vereen. zich voorspande daar gebeurde dit met volle 
ambitie. ik zou verscheidene gevallen kunnen noemen maar de leden weten er 
alles van. 
Ook op het gebied van Zeilwedstrijden is dikwijls een beroep op de 

Bestuursleden gedaan en ... nimmer vergeefs. 

Waar viel te helpen waren wij paraat. Dat de verstandhouding van het 
Bestuur onderling zeer bijzonder is, bewijst het feit dat we met ons vijven al 
sedert 20 jaar zitting hebben. 

Ik wil hierbij dan ook mijn hartelijke dank uitbrengen als ook aan de 

leden voor de steeds ontvangen medewerking. ik spreek hierbij de wens 

uit dat en Bestuur en de leden er in mogen slagen de ingeslagen weg 
verder te bewandelen tot heil van de G.W.S. en het dorp Grouw. De 

G.W.S. is mij dierbaar geworden en het valt me zwaar om van de vereen. 
te scheiden. 

Maar de omstandigheden kunnen aanleiding zijn dat er geen andere weg is 
dan te bedanken. 

Ik wens de G.WS. in de toekomst nog veel succes. Vele malen zal ik met 
enige weemoed terug denken aan de tijd die voorbij is." 



Nog altijd is de essentie ervan terug te vinden in onze vereniging. Nog 
altijd neemt de G.W.S.-steiger een centrale plaats in het dorp Grou in 
en zijn onze leden met hart en ziel verbonden met het plekje bij het 
meer, nog altijd is de sfeer in het bestuur en bij de leden er één van: 
samen sterk, iedereen telt mee. 

Op de subsidieaanvraag voor een nachtbrander bij de steiger is door 
de gemeente afwijzend beschikt. Ø,7: 

De leden vinden verlichting bij de steiger van groot belang en willen 
graag samen met andere verenigingen in het dorp, zoals het Pleatslik 
Belang, nog eens opnieuw actie ondernemen. Het bestuur denkt dat 
het beste moment daarvoor is wanneer de oploop naar de steiger zal 
worden vernieuwd, dan kunnen ook de elektriciteitskabels het ge- 
makkelijkst worden aangelegd. 
In 1950-'51 is gebleken dat er vijftig meter van de "âlde steiger" dring- 
end vernieuwd moet worden. De eigen financiën van de vereniging 
laten het niet toe om de verbetering aan te brengen. Het bestuur 
besluit in november van 1950 (voor het eerst in het bestaan van de 
vereniging) aan het gemeentebestuur van idaarderadiel een verzoek 
te richten om een jaarlijkse subsidie te verkrijgen met als argument 
het grote maatschappelijke belang van de steiger voor het dorp Grou. 
In een brief gedateerd 6 febrari 1951 wordt op grond van de begrotings- 
positie der Gemeente afwijzend op het verzoek beschikt. 
Maar ook de dorpsgemeenschap laat de G.W.S. wel eens wat aan zijn 
lot over: 

"Het was het Bestuur en ook vele leden een doom in 't oog dat in de vroege 
herfst niet-leden de eersten waren welke hun schouwen op de allergeschikt-
ste plaatsen op de Pôlle bij de G.WS-steiger trokken. Om aan dit euvel een 
einde te maken liet het Bestuur een bord schilderen met het opschrift dat 
hellingen op de Pôlle voor niet-leden verboden was. De schilder had het druk 
en het bord bleef lang uit en in dien tijd waren het weer een 4  tal niet-leden 
welke brutaalweg hunne boten aldaar stationeerden. Toevallig zag één der 
Bestuursleden dit en waarschuwde de mensen hun werk te staken daar de 
schouwen onherroepelijk zouden worden verwijderd. Ze voelden dat ze aan 
het kortste eind zouden trekken en gaven zich toen allen maar op als lid. In-
middels is het bord geplaatst en het resultaat is geweest alweer een nieuw lid." 

Er wordt ook gewag gemaakt van het feit dat de Pôie bij de steiger 
opnieuw gebruikt wordt als stortplaats voor afval, ondanks het feit 



dat het bestuur hiertegen steeds actief optreedt. Zo ligt er een grote 
hoeveelheid oud-ijzer, 

"'t is gauw de blikpôlle gelijk", aldus Piet Eizinga 

In 1951 wordt de steiger eindelijk geheel vernieuwd, mede door de 
financiële hulp van een aantal verenigingen, zij hebben bepaalde be-
dragen renteloos voorgeschoten. 
Toch gaat ook nu weer niet alles voor de wind: 

"Van de gedachte om de vernieuwing van de ruim 50 M oploop gedeelte-

lijk met eigen krachten te maken werd later afgezien en er werd besloten 

om het gehele karwei onder de Grouwster timmerlieden aan te besteden. 

De laagste inschrijvers waren Gebr. De Jong maar het bedrag liep het 
Bestuur nog al wat uit het roer en zoo bleef de zaak enige tijd hangen. 

Later kwam het G.WS. bestuur in contact met de heer K. Mulder en 

deze opperde het plan om alles direct in massa te vernieuwen. Het 
Bestuur had hier wel oren naar maar zonderflinke financiële hulp 

zou dit niet mogelijk zijn. Toen is door verschillende instanties en 

verenigingen een groot deel van het benodigde geld renteloos toege- 

zegd en werd door de heer H. Ban gma opnieuw een bestek gemaakt 
en aan de Grouwster patroons toegezonden met de uitnodiging om 
op het werk in te schrijven. Men kwam echter niet tot het gestelde 

• doel daar b.g. patroons eenparig weigerden om in te schrijven 

Klaas jan Mulder, omdat al de te gebruiken materialen door de G.WS. zouden worden 

houtleverancier en ingekocht. Zoo bleef de zaak hangende, de beide partijen meenden 

bemiddelaar dat het recht aan hun kant was. Toen heeft de heer K. Mulder zich 

aangeboden om als bemiddelaar op te treden en is er op maandag 

14januari '52 een vergadering gehouden met beide partijen waarbij de 

heer Mulder fungeerde als onpartijdig Voorzitter. Op deze vergadering is 

men tot overeenstemming gekomen en zoo zal dan straks de G.WS. stei-
ger, voorzover dit nog niet was geschied, in een nieuw kleed te voorschijn 
komen. De aanbesteding had plaats op Donderdag 24 Jan. j.l. en werd 

het werk aan de laagste inschrijver W. v. Stralen gegund voor de som van 

f2682,- Hierbij zij vermeld dat onze Vereen. de benodigde gecreosoteerde 
palen levert." 

Op de jaarvergadering van 20 maart 1952 wordt gemeld dat de steiger 
geheel vernieuwd is. 



"Door de algehele verbreding is het geheel nu een royale steiger geworden, 
een object waar de G.W.S. trots op kan zijn. Immers in haar betrekkelijk 
kort bestaan heeft zij voor de watersport een belangrijk werk verricht waar-
van het dorp Grou in hoge mate profiteert. Een woord van dank voor de 
vele hulpvaardige handen is hier dan ook zeker op z'n plaats." 

De financiële situatie is daardoor uiteraard niet erg sterk meer: er staat 
in deze jaren voor f 8500,- in het water en er moet afgelost worden 
op de renteloze leningen. En als de financiële situatie langzamerhand 
wat beter zal worden moet er eigenlijk daarna nog zo snel mogelijk ge-
baggerd worden in de G.W.S.-haven. Voor de toekomst moet men er 
rekening mee houden dat door het uitbreiden van de steiger de on-
derhoudskosten steeds hoger zullen worden. Omdat de vereniging nog 
lange tijd met geldkrapte te kampen zal hebben, wordt er besloten de 
modder met een motorboot uit de steiger te "draaien". 
Om de financiën nog beter op peil te kunnen houden, wil het bestuur 
de huur van de ligplaatsen verhogen met 25%. 

"We raken dan wel voor een deel de eigenlijke opzet kwijt, aldus De Jong, maar 
de hoge prijzen van de materialen, lonen, enz. zijn dusdanig dat we, al is het 
dan met een bloedend hart, noodgedwongen moeten overgaan tot verhoging." 

Het voorstel wordt aangenomen in 1951. 

De heer Hylke Bangma heeft steeds intensief meevergaderd over de 
vernieuwing van de steiger en na afloop van de bijeenkomsten moet 
hij dan 's avonds om half twaalf soms nog op de fiets naar Oudehas-
ke... er wordt grote waardering uitgesproken voor de inzet van deze 
pionier: hij krijgt een vulpen met inscriptie aangeboden. 
In deze jaren slaagt de G.W.S er uiteindelijk in om de "Pôle" tussen 
"Wandelweg" (Meersweg!) en de steiger voor onbepaalde tijd te hu-
ren van de eigenaresse, de V.V.V. (deze vereniging heeft het terrein 
namelijk eerder gekocht van de N.H.-kerkeraad). Op deze wijze heeft 
de G.W.S. de volledige zeggenschap over het terrein verworven. Om 
de huur "weer boven water te kunnen krijgen" stelt het bestuur voor 
om per winterseizoen voor het opbergen (stallen) van de boten op de 
Pôle, per boot f r,- aan huur te gaan heffen. Het terrein wordt in deze 
jaren verder "aangekleed": er komt een afvalbak, tegels met gleuven 
voor de fietsen, een nieuwe clubvlag, enz. Over de nieuwe "water-
plaats" zijn de meningen verdeeld tussen "onhygiënisch tot vooruit-
gang omdat men nu niet meer overal hoeft te "staan"... 
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In 1955 wordt er bovendien een kraan met waterleiding bij de stei-
ger geplaatst, de V.V.V. stelt zich garant voor het betalen van het 
watergebruik. Voor alle vernieuwingen moet echter steeds uitge-
breid met de gemeente worden onderhandeld om toestemming te 
verkrijgen. 

Zo moet met de gemeente worden gesproken over het baggeren: de 
vereniging heeft in deze jaren nog steeds te kampen met een schuld 
op de steiger van f200o,-, dus daar kan een post voor baggerwerk niet 
meer bij. Burgemeester Renken zegt toe bij de gemeente Leeuwarden 
te zullen informeren naar de mogelijkheid tot gebruik van een kleine 
baggermachine, die daar in de grachten wordt gebruikt. 
In 1955 zijn de beide kassen van de vereniging wel wat gegroeid, maar 
door een nieuwe Post van f 1600,- voor het baggeren 

"zijn beide kassen vrijwel geplunderd' 

De voortdurende aanslibbing in de steigers langs het Pikmeer geeft 
de beheerders (de G.W.S., de gemeente, Tasma) voortdurend zorg. in 
de jaarvergaderingen komt dit punt regelmatig terug. Er wordt veel 
over gesproken en de algemene mening is dat men verbetering ver-
wacht, omdat er een maximum snelheid voor het kanaal is vastge-
steld. Toch wordt er voorgesteld om opnieuw contact op nemen met 
het hoofd van de Provinciale Waterstaat: de modder wordt immers 
"omhoog gedraaid" door de beroepsvaart die van het kanaal gebruik 
maakt. 
In de winter fan 1954 OP  1955 komt het bestuur tot het inzicht dat, wil 
men de steiger aan het doel laten beantwoorden, er toch gebaggerd 
moet worden. De Fa. Pranger brengt de beide buitenste vakken ooste-
lijk van de hoofdsteiger en een deel westelijk ervan op een diepte van 
1.8o m, zodat de z.g. "kielschepen" nu weer zonder problemen op hun 
plaats kunnen komen. 

"De tijd zal leeren voor hoelang dit baggeren afdoende zal zijn, nu door de 
scheepvaart door het Pikmeer veel slib langs de oevers wordt afgezet. Ook is 
het, door het zandspuiten ten behoeve van de z.g. "volmaweg" vooral langs 
de kleine steiger zeer ondiep geworden." 

Het onderhoud aan de steiger wordt meestal door vrijwilligers uit- 

gevoerd. Om de kosten te drukken worden sommige palen door het 



bestuur en havenmeester uit de bodem gelicht en er omgekeerd weer 
ingezet, zodat de levensduur nog wat gerekt kan worden. 
In 5955 wordt er een waterleiding op de hoofdsteiger aangelegd, ook 
deze aanlegkosten lopen "nog al wat uit de hand' Hiermee is echter 
een "langgekoesterde wens" in vervulling gegaan en er wordt vanaf de 
zomer van 1955 veel gebruik van gemaakt. 
Door het vertrek in 1955 van de heer J.G. Zijlstra uit Grou moet er een 
nieuwe steigerbeheerder en havenmeester worden gezocht. Voor de 
G.W.S. wordt dat de heer Fokke de Boer, die bovendien havenmeester 
voor de gemeentelijke steiger wordt. 

De afstemming in Fryslân tussen de verschillende wedstrijdzeilerijen, r, 
blijft 	 daar- zeilweekeinden, en zeilweken 	een moeilijk punt. Het overleg 

over vindt vooral plaats in de N.N.W.B., maar ook sommige gemeente- 
besturen bemoeien zich ermee. Geregeld komen er weer problemen 
naar voren, want de N.N.W.B. stemt niet in met twee open wedstrijden 
op verschillende plaatsen tegelijk, bovendien hanteren sommige wed- 
strijdplaatsen al vaste tradities op vaste weekeinden in de zomerperiode. 
Als voorbeeld leest men in de notulen opmerkingen van dokter 
Van der Meer (bekend 30m 2-zeiler), waaruit de problematiek duidelijk 
wordt: de gemeenteraad van idaarderadeel heeft in 1953 het besluit 
genomen tot het houden van een driedaagse kermis te Grou met als 
laatste dag de tweede zondag in augustus. Het besluit zal reeds in 19 
botsen met de Sneekweek en daarom kunnen er dan te Grou geen 
wedstrijden plaatsvinden... De kermisdagen kunnen dan echter niet 
meer verzet worden, omdat in augustus alles "bezet" is. 
Bij de Pinksterwedstrijden van 1952, op zondag i juni, uitgeschreven 
door de G.W.S. en Lyts Frisia, wordt er voor de eerste keer gezeild on- 
der het reglement van de I.Y.R.U. en het K.N.W.V., bovendien worden 
de nieuw ingestelde zeilroutes in gebruik genomen. De wedstrijdlijst 
vermeldt io klassen met een totaal van 8o schepen, meer dan ooit 
het geval was. Het wedstrijdzeilen mag zich verheugen in een grote 
populariteit. Een opvallend verschijnsel in deze jaren is daarbij het in 
grote aantallen opkomende publiek. 

"Wat de belangstelling van het publiek betrof, deze overtrof verre de ver-
wachting. Van alle kanten kwamen des Zaterdagmiddags de watersporters 

opdagen. Talloze zeil- en motorboten richtten hun steven naar ons dorp en 
meerden langs de verschillende steigers en oevers. De G.WS. Steiger bewees 
opnieuw in een grote behoefte te voorzien. Ook in het dorp heerschte een 



gezellige drukte, opvallend was het grote aantal auto's dat overal in het 
dorp en langs de meersweg stond geparkeerd ' 

In 1953 komen de plaatselijke zeilverenigingen onder leiding van de 
voorzitter van de G.W.S. samen om de agenda van de N.N.W.B.-jaar-
vergadering te bespreken. Er wordt vanuit deze bespreking een aantal 
voorstellen meegenomen naar deze jaarvergadering, in het bijzonder 
voor de I6m2klasse:  

• men wil een minimum gewicht vastgesteld zien voor de 16m 2  

• het wordt de A-zeilers in de I6m2klasse  in open en nationale 
wedstrijden verboden om als bemanningslid mee te varen in de 
B-klasse 

Het voorstel om alleen geregistreerde 16m2boten  in de wedstrijden 
toe te laten, dus ook in de "onderlinge", haalt het echter niet! 
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog bloeit de klasse van de 
Akkrumerjollen. In Midden-Friesland vormen deze jollen een popu-
laire wedstrijdklasse. Bij de G.W.S. wordt er daarom al spoedig een 
kampioenschap voor ingesteld. Vooral Joch. van der Pal excelleerde 
in deze klasse, naast zeilers als de gebroeders L. en K. Kerhof, C. Bos 
en K. Stegeman. 
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Iedere zeilwedstrijd in deze periode is een belangrijk evenement voor 
de mensen die na de benauwende oorlogsjaren weer wat ruimte ge-
kregen hebben om zich met hart en ziel aan de watersport te kunnen 
geven, in 1954,  als hij bezig is aan zijn laatste jaar bij de G.W.S., schrijft 
secretaris J.G. Zijlstra in zijn verslag over de Pinksterwedstrijden: 

"1-Jet prachtige weer tijdens het weekend maakte, dat de inschrijving 

voor deze wedstrijd enorm was. De lijst vermeldde meer dan go deelnemers, 

waarbij de Valken, met 20 schepen, een prachtige klasse beloofden. Ook 

zaterdag was het een drukte van belang en tegen de avond lagen alle 

Steigers dicht bezet met motor en zeilschepen." 

Maar de weersgesteldheid is natuurlijk steeds opnieuw het natuur-
lijke element dat soms behoorlijk kan tegenwerken: 

"Welk een teleurstelling wachtte ons echter de zondagmorgen toen uit een 

dreigende lucht een miezerige regen viel. "  Het is dus een "wedstrijd, die 

gezien het grote aantal inschrijvingen, beter zeilweer had verdiend." 

In 1955 zijn er nieuwe ontwikkelingen: 

"Het bouwen van een permanente starttoren is zoo goed als in kannen en 

kruiken. Men spreekt de hoop uit dat deze met de Pinksterwedstrjden in 

gebruik kan worden genomen. VVV bouwt en de zeilverenigingen betalen 
voor een zeker bedrag aan huur." 

Alles is dan echter nog niet in "kalk en cement", want bij de rondvraag 
van de algemene jaarvergadering van dat jaar wordt gezegd dat het 
plan van L. Atema in de ogen van de planologische dienst geen ge-
nade kan vinden en dus is afgekeurd. De heer B. Gros te Leeuwarden 
zal nu een nieuw ontwerp maken met de "vorm van een paddestoel". 
Dat plan zal daarna nog door de gezamenlijke verenigingen beoor -
deeld worden. 

De Pinksterwedstrijd van zondag 29 mei 1955 vindt plaats onder een 
vrijwel wolkenloze hemel met een matige noord-noordoostenwind. Ø'PdI 
Er zijn weinig inschrijvingen, misschien omdat het in de vooraf- 
gaande dagen tamelijk koud is geweest en ook omdat er te Sneek 
een uitgestelde onderlinge wedstrijd wordt verzeild. Voor de eerste 

maal wordt er gebruik gemaakt van de starttoren die "in aanbouw" is. 
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Het valt meteen op dat deze toren door zijn grotere hoogte een beter 

uitzicht geeft op de startlijn en ook op de ontwikkelingen tijdens de 

gehele wedstrijd "dan het vroegere houten gevaarte." 
Bovendien wordt er gezeild met nieuwe simpeler en meer overzichte-

lijke routes. De wedstrijdregels worden door de wedstrijdzeilers nog 

wel eens verkeerd toegepast of vergeten. Zo vormt het passeren door 

de start- en finishlijn een welhaast klassiek probleem. 

t 

15 

aai 

"Jammer dat in verschillende klassen niet voldoende aandacht geschonken 
werd aan het nieuwe route kaartje waarin o.a. staat vermeld, dat na het star-
ten, de startlijn niet eerder weer mag worden gepasseerd, dan bij het finishen." 

Vooral in de 30M2  en in de Valkenklasse maken de wedstrijdzeilers 

zich schuldig aan het overtreden van deze regel, zodat er nog behoor-

lijk wat schepen moeten worden gediskwalificeerd. Daarbij komt dat 

het wedstrijdcomité ook nog bezoek krijgt van twee N.N.W.B.-offi-

cials: de heren J.  Tuil en H.C. Stam, secretaris en meter van de bond. 

Misschien heeft dat voor een nadelig werkende afleiding gezorgd, 

want dat de wedstrijd niet naar behoren verloopt, kan men opmaken 

uit de volgende notitie: 

"Bij het finishen ontstond tussen verschillende valkenzeilers en de jury 
oneenigheid omtrent het aantal gevaren routes. Deze kwestie vond later een 
naar beide partijen bevredigende oplossing." 

De belangenbehartiging krijgt ruime aandacht. 
In 1951 volgt de officiële opening van het kanaaltraject tussen Aldskou 

en Grou. Burgemeester Renken nodigt de voorzitter van de G.W.S. 
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uit voor een gesprek. Het voorstel van de gemeente is om een grote 
tentoonstelling op het gebied van de zeilsport te gaan organiseren ter 
gelegenheid van de opening van de doorvaart van het kanaal. De duur 
van de tentoonstelling zal een paar maanden zijn en er zullen iedere 
dag minstens twee personen aanwezig moeten zijn. De kosten van die 
tentoonstelling zijn niet gering en ze moeten voor een groot deel op 
de schouders van de plaatselijke zeilverenigingen worden gelegd. De 
voorzitter geeft aan dat de G.W.S. in geen geval financiële steun kan 
geven, omdat de vereniging zich voor een noodzakelijke vernieuwing 
van de steiger geplaatst ziet. Als de kosten door de gemeente betaald 
kunnen worden uit een andere bron, is de G.W.S. bereid medewer-
king te verlenen. Op 30 maart probeert de G.W.H.I. een evenement 
op te zetten vanwege diezelfde historische doorvaart van het nieuwe 
kanaal. De G.W.S. wordt gevraagd om medewerking te verlenen aan 
een grote vlootschouw. Uiteindelijk lopen al deze initiatieven op 
niets uit, omdat het kanaal bij Aldskou wordt geopend! 
Vervolgens wordt de G.W.S. op 30 maart door de gemeente uitgeno-
digd om mee te praten over een te stichten Jeugdherberg te Grou. Er 
bestaan plannen om een herberg in te gaan richten in "het Tehuis voor 

Ouden van dagen", dat ontruimd gaat worden. Deze initiatieven wor-
den gesteund: 's winters zal het een soort dorpshuis zijn en 's zomers 
een Jeugdherberg. 
In 1952 wordt aan het bestuur in een vergadering met de overige 
verenigingen gevraagd om ter gelegenheid van de "Grouwster Feest-
week" het admiraalzeilen te willen organiseren. De G.W.S. werkt de 
opzet van het admiraalzeilen nader uit en door het prachtige weer 
slaagt dat evenement dan ook bijzonder goed. 
In een jaarvergadering van de V.V.V. wordt in 1952 opnieuw gevraagd 
om een nachtbrander op de steiger. Een V.V.V. bestuurslid wil zich 
sterk maken voor het belang van de boeren. Op de "audiëntie" bij de 
Commissaris van de Koningin zal hij bovendien het voortbestaan van 
de pont (bij de Nesserdyk) bepleiten. Een vertegenwoordiging van de 
G.W.S. maakt gebruik van de situatie door hem te vragen dan ook 
meteen het punt van de nachtbrander naar voren te brengen, omdat 
dat ook in het belang is van de boeren. Zij meren namelijk een groot 
deel van het jaar in het donker aan bij de steiger. 
Begin augustus 1952 is het dan eindelijk zover: de nachtbrander wordt 
zonder bericht of waarschuwing vooraf door de gemeente geplaatst. 
In 1953 wordt het G.W.S.-bestuur schriftelijk benaderd door "it Fryske 
Gea" met het verzoek een standpunt te formuleren over de plannen 
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voor een kanaal van Drachten, via de Headammen en Fokkesleat en 
een alternatief advies van het Fryske Gea. Door de polderdijk van het 
Waterschap Earnewâld intact te laten zou het kanaal verder door de 
Alde Feanen geleid worden, zodat ongeveer een 6 ha van dit oord be-
dreigd zou worden. 
Het Fryske Gea stelt voor om het kanaal van Drachten, via de Hea-
dammen, Kromme le en Wide le te leiden en op deze wijze een 
aansluiting te geven op het Nieuwe Kanaal. Voor de Grouster water-
sport zou deze oplossing inhouden dat de Kromme le kan worden 
uitgebaggerd en weer bevaren zal kunnen worden. Mede op initiatief 
van de G.W.S. wordt er daarop te Grou druk overleg gepleegd tus-
sen zeilverenigingen, V.V.V. en Gemeente Idaerderadiel. Terwijl deze 
instellingen nog bezig zijn met het opstellen van een gemeenschap-
pelijk standpunt (de meeste zijn voor, het is een prachtige kans om 
de Kromme le te verbeteren), komt van het Fryske Gea het bericht, 
dat er overeenstemming met Gedeputeerde Staten is bereikt over de 
loop van het kanaal naar Drachten. Het blijkt dat het kanaal van de 
Headammen definitief over Earnewâld zal lopen. 

"Onze hoop, dat de Kromme Ee zou worden gebruikt is dus vervlogen." 
Er wordt verder nog aangetekend: "Toch dienen de Zeilvereenigin gen er voor 
te waken dat dit mooie vaarwater niet voor het Watertoerisme verloren gaat." 

Als er in 1953 aan onze vereniging wordt gevraagd door de Neder-
landse overheid via het z.g. "Nederlands Economisch Instituut" naar 
de wensen die leven bij de beoefenaars van de watersport, geeft de 
G.W.S. als reactie dat de "weeldebelasting" zeer vervelend werkt voor 
de watersport. Er wordt bovendien gevraagd of de landelijke overheid 
of de Provincie wat kan doen aan het dichtslibben van de Kromme 
Ie, zodat deze waterweg als vaarwater voor de zeilsport kan worden 
behouden. 

De situatie rondom het Grut-Eilân blijft een voorwerp van aanhou- 
dende zorg Vast staat dat het langzamerhand kleiner wordt door 
afslag. In de oorlogsjaren is al geprobeerd om het eiland te verster- 
ken door het storten van puin. In 1951 is de situatie uiteindelijk zo 
ernstig dat er daadwerkelijk iets moet gebeuren. De commissie die 
destijds was ingesteld wordt weer tot leven geroepen, mede omdat 
dat er gratis betonpuin gehaald kan worden bij de nieuwe spoorbrug. 

Het gevolg is dat de inhoud van twee grote pramen met puin in de 
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meest kritieke gaten van de oever van het Grut-Eilân wordt gedumpt. 
De kosten van laden, lossen en praamhuur kan nog maar net door de 
commissie worden betaald. Achter de aangebrachte betondammen 
blijven echter nog wel gaten bestaan en die worden dan met zoden 
gedempt en versterkt. Dat kost nog eens f 6o,- Deze kosten worden 
na bemiddeling door de G.W.S., betaald door de gemeenschappelijke 
verenigingen. 
In 1955 bestaan er plannen van de verenigingen om tien meter steiger 
bij het Grut-Eilân te bouwen, zodat de zeilers gemakkelijker kunnen 
aanlanden en op deze wijze ook de oevers beter worden beschermd. 

Op zaterdag 25 juni 1955 is het dan zover! De nieuwe starttoren op 
het Grut-Eilân is klaar en staat daar midden in het Pikmeer op onge-
kende wijze te pronken! De bijbehorende festiviteiten worden door 
de V.V.V. georganiseerd en geregeld. In "Hotel Oostergoo" vindt een 
bijeenkomst plaats met een groot aantal genodigden uit de zeilsport. 
Naast de afgevaardigden van de zeilverenigingen Oostergoo, Frisia, 
Lyts Frisia, G.W.S., Meeuwen en Lyts Begjin zijn hierbij ook aanwezig 
de heren Overbeek (commandant van de politie te water), Brink (Pro-
vinciale Waterstaat) en Timmermans (Provinciale V.V.V.). 
V.V.V.-voorzitter Leenstra geeft een overzicht van het ontstaan en de 
uitwerking van de plannen voor de nieuwe starttoren. Na zijn toe-
spraak volgt er nog een groot aantal sprekers. Burgemeester Walda 
biedt een beker aan voor de zeilwedstrijden. Uit naam van de zeil-
verenigingen biedt voorzitter M. de Jong het meubilair voor de start-
toren aan en de bestuursleden van de V.V.V. en de ontwerper van de 
starttoren de heer B.J.  Gros krijgen een presenteerblaadje, met daarin 
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een afbeelding van de toren. Dan gaat het gezelschap aan boord van 
motorboten, met het musicerende "Apollo", op weg naar het Grut-
Eilân. Onder het spelen van het nationale volkslied wordt de nati-
onale vlag op de toren gehesen en op het eiland zelf gaan daarop de 
vlaggen van alle zeilverenigingen omhoog. 

"Een vijftaljongensschouwen voer, op een sein, door burgemeester Walda 
gegeven, vanaf de toren een lint, voorstellende de startlijn kapot en de start-

toren was officieel geopend." 

De secretaris van de G.W.S. schrijft in het jaarverslag: "Een groot evene-

ment in de Grouwster watersport geschiedenis had plaatsgehad. Een lang 

gekoesterde wensch was in vervulling gegaan." 

Dan volgt op zondag 26 juni de (eerste) "Starttorenwedstrjd". Voor 
deze speciale openingswedstrijd hebben zich 8o deelnemers inge-
schreven. De regenbogen zijn echter absent. Met een prachtige "zeil-
bries" en zeer mooi weer kunnen de zeilers onderling hun krachten 
meten; de wedstrijdcommissie heeft vanuit de nieuwe toren een 
prachtig overzicht! 

Er ontstaat commotie over het G.W.S.-kampeerterrein. Het blijkt 
dat alle bomen langs de "kanaalskant" van het kampeerterrein aan 
de Biggemar bij de grond zijn afgezaagd. Het bestuur is hiervan als 
beheerder niet op de hoogte gesteld en zal bij de Gedeputeerde Sta-
ten navraag doen. Er bestaat een vermoeden dat deze actie te maken 
heeft met de "kanaalwerken". In 1951 raken de gemoederen van de 
leden in nog grotere beroering door een gerucht dat de gemeente 
een kampeerbeleid (kampeerverbod) wil invoeren met vergaande be-
palingen aangaande het overnachten in zowel tenten als in boten. 

"Als het waarheid bevat hetgeen men hiervan heeft gehoord dan zal vooral 
het vreemdelingenverkeer in deze gemeente hier sterk onder lijden. Algemeen 

is men van oordeel dat men op zijn hoede moet zijn en zoodra aan deze ge-

ruchten enige zekerheid komt om dan eendrachtig een felle actie te voeren." 

in 1951 worden er door een aantal leden weer medailles beschik-
baar gesteld voor de kampioenswedstrijden van G.W.S.-schouwen. 
Bovendien worden ook kampioenswimpels aangeboden: "pro Deo" 
geleverd door Molenaar. Op deze wijze kan het bestuur natuurlijk 
niet meer "om het kampioenschap heen" en er wordt dan ook bepaald 



dat de organisatie van de kampioenswedstrijden een vaste traditie zal 
worden. De leden willen dat de kampioenswedstrijden omstreeks 
midden september zullen plaatsvinden: "t Is wel aardig dat men in 't 
laatst van het seizoen ook nog een verzetje heeft." 
Tijdens de eerste en tweede wedstrijd van is 1951 Jan de Vries met 
zijn Teapert niet aanwezig, maar hij is wel weer van de partij bij de 
kampioenswedstrijden van i en 2 september. Naast het kampioenschap 
van de G.W.S.-schouwen, wordt er nu ook voor de eerste maal een 
kampioenschap verzeild in de klasse van de Akkrumerjollen: de zeilers 
hebben daar om verzocht en met de nodige inzet van de heer C. Bos 
zijn de prijzen bij elkaar gescharreld. De G.W.S. kan die prijzen als or-
ganiserende vereniging in dat jaar niet beschikbaar stellen vanwege de 
moeilijke financiële situatie. Er doen acht jollen aan de wedstrijd mee. 
De eerste wedstrijd bij de schouwen levert een prachtige aanblik op. Er 
bruisen 14 schouwen op de eerste boei bij De Bird af. Toch worden er in 
deze wedstrijd veel strafpunten geproduceerd, zodat er wordt besloten 
om dit jaar vier wedstrijden te verzeilen, waarbij dan het slechtste wed-
strijdresultaat mag worden afgetrokken; zo ook bij de Akkrumerjol-
len. De laatste wedstrijd wordt gehouden op de zondagochtend, nadat 
de andere drie al op de zaterdag zijn verzeild. Het weer is dan echter 
zeer slecht; eerst regent het heftig en later volgt harde noordwestelijke 
wind. Het bestuur besluit om de wedstrijd af te lasten en dan de mid-
dagwedstrijd als 4e wedstrijd aan te merken. Jan de Vries heeft na de 
eerste drie wedstrijden op zaterdag de beste troeven in handen met 3,8 
punten. Hij wint bovendien die 4e wedstrijd: 

"In de klasse G.WS. schouwen werd kampioen en wel voor de 5e maal J. 
de Vries met Teapert. De Vries behaalde, evenals Bos Jr. 2,7 punt (na aftrek 
van een tweede plaats). Hij en zijn Fokkenist ontvingen ieder een fraaie 
plaquette aan geb. door M. Douma en R. Wester Ernst zn." 

En zo wordt Jan de Vries in 1951 opnieuw kampioen met de Teapert. 
Tweede wordt P.E. van Borssum Waalkes met zijn Swealtsje met 7,9 
punten, Rintsje de Wal wordt met Froask derde met ii punten. 
Bij de Akkrumerjollen wordt kampioen: C. Bos jr. met Swealtsje, twee-
de wordt L. Kerkhof mei Schierstirntsje, derde Joch. van der Pal met 
Wyn en Wetter. 
Natuurlijk gaat er ook op de starttoren wel eens wat verkeerd. Bij de 
laatste wedstrijd ontstond er onderling enige verwarring bij de leden 
van het wedstrijdcomité: 
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"Tenslotte willen we even memoreren de verwarring welke op de Starttoren 
ontstond bi) de aankomst der G.WS. Schouwen en de Akkrumerjollen. De 
jury meende dat er nog i route moest worden gevaren in eerst genoemde 
klasse. Het bleek echter dat dit foutief was en zoo overrompelde men de jury 
doordat gefinist moest worden hetgeen bi] de uitslag nog al enige verwar-
ring stichtte. Erg jammer voor de betrokken bestuursleden dat dit incident 
plaats vond maar we troosten ons met het gezegde: Wie werkt maakt 
fouten. 't Zal wel meerdere besturen zijn overkomen dat ze een enkele keer 
faalden. En de bedoeling is altijd goed geweest." 

Andere schouwzeilers hebben ook regelmatig succes tijdens re-
guliere wedstrijden. Zo zeilt Durk van der Schaaf op i juli 1952 met 
een prachtige bries samen met zijn "bejaarde" fokkenist Hendrik de 
Boer een prima Pinksterwedstrijd. Hij wint met groot verschil van 
H. Veenstra met Anneke (tweede) en R. de Wal - met Froask (derde). 
De Kampioenswedstrijden van 1952 worden eerder in het seizoen ge-
houden dan gewoonlijk het geval was. Het lijkt er 's zaterdags eerst 
op dat het weer erg slecht zal worden, maar al spoedig blijken de 
buien door het noorden weg te trekken en zo wordt het toch nog 
een prachtige wedstrijd. Ook op zondag hebben de wedstrijden een 
vlot verloop. Uit het verslag kunnen wij opmaken dat de hegemonie 
van Jan de Vries met Tea pert nu toch wordt aangetast. Hij ondervindt 
felle concurrentie van Durk van der Schaaf en Rintsje de Wal. Jan de 
Vries moet nu wel eens verlies incasseren, zo wordt hij in de tweede 
wedstrijd zelfs 4e. Toch is zijn klassementstotaal nog goed genoeg om 
de kampioenstitel en -wimpel weer in ontvangst te kunnen nemen; 
deze maal al weer voor de Ge keer. 
De Pinksterwedstrijden van 1953 worden gehouden onder ideale 
zeilomstandigheden en de deelname is zo groot dat in de memoires 
van de G.W.S. wordt aangetekend: 

"De lijst zag er buitengewoon goed uit, en vermeldde maar even 85 schepen 
waarvan maar een enkele verstek liet gaan." 

Deze keer wordt zelfs de Friese vlag op de toren gezet: 

"Hiervoor is het bestuur ten zeerste dankbaar. Dit getuigt van medeleven met 
de Vereeniging en dat moest er onder vele Grouwsters, welke ieder jaar opnieuw 
profiteren van de Watersport, wat meer zijn. Het zijn toch de jaarlijkse wedstrij-
den en niet te vergeten de Steigers welke het watertoerisme in de hand werken" 
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Onder een stralende zon en een flinke wind uit het westen, later uit 
het noorden, zeilt Durk van der Schaaf in zijn Meeuw met zijn zeer 
ervaren fokkenist Hendrik de Boer opnieuw naar de eerste plaats, ge-
volgd door Rintsje de Wal met Froask, S. Andringa met Markikkert en 
Jetze van der Goot met Hjeljoun. 
Over de kampioenswedstrijden van 1953 kan men in de notulen van 
de G.W.S. een uitgebreid verslag terugvinden. Omdat er dan, zoals 
later zal blijken, bij de schouwen het tijdperk van de Teapert wordt 
afgesloten, verdienen deze wedstrijden extra aandacht. Het slechte 
weer bepaalt mede het verloop van de wedstrijdreeks: 

"Deze wedstrijden zullen nog lang en bij de Jury en bij de zeilers in herin-
nering blijven. De inzet, des zaterdagmiddags was al bijzonder slecht. er  viel 
een druilige regen en het was zoo goed als bladstiL" 

Als de schouwen starten, liggen de Akkrumerjollen nog maar net 
enkele meters over de startlijn. De jury besluit daarop de route aan 
te passen: in plaats van de boei bij "lt Deel", moet nu de ton bij de 
vroegere "wetterleiding" worden gerond. Juist als dit aan de zeilers is 
meegedeeld, komt er een klein zuchtje wind en alle 18 schepen drij-
ven bij de ton op elkaar... 
Bij de schouwen doet de Altyd Lêst van Piebe van der Berg deze kwa-
lificatie geweld aan: hij komt als eerste uit de kluwen te voorschijn en 
wordt nummer één. Hij wint op deze wijze ook de speciale prijs, be-
schikbaar gesteld door magazijn "lt Beaken", bedoeld voor de boot die 
als eerste "in de eerste wedstrijd de regerende kampioen (t.w. Jan de 
Vries) weet te verslaan". Bij de tweede wedstrijd staat er een aardige, 
zuidwestelijke "koelte", zodat er goed gezeild kan worden. 
In de schouwen wint Harm de Jong met Sylnocht (een mooie presta-
tie), voor S. Andringa en D. van der Schaaf. Jan de Vries wordt 4e ' 

Zondags valt de regen met bakken uit de lucht en de wind wakkert fel 
aan... Van de 14 gaan er maar 9  schouwen van start. S. Andringa zeilt 
bij het ronden van de ton zijn mast overboord. 
Jan de Leeuw komt zonder fokkenist en moet de strijd dan ook al snel 
opgeven. Het kost de 7  overblijvende schouwen de grootste moeite om 
overeind te blijven. Aankomst: i. Jan de Vries, 2. Piebe van den Berg, 3. 

D. van der Schaaf. Ook de vierde wedstrijd wordt weer gewonnen door 
Jan de Vries, zodat hij voor de 7e keer de titel in de wacht sleept, Piebe 
van der Berg wordt tweede en Harm de Jong derde. Bovendien wint Jan 
de Vries ook nog de laatste onderlinge zeilwedstrijd van 1953. 
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Achteraf mogen we opmerken dat in het jaar 1953 de overmacht van 

Jan de Vries begint te tanen. In 1954 volgt het definitieve keerpunt bij 

de schouwen. 

De Pinksterwedstrijden van dat jaar verlopen voor de schouwzeiler 

Jan de Leeuw zeer succesvol. Hij wordt met de Leechlanner eerste 

voor Anneke van J.  Holtrop en Jenny van H. Krist. De kampioen van 

vorige jaren heeft zich nog niet in de strijd kunnen mengen. 

Bij de Kampioens- en onderlinge wedstrijden geeft de kampioen 

echter wel partij. Het is prachtig weer en de spanning is groot, in het 

bijzonder in de schouwenklasse. Op zaterdag 18 september leveren 

Jan de Vries en Durk van der Schaaf een felle strijd: na twee wed-

strijden staan ze gezamenlijk aan kop: ze hebben ieder 2,6o punten. 

In de eerste wedstrijd finishen de beide rivalen zelfs "skot op skot". 

Op zondag 19 september moet dan de beslissing vallen: wie wordt 

er dit jaar bij de schouwen kampioen? Bij de derde wedstrijd staat er 

een behoorlijke wind en de zon voelt lekker warm aan. Durk van der 

Schaaf finisht als eerste en Jan de Vries als tweede! Er kan nog van 

alles gebeuren en dit houdt de spanning er geweldig in. De laatste 

wedstrijd telt zowel voor het kampioenschap als voor de "onder-

linge" wedstrijd. 
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"Lêst heugt bêst maar ik heb nimmer zulke een pracht strijd gezien als bij de 

zes schouwen die als een kluwen zeilden vanaf de ton bij Tasma's schiphui-

zen naar de ton in de Geeuw. Toen deze schepen weer op de Mar verschenen 

was de kluwen ontbonden en lag R. de Wal op de 2e, Jac. Holtrop op de 3e 

en Jan de Vries op de 4e plaats. Durk v.d. Schaaf wist ook deze wedstrijd als 

ie te finishen zoodat Jan de Vries die reeds 7  x het kampioenschap behaalde, 

deze keer voor 't eerst werd onttroond." 

De uitslag van de Pinksterwedstrijd van 29-05-1955 bij de G.W.S.-
schouwen is: i. Wetterhoas van J. Holtrop, 2. Hjeijoun van J. v.d. Goot. 
Andere deelnemers zijn: Reidhin, P. v.d. Berg, Jenny van S. Krist, Froask 

van J. Bijlsma. 
De jubileummedaille met de inscriptie "G.W.S. 1935-1955", uitgegeven 
door de scheidende secretaris J.G. Zijlstra (Leeuwarden), "foar de 
bêste skou-siler fan de G.W.S. fan dat jier" wordt gewonnen door Jac. 
Holtrop met Wetterhoas. 
Voor 1955 in de "G.W.S.-memoires" onderstaand sfeerverslag: 

"Kampioenschap G. WS. -Schouwen en A-jollen en onderlinge zeilwedstrijd 
Op 27 en 28 Aug 1955" 

Op de zondag staat er bijna geen wind, het is naar het schijnt weer eens 

zo'n bij ons watersporters welbekende "dreinerige" dag, bovendien wordt er 
nog vermeld dat de tweede wedstrijd eindigt onder de dreiging van een don-

derbui. Het grootste deel van de boten kan echter nog op tijd aanleggen en 
de boel oppakken, voordat het onweer losbarst." 

De deelname aan de wedstrijden valt niet tegen: er zijn 7  A-jollen en 
ii G.W.S.-schouwen! Bij de A-jollen weet Joch. van der Pal viermaal 
als eerste te finishen en wordt voor de vierde maal in sucsessie kam-
pioen. 
Dat er bij de G.W.S.-schouwen inderdaad een nieuw tijdperk is aan-
gebroken, blijkt wel uit het feit dat Durk v.d. Schaaf drie keer als eer-
ste aankomt en één keer als tweede: zo wordt hij voor de tweede keer, 
nu overtuigend, kampioen. Jan de Vries wordt in het klassement 10e; 

hij heeft de laatste wedstrijd niet meegezeild. 

—1 ()7 







In deze periode krijgt de watersport te Grou nieuwe impulsen, mede 
door het toenemend maatschappelijk belang van de watersport voor 
bedrijven als scheepswerven, botenverhuurbedrjven, horecaonder-
nemingen en winkels. De welvaart in Nederland neemt toe, dat bete-
kent ook dat de vrije tijdsbesteding belangrijker wordt, doordat men 
daarvoor meer geld beschikbaar heeft. 

Op 13 november 1957 is er een bijeenkomst van het "Sportcentrum". 
Burgemeester Walda pleit voor de instelling van een sportblad voor 
alle plaatselijke sportverenigingen. Er wordt lang over gediscussieerd, 
kennelijk zijn de meningen nogal verdeeld. Tenslotte zegt de burge-
meester toe de mogelijkheden nog eens te zullen heroverwegen. 
In 1958 bevindt de N.N.W.B. zich in financieel "zwaar weer": de voor-
zitter spreekt de hoop uit dat de problemen snel uit de weg geruimd 
kunnen worden, want dat is in het belang van de watersport in het 
noordelijk district. Naar aanleiding van een verzoek van de N.N.W.B. 
aan de leden (verenigingen) om de grootst mogelijke medewerking 
om de achterstallige contributie, meetgelden en andere zaken weg te 
werken wordt er door het bestuur van de G.W.S. een ernstig beroep 
op de leden gedaan hieraan mee te werken. 
In 1959 organiseert de N.N.W.B. een verloting: de hoofdprijs is een 
exemplaar van "de nieuwe jeugdboot de Flits"! De verloting wordt 
zo'n succes, dat de N.N.W.B. de problemen op dat moment wel zo 
ongeveer heeft overwonnen. 
In 1958 komt ook voor de eerste maal de naam "Marrekrite" in de 
boeken van onze vereniging voor: 

"een organisatie die a.h.w. een schakel vormt tussen een 15 tal Friese water-
sportcentra en de overheid, en deze door adviezen wil dienen." 

Op de jaarvergadering van iq maart 1956 in het Theehuis wordt gespro-
ken over het baggeren in de steigers van de G.W.S. Het blijkt behoorlijk 
wat geld te hebben gekost en bestuur en leden zijn bang dat binnen niet 
te lange tijd de steigers opnieuw zullen zijn dichtgeslibd. Men is het er 
over eens dat aanslibbing ontstaat door de grote snelheid waarmee de 
vrachtschepen over het Pikmeer "bruisen". Een verzoek bij de Gedepu-
teerde Staten om een maximum vaarsnelheid in te stellen heeft geen re-
sultaat opgeleverd. Er zijn aan beide invaarten van het Pikmeer wel bor-
den geplaatst, maar daar wordt door de beroepsschippers veel te weinig 
rekening mee gehouden. 
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Op de vergadering van het Sportcentrum van 1957 maakt de voorzitter 
van de G.W.S. van de gelegenheid gebruik om de "toiletgelegenheid" 
nog eens weer ter sprake te brengen. Er wordt voorgesteld om een klein 
gebouwtje op de Pôle bij de steiger te plaatsen, waarin dan toiletten en 
een bagagebergruimte voor de toeristen ondergebracht kunnen wor-
den. Burgemeester Walda doet de toezegging dat met de gemeente-
architect te zullen bespreken. 
In 1957 wordt het G.W.S.-bestuur uitgebreid met twee personen: de 
heren D.W.H. Nobbe en L. Terpstra. De jaarvergadering van 27 febru-
ari 1958 wordt "matig" bezocht. 
Op de 24e  jaarvergadering van io maart 1959 in "Hotel Oostergoo" 
is de voorzitter M. de Jong afwezig. Hij wordt verpleegd in het Dia-
conessenhuis te Leeuwarden. De heer W. Nobbe zit de vergadering 
voor. Hij wenst de heer De Jong een voorspoedig herstel en er zal voor 
een attentie worden gezorgd. 
Het 25-jarig jubileum van de vereniging komt dichterbij (1960). Op 
deze jaarvergadering wordt besloten het jubileum op gepaste wijze 
te vieren, misschien gezamenlijk met de jubileumvieringen van de 
eveneens plaatselijke verenigingen "Frisia" (ioo jaar) en "Lyts Frisia" 
(6o jaar). 

Op 20 april 1959 komt de voorzitter van de G.W.S., de heer M. de Jong, 
in ouderdom van 69 jaar te overlijden. Dat zorgt voor grote verslagen-
heid bij de leden van de vereniging, die De Jong mede heeft opge-
richt en waarvan hij bijna 25  jaar lang de ziel en het beeldbepalende 
element heeft gevormd. De verdiensten van de heer De Jong, samen 
met de overige bestuursleden op het terrein van de Grouster water-
sport zijn buitengewoon groot. Onder zijn voorzitterschap groeide 
het ledenaantal van veertig bij de oprichting op 3  januari 1935 naar 
ongeveer vijfhonderd leden in 1959. 
Op de 25e  de jaarvergadering van 25 januari 1960 wordt hij door de 
leden in stilte herdacht. 
Deze vergadering wordt voorgezeten door de heer L. Stelwagen. Hij 
beschrijft de herinneringen aan de heer De Jong en maakt zo het gro-
te verlies voor de vereniging bij de aanwezigen duidelijk. Hij schetst 
de vele activiteiten van de vereniging die in deze 25 jaar zijn ontwik-
keld. 
Het erelid, de heer J.G. Zijlstra, kan wegens ziekte niet aanwezig zijn, 
maar in een brief spreekt hij de hoop uit dat de vergadering een waar- 

dige opvolger zal kunnen vinden. 



Tijdens de bestuursverkiezing slaagt men daarin inderdaad, want de 
heer L. Stelwagen wordt op voordracht van de leden bij acclamatie tot 
voorzitter benoemd. Tegelijk neemt de heer P. van den Berg afscheid 
als penningmeester van de vereniging. Hij wordt door de vergadering 
meteen tot erelid benoemd. 
Op voorstel van de heer L. Atema wordt er een "permanente" beker 
aangekocht ("die dus nooit definitief eigendom van een winnaar wordt") 
ter nagedachtenis aan deze voorzitter: de z.g. "Marten de Jong-beker". 
Deze beker zal dan ieder jaar in een andere klasse worden verzeild, dit 
op aanwijzing van het bestuur. 
Het bestuur verklaart in 1960 dat er pogingen zullen worden onder-
nomen om "koninklijke goedkeuring" te verkrijgen en de secretaris 
besluit de notulen van 1960 dan ook met de woorden: 

"Er wordt met algemene stemmen besloten goedkeuring aan te vragen op 
de vastgestelde statuten, teneinde daardoor de erkenning der vereniging als 
rechtspersoon te verkrijgen." 

Het bestuur, bestaande uit de heren Libbe Stelwagen, Durk van der 
Schaaf, Douwinus Willem Helena Nobbe, Libbe Terpstra en Tjerk 
Molenaar, wordt door de vergadering gemachtigd daartoe actie te 
ondernemen en tot het aanbrengen van de noodzakelijke verande-
ringen in de statuten, die in verband met een eventuele Koninklijke 
Goedkeuring door het Departement van Justitie kunnen worden 
voorgeschreven. 

Op 23 februari 1956 voeren de leden van het dagelijks bestuur van de 
/,',, 	// "Hotel G.W.S. en de V.V.V overleg in 	Oostergoo" om gemeenschappe- 

lijk een aanpak te bepalen hoe er tegen een illegale aanlegger bij de 
"Pôle" moet worden opgetreden. Het blijkt dat er een woonboot (arkje) 
is afgemeerd, waarbij bovendien een permanente loopplank is uitge- 
legd. De G.W.S. huurt de Pôle van de V.V.V. en de vereniging wil "de 

boel dêr wei hawwe". De betrokken persoon is steeds ter plekke blijven 
liggen, zelfs nadat hem al vaak is aangezegd dat het woonbootje "fuort 
moat". Hij beroept zich daarbij op de omstandigheid dat er nergens 
anders een ligplaats voor hem aanwezig is. Er wordt besloten dat de 
V.V.V. hem een aangetekend schrijven zal sturen met een laatste som- 
mering om voor de datum i april 1956 te vertrekken. As hij daaraan 
niet voldoet, zal hem de toegang tot de Pôle worden ontzegd. 
Na veel woorden en dreigementen verdwijnt het bootje uiteindelijk 



van de Pôle. De G.W.S. kan pas daarna het aantal ligplaatsen voor de 
schouwen gaan uitbreiden... 
De G.W.S. bouwt ook in deze jaren verder aan haar eigen accomodatie. 

"In een vergadering met VVV. op 28-12 -1956 bij Van Stralen gehouden 
kreeg onze vereeniging toestemming de Pôlle aan de meerszijde recht te 
mogen trekken en met de vrijgekomen grond de Pôlle iets op te hoogen. 
Zoodoende kan het aantal ligplaatsen voor kleine vaartuigen, uiteraard 
meest schouwen, nog belangrijk worden uitgebreid." 

Uit het verslag van de jaarvergadering 1957 blijkt dat dit werk is inge-
geven door de slechte financiële situatie van de steigerexploitatie. Het 
is vanwege de kas onverantwoordelijk om de steiger te gaan uitbreiden 
en daarom wordt dan de oever langs de Meersweg maar "rechtgetrok-
ken". Aan de eigenaren van de schouwen op de Pôle wordt gevraagd 
hun schouwen dit jaar vroeger dan gewoonlijk te gaan opknappen; op 
die wijze kan de Pôle al vroeg in het jaar worden "aangepakt". in het 
voorjaar van 1957, Op 20 mei, wordt met het werk begonnen. Voorzit-
ter M. de Jong en de heer P.F. van den Berg pakken dit zware werk zelf 
op en het resultaat is dat er uiteindelijk achttien nieuwe ligplaatsen 
ontstaan, in de herfst kan het steigertje worden verwijderd, om het hel-
lingen van de schepen op de Pôle mogelijk te maken. 
Om het risico bij het uit- en inzeilen van het steigergebied te ver-
minderen wordt er een bord geplaatst met de tekst: "In- en uitzeilen 
verboden". Maar de secretaris schrijft in zijn jaarverslag over 1956 

"Het is jammer te moeten constateren dat dit bord door sommige zeilers te 
veel wordt genegeerd." 

Het bord "zonder toestemming van de havenmeester verboden in-
vaart" van 1958 haalt echter ook niet veel uit, want het werkt "te af-
stotend"! Het bord wordt daarom snel weer weggehaald en meteen 
neemt het aantal toeristen dat de steiger aandoet weer toe... 

In 1957 brengt voorzitter De Jong de aanleg van een toiletgebouw op 
de Pôle nog eens opnieuw ter sprake. Er wordt afgesproken om dat 
opnieuw bij de gemeente aan te kaarten. 
Op 5  november1958 volgt een gesprek met het V.V.V.-bestuur over het 
niedegebruik van de toiletten in het "Theehuis" door de gasten van 

onze steiger. Volgens de havenmeester F. de Boer zijn de gasten maar 
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moeilijk te motiveren om gebruik te maken van deze toiletten, zodat 
gesteld kan worden dat de kleine bijdrage die van de G.W.S. gevraagd 
wordt voor het medegebruik, eigenlijk geen zin heeft. De verblijfs-
prijs is in deze periode f0,40 per nacht! 
in 1958 is het kamperen op de G.W.S.-pôle verboden, de ganzen hou-
den zich niet aan dat verbod. Ze scheuren overal het gras van de Pôle 
en het eindresultaat is "in grutte drekboel". 

Dat de Pôle van de G.W.S. dan nog van de "Wandelwei" is afgeschei-
den door een sloot maakt men op uit de vraag op de jaarvergadering 
naar het "heakkeljen" van die sloot. De gemeente blijkt daarvoor ver-
antwoordelijk te zijn. 
Op de jaarvergadering van 1959 wordt gesproken over de noodzaak 
tot baggeren binnen het steigercomplex, door demping van de "Boe-
rewâl". Burgemeester Walda zegt toe een onderzoek te zullen laten 
instellen. 
Het G.W.S.-bestuur schrijft in 1959 een brief aan B en W van idaardera-
deel. Het "ondiepte-probleem" wordt daarin aan het College wordt 
voorgelegd. De aanwezigheid van het grootscheeps vaarwater door het 
Pikmeer wordt als oorzaak genoemd voor het steeds opnieuw vollopen 
met slib bij de oevers van het meer, dus ook binnen het steigergebied. 
Als bewijs wordt aangevoerd, dat de vereniging er eerder, voordat het 
Prinses Margrietkanaal er was, nooit last van had en alle boten van de 
leden in een lange reeks van jaren normaal hun aanlegplaatsen konden 
bereiken. Van de gemeente wordt gevraagd hier iets aan te doen. De ver-
eniging is financieel niet in staat om opnieuw tot baggeren over te gaan. 
Op zijn beurt doet burgemeester Walda als bestuurslid van de "Mar-
rekrite" de suggestie, er bij gemeente en Marrekrite op aan te drin-
gen om de zuidwestelijke oever van De Tynje te gaan uitdiepen. De 
G.W.S.-vereniging ziet zoiets als een belangrijke verbetering en wil 
het idee wel ondersteunen, maar zij wil dan ook meteen de noord- 

westelijke oever "meenemen". 
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Het gevolg is dat het bestuur een brief met soortgelijke inhoud aan 
het College van B en W van de Gemeente idaarderadiel richt. 
De beide brieven hebben slechts gedeeltelijk succes. in het najaar van 
1959 geeft de gemeente opdracht tot baggeren. Eerst wordt de "Boere-
wâlshaven", waarschijnlijk het stukje dat is overgebleven na de demping 
van de Boerewâl, aangepakt, dan volgt de westkant van de kleine stei-
ger van de G.W.S. en dus ook de toegang tot die steiger. in overleg met 
de heer S. Bangma van het "Theehuis" volgt dan ook nog de westkant 
van de andere steigers met daarbij de oostelijke helft van de buitenstei-
gers. De ondiepte daar is weer veroorzaakt door het schroefwater van 
de rondvaartboten bij de steiger van het "Theehuis". Op het Pikmeer 
worden dan nog de beide "ruggen" langs de vaargeul weggebaggerd. 
Aan de westelijke kant van de Tynje wordt echter niets gedaan. 
In het voorjaar van 1960 vindt er groot onderhoud plaats aan de 
G.W.S.-steigers. De kosten hebben daarna een dergelijk gat in de fi-
nanciële middelen geslagen, dat de penningmeester 

'Wij mag zijn met de pas verhoogde prijzen der ligplaatsen. Nochtans zijn de 
reparaties niet voldoende en zal zeer binnenkort moeten worden ingegrepen." 

in een jaarvergadering deelt de wedstrijdleider L. Stelwagen mee dat 
de wedstrijdzeilers bij het indienen van protesten in het vervolg ge- 
bruik moeten maken van de officiële protestformulieren. Ze zijn te 
verkrijgen bij het bestuur op de starttoren. Ook stelt hij voor om het 
wedstrijdreglement nog eens door te nemen. Verscheidene zeilers ge- 
ven zich daarvoor op. 
De heer M. Breuning vraagt om de traditionele wijze van starten met 
minuten te laten vervallen. Hij wil ook het bekende "schijvenbord" 
buiten dienst stellen. De heer Stelwagen vindt dat jammer omdat het 
opstellen van dat bord zoveel hoofdbrekens heeft gekost. Wel is de 
vergadering van mening dat met het vervallen van het schijvenbord 
het gekrioel voor de startlijn (om elke minuut steeds weer de tijd te 
kunnen kontroleren) zal verminderen en bovendien is de persoon die 
de borden bedient dan niet meer nodig, dat stelt weer minder eisen 
aan de bezetting van de toren. 
Op voorstel van de heer F. Jansma zal worden geprobeerd om in 
samenwerking met alle zeilverenigingen seriewedstrijden te gaan 
houden. 
De nieuwe starttoren inspireert al snel tot nieuwe gemeenschappe- 
lijke ideeën: 
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Zo komen op 25  november 1955 (het verslag schrijft echter 1956!) in 
het "Theehuis" de afgevaardigden van de Grouster zeilverenigingen 
(Lyts Frisia, G.W.S., Frisia), Oostergoo en de Meeuwen (Leeuwarden) 
opnieuw bij elkaar. Het doel is om de mogelijkheden voor het houden 
van een jaarlijkse Starttoren-wedstrijd te onderzoeken. Het zeileve-
nement bij de openingsceremonie van de starttoren heeft dus blijk-
baar goed voldaan. De gezamenlijke bestuursvertegenwoordigers zijn 
van mening dat zoiets jaarlijks zou moeten plaatsvinden. Als datum 
wordt meteen vastgesteld de ze juni (1956) 
Deze zeilwedstrijden zullen "grootscheeps" worden opgezet, want er 
zal in elf klassen worden gezeild: 
30m2, 22m2, 16m2-stip, 16m2streep,  Valken, Pampus, B.M., A-jollen, 
G.W.S. -schouwen, Vrijheids-klasse en "kajuitjachten". De inleg wordt 
vastgesteld op f i,- per deelnemer. 
De jaarlijkse prijs, aangeboden door de Burgemeester van ldaardera-
deel, de heer Walda, zal in 1956 verzeild worden in de klasse van de 
G.W.S.-schouwen. De Meeuwen zal als vereniging proberen om aan 
nog meer prijzen te komen. 
De deelname is op die 24e juni echter niet bijzonder groot, sommige 
klassen schitteren door afwezigheid... De lijst vermeldt uiteindelijk 69 
boten. Het wordt bovendien nog een "drege silerij" ook, er staat een 
harde noordnoordwesteljke wind. De zeilers hebben "de hannen fol". 
Dat het wedstrijdzeilen door de leden serieus genomen wordt, blijkt 
uit het feit, dat in het voorjaar van 1956 een achttal leden beurtelings 
bij hen thuis het wedstrijdreglement bestudeert. Dat gebeurt aan de 
hand van een verhandeling van Dudok van Heel, die in die tijd ver-
schijnt in de Waterkampioen. 
De wedstrijdsituaties worden besproken en op moderne wijze 
"aanschouwelijk" gemaakt met behulp van miniatuurjachtjes en 
-merktekens... zeer waarschijnlijk op de eettafel? 
De Pinksterwedstrijden op 9  en io juni 1957 van G.W.S. en Lyts Frisia 
laten een nieuw element zien: voor het eerst doen er xo "Flying 
Dutchman"-boten mee. Via de heer D. van den Bosch, secretaris voor 
Nederland van de "International Flying Dutchman Class Corporation 
(of Association?)" te Amsterdam werd er een verzoek ontvangen om 
op de gecombineerde wedstrijden bij wijze van "contactwedstrijd" 
ook FD-zeilers te laten meezeilen en zo mogelijk een aantal FD-
zeilers onderdak te verlenen. De V.V.V. zorgt ervoor dat de FD-zeilers 
een waardige ontvangst krijgen en zorgt ook voor logeeradressen. De 
besturen van de verenigingen hebben hier natuurlijk van harte aan 
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meegewerkt en zo wordt er te Grou historie geschreven met deze 
nieuwe internationale klasse. Dat heeft voor het dorp een positief 
effect, want een jaar later zeilen er al twee Grousters met een Flying 
Dutchman! 
Het verslag van de Pinksterwedstrijd op zondag 17 mei 1959 toont 
aan dat het moderne tijdperk van het wedstrijdzeilen is aangebroken: 
naast de FD'ers doet nu ook voor het eerst de jeugd in een eigen klasse 
mee, zij zeilen in de "Flitsklasse". 

Er staat deze dag een krachtige noordnoordoosten wind en die wind-
richting betekent dat er bij deze wedstijd niet zo veel gelaveerd be-
hoeft te worden. 
Bij de Starttorenwedstrijd van zi juni 1959 gaat er van alles mis! Het 
waait opnieuw zeer hard vanuit het noordoosten. Daarom blijft een 
groot aantal van de boten aan de wal: de hele klasse van de 30m 2  is 
absent. Voor de Organisatie is dat bijzonder jammer, want er was spra-
ke van een record aantal inschrijvingen. De Flitsen geven echter geen 
krimp en P. Aalders uit Leeuwarden wordt de jeugdige prijswinnaar. 
De G.W.S.-kampioenschappen van 5  en 6 september 1959 treffen het 
beter. Het weer laat zich van zijn beste kant zien en met een flinke 
wind uit het noordoosten komen de wedstrijden geheel tot hun recht. 
By de Akkrumerjollen wordt R. Kuipers met Caldonia kampioen. 
In 1960 wordt er in de jaarvergadering gevraagd om bij harde wind 
de schouwen niet meer naar de le te laten zeilen. Het blijkt dat de 
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voorraad aan routebrieljes op dat moment toch "op" zijn, en daarom 
wordt het plan opgevat in samenwerking met de andere zeilvereni-
gingen een routecommissie in het leven te roepen om de routes aan 
te passen aan de wensen van de wedstrijdzeilende leden. Op 14 maart 
komt in" Hotel Oostergoo" een commissie van wedstrijzeilers bijeen, 
bestaande uit de heren dr. W.B. van der Meer (Oostergoo), S. van der 
Steeg (Meeuwen), L. Stelwagen (Lyts Frisia), W. Nobbe en D. van der 
Schaaf (G.W.S.). Het resultaat is dat er een achttal wedstrijdbanen 
wordt ontworpen en vastgesteld, voor iedere klasse afzonderlijk. Er 
is daarbij meer dan voorheen rekening gehouden met de windrich-
ting, zodat er ook meer kruisrakken ontstaan. 
De vereniging neemt voortdurend initiatieven om de kennis van de 
wedstrijdzeilers bij te schaven, niet altijd met evenveel succes: 

"Op 15 Mei hield de Loosd rechter wedstrijdzeiler l. Prins in de groote zaal 
van "Oostergoo" een lezing over het wedstrijdreglement aan de hand van 
een aantal dia's. 1-let wasjammer dat een zoo beschamend klein aantal 
zeilers was opgekomen." 

Op de Jubileum(Pinkster)wedstrijden van zondag 5  juni 1960 ter gele-
genheid van het 25-jarig bestaan van de vereniging worden er bijzondere 
prijzen beschikbaar gesteld voor de wedstrijden. Die bestaan uit glazen 
cake-schalen met het G.W.S.-embleem en de jaartallen 1935-1960. Zij 
gelden voor alle meezeilende klassen en ze zullen worden uitgereikt aan 
alle 1e  21  en 3  prijswinnaars. Bij deze wedstrijden is er eerst noch wel 
een mooi zuchtje wind, maar al spoedig gaat de wind wat liggen, zodat 
de wedstrijden uiteindelijk toch nog behoorlijk laat eindigen. Een hon-
derdtal deelnemers, verdeeld over 10 klassen vaart in deze wedstrijden 
voor het eerst met de nieuwe routes, bovendien wordt de "Marten de 
Jong-beker" voor deze eerste keer verzeild in de G.W.S. -schouwenldasse. 

J. Holtrop krijgt op de jaarvergadering van 1956 de medaille uitgereikt 
die beschikbaar is gesteld door de heer J.  Zijlstra voor de beste presta-
ties in de G.W.S.-schouwen over het jaar 1955- 
De Kampioenswedstrijden van 15 en 16 septimber 1956 treffen prach-
tig zeilweer, met een flinke bries uit het noordoosten. 

'In de G.WS.-schouwen klasse ging het rumoerig toe..." 

Waarom, blijft onbekend. Wel lezen wij verderop in het verslag: 
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"Nadat voorz. M. de Jong de beide kampioenen had gehuldigd en hun de wim-

pels had overhandigd, drong hij er naar aanleiding van enkele klachten door 

de zeilers geuit, op aan, in de toekomst langs officiële weg te protesteeren." 

Dit is ook het tijdperk van de Froask. Rintsje de Wal heeft zijn spullen, 
naar het lijkt, goed voor elkaar, want hij wint regelmatig en wordt dit 
jaar dan ook kampioen. 
Interessant is het om uit de uitslagen te kunnen opmaken dat ook 
schouw nummer 31, dan al met de naam Reidmosk, het latere schip 
van Jan de Boer, meestal zeer goed kan meekomen in het wedstrijd-
veld. Zo wordt deze schouw in 1956 tweede. 
In 1957, tijdens wedstrijden op de Paasdagen zi en zz april en Pink-
sterwedstrijden op 9  en 10 juni zijn het vaak dezelfde schouwen en 
hun zeilers die naar de prijzen dingen: S. Andringa met Markikkert, 
H. de Vries met Reidhintsje, J. van der Goot met Hjeljoun, R. de Wal 
met Froask behoren steeds weer tot de kanshebbers. 
De kampioenswedstrijden OP  14 en 15 september 1957 in de schouwen 
zijn geen groot succes. Door de slechte omstandigheden gaan er maar 
zeven van de veertien ingeschreven schouwen van start. Bij de schouwen 
is er een grote spanning voelbaar en dat levert uiteraard een felle strijd 
op. Elk van de vier wedstrijden kent een andere winnaar, zodat er bij 
de start van de laatste wedstrijd nog wel vijf deelnemers kandidaat zijn 
voor de kampioenstitel. Na een heldhaftige strijd gaat A. Krist met de 
titel naar huis. Bij de laatste "onderlinge" wedstrijd van die dag hebben 
de meesten er genoeg van, want er doen nog maar 17 van de 40 boten 
mee! Bij de schouwen neemt Jac. Holtrop dan revanche op A. Krist, die 
tweede wordt. Omdat het water behoorlijk hoog staat, moet de voorzit-
ter M. de Jong de prijzen voor deze keer vanaf de startoren zelf uitreiken. 
De volgende anekdote is aan dit kampioenschap verbonden: 

"Anne Krist werd in 1957 kampioen bij de G.W.S.-schouwen. Met de 

kam pioenswimpel in top zeilde hij naar de G.WS.-steiger, waar hij aan 

de kop van de steiger even aanlegde om de gelukwensen vsn de suppor - 

L 
ters in ontvangst te nemen. Ook de fokkenist stapte even op de steiger, 
ook even napraten in deskundig gezelschap. Maar de schrik sloeg hen 

wedstrijdveld metde 

al gauw om het hart, toen de "Jenny" zonder de kampioen weer het 

Pikmeer opzeilde.Er moet op dat moment door een deskundige zijn 

"Jenny" van A. Krist gezegd: 'De baas heeft er genoeg van, maar het schip nog niet!" De 
landvast was losgeraakt, de wind kwam in de zeilen, en daar ging de 
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schouw... Gelukkig was er hulp in de buurt en al spoedig was de 
lenny geënterd en weer op zijn plaats gebracht." 

Daarmee is dan de periode van 1955-1960 afgesloten. De eerste vijfen-
twintig jaren van de geschiedenis van de Ver. Grouwster Watersport 
zijn beschreven. De oprichters van de vereniging hebben hun voor-
treffelijke werk voor de vereniging volbracht, de volgende jongere 
generatie staat al klaar. 
De G.W.S. was vanaf het begin een dorpsvereniging, in de volgende 
jaren zullen er ook steeds meer leden "fan bûten" bij komen en dan 
zal de vereniging uitgroeien tot een volwaardige en belangrijke wa-
tersportvereniging, die naast de bekende watersportzaken in de toe-
komst ook veel te maken zal krijgen met natuur- en milieuontwikke-
lingen en waarbij o.a. de belangenbehartiging veel aandacht van het 
bestuur zal vragen. 
De jaren na 1960 vormen een periode van versnelling en groei binnen 
een zich moderniserende watersport. De elementen in het voorgaan-
de tijdsverloop die de vereniging zijn onderlinge binding heeft gege-
ven blijven ook in de komende jaren bestaan. Maar de ontwikkelin-
gen worden nu in overeenstemming met de tijdgeest professioneler 
aangepakt. Niet alleen het steigercomplex zal in deze jaren weer eens 
in zijn geheel moeten worden vernieuwd, ook de wedstrijd-zeilsport 
zal nieuwe ontwikkelingen doormaken in de richting van een natio-
nale en internationale sport. 
De belangenbehartiging is in voorgaande jaren wel op kleine schaal, 
vooral regionaal in de vereniging aan de orde geweest. In de toekomst 
zal dit van groter nationaal belang worden door de groei van de wa-
tersport en het watertoerisme. Toename van bevolkingsdichtheid en 
financiële en materiële welvaart leggen een groter wordende druk op 
ontwikkeling van nieuw landelijk milieubeleid en bijbehorende natio-
nale regelgeving. 
Verenigingen moeten zich daarom alleen organiseren in grote nati-
onale verbanden om op professionale basis te kunnen meepraten en 
lobbyen. 
Daarom is het aangesloten zijn bij de grote organisaties op het gebied 
van watersport en -recreatie voor een vereniging als de G.W.S. on-
misbaar geworden, de belangenbehartiging wordt voor de vereniging 
voor een belangrijk deel vormgegeven door het Watersportverbond. 
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Op 26 januari 1961 wordt de koninklijke goedkeuring ontvangen over 
de statuten, zodat de vereniging volgens de geldende wetgeving be-
treffende het verenigingsrecht officieel bij Koninklijk Besluit rechts-
persoonlijkheid heeft verkregen. 
Een ledenwerfactie van het bestuur onder de Grouster ondernemers 
levert twintig nieuwe leden op. 
De 26e  jaarvergadering op 30 januari 1961 vindt plaats onder leiding 
van voorzitter L. Stelwagen. 
Het ledenaantal is wat teruggelopen, de teller staat nu op 485. Het is 
goed mogelijk dat de verhoging van de contributie hieraan debet is, 
maar de vereniging kan niet anders: ook de afdracht aan de N.N.W.B. 
is verdubbeld: van f0,25 tot fo,5o. in 1962 schommelt het ledenaantal 
al weer rond de 5oo. 
In maart 1962 ziet Tjerk Molenaar zich genoodzaakt wegens droevige 
familieomstandigheden zijn bestuursfunctie neer te leggen na zeven-
entwintig jaar. Hij werd bij de oprichting van de vereniging benoemd 
tot wedstrijdcommissaris. Na toevoeging van de wedstrijdcommissie 
aan het bestuur nam hij van 1936 tot 1949 het secretariaat op zich. Door 
drukke werkzaamheden was hij genoodzaakt deze functie in 1949 over 
te dragen aan J.G. Zijlstra. Molenaar bleef deel uit maken van het be-
stuur en zo kon de G.W.S. nog vele jaren profiteren van de ervaring en 
inzet van deze verenigingspionier. 
In 1963 moet voorzitter L. Stelwagen wegens ziekte verstek laten gaan 

,aar deel 	en het nieuwe bestuurslid A. v.d. Veen neemt deze taak nu waar. Deze 
van he 	jaarvergadering wordt weer slecht bezocht. Er zijn slechts 15 leden aan- 

estuur 	inclusief het bestuur en dat terwijl het ledenaantal stijgt! 
Natuurlijk heeft het bestuur van de G.W.S. nagedacht over de vraag 
hoe er meer leden naar de jaarvergaderingen gelokt kunnen worden. 
Op de jaarvergadering van 26 maart 1963 geeft dokter S.A. Schouw-
stra een lezing met dia's over zijn reis naar de Scandinavische landen. 
Ook dat is geen succes: 

'Yammer, dat ook voor dit evenement de belangstelling niet groot was." 

Toch is deze actie achteraf gezien wel een trendsetter geweest, want 
in de volgende jaren zal een lezing regelmatig deel uitmaken van de 
jaarvergaderingen. 
De heer L. Stelwagen geeft in 1963 op een bestuursvergadering aan 
dat hij om gezondheidsredenen niet langer voorzitter kan blijven en 
er wordt daarop besloten dat de heer A. van der Veen vooreerst de 
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fakkel zal overnemen. Het nieuwe bestuurslid W. Roodbergen neemt 
dan het penningmeesterschap op zich. 
As vervolg op de voorstellen in de jaarvergadering organiseert de 
vereniging op i september 1963 een z.g. "dobbeltocht" voor zeil- en 
motorboten. De geluksfaktor is hierbij bepalend voor het winnen van 
de prijzen. Van de tien deelnemers zijn R. Brouwer, R. de Wal en T. 
Hofstra de prijswinnaars. 

Aan het begin van het verenigingsjaar 1964 krijgt de G.W.S.-vereni-
ging het droevige bericht dat haar voorzitter, de heer L. Stelwagen, 
plotseling is overleden op 9  februari 1964. Hij had zich al eerder van 
het voorzitterschap teruggetrokken en in de afgelopen zomer heeft 
hij het werk ook al voor een gedeelte moeten neerleggen. Zo komt er: 

een einde aan zijn vele, zeer gevarieerde werkzaamheden. Zijn ijver en 
toewijding voor onze vereniging moge ons tot voorbeeld strekken ' 

Op de jaarvergadering van 6 april 1964 herdenkt de waarnemend 
voorzitter, de heer A. van der Veen, de voorzitter de heer L. Stelwagen 
nog eens op passende wijze en roept zijn inspanningen en werkzaam-
heden voor onze vereniging en de watersport daarbij in herinnering. 

Het ledental zit in de jaren rond 1964 weer in de lift: ongeveer 545 
leden staan er te boek. Helaas moet de contributie voor het lidmaat-
schap opnieuw omhoog, maar de voorzitter voorziet geen ernstig 
ledenverlies, want die contributie is tot op dat moment nog altijd zeer 
laag gebleven, namelijk f 2,50 . 

Op i oktober 1964 komt te Bilthoven de heer J.G. Zijlstra te overlijden. 
Hij was bestuurslid vanaf het eerste uur en erelid. Hij is er nog heel 
lang in geslaagd om jaarlijks de algemene ledenvergadering van de 
G.W.S. te blijven bezoeken. Het bestuur schrijft de familie een betui-
ging van deelname. 

In 1960 ontstaat er behoefte aan het inrichten van een goede accomo- 
datie bij de steiger. Het watersporttoensme neemt nu snel toe in deze 
jaren gaat het vooral om zeilende, trekkende toeristen in de dan nog 
kleine zeilboten, zoals "B.Mers" (16m2!),  Akkrumerjollen, Vrijheids- 
klasse en de "opgebouwde" kajuitjachtjes. Daartoe behoren ook kleine 
zeilende "hierskippen". 
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Als deze watersporters bij de steigers van de G.W.S. aanleggen en van 
de havenmeester een plekje toegewezen hebben gekregen, willen ze 
graag gebruikmaken van een was- en toiletgelegenheid. De kraan met 
wasbak van de vereniging aan de oploop van de steigers voldoet dan 
niet meer aan de eisen en wensen. In vergelijking met omliggende wa- 
tersportcentra blijkt dat Grou een achterstand heeft opgelopen! 
Daarom schrijft het bestuur opnieuw een brief aan het gemeentebe-
stuur van idaarderadiel. 

«Grouw, 19-9-1960 
Aan het gemeentebestuur van idaarderadeel. 
Naarmate het toerisme aan de steigers toeneemt, en verwacht mag wor-
den, dat deze toename zich in de toekomst zal blijven voortzetten, blijkt 
steeds duidelijker, dat de accommodatie aan de steigers zeer onvoldoende 
is. Vele onder de toeristen brengen hun vacantie door in open zeilboten, 
kajuitjachtjes of kleine motorboten, waarin zich uiteraard weinig comfort 
bevindt. Voor wasgelegenheid zijn zij aangewezen op een waterkraan aan 
de steiger. Voor heren is dit geen bezwaar, maar voor dames is een wasgele-
genheid in een besloten ruimte noodzakelijk. 
Voor toiletgelegenheid is men geheel aangewezen op het theehuis, wat ook 
bezwaren meebrengt. 
De wedstrijdzeilers zijn genoodzaakt v66r de wedstrijden hun bagage als 
buitenboordmotor, dekzeilen, beddegoed, enz. op de wal te deponeren, 
met het risico van beschadiging, zoekraken of diefstal. Zij komen dan met 
klachten en trekken vergelijkingen met andere watersportcentra. Overdui-
delijk blijkt voor onze gevoelens, dat voor een watersportcentrum waartoe 
onze plaats zich heeft ontwikkeld, de service te wensen overlaat. 
Met betrekking tot het bovenstaande, meent het bestuur der Grouwsterwater-
sportvereniging, dat in samenwerking met het gemeentebestuur moet worden 
gestreefd naar de stichting van een gebouwtje bij de steigers, waarin onderge-
bracht een 2-tal WC's, een wasgelegenheid en enige ruimte voor bagage. 
Namens het bestuur, D. v.d. Schaaf, secr." 

Het bestuur vindt de Directeur van Gemeentewerken, de heer 
Leekstra, bereid om een schets van een gebouwtje te maken. Er wordt 
over deze zaak verder nog contact opgenomen met de plaatselijke 
V.V.V. B en W antwoordt dat het College bereid is om aan de gemeen-
teraad een voorstel te doen met als doel een toiletgebouwtje aan de 
Meersweg te bouwen, op de voorwaarde dat de vereniging G.W.S. 
in samenwerking met V.V.V. voor de exploitatie garant zal staan en 
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de kosten gelijkwaardig willen delen. Ook de winkeliersvereniging 
G.W.H.l verklaart jaarlijks een bedrag van f5o,- te willen bijdragen. In 
1961 is de voorbereiding klaar en kan er met de bouw worden begon-
nen. Maar zo gemakkelijk gaat dat niet! Het lijkt er in 1962 op dat de 
realisatie verder weg is dan ooit. Alle omwonenden maken bezwaar 
tegen het plan, omdat ze bang zijn dat door de bouw van het toiletge-
bouw hun uitzicht wordt bedorven. De gemeente legt de ontwikke-
ling en de realisatie van de plannen stil. 
Daarom richt het bestuur nog eens een brief aan B en W om de belan-
gen van de watersport te bepleiten. Het antwoord van de gemeente 
komt al spoedig: het gemeentebestuur zal zich beraden op een goede 
oplossing en zegt toe dat er van B en W een actieve inzet verwacht 
mag worden. Op de jaarvergadering van 1962 verklaart de voorzit-
ter dat hij het oneens is met de ingebrachte bezwaren. De G.W.S. 
heeft de bouw zo ingetekend dat er zo weinig mogelijk schade aan 
het uitzicht op het Pikmeer zal worden toegebracht (zo staat het ge-
bouw b.v. dwars op de Meersweg). De tegenwerking van de omwo-
nenden remt de plannen voortdurend af, terwijl het algemene belang 
voor de recreatie op het water voor ons dorp veel zwaarder weegt. 
De heer P. van den Berg benadrukt nog eens dat een toiletgebouw 
bij de G.W.S.-steiger nodig is, omdat juist hier veel kleinere boten 
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aanleggen. De grotere boten aan de gemeentelijke steigers hebben in 
de meeste gevallen zelf wel een toilet aan boord. 

In 1963 wordt voor het eerst het idee geopperd om de voorkant 
van de steigers rendabeler te maken. Voordat dit gerealiseerd kan 
worden moet het idee aan de orde gesteld worden bij de "autori-
teiten te Leeuwarden" (de Provincie Fryslân, waarschijnlijk ook de 
Dienst Domeinen). Bovendien wordt er gepleit voor een mogelijk-
heid om op een "gemakkelijke manier" boten in en uit het water te 
kunnen halen, men heeft het oog op boten die "achter auto's wor-
den vervoerd". Er is dus vraag naar, wat wij nu zouden noemen, 
een "trailerhelling"! 
Zo werkt de G.W.S.-vereniging deze jaren aan verbetering van de ac-
commodatie en haar steigercomplex. Er komt bij de oploop een fiet-
senrek en een plankier voor vuilnisemmers. De gemeente kan niet 
anders: op het verzoek van de vereniging om vrijstelling van de ge-
meentelijke "reinigingsrechten", met als reden dat de afvalemmers 
maar een halfjaar worden gebruikt (in het zomerseizoen) wordt po-
sitief beschikt. De gemeente ziet het plaatsen van de emmers als een 
"service aan het toerisme". 

Opi8 november 1963 gaat er opnieuw een belangrijke brief de deur uit: 

"Aan de Inspecteur der Domeinen, Noordersin ge! ioo te Leeuwarden 
Ondergetekende verzoekt U bij dezen de akte van privaatrechterlijke vergun-
ning (akte van io April1959 dossier C194-46o3), verleend aan de vereniging 
van vreemdelingenverkeer in Grouw, gevestigd te Grouw, en goedgekeurd 
bij KB. van 21Aug 1945, waarbij aan deze vereniging het gebruik van het 
water, genaamd "de Pikmeer" gelegen onder Grouw, kad. bekend Gemeente 
Grouw, sectie E no. 281 voor het plaatsen en behouden van een complex 
aanlegsteigers tegen de westelijke oever van dat water, wordt verleend, te 
willen overschrijven op naam van de vereniging Grouwster Watersport, 
gevestigd te Grouw en goedgekeurd bij K.B. van 26januari 1961. De boven-
bedoelde vergunninghouder verklaart accoord te gaan met deze overdracht. 
Hoogachtend, 
namens het betuur van de G.WS. 
D. van der Schaaf, Secr. 

Hieraan wordt voldaan! Begin januari 1964 wordt aan het bestuur een 
nieuwe akte van privaatrechterlijke vergunning ter ondertekening 
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aangeboden. Dat betekent dat de vereniging vanaf dat moment zonder 
tussenkomst van de V.V.V. het water rond de G.W.S.-steigers huurt van 
de Dienst Domeinen. Later zal blijken dat dit feit ook een eerste stap 
betekent op weg naar het eigenaarschap van het water voor de G.W.S.! 
In 1964 is het nodig om de huurprijs van de vaste ligplaatsen nog eens 
te verhogen; de hoge onderhoudskosten van de steiger zijn de reden 
daartoe. Bovendien moet het water om de steiger opnieuw gebaggerd 
worden. Aan het einde van 1964 belooft het bestuur aan de leden, te 
zullen onderzoeken wat hier alsnog aan gedaan kan worden. 
In het voorjaar heeft de gemeente idaarderadiel de Meersweg 
("Wandelwei") beter aangepast aan het drukker wordende verkeer. Zo 
is o.a. de sloot tussen de G.W.S.-pôle en de Meersweg gedempt, ter-
wijl er een hek als afscheiding op de eerdere sloot wordt geplaatst. 

Dit heeft tot gevolg gehad dat het terrein aan de slootkant behoorlijk 
is opgehoogd. De betonnen bak van de waterleiding naar de steiger 
is uit de berm van de Meersweg gehaald en achter het hek herplaatst. 
Het is de bedoeling om de oever van de Pôle, die aan de meerzijde 
steeds meer afslag laat zien, in de komende jaren op te hogen met het 
slib dat vrij zal komen bij het baggeren. 

In augustus neemt het bestuur kennis van het gemeentelijke plan tot 
gedeeltelijke herinrichting van het uitbreidingsplan Grouw Het 
lijkt er op dat de belangen van de vereniging door de nieuwe inhoud 
van dit plan ernstig zullen worden geschaad. Er volgt dan een reactie 
van de vereniging aan B en W: 

"De ondergetekenden A. van der Veen en D. van der Schaaf beiden wo-
nende te Grouw en handelend als voorzitter en secretaris van de vereniging 

"Grouwster Watersport" te Grouw geven te kennen, dat zij inzage hebben 	» 
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genomen van het plan tot gedeeltelijke herziening van het uitbreidingsplan 
Grouw; dat hieruit zou blijken, dat de door hun vereniging in het Pikmeer 
aan de Meersweg gehouden steigers moeten verdwijnen; dat zij daartegen 
bezwaar moeten maken; dat deze steigers daar al bijna 30 jaar staan en 
voor vele Grouwsters een goedkope ligplaats bieden; dat elders in Grouw 
geen ligplaatsen zijn en er ook moeilijk een andere plaats voor gevonden 
kan worden; dat, mocht men wel slagen in het vinden van een andere 
plaats, de kosten van verplaatsing zodanig hoog zouden worden, dat voor 
de ligplaatsen een veel hogere prijs moet worden gevraagd; dat daarmee de 
belangen van de Grouwster ingezetenen en van gemelde vereniging worden 
geschaad; dat daarmee ook inbreuk wordt gemaakt op de traditie van de 
G.WS., die aan vele gewone liefhebbers van de watersport uit Grouw de 
mogelijkheid biedt een betaalbare ligplaats te verkrijgen; 
dat ondergetekenden U daarom beleefd verzoeken het uitbreidingsplan 
zodanig te wijzigen, dat bedoelde steigers kunnen worden gehandhaafd. 
Hoogachtend, A. v.d. Veen, voorz., D. v.d. Schaaf, secr." 

Op de ledenvergadering van 29 maart 1965 komt het baggeren uiteraard 

weer op de agenda. Het bestuur heeft in de afgelopen winterperiode 

gesproken met de administrateur van het waterschap "Eernewoude", 

dat over een kleine baggermolen beschikt. Bij een vervoigbespreking 

blijkt echter dat er van baggeren niets kan komen, omdat er gebrek 

is aan bedieningspersoneel. Van een baggerbedrijf (E.H. de Boer) uit 

Joure volgt een prijsopgave. Het baggeren moet volgens deze opgave 

OP f 4500,- worden gesteld. De jaarvergadering vindt dit bedrag niet 

verantwoord, ook al omdat de vooruitzichten na een baggerbeurt niet 

goed zijn: de beroepsscheepvaart door het P.M.-kanaal zal snel weer 

zorgen voor nieuwe slibafzetting binnen de steigers. Uiteindelijk ont-

staat dan het plan om het baggeren op een meer bescheiden schaal te 

gaan opzetten en dan tegelijkertijd de oever te gaan repareren. 

Op 4  april 1965 beginnen de leden gemeenschappelijk met het bagge-

ren op handkracht. Het meest noodzakelijke deel ten westen van de 

hoofdsteiger wordt daarbij het eerst aangepakt en vervolgens wordt 

een deel langs het looppad van de oever onder handen genomen. Ze 

hebben eerst een beschoeiing aangebracht, zodat het slib erachter ge-

stort kan worden. Er wordt ook onderhoudswerk verricht: een groot 

deel van het looppad wordt vernieuwd en er wordt een ijzeren rol 

aangebracht op de plaats waar de boten uit en in het water gebracht 
kunnen worden. Minder goede ervaringen hebben dan al uitgewezen 

dat de ligplaats tegenover deze rol niet meer verhuurd moet worden! 
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In 1961 wordt het vervolg op de Flits-klasse gepresenteerd: de Top- 
klasse! Men verwacht dat er meteen in het eerste jaar al een goede deel- 
name zal zijn. 
In 1962 wordt het voorstel van de heer W. Nobbe besproken om de 
starttechniek van de zeilers te verbeteren door het oefenen van een 
aantal starts achter elkaar en dan vervolgens de opgedane ervaringen 1/ 
in een nagesprek onderling uit te wisselen. De wedstrijdzeilers willen / 	25 

hier graag aan meewerken. in de eerste plaats is men van plan om 
zoiets voor de jeugdklassen (b.v. de Flitsen) te organiseren. De ont- 
wikkeling van het wedstrijdzeilen wordt met zulke activiteiten bevor- 
derd. De N.N.W.B. vraagt in 1963 aan de verenigingen in het district 
om de mogelijkheden te willen onderzoeken om tot het realiseren 
van een aantal "oefencentra" te komen. De opzet is drieledig: het hou- 
den van zeiloefeningen, het geven van theorie over en het opdoen Ljibbe Stelwagen in de 

van tactische ervaring bij het wedstrijdzeilen en het geven van condi- door hem ontworpen  

tietraining. De zeilverenigingen moeten zelf zorgen voor voldoende is 

oefenschepen en daarbij de instructeurs, die theorie en tactiek kun- 
nen onderwijzen. Het uitgangspunt is dat men het wedstrijdzeilen 
op deze wijze op een hoger plan wil brengen, zodat de eigen wed- 
strijdzeilers ook internationaal goed voor de dag kunnen komen. De 
reactie op de jaarvergadering is dat men het jammer vindt dat er geen 
oefenschepen beschikbaar gesteld worden door de N.N.W.B. Het gaat 
daarbij vooral om Finnjollen en FD's, omdat daarmee in internatio- 
naal verband overal gezeild wordt. Toch vaardigt de G.W.S. graag een 
paar leden af naar een bespreking op 13 maart 1963 in de Klanderij 
te Leeuwarden: A. van der Veen en W. Postma. De afvaardiging van 
de G.W.S. ziet wel het belang in van dit groots-opgezette plan, maar 
verwacht dat de animo zal tegenvallen. 
Er ontstaat in 1963 discussie over de kosten van de G.W.S.-kampioen- 
schappen voor de Akkrumerjollen, G.W.S. -schouwen en Flitsen. Uit 
het financieel verslag van 1962 kwam naar voren dat de kosten van 
deze wedstrijden omgeslagen per lid boven de f 13,- bedragen. De 
vraag is nu: kan men op dezelfde voet doorgaan of is dit feit onver- 
antwoord tegenover de niet wedstrijdzeilende leden? De heren Smit 
(Roordahuizum) en M.C. Breuning zijn tegen inperking: 

"Zy weezen een terug loopen van deze momenteel toch al niet florerende 
klassen. Wat betreft de niet-wedstrijdzeilende leden, zou men eens een be- 
hendigheidswedstrijd voor motorboten of iets dergelijks kunnen houden." 
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Op io januari besluiten de bestuurders van V.V.V., Frisia, Meeuwen 
en G.W.S. ter gelegenheid van de opening van de nieuwe jachthaven 
aan De Galle een zeilwedstrijd te organiseren. De zeilverenigingen 
nodigen ook de provincie Fryslân uit om daarbij aanwezig te zijn. 
Elke vereniging stelt voor deze wedstrijd een team op en via een voor-
opgezette puntentelling wordt bepaald welk team de hoofdprijs gaat 
winnen. De wedstrijd wordt gehouden op de zaterdag vooarafgaand 
aan de Pinksterdagen: 16 mei 1964. De starttorenwedstrijd komt 
daarmee voor dit jaar te vervallen. 
Tijdens deze openingswedstrijd wint de vereniging G.W.S. de team-
wedstrijd. Alle teamleden krijgen een bekertje als herinnering. Bo-
vendien wint de G.W.S. hiermee ook de wisselbokaal, aangeboden 
door de Stichting Recreatieoord "Yn 'e Lijte" te Grou. 
De animo voor het wedstrijdzeilen in de Akkrumerjollen bij de leden- en 
kampioenswedstrijden van de G.W.S. mindert. Op de ledenvergadering 
wordt dan ook voorgesteld om die klasse te laten vervallen en een wed-
strijd in het leven te roepen voor de klasse "niet-geregistreerde I6m 2  

boten". De leden willen het echter nog een keer proberen met de Ak-
krumerjollen en zo zullen er dan in september 1964 drie klassen zeilen, 
op voorwaarde dat er in elke klasse minimaal 5 deelnemers opgegeven 
zullen worden. Het lijkt erop dat de Akkrumerjollen dan in 1964 op-
nieuw verstek laten gaan, want er wordt in 1965 definitief besloten dat 
deze klasse niet weer zal zeilen bij de leden- en Kampioenswedstrijden. 
Daarom wordt er een nieuwe klasse geïntroduceerd: de OK-jollen. 



Omdat de kampioenswedstrijden meestal samenvallen met de start 
van de voetbalcompetitie zal de samenstelling van de bemanningen 
vanaf nu vrij zijn. Er wordt ook bepaald dat bij de kampioenschappen 
in geval van diskwalificatie de betreffende wedstrijd niet meer verval-
len wordt verklaard. Als de wedstrijd uit vrije wil wordt verlaten, mag 
dat wel. 

Op z november 1965 komen de zeilverenigingen K.Z. Oostergoo, K.Z. 
Frisia, Lyts Frisia, G.W.S. en Sylnocht onder leiding van dokter Kingma-
Boltjes (Oostergoo) samen om nieuwe routes te bespreken en vast te 
leggen voor de komende jaren. Het feit doet zich namelijk voor dat de 
gemeenschappelijke voorraad aan routepapieren weer eens uitgeput is 
en dat betekent dat er een nieuwe oplage moet worden aangemaakt. 
Dat is natuurlijk het moment om ervaringen uit te wisselen en nieuw 
overleg te plegen aangaande de routes. De heren Breuning en Van der 
Vegte hebben al het nodige voorwerk verricht en daarom kent deze bij-
eenkomst dan ook een vlot verloop. Het uiteindelijk resultaat is dat de 
nieuwe routes behoorlijk afwijken van de bestaande. 

Op de jaarvergadering van 1961 komt voor de eerste maal het punt op 	
P111,111,1, de agenda dat voor de schouwen in de komende jaren zeer actueel zal 

gaan worden: 

"Zullen in het vervolg ook tuigen van synthetische vezel worden toegestaan 
of zal men met katoen blijven varen?" 

Het bestuur voorziet dat de eenheid in de klasse verloren zal gaan als 
die keuze helemaal wordt vrijgelaten. Na een diepgaande discussie 
wordt een besluit genomen: vanaf 31 januari 1961 zal aan het regle-
ment een bepaling worden toegevoegd met als inhoud: 
Het varen in wedstrijden met zeilen van synthetische vezel is voor de 
eerste 5 jaren verboden! 
In 1961 begint de suprematie van de destijds jonge wedstrijdzeiler Jan 
de Boer in de G.W.S.-schouwen vorm te krijgen. Deze overheersing 
zal, naar later blijkt, voortduren tot 2009. 

Gedurende een lange reeks van jaren is het verslaan van Jan de 
Boer in de G.W.S.-schouwen de ultieme uitdaging voor de schouw-
zeilers geweest. Maar ondanks het feit dat de kansen op een kam-
pioenschap voor de medewedstrijdzeilers klein zijn gebleken, is de 
schouwenldasse in lengte van jaren blijven bloeien en groeien. 



De vereniging moet in deze dynamische jaren van groeiende water-
sport steeds meer vorm en inhoud geven aan een taak die wij nu "be-
langenbehartiging" noemen. Het toerisme groeit en legt ook zijn be-
slag op de steigers en dus gaat het bestuur, zoals wij al eerder hebben 
gezien opnieuw en nu "met klem" aan het gemeentebestuur vragen 
om moderne voorzieningen als was- en toiletgelegenheid. 

Die verzoeken zijn dan nog ingegeven vanuit het oogpunt van plaat-
selijk belang, maar het gaat eigenlijk ook al om belangen in algemeen 
regionaal verband. Op 6 december 1961 komen er 700 belanghebben-
den van de watersport en het wedstrijdzeilen bijeen in "De Groene 
Weide" te Leeuwarden. Onze bestuursleden L. Stelwagen en W. Nob-
be vertegenwoordigen daarbij de G.W.S. De vergadering is bedoeld als 
voorbereiding op een grote protestbijeenkomst die op ii december 
zal worden gehouden in Zalen Schaaf tegen de 

"verdere afbraak van het watersportgebied in ons gewest." 

De voorzitter van de Leeuwarder Watersport en de Friese lJsbond, de 
heer B.J. van der Meulen behandelt een verklaring van een groot aan-
tal Friese watersportverenigingen, waarmee geprotesteerd wordt te-
gen de verdere aantasting van het Friese landschap. Tot besluit wordt 
er een motie voorgelezen waarin de Provinciale Staten te verstaan 
wordt gegeven, dat er op korte termijn een provinciaal plan tot stand 
moet komen en dat er een "Recreatie en Natuurbeschertningsraad" 

voor de provincie moet worden ingesteld. Alle verenigingen onder-
schrijven deze motie van harte. 
Het recreatieschap voor het Friese waterland "De Marrekrite" vraagt 
in 1962 in een brief aan de gemeentebesturen van Fryslân, de bestu-
ren van de watersportverenigingen, de plaatselijke V.V.V.'s, enz., om 
de medewerking bij het opstellen van een kaart, waarop aangegeven 
zal worden welke vaarwateren voor de watersport behouden moe-
ten worden. Er wordt daarbij gewezen op de toename van het aantal 
bruggen, omdat het verkeer over land in omvang blijft toenemen. Het 
gevaar bestaat dat die bruggen vanwege het toenemende kostenaspect 
niet altijd "beweegbaar" zullen worden uitgevoerd. Het antwoord van 
de vereniging G.W.S. luidt: 

"Het is duidelijk, dat na het steeds verder inkrimpen van het watersport- 

areaal ten behoeve van agrarische belangen en uit verkeersoogpunt elke brug, » 



die in het watersportgebied van Grouw eventueel zou kunnen worden aange-
bracht een verdere aantasting van dit gebied zou betekenen. De plannen voor 
de bouw van een brug over het vaarwater van de Wijde Ee naar Akkrum 
(tussen Wijde Ee en Botmeer) zijn in een ver stadium geweest doch tot op 
heden nog niet uitgevoerd. Daar verwacht mag worden dat in de toekomst 
genoemde brug toch zal worden gebouwd, komt het ons bestuur wenselijk 
voor er reeds thans op te wijzen dat genoemde brug beweegbaar wordt." 

In de periode 1963/64 stelt het P.E.B. (Provinciaal Electriciteits Bedrijf) 
te Leeuwarden voor om een nieuwe elektriciteitscentrale in Fryslân te 
gaan bouwen. De capaciteit van de centrale te Leeuwarden is te klein 
geworden om voor de toekomst genoeg energie te kunnen leveren. 
Omdat de provincie Fryslân op dat moment nog eigenaar is van het 
P.E.B. krijgen deze plannen meteen een zeer zwaar politiek gewicht. 
Het P.E.B. heeft voor deze nieuwe centrale ruimte nodig en boven-
dien, wat eigenlijk nog veel belangrijker is, een plaats aan het water, 
omdat er bij een grote centrale veel koelwater voorhanden moet zijn. 
De kranten staan natuurlijk bol van de suggesties voor mogelijke lo-
caties, waarschijnlijk ook plaatsen die al heimelijk op het lijstje van 
het P.E.B. staan. Een locatie bij Grou, b.v., voorbij de spoorbrug aan 
het P.M.-kanaal tussen Grou en Jirnsum, wordt als de meest geschikte 
gelanceerd. En daarmee is het politieke spel begonnen! 
De Grouster bevolking is hevig in rep en roer! Men kan in de aante-
keningen lezen dat de G.W.S. middels een brief een steunbetuiging 
afgeeft aan een haastig in het leven geroepen actiecomité en de brief 
wordt eveneens verstuurd aan Provinciale Staten. Het actiecomité 
krijgt daarbij de toezegging voor financiële steun van onze vereni-
ging. 

Meerderheid en minderheid in college 
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In de jaarvergadering van 28 maart 1968 ontspint zich weer eens een 
discussie over de Organisatie van wedstrijden. De heer J. van der Goot 
pleit er voor om de diverse wedstrijdklassen meer ruimte te geven. 
De klassenevenementen behoren volgens hem voor de "open" wed-
strijden te gaan en hij ziet ook graag dat b.v. bij de Pinksterdriedaagse 
elke klasse steeds één wedstrijd zeilt. Op die wijze gaan er niet steeds 
vele klassen in korte tijd van start en wordt het wedstrijdwater ruimer 
voor iedere klasse. Het bestuur is een andere mening toegedaan: 

"Het bestuur vindt deze uiteenzetting van dhr vd Goot wel heel mooi, maar 
gaan we hier allemaal mee accoord, uiteindelijk is het dan straks zo, dat de 
klasseorganisaties, de werkzaamheden van de organiserende verenigingen 
uitmaken." 

Hier tekent zich een strijd af die in onze tijd wel haast klassiek ge-
noemd mag worden: zijn de wedstrijdklassen er voor de wedstrijd-
gevende verenigingen, of omgekeerd? De wedstrijdorganisatoren 
willen over het algemeen de volledige vrijheid houden bij het indelen 
en uitschrijven van wedstrijden. De wedstrijdzeilers menen vanwege 
hun aanwezigheid en inschrijving centraal te moeten staan en dus 
hun eisen te mogen stellen. De waarheid ligt uiteraard in het midden. 

In 1966 wordt het voorgenomen werk aan de steiger voltooid door 
de heren L. Terpstra en J.  Hofstra. Zij maken de beschoeiing langs de 
oever compleet en vervolgens trekken ze het looppad verder door tot 
het einde van het terrein, zodat nu alle leden hun boten schoon en 
gemakkelijk kunnen bereiken. 
Toch is men nog niet tevreden. Er wordt overwogen om ook een be-
schoeiing aan te leggen aan de westzijde, dus van de oploop tot de 
kleine steiger. Bovendien moet de ijzeren rol voor het in- en uithalen 
van de kleine boten iets lager gezet worden, want de ervaring heeft 
ondertussen geleerd dat die te hoog is aangebracht. 
In de jaarvergadering van 1966 wordt gesproken over de grote be-
hoefte aan ligplaatsen. Uitbreiden biedt geen oplossing, omdat men 
dan "het volgende jaar weer voor hetzelfde feit" zit. Ook wordt daar-
bij de afweging gemaakt of de kosten van nieuwe plaatsen ook mee 
moeten worden berekend over de huur van de bestaande ligplaatsen. 
De vergadering is van mening dat de prijzen niet opnieuw kunnen 
worden verhoogd voor het inrichten van een nieuwe steiger. Wel is 

het zo dat de liggelden in het algemeen moeten worden verhoogd. 
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De prijs van een overnachting wordt eveneens opgeschroefd, zelfs tot 
boven die van de gemeentesteigers om "een invasie" van kleine boten 
aan de G.W.S.-steiger te voorkomen. Men vraagt zich af, gelet op de 
inhoud van het nieuwe gemeentelijke uitbreidingsplan, of de steiger 
in de toekomst wel kan blijven bestaan. 
De toenemende behoefte aan ligplaatsen blijkt ook uit een vraag 
die gesteld wordt in de jaarvergadering van 1968. De heer Dijkstra 
vraagt of bij het kopen van een boot die een ligplaats heeft in de 
G.W.S.-steiger, de ligplaats er direct bij mag worden overgenomen. 
Dat mag niet omdat koper meestal nog niet aan de beurt is (er wordt 
gewerkt met een wachtlijst), ook al zou hij wel al lid van de vereniging 
zijn. Deze gedragsregel is tot op heden gehandhaafd! 
Het onderhoud en de aanpassingen eisen natuurlijk de nodige finan-
ciën en daarom streeft het bestuur ernaar om de steiger rendabeler 
te maken, niet alleen door het verhuren van vaste ligplaatsen, maar 
ook door passanten een overnachtingstarief te laten betalen. Daarom 
schrijft het bestuur in maart 1967 een brief aan de Inspectie der Do-
meinen te Leeuwarden. 

"Ondergetekende, sekretaris van de vereniging "Grouwster Watersport" 
verzoekt u namens zijn bestuur artikel io van de akte betreffende de steigers 
door genoemde vereniging in gebruik, in die zin te wijzigen, dat ook aan de 
meerszijde een kleine vergoeding mag worden gevraagd om de navolgende 
redenen. De hoge onderhoudskosten aan en het met veel moeite op diepte 
houden van het water rondom de steiger (door de beroepsscheepvaart wordt 
steeds veel slib naar de oevers gevoerd), dreigen ondanks de haast ieder jaar 
verhoogde prijzen der ligplaatsen de financiële draagkracht der vereniging 
te boven te gaan. Ook aan de andere steigers aan het Pikmeer zowel die van 
het Theehuis als de beide gemeentesteigers is de buitenkant niet vrij. 
Een gunstig antwoord tegemoet ziende, Hoogachtend, D. v.d. Schaaf" 

Het antwoord op dit verzoek is positief, want in het voorjaar van 1967 
komt de nieuwe steiger aan de voorzijde niet alleen gereed, maar men 
kan ook lezen dat er toestemming van Domeinen is binnengekomen 
om aan de buitenzijde van deze steiger liggeld te mogen heffen. Te-
gelijkertijd wordt door een "mobiele dragline" van de Coöperatieve 
Werktuigenvereniging "Under Us" het steigergedeelte aan de Meers-
wegzijde uitgebaggerd. De vrijgekomen bagger wordt over het hel-
lingterrein gestort en geëgaliseerd. Het werk wordt als een "gewel-
dige verbetering" geboekstaafd. 

-4 f7t ( 



Op 2 september is een afvaardiging van het bestuur, de heren A. van 
der Veen, W. Roodbergen, L. Terpstra en H. de Jong, aanwezig bij de 
huldiging van havenmeester F. de Boer. Deze huldiging wordt de heer 
De Boer door de Steigercommissie van de Gemeentesteiger aangebo-
den voor de goede diensten die hij in de loop der jaren heeft verricht 
voor de steigers. De Boer wordt in een auto, voorafgegaan door het 
muziekcorps "Apollo"door het dorp gereden en er volgt een receptie 
in het Theehuis. Er zijn vele sprekers en er worden daarbij uiteraard 
geschenken aangeboden. 

In 1968 besluit het bestuur dat er faciliteiten moeten komen voor 
de eigen havenmeester op de G.W.S. -steiger. Daarom wordt er op-
nieuw aan het College van B en W gevraagd om een gebouwtje op het 
steigerterrein te mogen plaatsen. 

"De ondergetekenden A. van der Veen en H. de Jong, beiden wonende te 
Grouw, en handelend als voorzitter en secretaris van de vereniging "Grouw-
ster watersport" te Grouw, wagen u bij dezen toestemming voor het bouwen 
van een houten gebouwtje, volgens bijgaande tekeningen, nabij de G.WS. - 
steiger te Grouw. Ondergetekenden vinden dit gebouwtje dringend noodza-
kelijk en wel om de volgende redenen. Tijdens het steeds drukker wordende 
zomerseizoen is gebleken, dat er constant toezicht op en nabij de steiger moet 
worden uitgeoefend door onze havenmeester. (aanwijzen van ligplaatsen, 
innen van liggelden, handhaven van orde en rust, etc.) Deze havenmeester 
moet onder alle omstandigheden op deze steiger aanwezig zijn, vandaar dat 
het Bestuur onzer vereniging de mening is toegedaan, dat een goed onderdak 
bij minder goede weersomstandigheden dringend noodzakelijk is. Vanuit dit 
houten gebouwtje kan hij een goed toezicht blijven houden, daarbij kan hij de 
nodige administratieve werkzaamheden verrichten. Verder kan dit gebouwtje 
nog dienen als opbergplaats voor het materieel, behorende bij de inventaris 
van de G.WS. -steiger. 1-lopende dat u goedkeurend over ons plan zal beschik-
ken, tekenen wij, namens het bestuur der Grouwster Watersport, 
w.g. A. v.d. Veen, voorz. / H. de Jong, secretaris 

28 febr. 1968" 
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Het antwoord van het College van B en W van 26 maart 1968 bestaat 
uit een zeer ambtelijk opgestelde brief, waaruit blijkt dat de voorge-
schreven procedureweg wordt bewandeld en dat dit de reden is om 
de beslissing "aan te houden". 

Ondertussen gaat de vereniging gestaag door met vernieuwing van 
en onderhoud aan de steiger: door de Fa. B. Stellingwerf wordt de 
hoofdsteiger gedeeltelijk vernieuwd en wordt een zijvleugel aan de 
Theehuiszijde geheel vernieuwd. De totale kosten bedragen f 6200,-
Ook de steigernummers worden vernieuwd in de vorm van zwarte 
plaatjes met witte nummers. Het G.W.S.-lid de heer K. Tjeerdsma 
voorziet de steiger van "een netjes nieuw carboleum jasje". 

Het bestuur is de wens tot een houten gebouwtje nog niet vergeten 
en ook is men niet voor één gat te vangen! Men leest dat de oplossing 
achteraf eigenlijk niet zo moeilijk is: i.p.v. op palen te bouwen 

'Wonden wij ook op ledige olievaten á 200 liter gaan bouwen. 

De Fa. B. Stellingwerf werd dan ook opdracht gegeven tot het bouwen van 

dit gebouwtje en zo kon het bestuur dit gebouwtje compleet met inventaris 
d.d. iq juni '68 aan onze havenmeester de heer F. de Boer overdragen." 

in 1969 wordt de heer K. Koopmans, als de opvolger van de heer F. de 
Boer, havenmeester van de G.W.S. en de secretaris memoreert: 

"Dhr De Boer nam in de eerste plaats afscheid, vanwege zijn leeftijd, was de 
laatste tijd niet meer al te best ter been en de funktie als havenmeester werd 

hem dan ook echt te zwaar. Het is dan ook voor de heer De Boer een hele 
zware stap geweest, dit, wel zeer fascinerende en aftvisselende beroep, neer te 

leggen, 
De heer F. de Boer is na het afscheid van de heer j.G. Zijlstra in 1955als 
havenmeester van de G.W.S.-steiger benoemd en heeft zich in al die jaren 

voor r00% voor onze vereniging ingezet. Zijn vrouw heeft dan ook wel 

eens gezegd, hij is liever op de steiger dan bij mij. De beer De Boer 

was gewoon een onmisbaar figuur op de steiger en hij was er dan ook 
meestal van 's morgens vroeg tot 's avonds laat en voor zijn gasten een 
welkome gastheer. Wij als diverse besturen hebben dan ook altijd heel 

prettig met de heer De Boer samengewerkt, alhoewel hij zich de laatste 

jaren, toen er wat meer jeu gdiger krachten in het bestuur werden opge-

nomen, zich niet altijd met de nieuwe ideeën kon verenigen. De heer De 
Boer zei dan wel eens, dat de G.W.S. nog wel eens met deze ideeën ten 

gronde zou gaan. 	 » 



Hopelijk komen deze gedachten van de heer De Boer niet uit, en de 
nieuwe ideeën lopen dan ook al weer net zo goed als de oude, misschien 
zelfs nog beter. Het huidige bestuur wil de heer De Boer dan ook nogmaals 
heel hartelijk dank zeggen voor de bewezen diensten welke hij in die 14 

jaar, niet alleen voor de G.WS., maar voor al die vrienden en gasten, heeft 
gedaan." 

Het bestuur maakt meteen van dit feit gebruik door een wijziging 
aan te brengen in het innen van de liggelden in de G.W.S.-steiger. 
De huur zal vanaf nu niet meer door de havenmeester worden geïnd, 
maar via girobetaling. De gelden moeten voor een bepaalde datum 
zijn overgemaakt op de rekening van de penningmeester, die op deze 
wijze een sneller en meer overzichtelijk betalingssysteem heeft ver-
kregen. Bovendien wordt de havenmeester op deze wijze ontlast van 
een moeizaam uit te voeren taak. 
Ook dit jaar wordt er weer een deel van de steiger aangepakt. De 
noordkant van de steiger wordt vernieuwd, totale kosten f 5.500,-
Voor volgend jaar staan er ook nog vernieuwingen in de planning. 
Deze investeringen kosten natuurlijk veel geld en het bestuur ziet 
zich in 1969 genoodzaakt om opnieuw de liggelden te verhogen. De 
secretaris noteert in zijn aantekeningen een klacht dat de waterdiep-
te in de G.W.S.-steiger ieder jaar opnieuw vermindert, vergelijkbaar 
met die van het Pikmeer. 

"Het bestuur is zich hiervan goed bewust, maar zolang er geen baggerwerk-
zaamheden in het Pikmeer plaatsvinden, zal het baggeren in de G.WS.-
steiger werken als een druppel op een gloeiende plaat."  

In 1970 wordt het laatste deel van de vernieuwing van de steiger vol-
tooid, voor 1971 staat dan alleen de vernieuwing van de meerpalen 
nog op het programma. 



Het lijkt erop dat in deze periode het materiële element bij het wed-
strijdzeilen steeds belangrijker wordt. In de notulen is een weergave 
te vinden van het dispuut over de aard van de prijzen en de inleg van 
de wedstrijdzeilers. in 1966 staat er in "Planée", het cluborgaan van 
de Vrijheidzeilers, dat de prijzen bij de wedstrijden van de G.W.S. wat 
"onder de maat" zijn in vergelijking met die bij de andere verenigin-
gen. De voorzitter zegt hierover in de jaarvergadering dat de grotere 
klassen via hun inleg de prijzen wel kunnen betalen, maar dat zoiets 
niet geldt voor de kleinere klassen. Bovendien organiseert de G.W.S. 
in september nog een ledenwedstrijd, waarbij helemaal geen inleg 
wordt gevraagd. De vereniging heeft geen exemplaar van het blad 
toegestuurd gekregen en voorzitter constateert dat er op deze jaar-
vergadering geen Vrijheidzeilers aanwezig zijn... De voorzitter vuurt 
daarom nog eens fel terug: 

"men wil wel aan de wedstrijden deelnemen, doch voelt er kennelijk weinig 
voor, de kans te lopen, dat een beroep op hen wordt gedaan in de protest-
commissie enz. zitting te willen nemen..." 

De heer P. van den Berg is van mening dat de prijs op zichzelf eigen-
lijk geen rol mag spelen. Het gaat in de wedstrijd om het feit "earst oer 
de streep te wêzen". 

In het G.W.S.-jaarverslag van 1966 wordt vermeld dat op de jaarver- 
de V.V.V.het 	 de 	ter gadering van 	starteiland en 	starttoren 	sprake is Bel 01 

gekomen. Het blijkt dat de V.V.V. onvoldoende financiële middelen 
heeft om deze twee objecten naar behoren te onderhouden. Er is een 
prijsopgave binnengekomen van het bedrijf Tjepkema voor het opho- 
gen van het eiland en het aanleggen van een walbeschoeiing: de aan- 
neemsom bedraagt f84.000,-! Daarbij komt dan nog het opknappen 
van de starttoren wat f833,- moet kosten. De V.V.V. wil het exploita- 
tietekort bespreken met de gezamenlijke zeilverenigingen en zou een 
commissie willen vormen die de mogelijkheden tot het verkrijgen 
van een subsidie moet gaan onderzoeken. 

Voor het eerst worden tijdens de Pinksterwedstrijden van 1966 de 
nieuwe routebanen gebruikt. Ook ditmaal is er geen algemeen bevre-
digende oplossing gevonden, want men kan lezen: V%ø 
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"Ofschoon de banen over het geheel de zeilers wel konden bevredigen, 
bleken ze op een enkel punt wel voor verbetering vatbaar. 1-let blijft echter 
een moeilijke zaak op het wedstrjdwater hij Grouw zodanige banen uit te 
zetten als men zich eigenlijk wel zou wensen." 

Dit punt komt de lezer natuurlijk bekend voor, het geluid wordt ook 
heden ten dage in toenemende mate gehoord. 
Er wordt meer vooruitgang geboekt, want nieuwe wedstrijdboeien 
blijken een grote verbetering te zijn. De oranje-plasticbollen zijn aan 
de gezamenlijke zeilverenigingen aangeboden door de plaatselijke 
verhuurbedrijven: Fa. A.E. Wester en zn., fa. R. Wester, K. Zetzema, J. 
Tempel, Fa. Veenstra en Van der Made en de zeilmakers S.U. de Vries 
en T. Molenaar. 
De watersport neemt in deze jaren een grote vlucht en er ontstaan 
knelpunten tussen de wedstrijdsport en de recreatievaart. Zo schrijft 
de secretaris in zijn jaarverslag: 

"Met de nog steeds snelle groei van de watersport en de vele daarmee 
samenhangende problemen, ik denk aan de wedstrijdzeilende jachten met 
kruisende koersen in de Tijnje, wacht de wedstrijdleiding geen gemakkelijke 
taak. Een zoveel mogelijk verdelen over de gehele dag van de te starten 
jachten, blijft een vereiste." 

In 1967 ondergaat de starttoren een "goede beurt". De starttoren 
krijgt een nieuw dak en daarbij verhuist de vlaggenmast van de toren 
naar de railing, omdat die in het verleden meermaals voor lekkage 
heeft gezorgd. 

Ons verenigingslid de heer R. Wester is in 1967 zeer succesvol in de 
OK-jollenklasse. Hij wordt dan ook afgevaardigd naar de Wereldkam-
pioenschappen in Canada. Een handicap voor hem is echter het feit 
dat hij daar niet met zijn eigen boot mag starten en bovendien zijn de 
omstandigheden er zeer verschillend vergeleken met die in Neder-
land. Hij behaalt in Canada een 33e  plaats. 
Op 19 februari 1970 vraagt Zeilvereniging "Lyts Frisia" aan de zeil-
verenigingen om in gemeenschappelijk overleg een aantal zaken 
tijdig voor het nieuwe seizoen te bespreken. De gesprekspunten zijn: 
de ondiepten in het Pikmeer, het eventueel gebruik van een start-
schip, het eventueel aanpassen van de routes bij toepassing van een 
startschip, gezamenlijke belangenbehartiging, het uitgeven van een 
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jaarlijks boekje, het versturen van wedstrijdformulieren en het plasti-
ficeren van routekaartjes. 
In de jaarvergadering van 1970 zijn de leden het er over eens dat, ge-
let op de ontwikkelingen, in de toekomst, te Grou het gebruik van 
een startschip noodzakelijk zal blijken. De wedstrijdzeilers zijn grote 
voorstanders van een startschip, omdat zij zodoende altijd "in de 
wind" kunnen starten, bovendien zijn start en finish dan mooi ge-
scheiden. Het bestuur verklaart dat de G.W.S. niet over een dergelijk 
schip kan beschikken en dat het al moeilijk is om voldoende bezet-
ting te vinden voor de starttoren, laat staan de extra mensen om het 
startschip te bemannen. in 1970 zullen de gezamenlijke verenigingen 
onderzoeken of er mogelijkheden zijn. 

Op de jaarvergadering van 1967 wordt besloten dat er de eerstvol- 
gende drie jaar in de wedstrijden geen tuigage van synthetische 
vezels mag worden gebruikt. In 1970 zal er dan verder geoordeeld è#iW/) 
worden. Op initiatief van de heer F. de Wolf wordt er in 1969 een 
nieuw klassevoorschrift voor de G.W.S.-schouwen uitgegeven. De 
aanleiding is dat er zich tijdens de kampioenschappen van 1969 veel 
moeilijkheden hebben voorgedaan. Het gaat vooral om de afmetin- 
gen van de schouwen en hun tuigage. Ook andere punten spelen 
een rol en het blijkt dat zij voortkomen uit onduidelijkheden in de 
voorschriften. De nieuwe voorschriften hebben tot doel de traditio- 
nele vorm van de schouw in stand te houden: de schouw moet zijn 
gemaakt van 3  mm plaatstaal, de uitwendig gemeten lengte boven 
de spiegels mag niet meer zijn dan 5  m, de vlakke bodem mag op de 
breedste plaats maximaal 1 m zijn. Iedere schouw moet een wim-
pel hebben van 30 cm. Ook wordt besloten dat een schouw ijzeren 
boeisels mag hebben, om zo van de regelmatige vernieuwing van 
boeisels te worden verlost. De boeisels moeten volgens het nieuwe 
voorschrift vervaardigd zijn van 2 mm staalplaat en bovenlangs zijn 
voorzien van een holle buis. 

"Aldus kwam er een mooi en duidelijk klasse-voorschrift met 16 punten uit 
de bus." 

De heer De Wolf mag samen met zijn medewerkers de dank van de 
vergadering in ontvangst nemen. 


