In september 1971 moet de secretaris vermelden dat de voormalige
havenmeester, de heer F. de Boer is overleden.

"Op zaterdag ii september is van ons heengegaan onze zeer gewaardeerde havenmeester de heer Fokke de Boer, in de leeftijd van 79 jaar.
De heer De Boer is in de periode 1955-1968 havenmeester geweest
van de G.WS.-steiger, daarbij had hij ook nog het beheer van de
Gemeentesteigers."

Nogmaals roemt de secretaris de inzet en werkzaamheden die de heer
De Boer voor de vereniging heeft verricht. Natuurlijk is een flinke
afvaardiging van het bestuur aanwezig bij het afscheid van De Boer.
In maart 1972 krijgt de vereniging een nieuwe voorzitter. De heren
A. v.d. Veen en A. Bottema verlaten het bestuur en daarvoor in de
plaats komen de heren B. de Boer en Ir. F. de Wolf. De heer de De
Wolf wordt voorzitter. De heer Van der Veen heeft al vanaf 1962 in
het bestuur zitting gehad en hij heeft veel werk voor de G.W.S. ver zet, eerst als bijzitter, later als penningmeester. Weer later wordt hij
voorzitter van de vereniging en in die hoedanigheid heeft hij gedurende een periode van acht jaar met veel inzet leiding gegeven aan
de vereniging. Omdat hij heeft ervaren dat hij persoonlijk problemen
kreeg met nieuwe ontwikkelingen heeft hij een wijs besluit genomen
en zijn functie ter beschikking gesteld. De heer A. Bottema heeft acht
jaar zitting gehad en hij was "de technische man", vooral op het gebied van de wedstrijdzeilerij was hij van grote waarde voor de vereniging. Bij het afscheid dankte de secretaris H. de Jong de beide heren
voor al het werk wat ze voor de vereniging hebben gedaan en hij overhandigt hen een boekwerk, voorzien van de handtekeningen van de
overige bestuursleden, als herinnering aan hun inspanningen voor de
Vereniging Grouwster Watersport.
De beoogde nieuwe voorzitter, de heer Ir. F. de Wolf, krijgt meteen
op de eerstvolgende jaarvergadering van 27 maart 1972 in café de
"Bierhalle" een voorproefje van de inhoud van de functie "voorzitter
G.W.S." Aanvankelijk heerst er in de vergadering de traditionele gemoedelijke sfeer, maar dat verandert als punt ii aan de orde komt:
"Bespreking Fusie".
Het punt is niet door het bestuur, maar door een aantal leden op
de agenda geplaatst en het houdt een voorstel tot fusie tussen de

Grouster watersportverenigingen in. Het bestuur wil hierover graag
de mening van de ledenvergadering horen. De mening van het bestuur wordt meteen duidelijk naar voren gebracht:
"Na de ervaringen der laatste jaren is het bestuur niet voor eenfusie."

Na de inleidende woorden van voorzitter Van der Veen vraagt verenigingslid de heer J. van der Goot, tevens voorzitter van de K.Z.V. Frisia,
het woord. Van der Goot zegt dat hij niet als voorzitter van de
K.Z.V. Frisia, maar als lid van de G.W.S. spreekt. Zijn betoog houdt in
dat hij als oud-zeiler in de G.W.S.-schouwen altijd nauw bij de vereniging was betrokken en actief werkzaam was op velerlei manieren. Uit
vele oogpunten gezien is de heer Van der Goot voor een fusie van de
drie Grouster Zeilverenigingen. De spreker wil een groot bestuur met
daaromheen een taakverdeling in verschillende commissies, o.a. voor
wedstrijdzeilen, skipkesilen, nachtzeilen, puzzietochten, feestavond,
enz. Op deze manier kan men de leden veel meer bieden. Volgens
hem wordt er op het moment bijna niets geboden. Ook tegenover
de N.N.W.B. zou men in geval van een fusie een sterkere positie in
kunnen nemen. De spreker heeft voor de drie samengaande verenigingen al een nieuwe naam bedacht. Alle bestaande namen keren
daarbij terug, zelfs nog voorzien van de woorden "Koninklijke", die op
deze manier mogen blijven bestaan. De naam zou worden: de "Kon.
G.W.S.-Frisia". Wat de G.W.S.-steiger betreft, er hoeft aan die situatie
niets te worden veranderd, het zal geen problemen opleveren. Na
deze woorden is het aan de voorzitter om alle opspattende reacties
in goede banen te leiden. De eerste reactie van de vergadering is niet
bepaald positief. De voorzitter moet de vergadering herhaalde malen
met luide hamerslag tot de orde roepen. Vooral de grote groep steigerligplaatshouders is fel gekant tegen een fusie. Voorzitter Van der Veen
zegt dat de leden van de Vereniging G.W.S., een vereniging met circa
600 leden, bij een eventuele fusie vast niet gelukkig zullen zijn met
de nieuwe naam "Kon. G.W.S. Frisia". De heer Jagersma merkt op dat
de leden niet op de voorgestelde ontwikkelingen zitten te wachten,
omdat zij in dat geval het G.W.S.-bestuur daar wel op zouden hebben aangesproken. De heer Vollema spreekt het vermoeden uit, "dat
het mee om een ingeving gaat van financiële aard" als er wordt voorgesteld om de K.Z.V. Frisa en Z.V. Lyts Frisia met de G.W.S. te laten
fuseren. De oud-bestuursleden P. van den Berg en D. van der Schaaf
nemen eveneens fel stelling tegen een fusie.

"Homme de Jong zei: als het bestuur al tegen een fusie is, behoeven wij er
ook niet meer over te praten. Wederom laaide de diskussie weer in alle hoeken van de Bierhalle op. En het bestuur hoefde zich dan ook bijna niet meer
met dit agenda punt te bemoeien, uit de reaktie van de vergadering bleek
wel, dat de grootste meerderheid tegen een fusie was, en dat men zich met
de huidige gang van zaken van het huidige bestuur kon verenigen."

De heer J. de Wit verklaart de opwinding te zien als een strijd tussen
"steigerleden" en "gewone leden". Hij gelooft dat de centen van de gewone leden voor de steiger gebruikt worden. De voorzitter verklaart
daarop dat die uitspraak natuurlijk een onjuiste conclusie is. immers
de financiën van steiger en vereniging worden sinds jaar en dag al
strikt gescheiden gehouden.
De heer De Wolf stelt daarop voor om het bestuur vrij mandaat te
geven dit probleem opnieuw te gaan bestuderen, waarmee de vergadering akkoord gaat.
Bij de sluiting van deze ledenvergadering verklaart voorzitter A. van
der Veen, bij wijze van afscheid, dat deze bijeenkomst wel de meest bewogen vergadering in de periode van zijn voorzitterschap is geweest.
In deze vergadering wordt het bestuur gemachtigd een aanpassing
van de Statuten door te voeren, teneinde opnieuw de koninklijke
goedkeuring te kunnen aanvragen en daarmee te bewerkstelligen dat
de rechtspersoonlijkheid zal worden verlengd en een vervolg kan vinden. Eén en ander vloeit voort uit het door de overheid vernieuwde
verenigingsrecht. In het najaar van 1973 wordt de wijziging officieel
doorgevoerd en de statuten worden op 28 november door de Koningin opnieuw goedgekeurd.
Op de jaarvergadering van 1973 wordt bekend gemaakt dat de K.Z.V. Frisia een fusie is aangegaan met Lyts Frisia onder de naam "K.W.V. Frisia".
"Voorzitter hoopt op een goede en prettige samenwerking met deze
nieuwe combinatie."

De wil tot samenwerking tussen de beide Grouster watersportver enigingen blijkt niet te zijn aangetast. Op vrijdag 14 december 1973
organiseert de vereniging G.W.S. samen met de K.W.V. Frisia een
filmavond voor de gezamenlijke leden, bovendien zijn er ook vele besturen en leden van andere zeilverenigingen uit Friesland aanwezig.
Er wordt een drietal films vertoond: een film over het loodswezen,
een film over het ijszeilen en een film over een zeerace. De filmavond
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wordt verzorgd door de heer Frans van Dusschoten, commentatorjournalist van de NOS.
Hij geeft bovendien informatie over het tot stand komen van dergelijke films, vele uren van moeizaam en spectaculair camerawerk,
waarvan het resultaat uiteindelijk maar weinig minuten aan bruikbare filmopnames inhoudt. De filmavond wordt massaal bezocht.
Met deze voorstelling heeft het bestuur kennelijk een goede formule
gevonden om de leden te boeien en te activeren, want in het daaropvolgend jaar wordt in de winterperiode de leden opnieuw een interessante avond aangeboden, ook nu weer in samenwerking met Frisia.
De heer A. Hoekmeijer, die samen met zijn vrouw en dochter Katja
een reis om de wereld maakte met de "Elisabeth", geeft een prachtige
lezing met dia's en muziek over hun belevenissen. Deze avond trekt
zo veel leden en belangstellenden, dat de zaal van "Hotel Oostergoo"
eigenlijk "te vol" raakt en er zelfs nog mensen, van heinde en verre
gekomen, moeten worden teruggestuurd. Desondanks noteert de secretaris dat het een "zeer geslaagde avond" was.
Per i april 1971 worden de tarieven voor de ligplaatsen in de G.W.S.steiger opnieuw verhoogd, met ook nu weer als reden de steeds hoger wordende exploitatiekosten. In hetzelfde jaar zal een honderdtal
meerpalen worden vernieuwd. Bovendien zal de gehele steiger "van
een nieuwe laag carbolineum worden voorzien". In 1972 wordt er
aangetekend:
"Wat de G.WS.-steiger betreft, ook dit jaar weer vele bezoekers, elk jaar
wordt het drukker, er is dan ook een geweldig tekort aan ligplaatsen, zowel
vaste als voor onze bezoekers. Een verzoek voor een evt. uitbreiding werd
wederom door de domeinen afgewezen."

De plannen om de hele kant langs de Meersweg uit te laten baggeren
met behulp van een dragline worden niet uitgevoerd omdat de twee
loonbedrijven, aan wie het werk was uitbesteed, niet aan hun toezegging hebben voldaan en de vereniging hebben "laten zitten". Op de
jaarvergadering van 1973 pleiten de leden Brolsma en Jagersma ervoor om dergelijke afspraken in het vervolg schriftelijk vast te leggen.
In 1973 wordt er uiteindelijk wel gebaggerd in de G.W.S.-haven. Na
een periode van voorbereiding en plannen maken gedurende bijna
twee jaar slaagt het bestuur er op z6 september in om een contract
af te sluiten met het bedrijf Gebr. Ooms v/h E. de Boer te Terherne.

De diepte wordt bepaald op 1,35 FZP en er wordt geraamd dat er ca.
4000 mt bagger gehaald moet worden. Direct na het afsluiten van de
overeenkomst ontvangen de huurders van een ligplaats bericht met
het verzoek hun boot voor 8 oktober te verwijderen uit de steiger.
De heren S. Leen en U. Zwaga zien hierop toe en zo kunnen ze op
genoemde datum beginnen met het verwijderen van de meerpalen.
Hiervoor wordt het grote motorschip van U. Zwaga gebruikt. Op
22 oktober neemt het baggeren een aanvang:
"Nog nooit, na de oprichting van de G.WS. -steiger, was dit op zo'n grootse
manier gebeurd. Voorafgaande jaren was dit wel eens bij kleine stukjes
gedaan, met een dragline of iets dergelijks, maar nooit afdoende, ook al
om de veel te hoge kosten en omdat het Pikmeer ook niet op diepte was en
de steiger op die manier zo weer vol bagger zou lopen. En wat hebben zij
het getroffen die bagger-mensen, de hele periode prachtig mooi weer, altijd
windstil, zodat na negen dagen de gehele steiger op diepte was (periode
22110 t/m 1111-1973)"

HALDERTSMA, GEEFT
,,KWALITEITS"-KLOKJES

Elke werknemer die 25 jaar bij Halbertsma
werkzaam is ontvangt ter gelegenheid van dit
jubileum een horloge met inscriptie.
Zo had ook J. v. d. Pal een dergelijk horloge
gekregen. Zes jaar terug verloor hij dit echter in de Pikmeer bij zijn roeiboot in de GWS
steiger. Een der personeelsleden van de baggermolen die momenteel het water bij de
GWS steiger weer op diepte brengen vond
vorige week vrijdag het horloge in een der
baggerbakjes.
Nadat het schoongemaakt was ging het na zes
jaar onder modder en water en enkele klappen weer lopen. Aan de hand van de inscriptie wisten enkele toeschouwers zich te herinneren dat v. d. Pal 6 jaar terug een dergelijk
horloge verloren had. Hij bleek inderdaad de
eigenaar te zijn.
De mensen op de baggermolen doen meer
vondsten. Zo komt er veel bestek naar boven,
etensborden een enkele bril en ook een wandbord met de tekst ,,God weet alle dingen".

Een deel van de bagger wordt op de Pôle gedeponeerd, de rest gaat
uiteindelijk naar het baggerdepot nabij de spoorbrug, hoewel hiervoor eerst nog de nodige problematiek moet worden overwonnen. in
de Frisia van oktober 1973 staat een impressie over de kostbaarheden
die op deze wijze weer boven water kwamen.
Een verzoek aan de Dienst Domeinen om voor de passantensteiger
meerpalen te mogen plaatsen wordt afgewezen, omdat domeinen van

mening is dat de schepen dan te dicht hij de vaargeul komen te liggen
en dat het meerdere aantal ligplaatsen bij het totale tekort in Grou
niet veel uitmaakt. Hoewel het in de zomerperiode van 1973 vaak
slecht watersportweer is, is het bezoek van passanten aan de steiger
tevredenstellend. De havenmeester, de heer K. Koopmans, heeft zijn
werkzaamheden weer met "veel takt" en ijver verricht. Kennelijk heeft
de G.W.S. bij Domeinen met het verzoek van het voorgaande jaar "slapende honden" wakker gemaakt, want men kan in de notulen van de
jaarvergadering van 1974 lezen dat de Dienst Domeinen het huurbedrag van het water drastisch heeft verhoogd! Daartegen is door het
bestuur uiteraard heftig geprotesteerd. Het protest leidt uiteindelijk
tot een schikking met Domeinen, waarbij wordt bepaald dat het beoogde bedrag in een aantal stappen over een tijdsbestek van drie jaren
alsnog wordt gehaald. De leden gaan hiermee akkoord en het gevolg is
dat de huren in eerste instantie met 25% tot 30% omhoog gaan.
Omstreeks 1975 blijkt dat de diepte in de steiger redelijk op peil blijft.
De aanslibbing, waarvoor gevreesd werd, valt mee. De opbrengsten
van de passantengelden bedraagt dan ca. f 3000,- wat volgens de havenmeester een gevolg is van het prachtige zomerweer. De aanvragen
naar vaste ligplaatsen nemen nog steeds toe en er zijn dan ook voor
bijna alle categorieën boten flinke wachtlijsten.
Op 9, io en 11 juni 1973 zullen de Pinksterwedstrijden worden gehouden. Door de fusie tussen Frisia en Lyts Frisia, maar ook door het verdwijnen van de vereniging Sylnocht te Leeuwarden, krimpt het aantal wedstrijdgevende verenigingen in. Daarbij komt dat ook de K.Z.V.
Oostergoo en de Z.V. De Meeuwen hebben aangegeven geen belang
meer te hebben bij wedstrijden op de Pinksterdagen. Dit houdt in dat
vanaf nu de Organisatie van de Pinksterdriedaagse "alleen nog maar
een Grouster aangelegenheid" zal zijn, die op toerbeurt jaarlijks door
de K.W.V. Frisia en de Ver. G.W.S. zal worden geregeld.
Omstreeks 1974 heeft men kennelijk nogal wat last van ongewenst
publiek op de starttoren tijdens de wedstrijden, want er wordt een
belangrijke maatregel genomen. Tijdens de wedstrijden gaat het hek
van de toren op slot. Van beneden kan men dan via een speciale telefoon contact opnemen met de wedstrijdleiding op de toren!
Op 16 juni 1975 organiseert de G.W.S. in het kader van het loo-jarig bestaan van de Krite Grou een zeilwedstrijd op het Pikmeer voor
G.W.S.-schouwen en Flitsen. Er is een behoorlijke deelname en voorzitter De Vries van de Krite is persoonlijk aanwezig. Hij spreekt de
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deelnemende wedstrijdzeilers tijdens de start via een geluidsinstallatie toe. Er wordt een mooie B-route gezeild op het Pikmeer, o.a. met
een mooi kruisrak. Na afloop worden de prijzen gezamenlijk door de
beide voorzitters uitgedeeld bij het Theehuis.
Op 9 januari 1974 is er een belangrijke bijeenkomst voor de G.W.S.schouwzeilers in "De Buorkerij" te Terherne. De voorzitter opent de
vergadering met het schetsen van de toenemende belangstelling voor
de G.W.S.-schouw. Het enige punt dat op deze bijeenkomst ter discussie staat is de keuze: wordt dacron toegestaan ja of nee. Er ontstaat
een levendige uitwisseling van informatie, waaruit blijkt dat het "echte
Egyptische zeildoek" eigenlijk niet meer is te verkrijgen, zodat er een
probleem ontstaat bij het vervaardigen van nieuwe zeilen en fokken.
Er is nog wel katoen te koop, maar kwalitatief kan het niet aan de eisen
voldoen. Er worden in Nederland wel pogingen gedaan tot "langzaam
weven" (hoe langzamer, hoe beter de kwaliteit), maar uiteindelijk zal dit
geen oplossing bieden. Het gebruik van dacron neemt hand over hand
toe in de zeilsport, ook in andere klassen heeft men zich voor de vraag
gesteld gezien en in sommige gevallen zijn er besluiten genomen ten
gunste van dacron. Bij de schouwzeilers speelt echter ook het originaliteitsprincipe een rol en bovendien weet men niet precies hoe de prijs
van het dacron zich gaat ontwikkelen. Op het moment van het overleg
zit men midden in de "oliecrisis" en aardolie speelt mede een rol bij de
vervaardiging van dacron! De prijs voor een katoenen tuig (niet meer
van de originele kwaliteit) f 650,- tot f 700,- bedraagt, daartegenover
staat een prijs van f45o,- voor een dacrontuigage. In de proefnemingen
van 1973 is gebleken dat het snelheidsverschil niet opvallend is, toch
verwacht men eigenlijk een verschil van io%.
Na veel overleg en gepraat wordt er besloten dat dacron zal worden
toegestaan en dat de voorschriften daarbij dan ook zullen worden
aangepast. Er zal geen verschil meer worden gemaakt tussen een
"ingevaren" en een "compleet nieuw" tuig. De dacrontuigen zullen
meteen worden gemeten en mogen niet groter in oppervlak zijn dan
II m2 De stemming op deze vergadering mag dan wel niet bindend
zijn, maar de ongeveer 12 nieuwe tuigen die door diverse zeilers besteld zullen gaan worden mogen al vast van dacron worden vervaardigd. Het besluit moet dan op de jaarvergadering worden bekrachtigd. Men verwacht echter niet dat dit problemen op gaat leveren.
In de jaarvergadering van 1974 wordt de nieuwe bepaling van de
tuigage inderdaad zonder problemen bekrachtigd.
.

Ook wordt er gedebatteerd over het eventueel verplicht stellen van het
dragen van een zwemvest. Er wordt besloten dit aan het oordeel van
de zeilers zelf over te laten. Het verslag van deze vergadering maakt er
geen melding van, maar wij vermoeden dat het in deze bijeenkomst
zal zijn geweest dat er tijdens de discussie over de zwemvesten een
schouwzeiler is opgestaan met de volgende legendarische uitspraak:
"Wy sille dochs (Grouster krachtterm) sels witte meie, of wyfersûpe wolle
of net!"

Op donderdag ii februari 1971 wordt er in het gemeentehuis op uitnodiging van de Marrekrite een bijeenkomst georganiseerd in ver band met de realisering van een nieuwe starttoren en een drastische
verbetering van het starteiland in de Pikmar. Het is een breed overleg,
want naast het College van B en W en alle zeilverenigingen die het
eiland gebruiken, zijn ook de V.V.V. Grou, het recreatiecentrum "Yn 'e
Lijte" en uiteraard de Marrekrite aanwezig.
De Marrekrite geeft te kennen dat er nu eindelijk een afdoende aanpak van het eiland staat gepland: de kosten van de nieuwe beschoeiing, uitgevoerd met kwaliteitshout, zijn geheel gedekt en geraamd
OP f o.000,- Het eiland zal vergroot worden en het maaiveld zal op
ongeveer 8o cm FZP worden gebracht.
De starttoren zal worden voorzien van een WC, waterleiding door
middel van een pomp en electriciteit door middel van een aggregaat.
In deze bijeenkomst wordt bovendien nog aangekondigd dat de Pikmar zal worden gebaggerd. Deze operatie wordt voor 75% betaald door
(het Ministerie van) C.R.M. en 25% door Domeinen en Provincie.
Door deze ontwikkelingen zijn de onderwerpen van de brief van
Lyts Frisia eigenlijk al "ingehaald". De secretaris schrijft dan ook trots
in het jaarverslag van 1971 dat de ondiepten in het Pikmeer "straks"
tot het verleden zullen behoren, het startschip en de bijbehorende
routes nog "in behandeling" zijn, maar hiervoor is al wel een nieuwe
starttoren en starteiland gerealiseerd, de overige punten zijn "waargemaakt" door de uitgevave van "ons prachtig mooi jaarboekje".
In 1973 wordt de nieuwe starttoren opgeleverd. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. De procedurele weg is lang geweest, zo is
het ontwerp "4 maal naar de schoonheidscommissie geweest en nu
uiteindelijk goedgekeurd". Er is sprake van een flinke uitbreiding:
de accommodatie bestaat uit een ruimte voor het wedstrijdcomité,
een keukentje, gasverwarming, etc. De totale verbouwingskosten

bedragen f 34.298,77. De nieuwe starttorenaccomodatie wordt op
hemelvaartsdag 23 mei 1974 officieel geopend.

Door de slechte weersomstandigheden valt het programma van de
ingebruikneming van de starttoren enigszins "in het water". Onder
muziek van Brassband Apollo aan boord van het Grouster skûtsje
begeven de besturen van de zeilverenigingen, de burgemeester en
de heer Alkema van de Marrekrite zich per boot naar het eiland. De
beide laatste personen verrichten de openingshandelingen. Die bestaan uit het geven van het 5-minutensein en het startsein voor een
wedstrijd van enkele G.W.S.-schouwen en een tiental Flitsen.
Teruggekomen in het "Theehuis" wordt de uitbreiding van de starttoren en het uitbaggeren van het Pikmeer en de Modderige Bol
uitgebreid gevierd onder leiding van de voorzitter van de V.V.V., de
heer Moedt, met toespraken, waarbij de medewerkende instanties
als Marrekrite, CRM, de Provinsje Fryslân, Provinciale Waterstaat,
Cultuur Technische Dienst en de Ruilverkaveling Wartena-Garijp en
gemeente en V.V.V. worden bedankt voor hun inspanningen en bijdragen aan de eerdergenoemde projekten. Ook in de pers wordt ruim
aandacht besteed aan deze historische gebeurtenissen.
Vervolgens wordt er een gezamenlijk "boeienfonds" in het leven geroepen, dat wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de zeilverenigingen en de V.V.V.
1971 is het jaar van de eerste Friese "Himmeldei", een actie van de
Marrekrite. De aanpak wordt provinciaal een groot succes, omdat
met enthousiasme "jong en oud" wordt ingezet. Tussen de 2500-3000
natuurliefhebbers en watersporters halen naar schatting duizend
kubieke meter vuil uit het water.

Deze actie slaagt ondanks het natte en gure weer. Het Friese waterland is voor de activiteiten ingedeeld in 25 districten; de wateren
rondom Grou vormen het n e district, waarin ook de CdK Hedzer
Rijpstra aanwezig is en juist hier de starthandelingen verricht,
"Om zijn werkterrein te bereiken was hij bi) Hotel Oostergoo in gezelschap
van o.m. de gedeputeerden mr. P. van Krevelen en R. Renkema aan boord
van de "Friesland" van de Provinciale Waterstaat gestapt. Men voer via het
Pikmeer naar de Wijde Ee, aan de oever waarvan de Commissaris en de
gedeputeerden enorme lappen plastic zagen drijven. Benevens een benzine
tank van wat eens een brommer was geweest. De Heren werden daarom
voorzien van pikhaken en met vereende krachten slaagden zij erin het plastic
en de tank aan boord te krijgen. Onderwijl snorden de camera's en toen één
van de beide volgboten met journalisten, fotografen en televisiemensen (tot
uit Duitsland) eigenlijk wat te laat arriveerden om de Commissaris en Gedeputeerden met dit eigenlijk voor hen wat ongebruikelijke werk bezig te zien,
werd de rommel nog eens overboord gegooid en alles opnieuw opgevist."

Het district ii bestaat uit een groot gebied: Vanaf de Tittse Brêge, de
Wergeaster Feart, De Galle, Biggemar, PM-kanaal tot De Greft, Trijehiister Sleat, De Greft, Wide le, Sitebuorster le, Kromme ie, Goaijingahiisterfeart, Bol, Jansleat, Tynje, Pikmar en De Grou. De operatie wordt
uitgevoerd met behulp van een grote praam van 0. Bouma en de pont
van N.V. Halbertsma voor de afvoer van het vuil en het vervoer van de
grote aantallen jeugd. De leiding bestaat uit ervaren watersporters en
vogelwachters, zij varen in schouw of motorboot.
De secretaris meldt op kritische toon dat de "volwassen watersporters" over het algemeen schitteren door afwezigheid. Een gemiste
kans, want ook in hun belang wordt er in onze regio ca. 120m3 vuil
verwerkt, bestaande uit plastic zakken, kleden, partijen hout, zelfs
haifvergane boten, bovenbouw van een boot, autobanden, plastic
spuitbussen, blikjes, etc. Het gemeentepersoneel werkt mee door met
twee vrachtwagens het vervoer te organiseren, zodat het vuil meteen
kan worden afgevoerd.
Op 22 april 1972 wordt deze actie opnieuw uitgevoerd. In heel
Friesland stropen er ca. 3300 mensen de oevers van vaarten, poelen en
meren af. De jeugd laat zich hierbij opnieuw van zijn beste kant zien,
de "volwassen watersporters" zijn opnieuw afwezig en dat laatste
feit levert behoorlijk wat ingezonden stukken in de diverse kranten
op. De buit bedraagt i2oom3 afval, bijna evenveel als vorige jaar.

De actie is opnieuw een succes en de resultaten zijn nu ook zichtbaar:
de grotere wateren waren al behoorlijk schoner, nu zijn ook de kleinere vaarwaters aangepakt en de toeristen rapporteren in de loop van
het seizoen enthousiast dat Friesland veel schoner oogt.
In 1973 wordt de himmeldei, ondertussen al een begrip in Friesland
geworden, bij Grou eerder gehouden dan in de rest van Friesland,
dit in verband met het eierzoekseizoen. Nu nemen er ook meer volwassenen deel aan de actie! Hoewel de hoeveelheid gevonden vuil
langzamerhand kleiner wordt, bedraagt de opbrengst toch nog ca. vijf
vrachtwagenladingen. Het lijkt er evenwel op dat het enthousiasme
over de himmeldei dan al wat aan het verlopen is. In het jaarverslag
van 1975 klinkt al een aarzelende ondertoon, in de voorbereidende
vergadering met de deelnemende verenigingen wordt er gesproken
over de himmeldei:
"Op 25 maart, met de deelnemende verenigingen, waren de meningen over
het nut van deze "1-iimmeldei" ook al niet unaniem, voor evt. doorgaan ermee, ja dan nee. Voor al echter de preventieve werking, die uitgaat van deze
activiteit, deed men toen besluiten, toch weer allemaal mee te doen."

In de jaarvergadering van maart 1973 wordt uitgebreid gesproken over
"snelvarende motorboten". Uit de discussie blijkt dat men als water sporters eigenlijk van de snelvarende racebootjes nog niet zoveel last
ondervindt, maar dat vooral de snelvarende grote motorboten een
plaag vormen; de waterpolitie en de provinciale waterstaat blijken
"hieraan mee te doen". De overlast neemt hand over hand toe, omdat
de schippers weinig rekening houden met de overige watersporters.
De wettelijk toegestane vaarsnelheden worden ruimschoots overtreden. Met instemming van de vergadering besluit het bestuur om
een brief te sturen aan de Gedeputeerde Staten. Hierin wordt er op
aangedrongen om geen ontheffing meer te verlenen voor het racen
op Pikmeer en Wijde Ee. Bovendien wordt gevraagd om een strenger
toezicht op het naleven van de maximum snelheden. Over het laatste
onderwerp gaat er tevens een brief naar de Provinciale Waterstaat en
de Rijkspolitie te Water. Over de antwoorden blijft men in het ongewisse: ze worden voorgelezen op de jaarvergadering van 1974, maar
inhoudelijk vindt men geen verdere informatie.
In het voorjaar van 1975 ontstaat er discussie tussen een aantal gemeenten en hun watersportverenigingen over het instellen van een
"ligplaatsverordening". De gemeenten ldaarderadiel, Smallingerland

en Tytsjerksteradiel willen door middel van een ligplaatsverordening het mes zetten in de "wilde ligplaatsen". De diverse besturen
van de watersportverenigingen zijn ook van mening dat er iets moet
gebeuren. De inhoud van de verordening staat hen echter niet aan.
De bezwaren spitsen zich toe op een paar belangrijke punten: n.l. het
voorgestelde ontheffingsbeleid en het geven van een ontheffing op
persoon, plaats en boot. Het voorstel van B en W wordt uiteindelijk,
na veel discussies en besprekingen, door de raad afgekeurd en de gemeenteraad stelt op haar beurt een commissie in om het onderwerp
te bestuderen. Begin januari 1976 zal de commissie een rapport aan
de gemeenteraad uitbrengen, de raad zal pas daarna een definitief besluit gaan nemen.
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Op 5 oktober 1976 overlijdt oud-bestuurslid de heer L. Terpstra op
de leeftijd van 68 jaar. in het jaarverslag van dat jaar wordt de heer
Terpstra op passende wijze herdacht. Zijn werkzaamheden als penningmeester van de steiger heeft hij met grote toewijding en inzet
verricht en is daarmee steeds een voorbeeld geweest voor de overige
leden.
Op vrijdag 28 janauari 1977 organiseert de G.W.S. in samenwerking
met de K.W.V. Frisia een dia- en filmavond in "Hotel Oostergoo".
Deze avond wordt verzorgd door de heer J. Carree uit Edam, bemanningslid van de "Great Escape", die het jaar daarvoor een reis om de
wereld maakte, met als enige "halteplaats", Sydney in Australië. Deze
reis heeft indertijd grote belangstelling getrokken van de media, ook
al omdat op het eerste deel van de reis de heer Huisman kapitein
was en op het tweede deel de heer D. Nauta. Voor de pauze verhaalt
de heer Carree over de belevenissen aan boord en na de pauze vertoont hij een Super 8-film. Het is voor de leden opnieuw een boeiende avond. Men kan vaststellen dat deze formule voor de nieuwjaarsreceptie in deze jaren op een geweldige manier bij het publiek
aanspreekt.
In het jaaroverzicht van 1978 somt de secretaris de activiteiten op die
in dat jaar de revue hebben gepasseerd. Hij noemt: de Pinksterdriedaagse, de kampioens- en uitnodigingswedstrijden, het mede-beheer
van de starttoren, de nieuwe indeling van de G.W.S.-steiger en de verhoging van de huur van de ligplaatsen, het totstandkomen van een
toiletgebouw bij het "Theehuis", een nieuw schouwenreglement, het
jaarboekje, de wedstrijdwijzer, de winteractiviteit en een feestweek
voor de 50-jarig jubilerende skûtsjekommisje, de nieuwe statuten en
het inschrijven van de vereniging bij de Kamer van Koophandel.
In 1979 "mislukt" de zo langzamerhand traditioneel geworden winteravond. Er is weliswaar al een afspraak gemaakt met Smit internationale Sleepdiensten voor een film- en dia-avond, maar de vereniging kan ditmaal "Hotel Oostergoo" niet afhuren en de avond wordt
verschoven naar het najaar. In de jaarvergadering van 1979 bedankt
de heer D. van der Schaaf als klassenmeter en hij wordt daarop meteen benoemd tot erelid. De heer Van der Schaaf heeft zich ook verdienstelijk gemaakt als bestuurslid.
In het kader van het 50-jarig jubileum van de "Kommisje Skûtsjesilen
Grou" neemt de G.W.S. zitting in de ingestelde feestcommissie. Veel
andere verenigingen verlenen eveneens hun medewerking. 0p zaterdag 9 juni 1979 en zondag io juni organiseren de beide Grouster

zeilverenigingen het admiraalzeilen en een wedstrijd voor ronde
jachten en platbodemjachten. Bovendien volgt op zaterdag 16 mei de
jubileumwedstrijd skûtsjesilen.
"Voor ons weer eens iets anders dan normale zeilwedstrijden."

De verenigingen worden geadviseerd door de heer Arnold Bik uit Den
Helder, een expert op het gebied van admiraalzeilen en door de Kommissie Grouster Skûtsje voor het skûtsjesilen. Op de vrijdagavond
8 juni wordt de receptie voor de Kommisje Grou gehouden.
De dia- en filmavond met Smit internationale Nederland bv vindt
plaats op 16 november 1979 in samenwerking met K.W.V. Frisia. De
heer De Rooy van Smit bv geeft een boeiend relaas over het bedrijf en
de spectaculaire werkzaamheden die verricht worden, ondersteund
door dia- en filmbeelden. Een geslaagde avond voor de leden met maritieme belangstelling, in 1980 volgt een dergelijke avond op vrijdag
10 oktober met de bekende zeezeiler Dirk Nauta, die met het schip
"Prodent" heeft meegedaan aan de "Ned. LLoyd Specerijen Race,
van Djakarta, via Kaapstad naar Rotterdam en waarbij de film van de
Tros-omroep wordt vertoond.
Tegen het einde van 1976 komt het nieuwe steigergedeelte langs de
walkant gereed. Een behoorlijke verbetering, want de oude steiger
was "totaal verrot". Verder worden nog slechte gedeelten van de overige steigers gerepareerd. De opdrachten worden uitgevoerd door het
loonbedrijf Sytema uit het Hofland. De diepte van het water blijft redelijk op peil, sommige plaatsen zijn zelfs erg diep geworden.
Een goede watersportaccomodatie blijft de gemoederen sterk bezighouden:
"Het gebrek aan goede toiletaccomodatie bij de steigers van zowel de G.WS.,
gemeente en Theehuis betekent voor Grouw een grote anti-reklame!"

In de jaarvergadering bevestigt de voorzitter, "dat Grou, overal waar
men met watersporters praat, door dit gebrek, een slechte naam
heeft. De gemeente zal binnenkort opnieuw een gesprek met de eigenaar van het Theehuis hebben over deze materie". De G.W.S. begrijpt
dat een eventuele oplossing gevonden moet worden in de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen. Het bestuur heeft de
gemeente daarom een brief gestuurd met de mededeling dat onze

vereniging de helft van de netto-opbrengst van steigergelden van passanten beschikbaar wil stellen voor een eventueel tekort.
"Het bestuur vindt dat de G.WS. dit tegenover zijn gasten, die wij nu slechts
een kraan en een pisbakje bieden, verplicht is. ,,

Daarop volgt echter in de jaarvergadering eerst nog een levendige
discussie. Veel houders van ligplaatsen in de steiger zijn er bang voor
dat zij de voorgestelde bijdrage in de vorm van een verhoging van
de ligplaatshuur terug zullen vinden. Ook vraagt men zich af de gemeente hetzelfde gaat doen met de ontvangen huur voor haar vaste
ligplaatsen en men vindt dat de G.W.H.I. (winkeliers) mee moet betalen. Duidelijke besluitvorming kan men niet uit de notities opmaken,
maar men kan ervan uitgaan dat het bestuur bereid blijft om de voorgestelde middelen af te dragen. In het verslag van de jaarvergadering
van 1977 staat de mededeling dat de aanleg van de toiletaccommodatie bij het Theehuis waarschijnlijk doorgang zal vinden.
In 1977 loopt het aantal passanten terug, waarschijnlijk door het
slechte weer van deze zomer.
De heer J. Leistra van het bekende Grouster watertaxibedrijf komt in
dit jaar te overlijden. Aangezien hij zeer zeker een band had met onze
vereniging schrijft de secretaris in de G.W.S.-memoires:
"Dit jaar is van ons heen gegaan onze zeer gewaardeerde J. Leistra, watertaxi bedrijf, en onze buurman van de G.WS.-steiger. De heen. Leistra behoorde eigenlijk ook bij de G.WS.-steiger, trouwens hij hoorde bij de gehele
Grouwster gemeenschap, eigenlijk een onmisbaar figuur, zo ook voor onze
vereniging, voor alle dingen, materiaal, enz. konden wij bij]. Leistra terecht, daarbij ging zijn wakend oog, bij afwezigheid van de havenmeester of
bestuur, altijd over onze steiger. Wij zullen de heen. Leistra dan ook nooit
vergeten, en wensen zijn vrouw en verdere familie nogmaals sterkte toe."

In 1977 wordt besloten om de ligplaatsenhuur iets te verhogen, teneinde zo een reserve te kunnen kweken voor het moment dat er weer
groot onderhoud aan de steiger nodig zal zijn. De leden gaan hiermee zonder discussie akkoord, volledig vertrouwend op het oordeel
van het bestuur. in het begin van 1979 wordt de vereniging opnieuw
geconfronteerd met een aantal noodzakelijke overwachte hogere
kosten. De huur voor de ligplaatsen moet nog eens weer drastisch
worden verhoogd, niet alleen als gevolg van oplopende kosten met
betrekking tot het onderhoud, maar ook omdat de vereniging over
de huur van de ligplaatsen 18% BTW moet gaan heffen. Deze belastingplicht zal waarschijnlijk ingaan op 1januari 1979. Op deze wijze
zullen de huurders in totaal een gemiddelde verhoging kunnen verwachten van ca. 30%! De secretaris klaagt:
"Daarmee is in feite op vrij geruisloze manier een vorm van bootbelasting
ingevoerd, zij het onder een andere naam. Het zal ons als bootbezitter weinig
uitmaken of we bootbelasting betalen in de vorm van meer liggeld of langs
een andere weg. Een feit blijft dat het extra geld dat wij nu op tafel moeten
brengen in de schatkist vloeit. Ook staat het vrijwel vast dat die 18% extra de
watersport niet direkt en ook niet in zijn geheel ten goede zal komen bij voorbeeld door verbetering of realisering van voorzieningen voor de watersport."

In de aantekeningen van 1979 is dan later toch ook de opluchting
voelbaar:
"1-let heeft lang geduurd, maar eindelijk is het verlossende antwoord van de
Minister van Financiën binnengekomen: de verhuur van ligplaatsen door
een watersportvereniging aan haar eigen leden is niet belast met 18% BTW!"

Vanuit organisaties als K.N.W.V. en A.N.W.B. is heftig geprotesteerd
tegen het BTW-voornemen met als argumenten: te drastisch en de
dreigende illegale wildgroei (ligplaatsen elders!). Als daarop blijkt
dat de minister zich niet ontvankelijk opstelt voor deze argumenten
wordt de zaak door genoemde organisaties aanhangig gemaakt bij
Tweede en Eerste Kamer. Ook de HISWA sluit zich hierbij aan. Maar
het Ministerie zet de plannen door en de 18% BTW wordt ingesteld.
Vervolgens wendt het K.N.W.V. zich nog eens opnieuw tot de minister met een beroep op een bepaald artikel in de wet op de omzetbelasting, waarin wordt bepaald, "dat de diensten door organisaties, die
zich de beoefening van de sport of de bevordering daarvan ten doel

stellen, vrijgesteld zijn van de heffing van omzetbelasting voor zover
de diensten worden bewezen aan leden van de desbetreffende organisatie".
Dit beroep is kennelijk niet gemakkelijk te weerleggen, want het duurt
toch nog maanden voor er antwoord komt. Dat antwoord komt voor
de G.W.S. uiteindelijk te laat: de tarieven zijn ondertussen al verhoogd.
Er spelen echter nog meer kostenverhogende aspecten een rol. ingaande i januari 1977 moet de vereniging ook onroerendgoedbelasting gaan betalen over de verenigingssteiger, op dat moment betekent dat ook weer een Post van f7oo,- tot f 800,- extra per jaar. Tot
overmaat van ramp heeft de Dienst Domeinen, de instantie die rijkseigendommen beheert de bedragen die de vereniging voor de huur
van het water moet betalen, met "een onbegrijpelijk hoog percentage"
verhoogd.
"Dit "onbegrijpelijk" gezien tegen de achtergrond van de matiging die het
rijk zelf zo sterk propageert. Het is altijd triest te moeten constateren dat
het bij buitenstaanders nooit schijnt op te komen dat er een heleboel watersporters zijn die zich het een en ander moeten ontzeggen om hun scheepje
te kunnen varen en vertroetelen. Heel jammer!"

Hiermee is het weer eens duidelijk waar de G.W.S. voor staat: de belangen van de "gewone man/vrouw" in de watersport... De nieuwe
prijzen in de G.W.S.-steiger zullen variëren tussen fo,- en f25o,-.
Het jaar 1980 brengt nieuw licht. Na uitgebreide correspondentie en
gesprekken met provincie, Domeinen en gemeente is het bestuur er
eindelijk in geslaagd een uitbreiding te mogen realiseren aan de buitenzijde van de G.W.S.-steiger. Er wordt een groot aantal palen ingeheid voor 15 nieuwe passantenplaatsen. Het betekent een investering
van f7000,- Al spoedig blijkt de nieuwe aanleg een groot succes, want
veel zomergasten weten de nieuwe plaatsen te vinden en te waarderen. Toch betekent de aanleg ook een toename van zorg:
"Het is echter wel te hopen dat onze buitenkant steiger deze veel zwaardere
belasting zal kunnen doorstaan."

Het zal blijken dat er in de komende jaren regelmatig palen moeten
worden vernieuwd, omdat ze omver worden gevaren door sommige
minder ervaren passanten-stuurlieden.
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In 1976 verschijnt het eerste exemplaar van "De Wedstrijdwijzer", een
gezamenlijk uitgegeven boekje van vijf zeilverenigingen in Friesland,
met daarin uitnodigingen voorwedstrijden en bijbehorende inschrijfformulieren. Later zal het initiatief voor de uitgave van de wedstrijdwijzer worden overgenomen door de N.N.W.B.
In dit jaar doet Rijkswaterstaat de toezegging om nog voor het seizoen de ondiepte ten noorden van het starteiland weg te baggeren.
De beginnende afslag van het eiland zal daarbij worden opgevuld.
Het admiraalzeilen ter gelegenheid van 50 jaar "Skûtsjekommisje"
op 9 juni 1979 wordt gevolgd door grote aantallen publiek vanaf de
Meersweg, op steigers en boten. Als admiraal fungeert de Comissans der Koningin, de heer H. Rijpstra, bijgestaan door burgemeester
Vrijling en de beide voorzitters van Frisia (J. v.d. Goot) en G.W.S. (F.
de Wolf). Het team van de G.W.S.-schouwen wint de prijs "mooiste
geheel". De beloning bestaat uit de gebruikelijke flessen: berenburg
en tomatensap! De wedstrijd van de ronde en platbodemjachten op
to juni wordt gezeild met speciaal daarvoor ontworpen routes en er
wordt met een kanon gestart. Het prachtige weer zorgt ervoor dat alle
evenementen een daverend succes worden. Bij de G.W.S.-schouwen
wint H. v.d. Schaaf, gevolgd door K. Meter en W. v.d. Schaaf.
Op zaterdag 16 juni volgt de jubileumwedstrijd skûtsjesilen. Na een
vlootschouw van skûtsjes vooraf aan de Nieuwe Kade, wordt op zaterdag de wedstrijd gehouden. De traditie van muziek op het water bij de wedstrijden wordt nog eens in het leven geroepen door
de Boerenkapel van Weidum en de Brassband Apollo. De skûtsjes
starten op de Wijde Ee en moeten vervolgens laverend door de Tynje
naar het Pikmeer. Het gevolg is dat er nog al wat skûtsjes met de kop
in de wal belanden en het veld nogal uitéén geslagen wordt... Winnaar van het evenement is Lodewijk Meeter, gevolgd door Lammert
Zwaga. Het Grouster skûtsje met Joop Mink belandt ditmaal in de
achterhoede.
In de jaarvergadering van 1976 wordt bekend gemaakt dat de heer
L. van den Berg zijn functie als "meter" bij de G.W.S.-schouwen wil
neerleggen vanwege zijn gevorderde leeftijd (75 jaar). Hij wordt opgevolg door L.K. de Jong die al een jaar in de groep "meters" heeft meegedraaid. in zijn openingswoord schenkt voorzitter De Wolf ruim
aandacht aan het feit dat L. van den Berg al vanaf 1943 als meter heeft
gefungeerd voor onze vereniging.

"Sinds 1943 heeft v.d. Berg, deze onopvallende, maar voor het in stand
houden van de G.WS.-schouwen, zo belangrijke functie verricht,
tesamen met de heer D. v.d. Schaaf Momenteel zijn er al 72 geregistreerde schouwen. Dat de G.W.S.-schouwen momenteel een klasse
is, bewijst wel, dat er het afgelopen jaar Plm. 40 tekeningen verkocht
zijn. Met algemene stemmen besluit de vergadering de heer v.d. Berg
te benoemen tot erelid. Nadat de hr. v.d. Berg met echtgenote van
huis gehaald waren, dook voorzitter De Wolf even de historie in,
daarbij regelmatig op zeer humoristische wijze aangevuld door
v.d. Berg zelf
In 1918 was het Luut v.d. Berg, die bij Grouw als eerste in een ijzeren
schouw gezien werd. in 1930 zijn wijde naam v.d. Berg weer tegengekomen,
toen hij hielp bij het bouwen van een G.WS.-schouw. Daarna weer in 1943,
toen hij officieel meter werd, als opvolger van Hielke Ban gma, tesamen met
Ljibbe Stelwagen, welke later opgevolgd werd door D. v.d Schaaf Voorzitter
vond het erelidmaatschap voor v.d. Berg een bijzonder feit, daar ook zijn
broer, om heel andere verdiensten erelid van de G.W.S. is. ,,

In de jaarvergadering van 1977 komt er een tweetal brieven aan de
orde, waarin door de W.S.V. Heeg gepleit wordt om de G.W.S.-schouwzeilers te animeren zich voor de wedstrijden in andere plaatsen in te
schrijven. Door K. Meter wordt voorgesteld een jaarprijs in te stellen
voor deelnemers aan een serie van vooraf afgesproken wedstrijden.
De achterliggende gedachte is het wedstrijdzeilen in G.W.S.-schouwen uit te breiden over de regio en de beste jaarresultaten te bundelen in een klassement. De reactie van het bestuur is positief, maar
het G.W.S.-bestuur wil het voorstel nog wel wijzigen. Zo maakt het
bestuur zich sterk voor de Kampioens- en Uitnodigingswedstrijden,
die traditioneel te Grou in september moeten worden gehouden.
Men wil de voorgestelde wedstrijdreeks van de heer Meter beperken
tot één in Heeg, één in Terherne en dan in september te Grou. Meter brengt naar voren dat zijn voorstel wordt ondersteund door vier
andere schouwzeilers. De bedoeling van zijn voorstel is vooral om op
andere plaatsen meer deelname te krijgen. Zijn ideeën worden gesteund door de heer Jan de Boer. Voorzitter houdt echter vast aan het
bestuursvoorstel. Men wil het eerst eens proberen met de genoemde
drie wedstrijden en daarmee gaat de vergadering akkoord.
Deze thematiek zal echter in de komende jaren geregeld opnieuw aan
de orde komen.

Ook het reglement voor de G.W.S. -schouwen, de 'klassevoorschriften" genoemd, komt ter sprake.
"Met dit reglement heeft het bestuurde laatste jaren vele problemen,
steeds zijn er weer handige lui, die alle mogelijke dingen uitvinden, in
strijd met dit reglement. Ook hebben onze meters hier aan medegewerkt,
door een schouw in Heeg, welke niet aan dit reglement voldeed, goed te
keuren, gevolg: andere schouwen worden net zo gemaakt en afgekeurd.
Moet het reglement wederom opnieuw worden bezien; vergadering vindt
van wel. Moet er soms ook een klassenorganisatie worden benoemd.
Vergadering vindt van niet, veel te duur, bestuur doet dit tot nog toe ook
wel goed."

In tegenstelling tot bovenstaande notulenfragment, wordt er toch
een commissie benoemd, bestaande uit vertegenwoordigers uit Heeg,
Terherne en Grou. Voor Terherne wordt de heer Sj. de Vries aangewezen en voor Grou de heer L.K. de Jong, de ldassemeter. Heeg zal nog
iemand opgeven. Wat de taken van deze commissie zijn is niet helemaal duidelijk. De heer K. Meter zal het wedstrijdzeilen in de schouwen "naar plaatsen buiten Grouw proberen te animeren". Het eerste
actiepunt van de heer Meter is de vraag om de kampioenswimpel in
ere te herstellen, de vergadering wijst dit af. Het jaar daarop bedankt
de klassepromotor voor deze functie, aangezien de resultaten hem
zijn tegengevallen en hij de tijd hiervoor daarom nog niet rijp acht.
Misschien dat het in de toekomst wel zal lukken.
In het voorjaar van 1979 wordt er voor het eerst een schouw geregistreerd met een zeilnummer van drie cijfers: n.l. het nummer ioo,
genaamd Poask 5. Het is de schouw van de heer Obbe de Groot uit
Lelystad (oorspronkelijk van Terherne). Naar aanleiding hiervan geeft
het bestuur een feestcommissie, bestaande uit J. de Leeuw en W. v. d.
Schaaf, opdracht dit feit op passende wijze aandacht te geven.
In september 1979 wordt het G.W.S.-kampioenschap schouwen verzeild met 30 deelnemers, in twee klassen. Op zondagmiddag start het
hele veld zelfs in één keer!
Ter gelegenheid van de honderdste geregistreerde schouw zijn er
door de G.W.H.l. (de winkeliersvereniging van Grou) extra prijzen
beschikbaar gesteld en is er na afloop van de wedstrijden op zaterdag
een "nofiike skousilers-iterij" georganiseerd, waaraan een honderdtal
skousilers en bemanningsleden deelneemt. Er wordt de aanwezigen

een "Fryske koijetafel" aangeboden, welke in een gezellige sfeer wordt
genuttigd. Voorzitter De Wolf verwelkomt op deze avond een aantal
mannen "van het eerste uur". Zij zeilden mee in de beginjaren: Harmen de Jong, Arend Pietersma, Pibe van den Berg (erelid), Homme de
Jong en Bartele de Leeuw.
Jan Beeksma, Gerrit Boorsma en Louw Atema moeten helaas verstek
laten gaan. Ook zijn aanwezig de ereleden Luut van den Berg en Alf
van der Veen. De heren H. van der Schaaf en J. de Leeuw zijn tot klassenmeters benoemd.
Jan de Leeuw vertelt over het "hoe en waarom" van de G.W.S.schouwen. Hij zet de nieuwe ontwikkelingen uiteen: de opkomst
van de dacrontuigen en het vaststellen van het "zoveelste" reglement, vooral belangrijk om toch wat orde op zaken te stellen in
het schouwzeilerswereldje, uiteraard wordt de registratie van de
honderdste schouw nog breed uitgemeten. De Groot krijgt een onderscheiding (een fraai uitgevoerde oorkonde) en alle schouwzeilers
krijgen een herinneringsvaantje met daarop een schouw. Daarna
kunnen zeilers en belangstellenden de nr. ioo bezichtigen: de schouw
ligt badend in het licht van schijnwerpers aan de Nieuwe Kade bij
Hotel Oostergoo. 's Avonds is er een feestelijke dansavond op muziek
van de "Bostella's". De wedstrijden leveren overigens weinig spanning
op. In beide klassen wordt met grote overmacht gewonnen door de
heren J. de Boer (ioo) en P. Buys (ç). J. de Boer heeft bij de levering
van de tuigage van de nr. ioo aan De Groot gevraagd in deze schouw
te mogen uitkomen.
Bij de prijsuitreiking wordt aandacht geschonken aan de deelname
van Harmen de Jong, op dat moment 72 jaar, één van de oprichters
van het zeilen in de G.W.S.-schouwen; hij haalde in de zondagmiddagwedstrijd een tweede plaats! In de B-klasse eindigde hij op een
vijfde plaats in het klassement.
Omdat de fraaie tekening van de G.W.S. -schouw, vervaardigd door
de Grouster dokter S. Schouwstra niet geheel aan de eisen voldoet
bij het bouwen van de schouw, het is immers een algemeen plan en
geen bouwtekening, wordt een lid van de vereniging gevraagd een
technisch verantwoorde tekening te vervaardigen.
Op de dia- en filmavond kan de voorzitter meedelen dat er een
nieuwe G.W.S. -schouwtekening is ontworpen door de oud-Grouster
Sjouke de Vries, zoon van de vermaarde kampioen Jan de Vries en

scheepsbouwkundige van beroep. De tekening kan op deze avond
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bewonderd en aangeschaft worden door een ieder die belangstelling
heeft voor de G.W.S.-schouw, of er één wil gaan bouwen. De tekening wordt door De Vries belangeloos aan de vereniging overgedragen.
Op zaterdag 24 april wordt in Friesland de himmeldei voor het laatst
gehouden. Ook bij de G.W.S. slaagt men er niet meer in om voldoende
vrijwilligers voor deze activiteit te recruteren. De Marrekrite heeft aan
de gemeenten het advies gegeven de himmeldei maar niet meer te organiseren.
"Deze schoonmaakdag in het friese meren gebid, die zes jaar achtereen in de
maand april op initiatief van de Marrekrite werd gehouden, is dus op zaterdag 24 april 1976 voor het laatst geweest (in Grouw was dat 19 april 1975)"

Per i januari 1977 is de "Landschapsverordening in Friesland" van
kracht geworden. Dat betekent onder meer voor watersporters dat
schepen, langer dan 9 meter in het gebied niet meer mogen "lang
parkeren". Hierover worden vragen gesteld in de jaarvergadering van
1979. Er wordt gesproken over een onderzoek naar mogelijkheden
om te komen tot het bouwen van een nieuwe jachthaven voor langere boten. De vereniging zal proberen om deze ideeën samen met
Frisia bij de gemeente aan te kaarten. In de aantekeningen van het
jaar daarop kan men lezen dat er concrete plannen worden ontwikkeld voor een "derde kolk", speciaal bedoeld voor de schepen die uit
het buitengebied verbannen zijn en voor de schepen die uit de te verwijderen schiphuizen van Tasma zullen moeten vertrekken.
In 1980 waarschuwt de voorzitter, de heer F. de Wolff, dat het Fryske
Gea vergaande plannen ontwikkelt om de mogelijkheden tot vrije
aanleg in de Oude Venen te beperken tot enkele officiële aanlegplaatsen. Kleine vaarwegen en petgaten zullen voor de recreatievaart worden afgesloten met palen. Hij verklaart dat de G.W.S. zich zal inspannen om de belangen van de recreatievaart in dit gebied te verdedigen.
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Detail van de nieuwe
tekening van
Sjouke de Vries
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Op 3 maart 1981 wordt de jaarvergadering gehouden in de "Bierhalle"
Na afloop vertelt de voorzitter iets over het "inrichtingsplan AMe Fea
nen" van "it Frvske Gea"
- met behulpn vrni tekeningen n lichtbeelden.
Op donderdag 18 december 1981 organiseren de zeil- en watersportverenigingen Frisia en G.W.S. hun gezamenlijke filmavond. De avond
wordt verzorgd door de heer Zeeman, oud-kapitein van de reddingboot "insulinde" en later de "Gebr. Luden", uit Oostmahorn. Hij is
vertegenwoordiger van de K.N.Z.H.R.M. Het bezoekersaantal valt
wat tegen, misschien door het slechte weer.
-r

In de eerste week van 1985 noteert de secretaris:
"Op 6januari 1985 overleed ons erelid, oud-bestuurslid en lange tijd
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meter van onze G.WS.-schouwen de heer Durk van der Schaaf Van
der Schaaf werd 79 jaar oud, de laatste jaren is hij lange tijd ziek geweest. Hij was bestuurslid in de periode 1955-1967, waarvan de laatste
jaren dienstdoende als sekretaris. Van der Schaaf heeft veel gedaan
aan onze G.WS.-schouwen, bovendien was hij ook een betoefd wedstrijdzeiler in deze klasse en werd dan ook vele malen kampioen. Voor
zijn verdiensten werd hij in 1967 als erelid benoemd. Op de crematie
op 10 januari in Goutum namen vele vrienden en bekenden afscheid
van Durk van der Schaaf"

Het 50-jarig verenigingsjubileum 1985
Op ii januari 1984 wordt er in de kantine van de voetbalvereniging
G.A.V.C. een jubileumcommissie benoemd die het jubileumfeest voor
12 januari 1985 gaat voorbereiden. De commissie bestaat uit mevr. K.
van der Veen-de Boer en de heren Leenstra, D. Visser en J. van den
Brink aangevuld met het bestuurslid B. de Boer. Deze commissie heeft
haar eigen werkwijze. Het bestuur dient zich daarbij zoveel mogelijk
afzijdig te houden over de eventuele financiele inbreng hoeft alleen
maar "ingestemd" te worden.
De commissie gaat met veel voortvarendheid van start. Zij is van
plan om een receptie en een feestavond te organiseren op zaterdag
12 januari 198 5.
De zaal van "Hotel Oostergoo" wordt besproken, conferencier Teake
van der Meer en het dansorkest "The Gasbell's" worden ingehuurd.
De commissie informeert alle leden over het aankomende jubileum. Zij maakt duidelijk dat de vereniging een zodanige plaats in de
Grouster gemeenschap inneemt, dat er een vlag zou moeten komen,

die op de toren kan worden geplaatst. Het voorstel is dan ook als gezamenlijke leden het bestuur een dergelijke vlag te gaan aanbieden.
De commissie vraagt per lid f2,50. Deze actie wordt een groot succes.
Als de uitnodigingen voor de receptie en feestavond de deur uitgaan,
overtreft de respons alle verwachtingen! De commissie ziet zich genoodzaakt een tweede feestavond te organiseren en met veel moeite
kunne zaal en conferencier ook voor de maandagavond 14 januari
worden vastgelegd. De muziek voor deze avond wordt verzorgd door
de "Cellebrator's" uit Holwerd.
Voor de jeugd wordt er een kleurwedstrijd geregeld. De jeugd heeft
flink zijn best gedaan en de jury kan dan ook met moeite de diverse
prijswinnaars in de diverse leeftijdsgroepen aanwijzen.
Op 3 januari viert het bestuur in besloten kring het jubileum. Het
huis van de voorzitter is voorzien van de Friese vlag met daaronder
een bord " jan G.W.S. 1935 1985". Een schijnwerper verlicht het geheel. Binnen houdt het bestuur geen bestuursvergadering, maar een
gezellig samenzijn, een nieuwjaarsreceptie in de vorm van "in noflike
Jun.
In de Friesland Post, de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad verschijnen ondertussen uitgebreide artikelen over de geschiedenis en
het jubileum van de G.W.S.
Op de beide jubileumdagen is zowel binnen als buiten "Hotel Oostergoo" voor een prachtige "aankleding" gezorgd: buiten staat de
schouw nr. zo van voorzitter De Wolf opgesteld: prachtig opgetuigd
en verlicht.
Binnen is de zaal versierd met vele tekeningen, wimpels, kampioensvlaggen, e.d.
De gezellige receptie wordt verrassend opgeluisterd door de Brassband Apollo. Voorzitter Leenstra van de commissie opent de receptie
en vertelt over de oprichting van de vereniging in 1935. Andere sprekers volgen, zoals burgemeester mr. B.G. Holtrop van Boarnsterhim,
de voorzitter van de N.N.W.B., de heer Dieters, de voorzitter van de
sportraad Boarnsterhim, de heer F. van der Meer en de woordvoerder
van het Grouwster Sportcentrum, de heer D. van der Weij.
Daarna komt aan het woord de heer W. Stam, voorzitter van de
"zustervereniging", K.W.V. Frisia.
Door allen worden er lovende woorden gesproken en fraaie cadeaus
aangeboden: enveloppen met inhoud, vlaggen en wimpels, bloemstukken, wisselbokalen en bekers. Er worden ook vele gelukstelegrammen ontvangen.

Voorzitter F. de Wolf dankt op voortreffelijke wijze een ieder voor
de prachtige woorden en voor alle cadeaus. De heer Leenstra overhandigt het bestuur namens de jubileumcommissie nog een prachtig
houtsnijwerk van twee G.W.S.-schouwen en hij bedankt tenslotte een
ieder voor de komst naar de feestelijke receptie. Na de drukte van de
receptie wordt een gezamenlijke koffietafel voor het bestuur en commissie opgediend.
Ook de beide feestavonden verlopen in een gezellige sfeer, 's zaterdags komen er het meest leden van buiten en 's maandags wordt de
meerderheid gevormd door de leden uit Grou.
Op de eerste avond wordt door de voorzitter van de jubileumcommissie de geweldig grote vlag van de G.W.S. voor gebruik op de toren
uit naam van alle leden aan het bestuur aangeboden. Deze vlag zal
vanaf dit jaar bij alle G.W.S.-wedstrijden vanaf de toren waaien.

In het dankwoord spreekt voorzitter De Wolf zijn dank uit aan de jubileumcommissie voor haar voortreffelijk uitgevoerde activiteiten en
vertelt nog even iets over de werkzaamheden van het bestuur, zoals
die in een verenigingsjaar worden verricht en over het organiseren
van de wedstrijden.
Hij vergeet niet de voorgangers-bestuursleden nog eens in het
zonnetje te zetten en herinneringen aan hen op te halen: zonder
hen zou de G.W.S. niet zijn zoals die zich in 1985 manifesteert. Hij
dankt bovendien een ieder voor het welslagen van het feest. De heer
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Leenstra zegt dat de jubileumcommissie het 50-jarig jubileum met
veel plezier heeft georganiseerd.
Op woensdag 15 april 1981 wordt door het bestuur met medewerking
van een aantal familieleden in de G W S steiger de schouw gelicht
van de heer Vellinga. De schouw is in de afgelopen periode gezonken en de heer Vellinga ziet geen kans om dit zelf te doen. Vellinga
schenkt daarop de schouw aan de vereniging G.W.S. Hij wordt opgeknapt door Harmen de Jong jr. Tot op heden doet de schouw dienst
als "assistent" bij wedstrijden en onderhoudswerkzaamheden aan
starttoren en steiger.

iit-

Tussen kerst en oud en nieuw van 1983 worden er een paar steigergedeelten door de heer Hendrik Sytema uitgebaggerd. De vrijgekomen
specie wordt grotendeels op de V.V.V.-pôle gestort en wordt later over
het gehele oppervlak verdeeld en met graszaad ingezaaid. Het terrein
ligt er voor het volgende seizoen al weer keurig bij. Hierbij wordt het
belangeloze werk van de heer Homme de Jong genoemd en de bijbehorende dank in het verslag vereeuwigd:
"die voor ons allen, zoveel werk aan pôlle en steiger besteedt, het ligt er elk
jaar wederom keurig bij."

In het begin van 1985 moet de heer K. Koopmans zijn werkzaamheden als havenmeester wegens gezondheidsproblemen neerleggen. De
heer Arie Hofstra volgt hem op. Hij zal, indien mogelijk, nog wat ingewerkt worden door Koopmans en daarna zal hij eerst een proeflaar
"draaien", om vervolgens te besluiten of hij wil doorgaan.

Op 20 november 1985 vindt er voor de G.W.S. een belangrijke gebeurtenis plaats. Een mijlpaal die precies past in het jubileumjaar.
Voor notaris Willem Vellinga te Akkrum verschijnen de heren Feike
Jan Hoekstra, die de V.V.V. als bestuurslid vertegenwoordigt, en de
heren Foeke de Wolf en Hinne de Jong, voorzitter en secretaris van
de G.W.S. Aan de orde is de verkoop/aankoop van de "G.W.S.-Pôle",
die voor f 28.875,- van de V.V.V. naar de G.W.S. overgaat. Zo komt de
vereniging in het bezit van de grond met water aan de Meersweg. Vele
jaren hebben de V.V.V. en de G.W.S. hierover onderhandeld en uiteindelijk is de zaak in goede harmonie afgehandeld.
Omstreeks 1981 overlijden twee oud-G.W.S.-schouwzeilers, het zijn
Bartele de Leeuw en Harmen de Jong, resp. de zeilers van schouw nr.
7 en nr. i. Beiden zijn mede-oprichters van de G.W.S.-schouwenklasse
in 1935 geweest en ze hebben daarna vele wedstrijden in hun klasse
gezeild. Ze hebben vele prijzen gewonnen en Harmen de Jong was in
1964 kampioen.
De kampioenschappen van 1983 verlopen met tragische incidenten. De
deelname is goed, het wedstrijdcomité is tevreden met 74 ingeschreven
deelnemers. Het weer laat zich echter van de minder goede kant zien;
een matige tot harde wind met flinke uitschieters tot stormachtig.
"Het kwam dan ook wel op de nodige stuurmansschap van stuurman en
bemanning aan, om boven water te blijven."

Eén G.W.S.-schouw lukt dit niet, de nr. 65 van F. Hellinga uit Hallum
loopt tijdens een gijp nabij "De Wylgen" vol en zinkt vervolgens. De
bemanning wordt door één van de medewedstrijdzeilende schouwen
uit het water gevist. Nadat de bemanningsleden van droge kleren zijn
voorzien, wordt de schouw met behulp van enige bestuursleden snel
boven water gehaald. Ernstiger zijn de gebeurtenissen in schouw nr.
91. Tijdens de eerste wedstrijd wordt de vader van deelnemer Sipke
Bruinsma, de heer Bouke Bruinsma, bekend lid van de G.W.S., onwel
en nadat direkt doktershulp is ingeroepen, wordt hij per ambulance
naar het ziekenhuis gebracht. Deze hulp mag evenwel niet meer baten,
want hij is op de zelfde avond nog overleden op 67-jarige leeftijd. Omdat er veel zeilers "van buiten" deelnemen, worden de wedstrijden van
zondag nog wel verzeild, de vlag op het starteiland hangt dan halfstok.
Kennelijk willen anonieme zeilers of toeschouwers het G.W.S.-bestuur een hart onder de riem steken:
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"Het bestuur werd na de wedstrijden voor de zoveelste keer verrast, met een
bloemenhulde, van de "onbekende zeilers" Heel hartelijk dank daarvoor"

Op 4 april 1984 wordt in "Hotel Bonnema" te Sneek een bijeenkomst
van G.W.S.-schouwzeilers georganiseerd. Er zijn op deze avond 35
schouweigenaren aanwezig. Besproken worden onderwerpen als het
schouwreglement van 1979, de wedstrijden voor 1984 en een Commissie G.W.S.-schouwen.
In overleg met het bestuur wordt er een Commissie G.W.S.-schouwen
in het leven geroepen. Voor de zeilers wordt er een jaarprijs ingesteld,
voor het jaar-eindklassement worden er 4 prijzen vastgesteld, plus
een poedelprijs. De klasseringen zullen door de Commissie worden
bijgehouden, eventueel met tussenstanden. Hiermee is de officiële
instelling van een G.W.S. -schouwen idassecommissie een feit geworden. De commissie bestaat bij oprichting uit de heren G. Cnossen,
G. Mulder, J. Hazenberg, E.G. Gerritsma.
Op 17 december 1984 is er in "Hotel Siderius" te Grou een bijeenkomst van bestuur, G.W.S.-meters en nieuwe klassecommissie. Van
het bestuur zijn aanwezig de heren F. de Wolf, J.G. van der Schaaf,
Y. van der Veen, W. Roodbergen en H. de Jong.
Voor de meters: H. van der Schaaf. Voor de nieuwe Klassecommissie:
G. Mulder, G. Cnossen, J. Hazenberg, E.G. Gerritsma en Sj. Leistra,
welke laatste de beoogde opvolger is voor Hazenberg.
In deze bijeenkomst bespreekt men onderwerpen die van belang zijn
voor het wedstrijdzeilen in de schouwenklasse. Met het vaststellen
van de regels voor 1985 kan er een nieuw reglement worden uitgegeven. Op zaterdag 14 en zondag 15 september 1985 volgen dan de
"Jubileum Kampioens- en Uitnodigingswedstrijden". Dit jaar nemen
voor het eerst ook de "Regina's" deel.
In verband met het 25-jarig bestaan van de Marrekrite heeft men'
en in
1982 nogmaals geprobeerd een himmeldei te organiseren De leiding
en de coördinatie in de regio rondom Grou is in handen van het actieve G.W.S.-lid Jan de Leeuw. De opkomst is echter opnieuw matig en
de ervaringen zijn dus gelijk aan die van de eerder gehouden himmeldagen. Ook nu wordt er weer behoorlijk wat vuil verwerkt. De vuilopbrengst wordt bij de voormalige zuivelfabriek gelost en van daar door
de gemeente afgevoerd. De aanwezige helpers krijgen na afloop van
de heer De Leeuw een herinneringsvaantje uitgereikt.

Regina's zeilen jaarlijks mee bij de
G.W.S.-wedstrijden

Op 3 september 1982 viert de Marrekrite haar jubileum in "Hotel
Galamadammen", op ii september volgt de Jouster Watersportvereniging met een 50-jarig jubileum en tenslotte is er op 29 januari 1983
nog een receptie van de zeilvereniging "De Meeuwen" te Leeuwarden.
De bestuursleden van de G.W.S. worden zo echte "resepsjerinners".
Aan het einde van 1983 spreekt de voorzitter, de heer F. de Wolf,
waarschuwende woorden met betrekking tot de geringe aandacht
bij de politieke organen voor de watersport. Hoewel de watersport
steeds belangrijker wordt door de toenemende vrije tijd, worden er
steeds meer beperkingen opgelegd. Vooral in Friesland zou er meer
ruimte aan de waterrecreatie moeten worden gegeven. Het tegendeel
is waar! Zo wordt er via de Marrekrite door de provincie te weinig
geld geïnvesteerd in de voorzieningen voor de watersport. Hij heeft
veel waardering voor de inspanningen op dit terrein van de N.N.W.B.,
maar volgens De Wolf moeten ook de verenigingen en de individuele
leden zich zelf meer inspanning getroosten.

Op 9 januari 1987 wordt er, gezamenlijk met Frisia, opnieuw een diaen filmavond georganiseerd: "Met Dirk Nauta en de Philips innovator
zeilend de wereld rond". Vanwege de grote landelijke belangstelling,
waarin Dirk Nauta zich op dat moment in pers, radio en TV mag verheugen, is de zaal totaal uitverkocht en hebben de aanwezigen een
prachtige ontspanningsavond!
In deze periode verliest de G.W.S. een aantal leden dat grote betrokkenheid heeft getoond bij de vereniging, in 1987 moet er afscheid
worden genomen van het erelid Luut van den Berg:
"Op dinsdag 8 september 1987 overleed erelid en lange tijd meter van onze
G.WS.-schouwen de heer Luut van den Berg. Op dezelfde dag overleed ook
zijn echtgenote. Van den Berg werd 87 jaar en is in al die tijd nooit ziek
geweest. Hij was dagelijks nog te zien op z'n fiets en heeft in die tachtiger
jaren nog vele zeiltochtjes gemaakt met z'n vrouw. Van den Berg heeft veel
gedaan voor onze vereniging en voor deze verdiensten werd hij als erelid
benoemd. Zowel in Grouw als in Goutum bij de crematie namen vele
vrienden en bekenden afscheid van Luut v.d. Berg."

Nog geen jaar later volgt een afscheid van zijn broer, erelid Piebe van
den Berg:
"Op vrijdag 13 mei 1988 overleed ons erelid Piebe van den Berg. Van

den Berg is vanaf de oprichting in 1935 bestuurslid geweest in de
functie van penningmeester. In 1961, na een periode van 25 jaar trad
de heer Van den Berg af als bestuurslid. Hij werd voor zijn verdiensten
door de leden benoemd tot erelid. Van den Berg werd 97 jaar. Bij het
afscheid in Nij Friesmahiem was het gehele bestuur aanwezig en bij
de ter aarde bestelling voorz. F. de Wolf en lid B. de Boer."

In 1989 moet de G.W.S. nogmaals afscheid nemen van een vaste medewerker, n.1. de heer P. van der Vegte.
"Op 1 maart '89 overleed na een langdurige ziekte op 56-jarige
leeftijd onze grote zeilvriend en collega bestuurslid van de K.Z.V
"Oostergoo" de heer Willem (Pim) van der Vegte. "Pim" was tijdens
onze zeilwedstrijden op de Pinkster en onze kampioenswedstrijden ons vast protestkommissielid. Wij als bestuur hebben altijd
ontzettend prettig mogen samenwerken met "Pim", die altijd voor
onze vereniging klaarstond. Daarbij had "Pim"ook nog vele jaren
zitting in het boeienfonds. Wij zullen hem heel erg missen."

Tijdens de jaarvergadering op io maart 1986 neemt de heer Kerst
Koopmans officieel afscheid als havenmeester voor de G.W.S.-steigers.
Zijn werkzaamheden hebben zich over een periode van 18 jaar uitgestrekt.
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"Voorzitter F. de Wolf zei dat de G.W.S. aan Koopmans een heel goede
havenmeester gehad heeft. Of het nu Engels, Duits, Russisch of Nederlands
was, Koopmans wist aan iedereen de regels duidelijk te maken en de centen
te beuren. Geen Grouwster is zo vaak op de televisie geweest als Koopmans.
Zijn vriendschap met Harmen Roeland van de N.O.S. zal daar niet vreemd
aan zijn."

Koopmans krijgt namens alle 700 leden uit handen van de voorzitter
een speciaal ontworpen en gebakken tegel aangeboden. De tegel is
voorzien van afbeeldingen van de steiger met op de achtergrond Grou
met zijn "toer".
In 1987 is de G.W.S.-steiger opnieuw aan onderhoud toe. Het bestuur
maakt een lijst van vemieuwingspunten. De C- en G-steiger moeten
in zijn geheel worden vernieuwd. De G-steiger zal met de bij de passantenplaatsen staande grote meerpalen worden verbonden tot één
geheel. Daarnaast wordt voorzien in een aantal kleine aanpassingen.
Men wil een nieuwe bouwconstructie toepassen: dikkere planken voor
het looppad, waardoor de middenbalken kunnen komen te vervallen.
Dat scheelt niet alleen materiaal, maar ook toekomstig onderhoud,
want tussen planken en middenbalken kan geen rottingsproces meer
op gang komen. Het hele werk zal worden uitgevoerd door H. Sytema,
de vernieuwing zal ca. f3o.000,- gaan kosten. Het is de bedoeling dat
de werkzaamheden voor het seizoen van 1987 gereed zijn.
De hoofdsteiger wordt vervolgens in 1989 vernieuwd door Bouwbedrijf
R. de Wal. Het werk is net voor het watersportseizoen gereed, zodat de
G.W.S. daarmee over een goede toegang tot het hele complex beschikt,
waarbij ook is gedacht aan de verlichting; twee lichtmasten verlichten
vanaf nu de haven, wat de veiligheid behoorlijk ten goede komt.
Op 27 december 1990 worden tenslotte de tekeningen en het bestek
aangeboden voor het vernieuwen van nog twee steigers. De laagste
inschrijver is Bouwbedrijf v/h Pa. J.J. de Wal en Zn. met f41.3oo,Op 20 september 1990 is er bericht van notaris mr. A.S. de Boer
te Akkrum dat er met de Dienst Domeinen een akte kan worden
vertekend betreffende de aankoop van het water in het steigercomplex. Dat betekent dat er aan een jarenlange strijd een einde gekomen
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is. Met name onze voorzitter De Wolf, heeft zich op bijzondere en
vasthoudende wijze ingespannen om voor onze vereniging het water in eigendom te verwerven. Het gaat om een oppervlak van 0,465
ha voor een prijs van f4o.000,- De bestuursleden Foeke de Wolf en
Hinne de Jong worden gemachtigd de overeenkomst te sluiten en te
tekenen.
In 1986 voert de provincie nieuwe regels in met betrekking tot het
gebruik van het Prinses Margriet-kanaal door de zeilende recreatievaart. Met ingang van i juni mag er behalve 's zondags niet meer
met een zeilboot zonder vaarklare motor gezeild worden. Ook het
laveren op het kanaaal wordt verboden. Deze maatregel heeft eerst
nog weinig effect bij de watersporters omdat de Provincie dan nog
niet in staat is om de verboden door middel van borden aan de 0evers duidelijk te maken. Maar toch voelen de wedstrijdgevende verenigingen de dreiging die er van deze regeling uitgaat: zo zal b.v. de
Organisatie van "ronde van Grou" er zeker mee te maken krijgen.
De gezamenlijke watersportverenigingen die wedstrijden bij Grou
organiseren maken via het "boeienfonds" bezwaar tegen de maatregelen.
"Het wedstrijdzeilen op Pikmeer en Wijde Ee bij Grouw is sinds onheuglijke tijden een sportief en toeristisch belangrijk gebeuren. Niet alleen voor
de deelnemers maar ook voor de vele kijkers vanaf de oevers in het dorp
Grouw. De ligging van het dorp direkt aan het wedstrijdwater draagt
ongetwijfeld hij tot de unieke positie van Grouw als waterrekreatieschap.
Met het tot stand komen van het P.M. -kanaal werd de mogelijkheid tot het
uitzetten van een voor het dorp aantrekkelijke wedstrijdbaan reeds flink
beperkt: De banen mochten de vaargeul niet kruisen.
De ruimte tussen het Groot eiland met de starttoren en de vaargeul is vrij
beperkt. Bij bepaalde windrichtingen zal het dan ook voor de wedstrijdzeiler aantrekkelijk zijn om een slag over de vaargeul te maken.
Dit laatste wordt nu behoudens op zondag verboden."

De verenigingen zetten verder uiteen dat het op Pikmeer, De Tynje
en Wijde Ee toch al niet gemakkelijk is om er mooie banen op uit te
zetten, de nieuwe beperkingen maken het nog moeilijker. De verenigingen hebben nooit om de aanleg van een grootscheeps vaarwater
dwars door het Pikmeer gevraagd! Daarom doet het boeienfonds aan
de provincie een meer genuanceerd voorstel: n.l.

"het verbieden van vrachtverkeer in de zomermaanden op zaterdagen,
zondagen en feestdagen."

Van de provincie wordt daarbij ook een streng toezicht geëist op het verbod om op het Pikmeer hinderlijke waterbewegingen te veroorzaken.
"1-Jet verminderen van de vaarsnelheid op het Pikmeer zal hiervan het
gevolg zijn, de schade aan de oevers zou op deze wijze verminderen en een
te snelle "verontdieping" kan daarmee worden voorkomen."

Het bezwaarschrift wordt in een openbare hoorzitting behandeld op
21 augustus 1986. Op deze zitting wordt het bezwaarschrift toegelicht
door de voorzitter van de G.W.S., de heer F. de Wolf, mede uitnaam van
het boeienfonds, beheerder en eigenaar van starttoren en het materiaal
bij het wedstrijdzeilen. Het voltallige bestuur van het fonds is aanwezig.
De behandeling van deze zaak wordt breed uitgemeten in de pers.
Mede door deze ontwikkelingen wordt er door de G.W.S. in 1986 bij
de kampioenschappen in september voor het eerst gebruik gemaakt
van een startschip.
De oploopboei ligt dan "onder de luifel" bij de "schiphuizen van
Tasma". Hier is het dan ook "zwart van de mensen". Het publiek
waardeert het ten zeerste dat de startactiviteiten weer eens op het
Pikmeer plaatsvinden, in plaats van op de Wijde Ee. Door de harde
wind, uithalend naar windkracht 7, moet er worden ingekort en soms
ook een wedstrijd worden afgelast om geen "brokken" te veroorzaken.
Vanuit "De Schuymers" (N.J.H.C.) wordt het bestuur op een bijzondere wijze bedankt voor het prachtige weekeinde: de bestuursleden
krijgen ieder een bijzonder T-shirt met cap uitgereikt door de vertegenwoordiger, de heer Kijlstra. De secretaris klaagt over het gebrek
aan belangstelling bij de pers voor deze wedstrijden:
"Het kaatsen en de rest van de sport ging weer voor".

De uitslagen van de G.W.S. worden dus weer eens niet geplaatst.
Op 24 juni 1987 is het hele bestuur vertegenwoordigd op de gemeentelijke hoorzitting betreffende de «verbreding van De Tynje" in de
kantine van het gemeentekantoor. De V.V.V. Grou heeft enkele jaren terug een plan laten opstellen door een ingenieursbureau om De
Tynje te gaan verbreden. De realisering van dit plan is volgens de ge-

meente dichterbij gekomen door de voorgenomen uitbaggering van
het Pikmeer in het kader van het provinciale vaarwegenplan. Hierin
staat ook vermeld dat De Tynje een diepte moet hebben van 1,70 m.
De aanwezigen vinden het jammer dat de gemeente niet heeft gezorgd voor een duidelijke plantekening. Nu moet men het doen met
een "schets", die bovendien niet klopt met de werkelijkheid. Duidelijk wordt wel dat de breedte van De Tynje volgens plan gewijzigd zal
worden van 50 m. naar ioo m. Dat kan door het z.g. "bûtlân" weg te
baggeren. De wedstrijdzeilers zullen dan minder last hebben van de
recreatievaarders en omgekeerd. Wel onderkent men de waarschijnlijkheid dat er dan ook sneller zal worden gevaren, met dreiging van
oeverafslag en aantasting van de veiligheid. De watersportverenigingen vinden vooral bijval van de V.V.V., die de verbreding ook ziet als
een verbetering van de recreatiemogelijkheden. Naast de voorstanders blijken er op deze bijeenkomst ook felle tegenstanders van de
verbreding te zijn, zodat de hoorzitting voor het gemeentebestuur
weinig duidelijkheid oplevert.
Op 6 mei 1988 volgt eindelijk de uitspraak van de Raad van State met
betrekking tot de provinciale regelgeving voor zeilboten in het P.M.kanaal. Het beroep wordt verworpen.
"Ruim na de toegezegde tijd kwam de uitspraak van de Raad van State
betreffende ons beroep tegen de provincie in 1986, waarin we ons verzetten tegen het verbod om met een boot die aan een wedstrijd deelneemt op
de vaargeul van het P.M. -kanaal te komen. De Raad van State heeft de
provincie in het gelijk gesteld."

Met deze afwijzing van het beroep is er ook een meteen nieuwe
"locale wedstrijdregel" geboren:
"het is de deelnemers verboden zich in de vaargeul van het P.M.-kanaal
te bevinden".

Op 28 mei 1986 worden de schouwzeilers opgeschrikt door het plotselinge overlijden van het kersverse klassecommissielid, de heer
Gerrit Mulder uit Stavoren. De heer Mulder is 61 jaar geworden. Zijn
markante persoonlijkheid zal niet snel worden vergeten.
Op z8 november 1986 organiseert de G.W.S.-schouwenklassecommissie een bijeenkomst in de "Bierhalle" te Grou. Er wordt gesproken

over de ervaringen met de nieuwe reglementen en de door de meters
tijdens de wedstrijden geconstateerde overtredingen. Alle schouwzeilers hebben reeds voor deze vergadering een overzicht gekregen
van de bij hen vastgestelde overtredingen.
Op deze avond is er de gelegenheid om de controles uitgebreid te
bespreken en toe te lichten. Vervolgens wordt de jaarprijs 1986 uitgereikt aan J. de Boer uit Akkrum. Na het officiële gedeelte vertonen de
heren Homme de Jong en Mijnlieff filmbeelden van de wedstrijden
van 1980, 1983 en de jubileumwedstrijden.
Op zaterdag ii en zondag 12 juni 1988 organiseert onze vereniging in
het kader van het 75-jarig jubileum van de V.V.V. te Grou het klassenevenement van de G.W.S.-schouwen. Er hebben 19 schouwen ingeschreven; helaas zijn prominente zeilers als J. de Boer en K. Boersma afwezig. Er worden vier wedstrijden gezeild, waarvan de wedstrijd van de
zondagmiddag wel heel bijzonder is. Dan wordt er namelijk een route
gezeild van 75 jaar geleden: start bij de G.W.S.-steiger, een kruisrak naar
het "Lyts-Eilân", met ruime wind de Grou op, vanaf hoogte zeilmakerij
Molenaar voor de wind naar de boei bij de brug Baai-Halbertsma en
daarna al kruisend weer naar de passeerbaan bij het "Theehuis".
De schouwen vormen zo een prachtig schouwspel; goed te volgen
vanaf de Nieuwe Kade, De Finne, de G.W.S.-steiger en het "Theehuis".
De spanning wordt nog verhoogd door de vrij krachtige noordoostelijke wind, zodat de bemanningen de handen vol hebben. Na afloop
van het evenement deelt de heer Folkert van der Meer, voorzitter van
het V.V.V.-bestuur, de prijzen uit en spreekt aan alle schippers en bemanningen een woord van dank uit.

Fa4

4'"

50 JIER G.W.S. SKOUWEN

50 jaar G.W.S.-schouwen
In 1988 wordt het jubileum van 50 jaar G.W.S.-schouwen gevierd.
Op zaterdag 12 maart wordt er thuis bij bestuurslid Y. van der Veen
over dit onderwerp een interview gehouden met de bestuursleden
Y. van der Veen, F. de Wolf en H. de Jong voor het meinummer van
de Friesland Post.
Op 25 april is er in "Hotel Oostergoo" een extra vergadering belegd
van de klassecommissie, meters en het bestuur. De voornaamste
onderwerpen zijn: het feest van de G.W.S.-schouwen 50 jaar in de
week van 9 t/m 12 juni 1988, de klassevoorschriften van de G.W.S.schouw, de activiteiten van de meters en klassecommissie en tenslotte het wedstrijdprogramma voor 1988.
Op 17 en 18 september 1988 worden de jubileumzeilwedstrijden gehouden voor de G.W.S.-schouwen. Dat betekent op de zaterdagmiddag een "mini-Princenhoftocht". De valkenklasse houdt tegelijkertijd
en in samenwerking haar klassenevenement. De secretaris noteert dat
de klasse 16m2 ongeregistreerd "bijna uitgestorven" is, maar ook andere
klassen schitteren door afwezigheid: Akkrumeiiollen en Flitsen.
Zaterdagavond 17 september 1988 wordt er een gezellige bijeenkomst
gehouden in "Restaurant De Vrijheid". Voorzitter De Wolf opent de
avond en vertelt iets over de geschiedenis en de 50-jarige ontwikkeling van de G.W.S.-schouwen. Een bijzonder woord van welkom
wordt uitgebracht aan J.P. Rottiné, D. Yntema en Y. van der Veen,
schrijvers van het jubileumboekje voor de G.W.S.-schouwen. Samen
met de echtgenotes zijn zij uitgenodigd voor deze avond.
De heer D. Yntema overhandigt het eerste exemplaar van het boekje
"Pan Sutelskou nei Sylskou" aan de voorzitters van de G.W.S. en de
klassecommissie.
Nog altijd is er veel vraag naar het boekje: het is reeds lange tijd uitverkocht en daarmee meteen een "collectersitem" geworden.
Onder het genot van een uitstekende koffietafel werd het woord gevoerd door diverse aanwezigen, o.a. de heer E. Gerritsma, J. de Leeuw,
Sj. Leistra, H. de Jong. De dochters van Sj. Leistra zorgden voor een
muzikaal optreden. "Al met al een geslaagde avond!"
Het is op deze bijeenkomst dat de heer E. Gerritsma de familie Elzenga nog even in het zonnetje zet. Hij bedankt deze familie namens
de klassencommissie voor de vele reddingsacties, o.m. het redden van
de echtgenote van Sjoerd Leistra. Tijdens de merkewedstrijden van
Frisia verloor Sjoerd zijn vrouw in het Pikmeer en hij zat kennelijk zo
goed in de wedstrijd dat hij zijn eigen koers behield. Zijn echtgenote

werd tenslotte door de familie Elzenga opgevist. Mevrouw Leistra
ontving dan ook van de heer Gerritsma, namens alle schouwzeilers,
een prachtige reddingboei.
Bij de prijsuitreiking van de Kampioenswedstrijden op zondag 17 september 1989 worden met een minuut stilte drie overleden schouwzeilers herdacht: R. Mulder uit Stavoren, Sj. Spijkstra uit Leeuwarden
en H. Hofstra uit Grou. Allen zijn onverwacht overleden in de loop
van het verenigingsjaar.
Op 23 en 24 juni 1990 is het klassenevenement van de G.W.S.-schouwen
gepland. Hoewel het evenement uitstekend slaagt als ontmoetingspunt, mede door de inzet van de vrijwilligers en familieleden, meent de
verslaggever van de klassencommissie toch te moeten constateren dat
de deelname wat tegenvalt: er zijn slechts 10 schouwen van de partij.
In december 1986 maakt de N.N.W.B. zich los van het K.N.W.V., vanwege het feit dat laatstgenoemd verbond de bijzondere contributieregeling voor de noordelijke leden wil opheffen. Als gevolg daarvan
zou de contributie(afdracht) voor deze leden drastisch omhoog gaan.
In een vergadering te Zwolle besluiten de leden dat de relatie met
het K.N.W.V. onmiddellijk zal worden beëindigd en wel per i januari
1987. Daardoor kan de N.N.W.B. meteen f3o.000,- aan besparingen
boeken. Er wordt door de wedstrijdzeilers gevreesd voor beperkingen
van hun sportmogelijkheden, maar dit bezwaar zal wel meevallen, zo
oordeelt het N.N.W.B.-bestuur. Met name de heer De Wolf van onze
G.W.S. brengt naar voren zich niet door het K.N.W.V. te willen laten
intimideren: "Het K.N.W.V. heeft weinig gezag, met name in het belangrijke gewest Noord-Nederland".
Hiermee is een eind gekomen aan een moeizame relatie die veertig jaar heeft geduurd. De zozeer gewenste zelfstandigheid van de
N.N.W.B. geeft bij de leden de doorslag en zo gaat deze bond verder
op zelfstandige basis. Pas een kleine kwarteeuw later zal er toch nog
weer worden gefuseerd.
In 1990 viert het K.N.W.V. haar loo-jarig bestaan met het thema:
"ioo jaar georganiseerde watersport". Er worden overal in het land
"stertochten" georganiseerd en de leden van de N.N.W.B. worden van
harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Hieruit zou men mogen concluderen dat de verhoudingen tussen de beide organisaties al
weer enigszins zijn gestabiliseerd. De deelname aan deze stertochten
in Friesland is overigens gering.

Op 9 januari 1991 organiseert de vereniging G.W.S. een filmavond

met Fons Oerlemans. Het echtpaar Oerlemans heeft diverse expedities ondernomen met speciale vervoermiddelen. Zo staken zij de
Atlantische Oceaan over met een vrachtwagen op een drijfstel van
baggerbuizen. Ook maakten ze reeds een oversteek met een tot duikklok en vaartuig omgebouwde stoomketel.
De films die over deze reizen worden vertoond, met daarbij het commentaar van de heer Oerlemans trekken veel leden naar de nieuwjaarsbijeenkomst.
In december 1991 verliest de G.W.S. opnieuw een belangrijk adviseur
en medewerker. De secretaris gedenkt hem in het jaarverslag:
"Max Breuning, die in 1921 in Samarang (Indonesië) werd geboren,
was jarenlang de stuwende kracht achter de ontwikkeling van de
wedstrijdzeilsport in Noord-Nederland. Vooral het jeugdzeilen werd
door hem geïnitieerd en gestimuleerd. Met het ontwerp en de promotie van de succesvolle jeugdboot Flits heeft Breuning een sterke
basis gelegd voor allerlei andere klasseorganisaties. De Flitsklasse
is in het noorden nog steeds "broedplaats" van zeiltalent. Max
Breuning - een perfectionist van het zuiverste water - wist ook de
klasseorganisatie van onder meer de valken, Topklasse, OK-jollen,
Flit en 12-voetsjollen tot bloei te brengen. De vroegere Olympische
klasse van de 12-voetsjollen dijde, vooral door zijn toedoen, uit tot
een omvangrijke vloot. Tot en met 1990, het jaar waarin hij ernstig
ziek werd, fungeerde Breuning als jurylid of protestkommissielid op
vrijwel alle grote zeilevenementen, waaronder de Sneekweek. Ook voor de
G.W.S. was Max een geziene gast bij onze zei/wedstrijden als protestkommissielid. Vraagbaak was hij tot zijn dood. De crematie in Goutum heeft
in familiekring plaatsgevonden."

Tijdens de prijsuitreiking na de Kampioenswedstrijden van 1992 staat
voorzitter F. de Wolf stil bij het 750-ste lid van de G.W.S. De heer
Rindert Meijer uit Grou wordt op passende wijze van harte welkom
geheten.
Op vrijdag 8 januari 1993 organiseert de vereniging opnieuw haar
bekende dia- en filmavond in "Hotel 's Lands Welvaren". De heer
Ben Hoekendijk, watersportjournalist, vertelt over Schotland en de
Hibriden. Hij verzorgt al jarenlang, onder het pseudoniem "Toerzeiler", bijdragen aan de Waterkampioen. Ook heeft hij activiteiten

voor TV-programma's uitgevoerd. Er zijn slechts 50 leden aanwezig.
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Op 6 januari 1994 waarschuwt voorzitter F. de Wolf in zijn nieuwjaarstoespraak de leden voor alle veranderingen die er rondom Grou
in het kader van "De Blauwe Zone" en het beheersplan "Alde Feanen"
spelen en hij vraagt hen alert te zijn en de eigen individuele mening
bij geschikte gelegenheden goed naar voren te brengen. Het ontspannende deel van deze winteravond bestaat uit een lezing met filmbeelden van de KNRM.
De jaarvergadering van io maart 1994 in "Hotel Oostergoo" wordt
slecht bezocht, hoewel er door de voorzitter uitgebreid geïnformeerd
wordt over de belangrijke planologische ontwikkelingen.
Bestuurslid Wietse Roodbergen treedt af als bestuurlid na de vereniging ruim dertig jaar te hebben gediend. Hij wordt benoemd tot erelid van onze vereniging.
Op 6 januari 1995 wordt een feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst gehouden in "Hotel Oostergoo". De vereniging Grouwster Watersport
(G.W.S.) heeft 6o jaar bestaan. Het weer zorgt voor wintergladheid en
er is ook concurrentie van het EK schaatsen te Heerenveen; in ieder
geval is de opkomst niet zo groot. De avond wordt doorgebracht in gezellig samenzijn met muziek en er is ook ruimte voor een onderling gesprek. Onderwerpen als ligplaatsen in het buitengebied, het wedstrijdzeilen, de Blauwe Zone, het Eilân en de G.W.S.-tuin passeren de revue.
De nieuwe opzet van deze avond wekt bij de leden veel waardering op.
De jaarvergadering van 1995 wordt eveneens gehouden in "Hotel
Oostergoo". Het verenigingslid de heer 1. Willemsma verzorgt een
praatje met dia's over zijn grote hobby: "pramen".
Precies voor het begin van het watersportseizoen van 1991 komt het
Bouwbedrijf Fa. J. de Wal en Zn. gereed met de vernieuwing van de
B- en C-steiger.
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Vervolgens plaatst de Fa. Van der Werf een prachtig hokje op het terrein.
De ingang naar het steigercomplex wordt vernieuwd met betegeling,
wasbak, publicatieborden en een afscherming voor de vuilcontainers.
In 1992 moeten de D- en E-steiger vernieuwd worden. Met een bedrag van f 44.200,- is ditmaal de Fa. A. Leemburg uit Terherne de
laagste inschrijver.
Op i juni 1992 geeft de Brandweer van Boarnsterhim de G.W.S. de
helpende hand: met een brandspuit krijgt het gras van de Pôle een
extra beurt, omdat het door de droge meimaand is verdord. Eind juli,
met het skûtsjesilen, kunnen vele kampeerders op deze wijze weer
gebruik maken van de Pôle.
Op 16 juni 1993 wordt er in Hotel Oostergoo afscheid genomen van
de heer Arie Hofstra als havenmeester van de G.W.S.-steiger. Voorzitter De Wolf spreekt het echtpaar Hofstra toe en bedankt Hofstra
voor zijn actieve inzet. Zij krijgen daarbij enige cadeaus uitgereikt.
Mevrouw Hofstra bedankt de vereniging en het bestuur met een toespraak in dichtvorm, waarin ook de reden van het ontslagverzoek
naar voren wordt gebracht: dat is zeker niet de relatie met de G.W.S.
geweest, maar wel de regelgeving vanuit de overheid. Uiteraard volgt
er nog een "ongedwongen samenzit".
Als opvolger van Arie Hofstra wordt benoemd de heer W. Ypma, de
buurman van de G.W.S. en eigenaar van Aqua Marina.
Op 6 september 1994 overlijdt de heer Homme de Jong, G.W.S.-er van
het eerste uur. In de memoires van de vereniging wordt hij in het Frysk
herdacht! Wy vatten het schrijven van secretaris Hinne de Jong samen:
"Samar is nei in tige warber libben by tis weifalien, ás achte lid Homme
de Jong, yn 'e âidensfan krap oan 8o fier. Op dyseide tiisdei-te-moarn
kaam ik Homme noch tsjin op 'efytsyn 'e strjittefan syn dochter Griet.
"Moam Homme, moam Hinne, alles goed, poer bêst, sei Homme. In
pear oeren letter wie hy der net mear. Samarfrrstoarnyn 'e tûnfan syn
dochter. Foar de G.WS. hat hyyn de perioade 1974-1994 altyd aktyf
west. Altyd meihelpe oan it ûnderhâldfan de G.WS.-steiger oan de
Marswei en letter dêrby noch syn bysûndere biommetin. Folie dei- en
wykblêden hat Homme helle mei syn biommepracht, it oansjen fan de
G.WS.-steiger wiene de blommen fan Homme.
By de kremaasjeyn Goutum hat ásfóarsitter De Woiftt namme fan
defamily en ósferiening it wurd dien.

By de G.WS. sille wy him dan ek tige misse."

Meteen na de kampioenswedstrijden wordt de vereniging opnieuw
opgeschrikt door een overlijdensbericht. Tijdens zeilwedstrijden op
29 september 1994 op de Loosdrechtse Plassen komt Hans Prins te
overlijden. Hij werd 61 jaar. Het bestuur is aanwezig bij de afscheidsplechtigheid op 4 oktober 1994 in de Doopsgezinde kerk, gevolgd
door de begrafenis te Grou.
"Hans was meestal op onze wedstrijden present als protestkommissielid en
deed zijn werk altijd op zeer correcte wijze. Hans was op en top watersporter en was dan ook goed op de hoogte met de reglementen."

Op 15 januari en 18 februari 1991 worden er in "Hotel Oostergoo"
te Grou besprekingen gevoerd door de zeilverenigingen Frisia, De
Meeuwen, Oostergoo en G.W.S. om een gecombineerd zeilweekeinde
te houden in 1992. Dit "Pikmeer-comité" wil op deze wijze proberen
om het wedstrijdzeilen weer wat "in de lift" te brengen. Op 6, 7 en 8
juni 1992 wordt de "Pinkster-regatta" voor de eerste maal georganiseerd door het "Pikmeer-comité". De belangstelling voor de wedstrijden vertonen prompt weer een stijgende lijn.
Toch blijft het wedstrijdzeilen te Grou onder druk staan. Op de Pinksterdriedaagse van 18, 19 en 20 mei 1991 geeft een aantal klassen zich
niet op. Er verschijnen geen Flitsen en Vauriens aan de start, want zij
houden een klassenevenement op het Sneeker Meer. De Pampuszeilers nemen een weekeinde vrij na het "Houtevenement" en de "Kleine
Sneekweek". De Schakelzeilers gaan voor het eerst niet naar Grou,
omdat zij op de Goïngarjpster Poelen een Fries kampioenschap
houden. De vereniging Grouwster Watersport neemt het de klassenvertegenwoordigers kwalijk, dat de wedstrijdzeilers steeds meer
naar Sneek trekken en dat er daardoor steeds meer zeilklassen voor
de overige wedstrijdgevende verenigingen verloren gaan. Het is een
ontwikkeling die zich zal voortzetten tot de jaren na 2000.
Op zaterdag 20 en zondag 21 juni 1992 organiseert de G.W.S. het 30m 2
klassenevenement. Op de zaterdag wordt er behoorlijk schade geleden: bij William Geveke (Medemblik) breekt de mast in tweeën en
Wieger Postma, zeilend in de "8" van Jouke Tuinstra, moet toezien
hoe zijn giek breekt bij een gijp, nadat zijn zeilschoot om een bolder
van een skûtsje is blijven haken.
Bij de kampioenschappen van 1993 doen zich enkele nieuwe ontwikkelingen voor. De 16 m2 "ongeregistreerd" worden door de instructeurs
van "De Schuymers" verruild voor polyvalken en bovendien doen dit

jaar voor het eerst ook de zeilinstructeurs van Zeilschool "Pean" mee
in hun polyvalken (13 schepen).
Op 8 en 9 oktober 1994 organiseert het Pikmeer-comité voor de laatste maal het Splash-weekend op Pikmeer en Wijde ee. De 72 deelnemers zijn gesplitst in een A- en een B-klasse.
fJ

in september 1992 wordt het dreigende gevaar van de afbraak van de
starttoren definitief afgewend in deze jaren is de V.V.V.nog eigenaar
van de toren en en de vereiste renovatiekosten (f 28.000,-) zijn te
hoog voor deze Organisatie. Zij wil graag de helft van de kosten betaald zien door de gemeente. Er wordt een oplossing gevonden door
vrijwilligers van de gebruikmakende verenigingen in te zetten. Naast
de kostenverlaging die hierdoor kan worden geboekt, zullen de verenigingen ook de renovatiekosten voor hun rekening nemen, die dan
nog f 12.000,- bedragen. Hieraan nemen ook de Skûtsjecommissie
en Jeugdherberg "Oer't Hout" deel. De laatste instelling gebruikt de
toren voor opslag van surfplanken en het geven van instructies. Het
boeienfonds heeft intussen het dak van de toren opgeknapt.
In 1994 krijgt de starttoren een volledige opknapbeurt: de heren Joop
Thoma, Yede van der Veen en Hinne de Jong klaren het karwei in drie
dagen: schoonmaak, schuren, grondverf en lakverf.
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In september 1992 wordt Jan de Boer voor de 25e keer Kampioen in
de G.W.S.-schouwen. Vooral in de laatste jaren is hij onverslaanbaar
gebleken. Deze bijzondere gebeurtenis is aanleiding tot een serie
interviews in de diverse kranten.
In het begin van februari 1993 wordt in Leeuwarden in de Frieslandhal de watersporttentoonstelling "Boot-Holland" gehouden. Naast de
geëxposeerde schepen die worden ontworpen en gebouwd door het
bedrijfsleven is er ook ruimte gereserveerd voor de klassenorganisaties. Zo is ook de klassencommissie van de G.W.S.-schouwen aanwezig: schouw nr. io8 van Jac. Holtrop staat er bijzonder fraai opgesteld
en er zijn constant vertegenwoordigers van de klasse aanwezig om
tekst en uitleg te geven. Gezien de belangstelling voor de G.W.S.schouw neemt men in 1994 en 1995 opnieuw deel aan Boot-Holland.
Op 12 februari 1993 organiseert de klassencommissie een bijeenkomst voor schouwzeilers en bemanningsleden. De prijzen van
het afgelopen jaar worden aan de winnaars uitgereikt evenals de
kampioenswimpels. Corrie van Hilten verlaat de commissie en voor

haar komt mevrouw H. Beeksma in de plaats. Tot slot worden er nog
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voorstellen ingediend om opnieuw wijzigingen in het klassenreglement aan te brengen.
Het schouwen-klassenevenement van 19 en zo juni 1993 wordt als
geslaagd beschouwd, hoewel er maar weinig deelnemers zijn: Beide
dagen wordt er een toerwedstrijd georganiseerd met voor elke dag
een andere route over de wateren in de omtrek van Grou.
De klassencommissie komt op de vergadering van 4 maart 1994 in de
Bierhalle te Grou met een compleet nieuwe samenstelling: de heren
J. de Beer, A. Bergsma en F. Hellinga. De commissie wordt bovendien
vanuit het G.W.S.-bestuur aangevuld met de heer H. Betten.
Het klassenevenement van 1994 OP 18 en 19 juni kent opnieuw een
zeer kleine deelname, ondanks de inspanningen van het bestuur en
commissie om de nodige deelnemers op papier te krijgen, in zijn
jaarverslag schrijft de secretaris:
"Ook de G.WS. -schouwen hebben te maken, zoals bij vele klassen, met een
afnemende deelname, de laatste jaren, en dat is jammer!"

Na onderling overleg tussen bestuur en commissie wordt er besloten
het evenement toch door te laten gaan. De laatste dag is er veel wind
en het valt, ondanks de vele cursusavonden, niet mee om volgens de
regels te zeilen. Er zijn nogal wat aanvaringen,
'Waarvan die van Jappie 1-loltrop (108) en Jappie de Beer (107) in de laatste
westrjd wel de topper was. Het was zo'n klap, dat alle aanwezigen onder
de luif gingen staan. Van jappie Holtrop zijn opsteker was een waterstang
gebroken en Jappie de Beer zijn boeisel leek meer op de weg van Grou
naar Jirnsum, "it wienen allegearre gatten en bulten!" Toch een geslaagd
weekend."

Tijdens de kampioenswedstrijden op 16 en 17 september 1995 wordt er
volgens afspraak gecontroleerd op de aanwezigheid van de meetbrief,
annex startbewijs. Een drietal G.W.S.-zeilers kan het document niet
tonen en zij worden in eerste instantie voor deze wedstrijd uitgesloten. De gemoederen lopen nogal hoog op en als dan bovendien blijkt
dat het wedstrijdcomité iets te voortvarend is geweest, telt de uitslag
van de zeilers alsnog mee voor het klassement. Het blijkt n.l. dat als
men tijdens het zeilweekeinde de papieren alsnog kan tonen, niet tot
uitsluiting mag worden overgegaan. Daarmee zijn de gemoederen
"gesust". Het is echter wel een goede leer voor een volgende keer!

In 1993 zijn er planologische ontwikkelingen actueel die door de vertegenwoordigers van ons bestuur kritisch worden gevolgd. Zo zijn
er door de overheid op een drietal plaatsen in Friesland hoorzittingen gepland betreffende het ontwikkelingsgebied "De Blauwe Zone".
Eén van deze bijeenkomsten wordt gehouden op woensdag 19 mei in
"Hotel Oostergoo" te Grou. De Provincie Friesland heeft samen met
de gemeenten, waterschappen en ministeries, een ontwikkelingsvisie
opgesteld voor deze zone. Het gebied ligt in de stedelijke driehoek
Leeuwarden, Drachten en Grou. Het is dus ook van belang voor de
watersporters van Grou. Elementen van de visie: dagrecreatie, landbouw, natuur, transport en toerisme. Onze vereniging is van mening
dat het accent nogal sterk is komen te liggen op de natuurontwikkeling.
"De vereniging G.WS. hecht veel waarde aan een aantrekkelijke en natuurlijke recreatieomgeving, doch is tevens van mening, dat natuurontwikkeling
niet ten koste mag gaan van recreatiemogelijkheden. Een goede afstemming is dan ook wenselijk."

Het Fryske Gea heeft voor dit gebied een "herinrichting" aangevraagd. Er is al een dergelijke herinrichting/ruilverkaveling voor De
Bird, it Eilân en het Zwettegebied in voorbereiding. Het doel van
deze plannen is om na de verdwijning van de boerenbedrijven een
"meerwaarde" voor de natuur te creëren: vooral moeras, economie
door werk uit toerisme, meer mogelijkheden voor waterrecreatie en
"mooi wonen". Mochten de plannen tot uitvoer komen dan lijkt het
punt "moerassen" vrij zeker, voor de rest is alles vrij vaag. Zo blijkt dat
er op de schets niet zo veel nieuw vaarwater en nieuwe aanlegmogelijkheden worden verwezenlijkt.
"Het lijkt er op dat de recreatie nog sterker op het toch al zo drukke Pikmeer
en de Wijde Ee wordt samengedrongen."

Hierbij speelt in 1993 bovendien een andere planologische zaak: er
wordt ook gewerkt aan een plan "Het P.M.-kanaal in een nieuwe
bedding". Het mag duidelijk zijn dat het geheel aan ontwikkelingen in deze jaren de scherpe aandacht heeft van het G.W.S.-bestuur.
Daarom vindt de secretaris het ook jammer dat de opkomst van de
watersporters, hun verenigingen en belangenorganisaties op de di-

verse hoorzittingen zo mager is.

in een vervolgbijeenkomst op 17 juni 1993 stellen zich de bestuursleden Yede van der Veen en Henk Betten in "Hotel Oostergoo" nader op
de hoogte van de "Struktuurschets Blauwe Zone". Hun conclusie is
dat de watersport zich moet realiseren dat een duidelijke standpuntbepaling ten aanzien van de voorliggende plannen uiterst belangrijk
gaat worden en dat de wensen vanuit de belanghebbende watersportorganisaties duidelijk naar voren gebracht moeten worden nu er nog
mogelijkheden daartoe bestaan. In april 1995 nemen de voorzitter en
de secretaris zitting in het "platform behoud Fries Cultuurlandschap
Mid-Fryslân". Het platform maakt nadrukkelijk bezwaar tegen het
voornemen om de "Noorder-Bird" en it Eilân in het kader van genoemd landinrichtingsproject in te richten als "kleinmoeras", op den
duur overgaand in "moerasbos".
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Op 2 februari 1996 begint het verenigingsjaar met de zo langzamerhand traditioneel geworden winteravond in zaal "s Lands Welvaren".
Het thema is 'De walvisvaart met de Willem Barentsz", een dia-avond
verzorgd door de heer Jaap van der Wagen.
De nieuwjaarsreceptie van 1998 bestaat mede uit een lezing ondersteund met lichtbeelden. Een zeiltocht langs Noorwegen, Rusland,
Estland en Denemarken van Corri en Willem Stein met hun zeilschip
Terra Nova, in 1999 is Ben Hoekendijk weer aan de beurt met als onderwerp "De glorie van de Soient".
Op 20 oktober 1998 overlijdt de Grouster wedstrijdzeiler Albert Wester. Hij behoorde tot de topzeilers van Nederland in vele klassen, o.a.
de valken. De secretaris gedenkt hem in de memoires:
"Ook bij de G.WS. was Albert Wester een geziene wedstrijdzeiler bij onze
zeilwedstrijden."

In 1999 treedt Jelle van der Schaaf af als bestuurslid van de G.W.S.,
na een periode van dertig jaar. Hij wordt benoemd tot erelid van de
vereniging.
De Nieuwjaarsbijeenkomst van 14 januari 2000 is natuurlijk bijzonder, omdat de vereniging hiermee niet alleen een nieuwe eeuw binnengaat, maar ook een nieuw millennium. Bovendien wordt op dit
eeuwfeest het 65-jarig jubileum gevierd. Het karakter van de avond
is voornamelijk "gezellig samenzijn", met op de achtergrond een muziekje van Aldert de Boer en spectaculaire lichtbeelden van voorzitter

De Wolf over de Sydney-Hobartrace in Australië. Hoewel de avond
slecht wordt bezocht is deze informele bijeenkomst toch bijzonder
geslaagd.
Op 21 maart 2000 wordt de jaarvergadering gehouden. Na het zakelijk gedeelte vertelt de heer Jelmer Kuipers van het Fries Scheepvaart
Museum met ondersteuning van lichtbeelden de aanwezigen iets
over de "watersport rond Grou en Sneek in het begin van de vorige
eeuw".
In het begin van 1997 leggen de bestuursleden samen met de havenmeester bij prachtig ijsweer de noodzakelijke kabels en slangen
voor de elektriciteitsvoorziening en de waterleiding onder de steigers
door, zodat men mooi op tijd gereed is voor het eerstkomende watersportseizoen.
Omstreeks 1997 gaat de gemeente Boarnsterhim in gesprek met de
bewoners van Grou over een verbetering van het aanzien van de
Meersweg met als titel het "Waterfront". Dit roept uiteraard in het
dorp de nodige reacties op. De ondernemers en de G.W.S., met belangen aan de oevers van het Pikmeer, beleggen op zaterdag 17 april
1997 een bijeenkomst, waarbij ook de gemeenteraadsfracties worden uitgenodigd. De conclusies zijn dat de belanghebbenden meer
betrokken willen worden bij de planvorming. Deze plannen zijn volgens hen nog te vaag en zij willen dat de belangen van hun bedrijven
qua ontwikkelingsmogelijkheden niet door de gemeente in de weg
worden gestaan. De raad steunt voorlopig slechts twee van de vijf
deelprojecten: een haven op het vervuilde Stork-Bepakterrein en seniorenwoningen aan de Volmawei. Een fiks aantal ideeën uit het plan
Waterfront zijn inmiddels onmogelijk gebleken door eigendomsverhoudingen en gebrek aan draagkracht.
In 1999 neemt de G.W.S. met een verenigingsteam deel aan de
N.N.W.B.-competitie. Onder leiding van de teamcaptain T. Visser
wordt de G.W.S. tweede in de Kampioenspoule. 0p 16 mei en 20 mei
2000 organiseert de G.W.S. een wedstrijd in het kader van de 2e verenigingscompetitie. De eerste avondwedstrijd mislukt door een onweersbui en op de tweede is het eigenlijk al niet veel beter. Na veel
gesleep met boeien en onderling overleg worden beide wedstrijden
toch nog gezeild. in het klassement van de competitie wordt onze
vereniging vierde.

Op 7 maart 1996 is de jaarlijkse bijeenkomst van de klassenorganisa-

tie G.W.S.-schouwen in de Bierhalle. Soortgelijke bijeenkomsten zijn
Op 12 maart 1997, 5 maart 1998, II maart 1999 en
9 maart 2000. Op
maart wordt een nieuwe schouwtekening en werkbeschrijving van
J. de Boeer besproken. Op de laatste bijeenkomst worden de heren
J. Kleinhuis en J. Schouwstra tot klassenmeters benoemd.
Het klassenevenement van 3 en 4 juni 2000 laat weer eens wat nieuws
zien: voor de eerste maal in haar bestaan gaat bij de G.W.S. een groep
"Cornish Crabbers" van start! De zeilers van deze "gastklasse" hielden
vervolgens een wedstrijdtocht langs Earnewâld met als einddoel een
gezellig samenzijn bij "Trijehuis". Zondag ziet men vanaf de starttoren nog enkele van deze karakteristieke boten passeren op weg naar
huis. Het klassenevenement zelf wordt gewonnen door H. van der
Bij, gevolgd door J. Holtrop en Sj. Leistra.

Op 12 maart 1996 komt het "platform" bijeen in "s Lands Welvaren"
ter bespreking van het verzet tegen de moerasvorming in het buitengebied. De algemene mening op deze avond is dat bij de invulling
van de natuurplannen voor de Noarder Bird het behoud van het bestaande landschap het uitgangspunt moet zijn. Men spreekt af om tijdens de inspraakmogelijkheden bij de gemeente Boarnsterhim voor
dat buitengebied een gezamenlijke inspanning te zullen leveren om
dat doel te bereiken.
Op een bijeenkomst van de N.N.W.B. in 1997 wordt na felle discussie
besloten de afdracht per verenigingslid te verhogen naar f 10,50. Er
wordt echter door sommige verenigingen bezwaar gemaakt omdat het

geld zal worden gebruikt voor de professionalisering van het bestuur.
Het gaat er om dat de problematiek rond planologische en milieutechnische zaken zo ingewikkeld is geworden dat de behandeling en bewaking door de N.N.W.B. niet altijd meer kan gebeuren door vrijwilligers.
Vooral de heer R. Koudenburg, woordvoerder van K.W.S., maakt ernstig bezwaar tegen het verlaten van het vrijwilligersprincipe. Volgens
hem begeeft men zich op een hellend vlak en is het "het begin van het
einde". Voorzitter Brinksma van de N.N.W.B. slaagt er desondanks in
om de verenigingen achter zich te krijgen. De vertegenwoordiger van
het K.N.W.V., de heer R.F. van Holthe, zegt in dit verband hulp toe en
hij hoopt dat er daarmee op landelijk niveau de krachten op professionele basis kunnen worden gebundeld. Uiteindelijk stemmen 33 verenigingen voor, 10 zijn er tegen en 3 onthouden zich van stemming.
Het watersportgebied tussen Grou en Earnewâld krijgt er in z000 een
aanlegvoorziening bij Het gaat om een eiland met een oppervlakte
van zeven hectare, waaraan ligplaatsen voor ongeveer 5o boten zijn
gecreëerd. De uitvoering is zodanig, dat bij alle windrichtingen een
beschut plekje kan worden gevonden. Het ligt bij Eagehoek en is tot
stand gekomen door een "trochstek" vanaf de Wide le naar de Sitebuorster le. Het complex vergt een investering van f 700.000,- Het
geld komt van het Rijk, Europese fondsen, de provinsje Fryslân en de
gemeente Smallingerland. De Marrekrite zal de nieuwe voorzieningen beheren en onderhouden. Op maandag 22 mei 2000 is aan de
opening een feestelijk tintje gegeven. Gedeputeerde Sicco Heldoorn
zeilt met de schouw nr. 7 van Hessel van der Bij een over de ingang
gespannen lint kapot en daarmee ligt de vaarweg om het eiland open
voor de gebruikers.

Op de jaarvergadering van 20 maart zooi trekt de heer F. de Wolf zich
terug als voorzitter. Voorgesteld wordt om de heer A.J. Andringa te
benoemen als zijn opvolger, waarmee de vergadering akkoord gaat.
Omdat de verhuizing van de familie Andringa naar Grou nog moet
plaatsvinden wordt er besloten om de daadwerkelijke overdracht van
het voorzitterschap op een later tijdstip te laten plaatsvinden. Bovendien heeft de heer De Wolf aangegeven om zich als lid van het bestuur nog wel een jaar te willen inzetten op met name het terrein van
de belangenbehartiging.
Op 16 januari 2002 houdt de G.W.S. haar traditionele nieuaarsbijeenkomst. Ditmaal is de secretaris er ingeslaagd door vroegtijdige
benadering van de bedrijven Mammoet en Smit international, de
bergingsinspecteur Jacob Hogendorp uit Wjelsryp naar Grou te halen. Deze lezing kan zeker landelijk een "primeur" worden genoemd:
de berging van de "Koersk", een gezonken onderzeeër van de Russische Marine heeft wekenlang in het centrum van de belangstelling
van de internationale pers gestaan. De opkomst van de leden is dan
ook fenomenaal! Een buitengewoon interessante avond. Een ware reclame voor het lidmaatschap van de G.W.S.
Op ii maart 2002 is er sprake een belangrijke jaarvergadering voor
onze vereniging G.W.S. Naast een veertig tal leden zijn er ook speciale
gasten aanwezig: mevr. De Wolf en mevr. De Boer, de echtgenotes
van respectievelijk voorzitter De Wolf en bestuurslid De Boer. Deze
bestuursleden nemen, na de vereniging 30 jaar te hebben gediend, afscheid als bestuurslid van de G.W.S. Beide heren worden tot erelid benoemd en uiteraard worden de echtgenotes in de bijbehorende hulde
betrokken. De heer De Wolf wordt als voorzitter opgevolgd door de
heer A.J. Andringa.
De nieuwe voorzitter zet de aftredende bestuursleden nog even in
het zonnetje.
De heer B. de Boer heeft het bestuur al die jaren gediend als "commissaris", "t meest voor het smerige werk", zoals hij altijd zei, het administratieve element liet hij liever aan anderen over. Daarbij was hij
uiteraard, gelet op zijn beroep als postbesteller, een meester in het
sorteren van de verenigingspost.
De heer De Wolf was jarenlang de stuwende kracht in de vereniging,
ook tijdens de bestuursvergaderingen die meestal lang duurden. Er
was echter weinig tijd voor privéverhaaltjes, juist ook omdat er in de
afgelopen jaren zoveel zaken op de watersport afkwamen. De G.W.S.vereniging stond daarbij altijd centraal en de belangen van de leden

als watersporters werden door hem op uitstekende wijze behartigd.
De Wolf kreeg veel voor elkaar, mede door zijn uitgebreide netwerk
en zijn vele functies bij zijn werk en in de maatschappelijke besturen.
Hij wist voor de vereniging te bewerkstelligen dat de G.W.S. eigenaar
werd van het water en de grond in het steigercomplex.
Beide bestuursleden bedanken de leden en het bestuur voor de goede
woorden.
Er zal nog een plaats in het bestuur openvallen. Aan het einde van het
jaarverslag 2002 schrijft de secretaris in zijn jaarverslag:
"Al met al was 2002 een goedjaar voor de Ver. Grouwster Watersport
met een prachtige nieuwjaarsbijeenkomst, weer eens een zomer met
veel zon tijdens de zeilwedstrijden, een mooie steiger, prachtige tuin
met groenstrook. Een nieuwe voorzitter, twee nieuwe bestuursleden,
nog niet benoemd, maar wel actief, fantastisch!
Toch fijn voor een secretaris, om dit allemaal, na die 37 jaren, op te
mogen schrijven. Ongetwijfeld zal de nieuwe secretaris, in deze tijd
van computer, internet, email dit anders willen doen.
Heel veel succes!!"

januari 2003 vindt in Hotel Oostergoo de nieuwjaarsbijeenkomst plaats. in zijn nieuwjaarstoespraak zet de nieuwe voorzitter
A.J. Andringa de ontwikkelingen binnen de vereniging uiteen en
geeft vervolgens de beleidslijnen voor de toekomst aan, waarbij hij
het goede uit het traditierijke verleden van de vereniging zegt te willen behouden. De nieuwe beleidslijnen zijn neergelegd in een actieprogramma. De Friese schrijver Hylke Speerstra vertelt vervolgens
over zijn schrijverschap, zijn belevenissen bij de voorbereiding van It
wrede Paradys en De kâlde Erfenis. Een onderhoudende en geslaagde
avond voor de leden.
Het was al aangekondigd: dat het langst zittende bestuurslid, Hinne
de Jong, laat vermelden afscheid te willen nemen van het G.W.S.-bestuur. Op de jaarvergadering van 25 maart 2003 kondigt de voorzitter A.J. Andringa officieel het aftreden aan van de secretaris, de heer
Hinne de Jong, na 36 jaar bestuurslid van de G.W.S. te zijn geweest.
Op 22 maart wordt onze scheidende secretaris, de heer De Jong,
op een bijeenkomst van de N.N.W.B. nog eens in het zonnetje gezet voor zijn inzet over de afgelopen 36 jaar als secretaris van onze
watersportvereniging. Hij gaat met een prachtige bloemenhulde naar
Op
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huis. Op de ledenvergadering van 25 maart 2003 worden J. Hoekstra
en J.P. Rottiné als opvolgende bestuursleden "geïnstalleerd". Beiden
draaien al een poosje mee, "ze liepen stage". J. Hoekstra deed dat reeds
gedurende een periode van anderhalf jaar: hij komt in de plaats van
Bouke de Boer als commissaris en zal o.a. de penningmeester-steiger
de heer Y. v.d. Veen gaan assisteren.
J.P. Rottiné is aangetrokken als secretaris en hij volgt als zodanig
Hinne de Jong op. Hij is geen onbekende voor de vereniging, want
hij heeft voor het 50-jarig jubileum van de G.W.S.-schouw mede de
uitgave verzorgd van het boek Fan sutelskou nei sylskou.
Afscheid van het afgetreden bestuurslid Hinne de Jong.
De voorzitter wil als laatste punt van de vergadering uiteraard nog
even stilstaan bij het aftreden van de secretaris van de G.W.S.
"Dat dit op gepaste wijze moet gebeuren, na een actieve deelname
aan het bestuur gedurende 36 jaren, mag duidelijk zijn". Hinne
de Jong heeft zich als bestuurslid en secretaris al die jaren volledig ingezet voor onze vereniging. Hij deed het werk op zijn eigen
persoonlijke wijze, actief en innemend. Hij heeft als secretaris voor
de G.W.S. een uitgebreid netwerk van contacten opgebouwd. Altijd
was er bij hem een grote betrokkenheid, tijd voor overleg en aandacht voor de ontwikkelingen betreffende onze watersport. Nadat
hij het secretariaat had overgenomen van Durk van der Schaaf heeft
hij ontzettend veel verslagen geschreven betreffende dejaarvergaderingen, en ook de bijbeho rende jaarverslagen waren van een bijzonder
gehalte. Hinne de Jong heeft de jaarverslagen ruim voorzien van de
actualiteit: toegevoegd werden vele krantenknipsels, overzichten van
deelnemers aan wedstrijden en de bijbehorende uitslagen. Ook personalia,
persoonsgegevens betreffende onze leden, zoals die in de krant en andere
publicaties verschenen werden jaarlijks in het verslag opgenomen. Voorzitter bedankt namens de G.W.S. de heer Hinne de Jong voor alle werkzaamheden en activiteiten die hij in de loop van 36 jaar heeft verricht.
Uiteraard doet de G.W.S. dit door het overhandigen van een passend
cadeau. Voorzitter wil ook graag de echtgenote van Hinne de Jong in de
hulde betrekken: hij heeft immers, naast veel schrijfuren, ook zeer veel vergadertijd aan de vereniging besteed en daarom zullen er ook ongetwijfeld
vele uren geweest zijn, dat hij thuis schitterde door aftvezigheid."
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Mevr. de Jong krijgt na deze woorden een passend bloemstuk overhandigd.
Hinne de Jong zegt in zijn narede dat het werken in en voor het
G.W.S.-bestuur altijd heel plezierig is geweest. Het feit, dat er in
onze vereniging nooit een gebrek is geweest aan vrijwilligers, wanneer werd gevraagd om bepaalde werkzaamheden te verzetten, heeft
hem altijd heel sterk gemotiveerd. Nadat hij nog een aantal anekdotes heeft opgehaald aan zijn tijd in het G.W.S.-bestuur, bedankt hij
de leden voor het vertrouwen dat hij al die jaren van die leden heeft
mogen ervaren.
Uit de vergadering wordt het voorstel geopperd om Hinne de Jong
te benoemen tot erelid van de Vereniging Grouwster Watersport. De
voorzitter verklaart verheugd te zijn met het feit dat dit voorstel uit
de ledenvergadering naar voren wordt gebracht. Daarmee heeft een
voorgenomen bestuursvoorstel een veel breder draagvlak gevonden
en hij verklaart dat het voorstel van de vergadering van harte door
het bestuur wordt overgenomen. Een luid applaus bevestigt dat het
voorstel unaniem door de leden wordt aangenomen en de voorzitter feliciteert de heer Hinne de Jong vervolgens als eerste, namens de
vereniging, met zijn verkregen erelidmaatschap.
In februari 2003 wordt begonnen met een jaarlijkse G.W.S.-Nieuwsbrief. Het is één der nieuwe beleidspunten van het bestuur. Men wil
de leden goed informeren over de ontwikkelingen in de watersport, de
overkoepelende organisaties en binnen de verenigingen.
Op 28 maart 2001 passeert er bij het notariskantoor Adema een akte
waarin de verkoop van water aan de eigenaar van het Theehuis wordt
geregeld. Als gevolg van deze overdracht wordt er met de G.W.S. een
overeenkomst gesloten van "erfdienstbaarheden" met het "Theehuis".
Op deze wijze krijgen de schepen in de G.W.S.-haven recht van overpad
(eigenlijk overwater), zodat zij nog steeds kunnen in- en uitvaren.
De 4e Verenigingscompetitie in 2001 is voor de G.W.S. minder
succesvol. De vereniging degradeert uit de Ie divisie en start dus in de
tweede divisie. Het G.W.S.-team behaalt hier de tweede plaats.
In het jaar daarop, zooz, degradeert de G.W.S. naar de derde divisie.
De vereniging G.W.S. heeft in de Stichting Zeilsport Grou meegewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe geplastificeerde routekaarten voor de zeilwedstrijden. Deze kaarten zijn tot op heden in
gebruik en voldoen uitstekend.

Op 14 maart 2001 is de jaarlijkse bijeenkomst van de G.W.S.-schouwen
klassencommissie in de "Bierhalle" te Grou. Naast het bespreken van
de traditionele punten als klasserenglement, wedstrijdkalender en
uitreiking van de jaarprijs, wordt er ook gesproken over het voortbestaan van de commissie. Er zijn geen opvolgers te vinden voor de
heren Jappie de Beer en Aucke Bergsma. Zij worden bedankt voor hun
inspanningen, waarbij nog in het bijzonder de prachtige bouwtekening voor de G.W.S.-schouw van de hand van de heer J. de Beer wordt
genoemd. Op de bijeenkomst van 28 februari 2002 is men er toch
in geslaagd om een tijdelijke commissie in te stellen bestaande uit
H. v.d. Bij, S. Leistra en G. Brekeveld, zodat de jaarlijkse punten weer
kunnen worden besproken en behandeld.
Het klassenevenement schouwen op 8 en 9 juni 2002 heeft 9 deelnemers, er worden drie wedstrijden gevaren. Het klassement wordt gewonnen door J. Holtrop, gevolgd door S. van der Meer en B. de Jong.
De bijeenkomst van de klassencommissie in 2003 wordt gehouden in
het gebouw van W.S.H. te Heeg. Naast de traditionele agendapunten
wordt in deze bijeenkomst de nieuwe digitale schouwentekening besproken, waaruit via een digitaal gesneden "snijpakket" de aspirant
bouwers van G.W.S.-schouwen in de toekomst een gestandaardiseerde schouw kunnen bouwen. Deze nieuwe digitale tekening, compleet
met de stuurprogramma's voor het digitaal uitsnijden van de bouwonderdelen, is opgemaakt door de zoon van de secretaris, Jan Marten
Rottiné.
Op 8 mei 2001 wordt er in een gezamenlijke bijeenkomst van de
N.N.W.B. en het K.N.W.V. te Heerenveen besloten dat de beide watersportorganisaties nauwer zullen samenwerken op het gebied van
regelgeving, voorschriften en belangenbehartiging.
In 2002 wordt er een verhoging van de afdracht aan de N.N.W.B.
voorgesteld. Hoewel deze verhoging niet zonder slag of stoot wordt
aanvaard, wordt uiteindelijk de afdracht aan de A.N.W.B. vastgesteld
op fi6,5o. De achtergrond van de discussie is dat de N.N.W.B. en het
K.N.W.V. organisatorisch steeds meer op elkaar zijn aangewezen en
dat er een behoorlijk contributieverschil bestaat tussen de hogere afdracht aan het K.N.W.V. en de lagere van de N.N.W.B. Als men in de
toekomst zou willen fuseren, dan moet er zeker een oplossing worden gevonden voor dit (cultuur)verschil in de vorm van nivellering
van de afdracht.

Op ii april zooi is er weer een bijeenkomst met de gemeente over het
"Waterfront 2e fase" in "Hotel Oostergoo". Aanwezig zijn F. de Wolf,
H. Betten en Y. van der Veen (G.W.S.), A. van Dijk (Frisia) en J. van der
Goot (Oostergoo).
"Wat de G.WS. betreft is de verplaatsing van of wijzigingen aan de G.WS. jachthaven met zijn steigers, pôle en parkeerstrook en mede gezien het grote
maatschappelijke en cultuurhistorische belang, wat betreft de vereniging
niet aan de orde. Deze verenigingshaven hoort bij het Grouster Waterfront
zoals hij is, en wordt door zeer velen in het land, als een karakteristiek
stukje Grou beschouwd."

De ontwikkelingen gaan echter snel.
Omstreeks 2004 komt de gemeente opnieuw bij het bestuur van de
G.W.S. met het verzoek om in het kader van het Waterfront, besprekingen te gaan voeren.
Het bestuur wordt daarom in de periode 2004-2009 geconfronteerd
met spannende en emotionele discussies, zowel intern in het bestuur, als in verenigingsverband, samen met de leden. Het idee van
verplaatsing van de G.W.S.-haven van een karakteristieke plaats vlak
bij het dorp naar een nieuwe locatie bij de Blikpôle roept bij de leden sterke emoties op, vooral bij hen die al vanaf de oprichting bij
de vereniging betrokken zijn of vanuit hun vroege jeugd. De plannen en bijbehorende discussie staan ook buiten de vereniging in de
volle aandacht. De belangen van watersport en recreatie en de daarbij
behorende economische belangen van het dorp spelen een rol bij de
totstandkoming van een nieuw "Waterfront". Er is sprake van kansen
en bedreigingen, niet alleen voor onze vereniging, maar ook in breder
verband. Het deels vernieuwde bestuur ziet het als haar taak, in het
belang van de watersport en het aanzien van Grou in het algemeen,
deze discussie niet uit de weg te gaan.
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Bij de overname van het secretariaat in
secretaris:

2003

schrijft de nieuwe

"Het jaarverslag over het verenigingsjaar2003 is voor een deel opgesteld met
behulp van de aantekeningen van onze afgetreden secretaris en nieuwbenoemd erelid Hinne de Jong. Plichtsgetrouw zijn de bijna monumentale
boeken na de jaarvergadering in maart2003 door De Jong aan zijn opvolger
overgedragen, maar niet eerder dan nadat de verslaglegging van de maanden januari t/m maart 2003 nog was voltooid: hij leverde nooit "halfwerk".
Dat maakt de overname van het verslagwerk van Hinne de Jong, als
nieuwbenoemde secretaris ook niet zonder meer gemakkelijk. Zelfschreef
hij nog in het verslag van 2002: 'Ongetwijfeld zal de nieuwe secretaris, in
deze tijd van Computer, Internet, E-mail, dit anders doen. Heel veel succes"
Hoewel deze opmerking van realisme getuigt, veroorzaakt die uitspraak
bij mij toch ook gemengde gevoelens. Het kost mij als opvolgend secretaris, met de nodige belangstelling voor de geschiedenis en de tradities van
onze vereniging, nl. grote moeite om de verleiding te weerstaan de prachtige, met de hand geschreven boeken, nu zelf ter hand te gaan nemen en
met de pen in de hand in dezelfde trant door te gaan met het noteren van
jaarverslagen en notulen van Jaarvergaderingen. Tegelijkertijd weet ik
echter dat de G.WS. nieuw beleid voorstaat: tradities zijn en blijven zeker
belangrijk voor onze vereniging, maar de vereniging wil, wat Organisatie
en communicatie betreft, zeker ook meegaan met de moderne ontwikkelingen en mogelijkheden van onze tijd. Daarom heb ik toch besloten om
de monumentale boeken van de G.WS. eerbiedig te laten zoals ze zijn: het
tijdperk van de met de hand geschreven verslagen is na 68 jaar afgesloten.
Met het schrijven van dit verslag "op de PC" is ook het secretariaat van
de G.WS. dan daadwerkelijk "het elektronische tijdperk binnengegaan".
Uiteraard zal er voortgeborduurd worden op het voortreffelijke voorbeeld
van De Jong. De traditionele jaarverslagen, die het beeld vertoonden
steeds groter in omvang te worden, zullen ter wille van een vlotte afwerking van de jaarvergadering worden gesplitst: enerzijds in een door de
secretaris geschreven jaarkroniek met als inhoud: een uitgebreide beschrijving van vergaderingen, bestuursacties, feiten, artikelen, kleine berichtjes,
foto's, personalia en overzichten, gebeurtenissen en informatie, die op deze
wijze aan de geschiedschrijving van onze vereniging vorm en inhoud geeft.
Daarnaast zal er een samenvattend jaarverslag worden opgesteld met
de bondige vermelding van de verenigingsfeiten uit het voorafgaande
verslagjaar ter voorlezing op de jaarvergadering."

De modernisering van de verenigingsorganisatie is niet de enige opgave waarvoor het bestuur zich ziet gesteld. Veel inspanning wordt
vanaf zoo6 gevraagd met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen die
van fundamenteel belang zijn voor onze vereniging.
Wij noemen: de reeds aangekondigde mogelijke verplaatsing van de
G.W.S.-haven naar een nieuwe locatie aan de Blikpôle, de fusie van
de N.N.W.B en het K.N.W.V. tot het "Koninklijk Nederlands Watersportverbond", het daaropvolgende dreigende faillissement van dat
Watersportverbond en de daaruit voortvloeiende noodzakelijke verhogingen van de afdracht en een eenmalige bijdrage aan het Watersportverbond, het vernieuwen van het Grut-Eilân door de Marrekrite
en de toekomstige overname daarvan.
Deze punten hebben in een snelle opeenvolging tot moeilijke discussies geleid tussen bestuursleden en leden, gepaard gaande met veel
wisselende situaties en moeilijke afwegingen. Binnen de vereniging
zijn er enerverende momenten en dreigende breekpunten geweest,
soms leek er zelfs een scheuring binnen de vereniging nabij.
Voor de G.W.S.-schouwenklasse zal het jaar 2009 een gedenkwaardig
jaar worden. In dit jaar neemt Jan de Boer afscheid van de vereniging
en beëindigt hij zijn lange reeks van wedstrijdjaren in de G.W.S.-klasse. Jan de Boer zal voor de vele schouwzeilers voor altijd een begrip

blijven. Niemand schitterde meer in deze klasse, niemand kan bogen op een dermate grote kennis van zaken betreffende het trimmen
van de schouwen en het maken van tuigages. Deze kennis heeft zich
vertaald in een onnoemelijk lange serie van kampioenschappen: tussen 1961 en 2008 haalt hij 41 keer het kampioenschap binnen. We
mogen stellen, zonder iemand tekort te willen doen, dat het vanwege zijn vaardigheden duidelijk was dat de schouwzeilers tijdens de
kampioenschappen vaak voor een tweede plaats zeilden. Jan de Boer
heeft een mensenleven lang gezorgd voor het gezicht van de G.W.S.schouwenklasse. Toch heeft de klasse er niet onder geleden: de zeilers
gingen altijd uit van de grote sportieve uitdaging die Jan de Boer voor
hen vormde. Ook door het voorbeeld van zijn grootse carriere is de
schouwenklasse voor velen aantrekkelijk gebleven en vooral ook blijven bloeien: tot op heden ruim 8o geregistreerde schouwen van.
In 2009 komt er dus een waardig opvolgend kampioen uit de bus: H.
Visserman uit Heeg, die er soms ook al eerder in slaagde Jan de Boer
te benaderen en "op scherp te zetten".
De verplaatsing van de haven heeft de leden nog het meest beziggehouden. Toch onderkent het bestuur in de loop van de onderhandelingsjaren een langzame omslag van standpunten bij de leden. Uit
reacties van leden die eerst fel tegen verplaatsing waren, maar later
aan het idee van verplaatsing gaan wennen, de toenemende stroom
van aanmeldingen van nieuwe jongere leden die een ligplaats zoeken
en daartoe nu kansen zien, maakt het bestuur tenslotte een balans op.
Een toenemende steun voor een jachthaven bij de Blikpôle.
De onderhandelingen met de gemeente verlopen met horten en
stoten, met blokkades en nieuwe openingen. Naarmate de plannen
duidelijker vorm krijgen, neemt ook de zakelijkheid bij die onderhandelingen toe. De bestuursleden zijn in de laatste fase bijna wekelijks
in gesprek op meerdere fronten. Uiteindelijk resulteren de besprekingen in het totstandkomen van een mondelinge overeenkomst met de
gemeente. De overeenkomst wordt vervolgens schriftelijk uitgewerkt
en door beide partijen goedgekeurd, zowel door B en W als door het
bestuur van de G.W.S.
Het bestuur heeft het vooral moeilijk gehad met de vele wisselende
tussentijdse ontwikkelingen en kansen: men wil zo democratisch
mogelijk de leden informeren en met hen communiceren, maar
wat zijn daarvoor de geschikte momenten en wat zijn daarbij dan
de definitieve informatiepunten in een dergelijk dynamisch proces?

is

WP

on

Inrichtingsvoorste( Btikpote

strekdan, met uitkijkpunt
Centraal ontsloten steigers
voerzlnnlngengeb000tle 1 bv
behOor
kampeerplek voor passanten
opslag sChOsanen
voorziening oor sChQawnfl Op
hel land te trekken
parkeren t b v diverse functies
zoveel mogelijk handhaven van
het groen sonde Bhkpöle
zoveel orogelrik handhaven
bestaande ócensn
trarlerhelling
jotlenslenles
(reders

Het sluiten van de overeenkomst met de gemeente is uiteraard zo'n
moment en de leden worden dan ook meteen van de inhoud op de
hoogte gesteld. Bovendien wordt er een persbericht uitgegeven. De
reacties zijn zeer positief. Tijdens de diverse jaarvergaderingen reageren de leden steeds minder behoudend en er ontstaat binnen de
vereniging een zeker enthousiasme over de verplaatsing.
Ondertussen neemt het Waterfront Grou en de bijbehorende nieuwe
haven ook in de werkelijkheid vorm aan: de strekdam wordt gerealiseerd, de wandelpromenade aangelegd en het terrein met gras, beplanting en oevergewas geeft een beeld van hoe het er in de toekomst
allemaal uit gaat zien. Veel leden geven toe dat er op de nieuwe locatie
wel iets van de oude sfeer terug te vinden is.
Helaas verzeilt de gemeente Boarnsterhim ondertussen in slecht financieel weer. De gemeente raakt min of meer failliet. Het College
moet het veld ruimen en een nieuw "zakencollege" neemt het roer
op interimbasis over. Ondertussen probeert de gemeente de schriftelijke overeenkomst voortdurend "op te rekken" en de ondertekening
voor zich uit te schuiven, waarbij het bestuur van de G.W.S. uiteraard tegengas moet geven en tot ondertekening wil overgaan. Steeds
als het bestuur te kennen geeft met de inhoud van de overeenkomst
te kunnen leven, worden er door de gemeente weer nieuwe eisen

opgeworpen. Dit proces kost veel tijd, maar het bestuur blijft optimistisch en is positief over de uitkomst.
Omstreeks maart 2009 krijgt krijgt het bestuur evenwel op het gemeentehuis te horen dat de beoogde verplaatsing op basis van de
overeenkomst niet door kan gaan. De gemeente maakt gebruik van
de enige voor haar geldende ontbindende factor uit de overeenkomst: zij beschikt niet over de financiële middelen om in samenwer king met de provincie de havenverplaatsing te kunnen bekostigen.
De gemeente erkent dat dit bijzonder "zuur" is voor de G.W.S., tenslotte was het deze vereniging die als "breekijzer" heeft gefungeert
bij de totstandkoming en inrichting van het Waterfront Grou. Het is
mee de verdienste van de G.W.S. dat een deel van het Waterfront Ondertussen is gerealiseerd. Maar de kansen zijn gekeerd: de gemeente
heeft geen geld meer en de G.W.S. wordt daarvan de dupe.
Bovendien geeft de gemeente te kennen nu in het Blikpôlegebied zelf
passantenplaatsen te willen creëren voor de grotere schepen. De behoefte daaraan is de planontwikkelaars ondertussen duidelijk geworden.
Het G.W.S.-bestuur geeft daarop bij de gemeente aan om in dat geval
zelf, op basis van eigen middelen, de nieuwe haven bij de Blikpôle te
willen ontwikkelen en realiseren en vraagt daarvoor de medewerking
van de gemeente; een medewerking die het G.W.S.-bestuur op morele gronden meent te mogen vragen en claimen. Het gemeentebestuur
reageert daarop niet negatief en zegt deze reactie te kunnen begrijpen. Daarom wordt er over deze insteek vervolgoverleg afgesproken,
het overleg zal snel plaatsvinden nadat er een kleine adempauze is
genomen.
Toch ervaart het bestuur dat de aanvankelijk begripvolle houding van
het gemeentebestuur van weinig betekenis is voor de vereniging.
Een paar maanden later wordt door de gemeente aan de G.W.S. te
verstaan gegeven dat er zich ondertussen meerdere gegadigden voor
het Blikpôlegebied hebben gemeld met verschillende plannen. Zij is
daarbij als gemeente zelf ook belanghebbende.
De gemeente stelt zich al snel op het standpunt dat de eerder besproken morele claim van de G.W.S. voor haar niet meer geldt en dat
dus ook deze nieuwe partijen op basis van gelijkheid moeten worden gehoord. Het bestuur van de G.W.S. acht zich echter, zoals eerder met de gemeente afgesproken, nog steeds in onderhandeling met
de gemeente op basis van de nieuwe insteek. Dat wordt ook door de

G.W.S. duidelijk gemaakt aan de andere gegadigden en partijen en zij

reageren op hun beurt met de uitspraak hiermee rekening te willen
houden: pas als de plannen van de G.W.S. definitief niet doorgaan,
zullen zij vervolgactie ondernemen.
Toch dient de "initiatiefgroep Zeilcentrum" reeds in mei 2009 een visieplan bij de gemeente in om te komen tot een "zeil- en wedstrijdcentrum" op de Blikpôle. De gemeente informeert pas in september het
G.W.S.-bestuur hierover, waarbij zij nogmaals duidelijk maakt als gemeente zelf ook ambities te hebben in het nieuwe havengebied en dat
zij overleg wenst met alle partijen, over de inrichting van dit gebied.
Op dat moment wordt het bij het bestuur duidelijk, dat de gemeente
eigen intenties heeft en dat de plannen van derden in het Blikpôlegebied daarbij beter passen. Er liggen voor de G.W.S. dus weinig kansen meer voor een nieuwe grote verenigingshaven bij de strekdam en
de Blikpôle.
De G.W.S. gaat zich nu concentreren op vernieuwing en uitbreiding
van de verenigingshaven op de oude locatie.
Als het bestuur de leden in de loop van 2009 informeert over deze
ontwikkelingen, reageren de leden gelukkig op zeer realistische wijze.
Als ingezien wordt dat een verplaatsing niet langer haalbaar is, stellen
zij zich prompt op achter nieuwe plannen voor de huidige locatie. De
saamhorigheid blijkt binnen de vereniging sterker dan ooit tevoren.
Er mag worden geconstateerd dat juist dat saamhorigheidsgevoel,
geheel in de traditie van de G.W.S. en gedurende de hele periode van
haar bestaan, een kenmerk van onze vereniging, ook nu weer duidelijk naar voren is gekomen!
De vele onderhandelingen met de gemeente Boarnsterhim hebben veel
inspanningen gevraagd van het bestuur, ze hebben ook veel emoties en
spanningen binnen het bestuur veroorzaakt en daarbij bijzonder veel
energie en taaiheid van de afzonderlijke bestuursleden gevraagd. Toch
is de eenheid binnen het bestuur op geen enkele wijze aangetast.
Het bestuur beseft ook, wil de beoogde operatie op eigen locatie een
kans van slagen hebben, zij de nieuwe interim-vertegenwoordigers in
het College op open wijze tegemoet zal moeten treden om zo in een
positief voortgaand overleg, de vernieuwing en uitbreiding van onze
huidige haven te kunnen realiseren.
Binnen het bestuur heerst daarom het gevoel dat de ontwikkeling van
plannen voor de huidige locatie in een opbouwende sfeer kan verlopen, ook omdat men de zaak daarbij meer "in eigen hand heeft".

Momenteel is Yede van der Veen het langstzittende bestuurslid: hij
dient de vereniging reeds zevenentwintig jaar met nauwgezette en
volle overgave. Het bestuur heeft met begrip en respect kennis genomen van zijn besluit om na de jubileumviering in zoio zijn functie ter
beschikking te stellen.
Het bestuur koesterde lange tijd de hoop dat bij de viering van het
75-jarig jubileum een nieuwe verenigingshaven aan de leden, het dorp
Grou en de buitenwacht zou kunnen worden gepresenteerd. Met het
verschrijnen van dit boek en de jubileumviering spreekt het bestuur de
wens uit dat het karakter van de vereniging blijft behouden en het steigercomplex op de oude historische locatie kan worden uitgebreid en
gemoderniseerd; dan zal de toekomst van de G.W.S. gewaarborgd zijn.
Op naar de viering van het loo-jarig bestaan in 2035!
secretaris
J.P. Rottiné
januari 2oIo.
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