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OER 'T HOUT GROU
WATERHOSTEL FRIESLAND

Herberg Oer 't Hout
Raadhuisstraat 18 - 9001 AG
Tel: 0566-621528
info@waterhostelfriesland.nl
www.waterhostelfriesland.nl
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Sfeer aan het meer!
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Boarnsterhim

Prima accommodaties voor groepen, gezinnen en individuele gasten
Kamers van 1 — 6 personen met eigen douche en toilet.
Aangepaste kamers voor rolstoelgebruikers
Uitstekende mogelijkheden voor feesten en partijen
Groot terras aan water
Dagprogramma's met watersport voor bedrijven en groepen
Diverse zalen voor team/-groepsbesprekingen etc.;
Heerlijke en betaalbare (sport)maaltijden.
Verblijf tegen sportieve tarieven!( logies/ontbijt v.a. 19,50 p.p.)
Zeillessen voor 8 - 16 jarigen en volwassenen

Het zal voor mij de eerste en de
laatste keer zijn dat ik van dichtbij
betrokken mag zijn bij de Roeisloepenrace in Grou. Als loco burgemeester van Boarnsterhim heb ik dit
jaar de eer om het eerste startschot
van de wedstrijd te lossen. Een
spektakel waar ik naar uit kijk.
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Waar geze ffigheid gewoon is!

Gezellig bruin café met
twee bilj arts en één pooltafel.
Elke dag geopend
vanaf 16.00 uur.
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maar ook voor de toekomst. Ik heb
er vertrouwen in dat de ondernemers de schouders eronder blijven
zetten waarbij de gemeente, waar
mogelijk, zijn faciliterende rol invult. Zo zal Grou het dorp blijven
waarbij oude bekenden en nieuwe
bezoekers zullen beamen dat wanneer je Grou zegt, je bedoelt: sfeer
Al voor de 15e keer organiseert de aan het meer!
Stichting Roeisloepenrace Grou
deze fantastische wedstrijd. Het De bestuurlijke toekomst van Grou
parcours dat de sloepen moeten af- ligt bij de gemeente Leeuwarden.
leggen is en blijft bijzonder. Waar Per januari 2014 wordt het dorp aan
(Zaakje mee dat start en finish mid- deze gemeente toegevoegd. Gelukden in het dorp zijn en de roeiers kig zal het dorp zelf niet verandeeen prachtige route afleggen via één ren. Grou blijft die mooie watervan de mooiste natuurgebieden van sportkern met z'n vele activiteiten
ons land. En dit alles in een relatief die het dorp zo uniek maken. Zo is
klein watersportgebied. Dat bete- de roeisloepenrace niet meer weg
kent dat we trots mogen zijn op ons te denken als één van de topactivimooie dorp Grou en omliggende teiten die in het watersportseizoen
wateren.
georganiseerd worden. Op 25 mei
aanstaande wordt het dorp bevolkt
Niet voor niets staat Grou bekend door de vele sloeproeiers en hun
als hét watersportdorp. Gasten we- aanhang.
ten dit altijd te waarderen. Dit komt
mede dankzij de gastvrijheid van De kade staat weer vol met supporondernemers en inwoners. Gastvrij- ters als de tientallen sloepen zich
heid is belangrijk om bezoekers te opmaken voor de start en wanneer
'. .kken en te houden, want ook in ze later finishen. Het zal ongetwijGrou moet hard gewerkt worden feld ook dit jaar een bont schouwom de economische situatie het spel zijn op de Rjochte Grou en
hoofd te kunnen bieden, voor nu het wedstrijdparcours dat afgelegd.

moet worden.
De Organisatie van de roeisloepenrace is al 15 jaar prima geregeld.
De Stichting en de vele vrijwilligers
die meehelpen zorgen ervoor dat
de wedstrijddag feestelijk en veilig
verloopt.
Ik wil hen danken voor hun inzet.
Ik wens organisatie, deelnemers
en toeschouwers een fantastische,
sportieve, 15e editie van de roeisloepenrace. Ik zie er naar uit om er
bij te zijn!
De loco-burgemeester van Boarnsterhim,
Meine Scheweer

Pub voor besloten feestjes tot 60 pers.

25 mei: Roeiersfeest met
top 100 band "Butterfly"
Aanvang: 22.00 uur

Boomsma Beerenburger. Eigenwijs lekker.

Hoofdstraat 7 9001 AM Grou
Tel.: 0566-621320
www.bierha lie.i
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bouwer van de BEGE kruiser i dealer YAMAHA buitenboord motoren rubberboten
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Geertsm
Jster 5d 1 Grou 10566 623850 1 www.bootcentrum-geertsma.nI
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L. Kielstra Kraanverhuur B.V.
(058) 255 5555
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DIJKSTRA'S
BOUW- & AANNEMERSBEDRIJF
BOUWEN IN VERTROUWEN

Jister 1, 9001 XX Grou
T 0566 62 20 88
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M 06 53 414 848

E info@dijkstrabouw.nl 11 www.dijkstrabouw.nI
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Hoofdstraat 5
9001 AM Grou
Tel. 0566-621316
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Dagprogramma

25 mei

F000 LOUNGEBAR - TERRAS

GROU - Peter (39) en Sjoerdsje
(36) Wouters uit Grou zijn sinds
kort exploitant van het restaurant
op recreatiepark Yn 'e Lijte bij
Grou. Het bedrijf heet nu Oan 't
Wetter (Food, Loungebar, Terras).
Het interieur kreeg een metamorfose en op de vloer kwam steigerhout. "It wurdt in leechdrompelich bedriuw, mei ienfâldige mar
oanldaaide gerjochten. En betelber!", aldus Peter, het gezicht van
de zaak. Hij was kok bij een aantal
bekende restaurants in Friesland
en daarna vertegenwoordiger in
sauzen. Enkele jaren terug bego(
hij voor eigen rekening Ambiance Horeca (sfeerproducten voor
de horeca). Deze werkzaamheden
blijven doorgaan. In de zomer, als
het bij Oan 't Wetter het drukst is,
staan deze (toch) op een laag pitje. Sjoerdsje blijft haar uitzendbureau Uwerk runnen. Ze zal Peter
bijstaan en uiteraard de personele
kant van de zaak verzorgen. Deze
vrijdagmiddag gaat Oan 't Wetter open. Daarna is het bedrijf alleen in de weekenden open en in
de zomer de hele week. Dan bakt
Peter 's morgens om half 8 weer
broodjes voor de campinggaster
Tot vreugde van vele gasten komt
ook de bingo weer terug.

08.30 - 10.30 uur
Takelen of traileren van de sloepen
en parkeren van het wagenpark

Zorgen zit in onze natuur,

09.00 - 11.00 uur
Aanmelden en inschrijven in
Waterhostel Oer 't Hout van de
deelnemers, ontvangst van de
wedstrijdbenodigdheden en
consumptie / maaltijdbonnen.

de natuur in onze fles.

Licktere fles

11.00— 11.30 uur
Palaver voor de stuurlieden met
de wedstrijdleiding.
1301200 uur
'ereedmaken van de sloepen
voor de start.

Pantaardige inkt

SPA

Gerecycled papier

...-RINE.---

erecycled plastic

12.00 uur Start van de wedstrijd.
16.30 uur Sluiting van de finish.
Tot 18.00 uur
Gelegenheid voor douchen,
napraten, takelen of
traileren van de sloepen en eten.

Spa Reine komt uit een uniek gebied in kei kort van de Belgischk Ardennen. Dankzij d0 bijzondere
ligging en de zorg die Spa besteedt aan de besckerming van dit natuurgebied, is Spa Reine een
bijzonder zuiver mineraalwater. Ook aan onze flessen besteden wij veel zorg ze zijn nu n6g

+1- 18.00 uur
Prijsuitreiking in Waterhostel Oer 't
Hout.

milieuvriendelijker. Logisch, vinden wij. Want een mineraalwater dat zo zuiver is, verdient 00k een
fles die respect keeft voor de natuur. Zo kon Spa Reine voor ons blijven zorgen, nu en in de toekomst.
SPA Reine. Zuiverheid de voor je zorgt.

anaf 22.00 uur
Roeiersfeest in café de Bierhalle.

Met vriendelijke groet,
JE MAAKT HET MET FIXET

ZEILMAKERIJ

Peter & Sjoerdsje Wouters

TENTENMAKERIJ
SCHEEPSTUIGERIJ
ZOWEL NIEUW ALS REPARATIES

Jister 6 9001 XX Grou
Tel.: 0566-623434
Fax: 0566-621173
WWW. ZEILMA KERIJDIJI<'STRA . NL

Oan't Wetter
Yné Lijte 2
9001 ZR GROU
T 0566-622305
E info@oantwettergrou.nl
www.oantwettergrou.nl/>

Service Bouwmarkt
Watersportshop
VerfspeciaList
3e maakt het met Fixet!

www.fixet. n
Stationsweg 86 Grou 1 T 0566-623463

15e Grouster Roeisloepenrace

Technische Watersportservice

DE SCHIFFART.:
Grou UUU

Kerkstraat 30 9001 AB Grou
Tel: 0566-621388 www.schiffartgrou.nl
Het adres voor ONDERHOUD en REPARATIE
van boot en motor.
Hoofddealer van Noord Nederland:
Buster aluminium boten.
Dealer van:
*
Yamaha buitenboord motoren
*
Volvo en Bukh Binnenboord motoren
Zodiac en Bombard
rubberboten

Ve

van
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Kom langs in onze geheel vernieuwde
watersportshop.

Meesiter
'e L E D ow~f
EXCLUSIEF MOOIE BINNEN- EN BUITEN LEDVERLICHTING

LED TUINVERLICHTING
LED SFEERVERLICHTING
LED WINKELVERLICHTING
LED BEDRIJFSVERLICHTING
LICHTADVIES EN ONTWERP
OP 17 MEI OPENT DE EERSTE ECHTE LED SCPECIALIST
WINKEL VAN HET NOORDEN HAAR DEUREN
PARKSTRAAT 10, GROU
0566-620791

WWW.DELEDSPECIALISTGROU.N L
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Zaterdag 25 mei 2013 organiseert de Stichting Roeisloepenrace Grou voor de 15e keerde Grouster Roeisloepenrace. Een klassieker in de roeiwereld. Deze
lustrumeditie zal dan ook met diverse feestelijkheden
zowel voor de roeiers als voor het publiek aangekleed
worden.
De Federatie Sloeproeien Nederland heeft ons dit
jaar wederom de nominatie NK gegeven, zowel voor
de heren- als voor de damesteams. Dit betekent dat
de Grouster Roeisloepenrace meetelt voor de classificatie Nederlands Kampioen Sloeproeien 2013.
Het programma van deze feestelijke race staat elders
in dit magazine vermeld, evenals op onze site; www.
roeisloepenracegrou.nl , waar tevens meer wedstrijdinformatie te vinden is.
()eiteams uit alle hoeken van ons land zullen opnieuw strijden over een afstand van ca. 20 km om de
wisselbokaal mee naar huis te nemen. Het gevarieerde parcours loopt via de Wijde Ee, Modderige Bol,
Hooidammen en de Oude Venen weer terug naar het
pittoreske watersportdorp Grou.

Goede zorg voor wat je dierbaar is!

Wij willen bij deze de talrijke sponsoren en adverteerders, die ons nu en in het verleden hebben gesteund,
hartelijk danken. Zonder uw financiële bijdrage is het
onmogelijk zo'n groots evenement als de Grouster
Roeisloepenrace, met een bijzondere landelijke uitstraling, op de kaart te zetten.
Eveneens zijn wij veel dank verschuldigd aan de tientallen vrijwilligers, commissieboten en
diverse instanties voor hun onmisbare inzet en medewerking.
Voor komend jaar zijn wij op zoek naar een secretaris
en een wedstrijdleider.
Heeft u belangstelling om ons team te versterken? Zoek
dan contact met onze stichting.
Wij kijken uit naar zaterdag 25 mei en hopen samen
met de roeiteams en alle belangstellenden
op de kades en op het water een sportieve en feestelijke
jubileum wedstrijddag te beleven.
Namens het bestuur,
Sierk Biegel (voorzitter)
Jachtwerf B de Groot

_etcafé..

'4 Kofschip
Zomerseizoen 20137 dagen per week geopend.
Maandag tlm donderdag vanaf 20:30 uur
Vrijdag tlrn zondag vanaf 14:00 uur
4
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U kunt bij ons terecht voor een
heerlijke lunch of diner met
zorg bereid door onze chefkok.
Natuurlijk kunt u ook
genieten van een drankje
aan de bar en op het terras.

BAVARIA

Altijd veilig en onbezorgd varen
met een boot in topconditie
•

Inbouw of vervanging van elektronica, accessoires en tuigage

•

Aanpassen aan nieuwe wensen en eisen

•

Inbouw van boeg- of hekschroef

•

Onderhoud aan tuigage, boot of motor

•

Reparaties / schadeherstel

•

Periodieke inspecties

•

Inbouw van Internet en multimedia apparatuur

•

Schilderwerk en antifouling

•

Gelcoat en polyesterwerk

Pikmeerkru iser
The pleasure is yours...

1 Jachtmakelaardij
Wij dekken uw financidle risico af met een bankgarantie!

JANS MA7

Europes largest point party
www.paintgow

Voor meet info www.kofschipgrou.nl
Wijdesteeg 10 1 9001 AK 1 Grou 1 0566-622155

"Nieuwe Pikmeerkruiser Premier lijn"

wvvw.pikmeerkruiser.nI

wwwjansmajacht.nl
Neem contact op voor een afspraak ofofferte.

Ook voor partijen, recepties, buffetten en vergaderingen

1,71-OUR

Care & Re pair®

ELKE DINSDAG IN JULI /AUGUSTUS 2013

Jansna Jacht B.V.
Z:valsmnvcg 24-2818606 KC S:cck
Tel:--31 (0)515 - 433 3901 Email: info@janamajacht.nl

AC 48

JANSMA
.I7mLLj
Jansma Jacht Almere B.V.

Iimeerlijk 14 (Marina Muiderzand) 11561 AA Almere
Tel: -c31 (0)36-53693331 Erna)!: nto@jansrnajachr.nl

Jachtwerf B. de Groot
Oedsmawei2, 9001 ZI Grou
info© vvwwpikmeerkruiser.n/
T+31 (0) 566 62 17 19
F+31 (0) 566 62 2581

Algemene informatie

startpositie van de eerste wedstrijd. Ook de prijsuitreiking
vindt hier plaats en onder het genot van een kop snert, wordt
de winnaar van de Grouster IJsZeilbokaal bekend gemaakt.

worden niet ontvankelijk verklaard. Desgewenst kan
hier tijdens het palaver naar worden gevraagd.

Informatie en berichten over het evenement.
Sierk Biegel, Stationsweg 58 te Grou.
Tel. 06-29395688

Grou staat bekend als watersportdorp. Hier worden veel watersportactiviteiten georganiseerd, waaronder de opening van
het watersportseizoen, de Skutsjewike, vele zeilwedstrijden
en natuurlijk de Grouster Roeisloepenrace. IJsZeilenGrou
hoort nu ook in dit rijtje thuis!

Vlagvertoon.
Tijdens de wedstrijd dient op de sloep een vlag gevoerd
te worden. (nationaal, school- of clubteam).

Bereikbaarheid tijdens het evenement.
Waterhostel Oer 't Hout, Raadhuisstraat 18 te Grou. Tel.
0566-621528 Fax. 0566-621005

Begeleiding van de sloepen.
Volgboten zijn toegestaan. Indien het aantal naar het
oordeel van de wedstrijd leiding te groot wordt behoudt het bestuur van de stichting zich het recht voor
om volgboten te weigeren. De volgboten dienen hinder
voor de deelnemende ploegen te voorkomen.

Wedstrijdleiding.
Jan Rooks Tel. 06— 51500100
Calamiteiten op het water tijdens het evenement
dhr. Jepma Tel. 06 - 51 777 946

EHBO.
Start en finish.
De start en finishlijn zijn gelijk en bevinden zich in In Waterhostel Oer 't Hout is een EHBO post ingehet vaarwater de Rjochte Grou bij Waterhostel Oer 't richt.
(
Tips : Neem voldoende water mee
Hout.
Zoute Drop
Weersgesteldheid.
Het bestuur van de stichting behoudt zich het recht voor Prijzen.
om het evenement bij slechte weersgesteldheid af te Voor de uitslagen en de prijzen wordt de klassenindegelasten. Hierbij is punt 16 van het wedstrijdreglement ling van de FSN gevolgd. In elke klasse zijn, afhankelijk van de deelname in die klasse, prijzen te winnen.
van toepassing.
Daarnaast is er voor de winnaars van het algemeen
klassement heren en algemeen klassement dames een
Wedstrijdwater.
wisselbokaal.
Voor de klassementen Kromhoutwhalers
De wedstrijd is uitgezet in openbare vaarwegen en vrij
bevaarbaar voor alle soorten vaartuigen. Van de stuur- heren en dames is er bij voldoende deelname een prijs.
lieden wordt verwacht dat zij de elementaire regels ken- Ook is er een speedcup (snelste roeitijd) te winnen, zonen en kunnen toepassen van het Binnenvaart Politie wel bij de heren als bij de dames. Deelnemende sloeReglement (BPR), met name de regels over stuurboord- pen, die niet zijn opgenomen in de FSN klassenindeling, worden ingedeeld in de derde klasse bij de here
wal en de voorrangsregels.
en in de tweede klasse bij de dames. Na de finish is
voor
iedere sloep bij inlevering van het startnummerOngewenste situaties door of met andere gebruikers van
het vaarwater dienen door goed zeemanschap te worden bord en routekaart een herinneringsplaatje.
voorkomen. Protesten hierover en compensatie hiervoor

Hallo

Fanatieke i jszeilers in Grou

J Jij LI_U

De bestuursleden en vrijwilligers van de vereniging IJsZeilenGrou, houden zich niet alleen bezig met het organiseren
van wedstrijden; zij zijn actief in het werven van leden en
belangstellenden die het ijszeilen een warm hart toedragen.
Dit gebeurt via mond-op-mond reclame en we zijn ook te
vinden op het internet. Uiteraard gebruiken we Twitter en
Facebook om de mensen te bereiken en te informeren.

91

Op het moment dat ik gevraagd ben om namens de vereniging in oprichting, IJsZeilenGrou een stukje te schrijven
voor dit magazine, keek ik met één oog naar de halve finale
Champions League. Bayern München tegen het altijd machtige FC Barcelona. 'Zou er een overeenkomst zijn tussen
(ze clubs en IJsZeilenGrou', bedacht ik mij na het vallen Daarnaast hebben we deelgenomen aan de culinaire winteractiviteit, ProefGrou. Als vereniging waren we voor de
van het eerste doelpunt.
derde keer aanwezig met twee ijszeilers en leveren dan een
bijdrage aan het 'wintergevoel'.
Voetbal is een teamsport, ijszeilen gebeurt individueel; er
kan (bijna) altijd gevoetbald worden, ijszeilen kan alleen
met wind én ijs. Bij een voetbalwedstrijd kan de scheids- Bayern München heeft inmiddels gewonnen en de ijzers van
rechter van grote invloed zijn, ijszeilers zijn eigen baas. 'In de boten zijn weer ingevet! Ook het ijs is alweer enige tijd
verdwenen en de eerste watersportactiviteiten hebben reeds
ieder geval wel een aantal verschillen die er toe doen', beplaatsgevonden. Anders dan voorgaande jaren, vindt de
dacht ik me.
roeisloepenrace, dit keer na de HT plaats. Wij feliciteren het
'Is er dan een overeenkomst tussen de Stichting Roeisloe- bestuur van de Stichting Roeisloepenrace Grou met het 3e
penrace Grou en IJsZeilenGrou?' vroeg ik mij af bij het in- lustrum en hopelijk worden de wedstrijden onder zomerse
omstandigheden geroeid.
gaan van de rust, waarbij Bayern München verassend met
1-0 voorstond.
Tot de volgende winter,
Beide activiteiten hebben iets met water. Roeiers gebruiken
water in vloeibare toestand, ijszeilers doen het op bevroren
Rick Schuller
ater. Beide varen of zeilen een vaste baan. 'Het blijkt dat
Voorzitter Vereniging IJsZeilenGrou
meer overeenkomsten dan verschillen zijn te benoemen'.
Ondertussen klonk er gejuich op de tribunes van Bayern
wvw www.ijszeilengrou.eu
München, de stand werd 2-0!
FB
IJsZeilenGrou
Echter de grootste en gezamenlijke overeenkomst is de in- Twitter IJsZeilenGrou
zet van vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de
roeiers en ijszeilers, maar vooral ook de sport een warm hart
toedragen.
De vereniging IJsZeilenGrou is in oprichting, en met ingang
van het komend ijszeilseizoen hebben we een formele status.
Enkele jaren geleden zijn we begonnen met het organiseren
van ijszeilwedstrijden op de wateren rondom Grou. Dit naar
grote tevredenheid van de deelnemende ijszeilers. Elk jaar
wordt er dan ook gestreden om de Grouster IJsZeilBokaal,
die afgelopen winter is gewonnen door Pieter Dijkstra.
Gezelligheid staat hoog in het vaandel. Tijdens het nuttigen
van een versnapering bij één van onze shirtsponsors, De
Bierhalle in Grou, houden we traditioneel de loting voor de
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Skûtsjesilen Grou

De Jong & De Wal

4

Bouwbedrijf

De Seize 9, Grou, Tel. 0566 62 1579
-

www.dejongdewal.nl, info@dejongdewal.nl

"KOTA RADJA"

• Utiliteitsbouw
• Woningbouw
• Waterbouwkundige werken
• Restauratie en renovatie
• Onderhoud en verbouw
• Diverse diensten
-

-

HOOFDSTRAAT 74-76
9001 AN GROU
TELEFOON 0566-621442
MOBIEL 0610-899 586
www.kotaradjagrou.nl

4

24-uurs service
WVG aanpassing
zomer-/winterklaar
service vakantiewoningen

Ambachtelijk uit eigen bakkerij:

BRO_^—J~5O)Dr
6akk?'
to
a
m
(it,

vete soorten b
broodjes,
gebak en koek
&
ontbijt, lunch en koffie met
wat lekkers
in onze lunchroom of op
het terras

sreaatist
Parkstraat 1 Grou
t. 056662 1387

Zelf werken
aan
uw schip?

Zelf uw Schip Schilderen of klussen? Maar dan
wel in een comfortabele, professionele omgeving?
Dat kan, want WI-JA jachtbetimmering verhuurt
haar speciale -stofvrije- boxen direct aan het
water! Verwarming (tegen geringe meerprijs)
mogelijk. Hellingcapaciteit tot 20 ton. Prijs €31,per meter scheepslengte per week (vrijdag t/m
vrijdag) incl.uit- en in het water en BTW.

Vader en dochter runnen
BroodCafé Grou

(

'Vers en service zijn ons
uithangbord'
Bovenaan de menukaart staat een Riperkrite bol, belegd met echte Friese
kaas en ook het Pistolet Fryslân, gegratineerd met Friese nagelkaas, ontbreekt
niet. Naast de cappuccino wordt een
Frysk dûmke gepresenteerd en middenin de lunchroom staat een grote kast vol
Friese specialiteiten. Van Oranjekoek
tot boxershorts met pompeblêden. Het
is duidelijk: bij BroodCafé Grou is het
Fryslân Boppe!

Al sinds het eind van de 19e eeuw werden er wedstrijden voor beurt- en vrachtschepen in Grou gehouden.
Zeilverenigingen Oostergo en Frisia organiseerden
deze wedstrijden. In 1929 eeuw werd de Skûtsje Kommisje Grou opgericht die de wedstrijden ging organiseren. In 1957 besloot de Skûtsje Kommisje Grou, net
als de commissies van Earnwâld en Sneek, zelf een
skûtsje te kopen. Plaatselijke commissies zagen in dat
door de aanschaf van een skûtsje deze bewaard bleven
voor het SKS-skûtsjesilen.
De dorpsgemeenschap had in 1957 f 5.000,-- bijeengebracht voor de aanschaf van een skûtsje, een heel
bedrag voor die tijd. Al in 1958 werd besloten om een
ander skûtsje te kopen, dit is nog steeds het huidige
Grouster Skûtsje. Deze werd in 1909 gebouwd en is
ten
echte "Piipster". Eind jaren 50 en begin jaren 60
(
werd het vijf keer achter elkaar kampioen van de SKS.
Ulbe Zwaga, Sipke Tjerkstra, Joop Mink en Berend
Mink zijn schippers die aan het roer van het Grouster Skûtsje hebben gestaan. In 2005 is Douwe Visser
schipper op het Grouster Skûtsje geworden. Al in zijn
eerste seizoen werd hij kampioen en herhaalde dit in
het seizoen van 2009. In 2011 en 2012 werd hij tweede. Ook in 2013 hoopt Douwe met zijn bemanning
weer mee te draaien in de top van de SKS.
Zaterdag 20 juli 2013 start traditioneel het SKS-kampioenschap in Grou. Rond 13.00 uur komen de skût-

sjes bijeen bij de "voormalige" houtstekken van Halbertsma om vervolgens achter een sleepboot naar de
start te worden gesleept. De afgelopen twee jaar kon
er vanwege de goede wind gestart worden op het Pikmeer. Dit is voor het publiek een enorm spektakel en
wellicht kan dat ook dit jaar.
Voorafgaand aan de wedstrijdenreek vindt op vrijdag
19 juli de officiële opening plaats in de feesttent op
het Halbertsmaplein. Hier wordt o.a. geloot voor de
startvolgorde van de wedstrijden op de Veenhoop en
bij Earnewâld.

MAYDAY
SHORNL

De wedstrijdreeks van de SKS 2013:
20 juli Grou
27 juli Stavoren
22 juli De Veenhoop
29 juli Woudsend
23 juli Earnewâld
30 juli rustdag
24 juli Terheme
31 juli Lemmer
25 juli Langweer
1 aug. Lemmer
26 juli Elahuizen
2 aug. Sneek
De aanvang van alle wedstrijden is 14.00 uur.

Voor al uw apparatuur aan boord

jachtbetimmering

Maar alvorens het nieuwe zeilseizoen van start gaat
vindt natuurlijk eerst uw evenement plaats. Wij wensen u op veel succes tijdens de 15e Roeisloepenrace
Grou.

WWW.MAYDAYSHOP.NL

Oedsmawei 10 9001 ZJ Grou
Telefoon 0566 62 24 54

Onderdeel van

-

WTI5I5T

www. wi-ja. nl

De Muldyk 11f -9001 XV Grou
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Jachtbemiddeling

AQUA MARINA
VRAAGT TE KOOP:

trouwster vlet

MOTORJACHTEN, KOTTERS, VLETTEN
Verkoophaven aan het Pikmeer.

EEN MODERN* KLASSIEKER ZONDER CONCESSIES

Jachtbemiddeling
Aqua Marina

Watersport met zeiLen
hoog in het vaandel

koninklijke
watersportvereniging

'FR

KWV Frisia feliciteert Stichting Roeisloepenrace Grou met haar 3e lustrum! De leden
van KWV Frisia kijken altijd met bewondering naar de mannen en vrouwen aan de
roeiriemen, want zij gaan vooruit door wind en zeilen...

Meersweg 26, 9001 BH Grouw
telefoon: 0566 - 62 31 80
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Jaci(Liervice

Sterk in het kleine werk

Iedereen kan bij KWV Frisia zeilen. Zo leren we kinderen en volwassenen zeilen,
maar organiseren we, samen met Zeilcentrum Grou, ook zeilervaringen voor ouderen
en mensen met een handicap. Voor haar leden organiseert KWV Frisia wekelijks
clubwedstrijden, in het najaar de Bikkeltocht, een Solorace en het retourtje 'Fish &
Chips' waarbij leden in flottielje op eigen kiel naar Lowestoft en weer terug varen.
Wedstrijdkalender 2013
Elke donderdagavond
Frisia Cup
27 & 28 april

Voorjaarswedstrijden
18, 19 & 20 mei

Pinkster driedaagse

Gespecialiseerd in trailerbare boten
Aan- en verkoopbemiddeling
Schilder- en lakwerk

27 & 28 juli

Regenboog evenement

Focus op de jeugd...
Bij Frisia komt de jeugd op de eerste plaats. Voor hen
organiseren we diverse activiteiten. Of het nu gaat om
een gezelligheidsweekend, om een zeilopleiding of om
wedstrijden. Vast in de basis staan de CWO opleiding,
de wekelijkse wedstrijdtrainingen op de vrijdagavond,
het skipkesilen en de midzomer familie-avond. Tenslotte is er het jaarlijkse schoolzeilen dat Frisia samen
met het CIOS Heerenveen en de gemeente organiseert voor kinderen van de groepen 5 en 6 in midden
Friesland.

Technisch onderhoud etc.

31 augustus & 1 september
Jister 31 - 9001 XX Grou
www.grouwsterv[et.nt Oedsmawei 4 9001 ZJ, Grou
Tel0566-622410 Fax 0566-624056

info@grouwstervlet.nl

Combi regio Noord

T: 06-51777946 10566-621061
www.jachtservicejepma.nI

7 & 8 september

153e Hardzeildagen
5 & 6 oktober
Vaarwelkom Splash & Flash

hore" be4j1tJeM
onder

éeIl

dak

Jö/1bp

ZANDBERG

...en op de wedstrijdzeilsport
KWV Frisia is actief in het organiseren van zeilwedstrijden voor de eigen vereniging en ondersteunt desgevraagd collegae verenigingen of organisaties bij hun
wedstrijdorganisatie of wedstijdleiding.
Interesse? Neem gerust contact met ons op!

Meer weten?
Meer informatie over KWV Frisia vindt u op onze website. Hier vindt u vooraankondigingen en verslagen
van verenigingsactiviteiten en andere wetenswaardigheden. Via de site www.kwvfrisia.nl kunt u zich
ook aanmelden als lid, inschrijven voor wedstrijden en trainingen of informatie aanvragen. Actuele
zaken twittert KWV Frisia.

VERHUUR HORECA BENODIGDHEDEN
Oedsmawei la 9001 ZJ Grou tel: 0566-6241 60
fax: 0566 — 62 19 95 Internet: www.vhbgrou.nl
14

Fîe+spezer
Oedsmawei 14 Grou
Tel.: 0566-62 41 23
E-mail: info@joopzaridberg.nl
www.joopzandberg.n 1

www.joopzandberg.nI
15

Roeikalender 2013
Jongeren
wegwijs maken
met geld

van spaarpot
tot studentenrekening.

De Rabobank helpt je financieel zelfstandig te worden.

Krikke & Zoon B.V.
(

De Rabobank heeft diverse producten in huis om jongeren financieel op
eigen benen te laten staan. Hoe oud ze ook zijn en wat ze ook met hun geld

Blensma 34 9001 ZZ Grou

willen bereiken. Van hun eerste spaarrekening tot een slim studentenpakket.

Kijk voor informatie op rabobank.nl/financieelopvoeden

Rabobank

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

Tel.: (0566) 629955
Internet: www.krikke.nl

Culinaire Specialiteiten

tien & 3Sri,tkavs

e

Lekker genieten op Trye Hus

Bent u na een dagje varen toe aan een welverdiende maaltijd of gewoon non kopje koffie? Leg dan eens aan bij
restaurant Trye Hun! De unieke ligging op het eiland, een stijlvol terras en een goedgevulde kaart zorgen vuur het
ultieme vakantiegevoel. Trye Hot ligt middenin het Friese waterland. tussen Grou en Eernewoudeen is uitsluitend
bereikbaar via het water.
Vanuit Grou vaart u vanaf het Pikmeer richting Leeuwarden. Deze vaarweg brengt u automatisch langs Trye Hus. Vanuit Leeuwarden volgt u het Prinses Margrietkanaal tot aan de steiger van Trye Hus.

Trye Hus l
9001 ZXGrou
Tel. 0566-621443
info@trijehus.nl

Geen eigen boot? Geen probleem!
Als u niet over een eigen hout beschikt, brengt de Trye Hus-sloep u veilig over. Vuur meer informatie over de
upstaptijden node opstapplaats kunt u bellen met Trye Hus, tel. 0566-621443.

e

H.J.F. DE KONING
SCHEI-:s'SsToFFISRINC.

DE MULDYK 5
9001 XV GROU
THE NETHERLANDS
31(0)566 62 05 76
+31(0)6 21 576 345

10 mei
18 mei
25 mei
1 juni
8juni
15 juni
21-23 juni
22 juni
29 juni
13 juli
20 juli
31 aug
31 aug
( sept
14 sept
21 sept
28 sept
5 okt
12 okt
2/3 nov

39e Harlingen- Terschelling Sloepenrace
7e Vuurtorenrace Urk
15e Roeisloepenrace Grou
Ie HavenSlag Almere
7e Kaagrace
'12'Mijl van Hindeloopen AFGELAST
'Crazy River Race' (Wolga, Rusland)
5e Zwolse Grachtenrace
8e Kameleonrace Terheme
Ie Respec op de Lek
6e Mosselrace Bruinisse
Ie Open NL Kampioenschap Sloeproeien
Slag om Gent
19e Maasrace Rotterdam
14e Veerse Meer Race Kortgene
13e Zwart Water Race
1 I Slag om Makkum
3e Langweerder Sloepenrace
27e Grachtenrace Amsterdam
22e Muiden-Pampus-Muiden

Dames
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Heren
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

WWW.HJFDEKONIN.NL
bedrijfs- en privé feesten

SCHEEPSSTOFFERING
MEUBELSTOFFERING
HORECASPECIALS

www.trijeh us.nI

Biegel Party & Projects

personeelsuitjes
watersport evenementen

Stationsweg 58

openingen

9001 EJ Grou

tale verzorging:

u )

( .testen groot of klei

mobile: [06] 29 395 688

catering
Verhuur van partytenten

HET THEEHUIS

snackbar

www. bie ge Ip p. ni

en feestverlichting

TAMARINDE

lunch diner en 02-51

Eucalypta
Onvervaard
Bartix
Danser
Faba Facta II
Octopus
Voorbijganger
Trewes III
Waterheks
Benwyvis
Lady Killer
Garuda
West Arvada
Zusje

Uut Grunningen
van den Henk
Sloepweesje
Evert Deddes
Trewes T
Trewes T
Trewes T
Brijbek
Trewes 1
Arad
Orkaan
Arad
Twirre
Twine

Meersweg 9 900106 Grou 0566621630 infu@het-tlieehuis.nl rB

Elke dag open

GRAVEERINDUSTRIE

çee

voor lunch en diner,
-

ook voor groepen..
buffet eveats, bruiloften en meer!)

......w.w.whet-theehuis.nl

eeee etesU

1

Ongedwongen genieten!
Reservering 0566 623030
www.amicaalgrou.nl
Halbertsmaplein 14 Grou

16

Specialist
in graveerwerk!

BOGRA-MATI 0
Gegoten messing sierplaten

Acrylaat naamborden

Doorbraak 5
9001 AL Grou

C:

32
398

Telefoon:
0566-621727

Ajuminium naamplaten

RVS naamplaten

Naam- en tekstplalen
Ii WORDT
WEGGESLEEPT
VEHBODEN
TOECANC BEZOEKERS
Standaard tekstborden
17

-38aea.&Oçtt
Bevestigingen

Spikerboor 14
Akkrum
Tel. 0566 -65 1822
Fax 0566 - 64 14 45
info@bogra-matic.nl
www. bogra-matic.nl

Grouster Sloepenrace en GRSV
De Grouster roeisloepen race en de GRSV, onlosmakelijk met elkaar verbonden! Elk jaar weer een race voor
ons om naar uit te kijken. Het gevoel wat we krijgen
als we op eigen wateren onze krachten mogen meten
met de andere sloepen is onbeschrijflijk. Dit gevoel te
mogen ervaren is wat onze sport zo mooi maakt!
De route gaat door het mooiste stuk van Friesland.
Starten bij hotel Oostergoo, over het Pikmeer via de
Wide Ee op naar de sluisjes. Hierna, door de ondiepe
Modderige Bol, door naar het volgende sluisje. Vanaf
hier door naar Earnewoude, de bocht om via de Folkertsloot naar de Rengerspole. Op het moment dat het
Trje hûs in zicht komt krijgen we nog een laatste
adrenaline kick.
Langs de camping en met de laaste krachten over de
finish bij hotel Oostergoo. En dan... .stilte in de sloep.
( Jereen heeft alles gegeven! Bijkomen en genieten
van het applaus van liet eigen publiek. Eenmaal uit de
sloep door naar herberg Oer't Hout voor het welbekende roeiersfeest. Proosten met andere teams op de
prestatie die weer is neergezet!
Ook tijdens de editie van 2013 zullen we weer afzien,
krachten meten en bovenal het fantastische gevoel van
roeien op eigen wateren ervaren. We hebben er zin in!
Als GRSV wensen we alle deelnemers een fantastische race toe en zien we iedereen uiteraard graag na
afloop in Oer't Hout! Oant sjen!
Jacob Botke, Voorzitter GRSV

G

PORTS LIVE EN ONLINE IN BEELD

SPECTACULAIRE SPORTEVENEMENTEN

Vof HENK DE VRIES
Biensma 10

uT0
ERVICE
DE STEIGERAAR, VOOR AL UW STEIGERHOUT & SLOOPHOUT MEUBELEN!
Wil je langskomen?
Dat kan dagelijk tussen 8.15 - 17.00 uur en op zaterdag tot 12.30 uur.
Tel: 058-2518515 of 06-42764252
Wielsterdijk 33, Weidum (tussen Jellum en Weidum in de oude kaasfabriek)

C ENTER

-iENK DE VRIES

het
i verschil

Tel :0566-625757
Fax :0566-623123
www.asc-devries.nl

wm^e64ILi

Verkoop van alle merken, nieuw en gebruikt
• Auto materialen • Totaal onderhoud
• APK keuringen
• Aanhangwagen verhuur
ACCU'S
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IDA visservice

9001 ZZGrou

•

BANDEN

•

UITLATEN

•

ti

4/Lt14 L')OO4 4J4
Produksjewei 13
8501 XDJoure
T 0513-419765

TREKHAKEN

19

Hoofdstraat 28
9001 AM Grou
T 0566-622 600

idavisservice. ni

Vaar op zeker
U kunt pas écht zorgeloos van uw schip genieten als u
daarvoor een goede verzekering heeft. Door onze ruim 60
jaar ervaring in het verzekeren van pleziervaartuigen zijn
wij specialisten op dit vakgebied. Als geen ander kennen
wij de risico's die aan uw hobby zijn verbonden - ook 6nze
hobby trouwens. Wilt u een passende offerte? Bel ons, of
bezoek onze website: www.kuiperverzekeringen.nI.

Postbus 116,

Tel. (0513)61 4444

info@kuiperverzekeringen.nl

8440 AC Heerenveen

Fax (0513) 62 37 42

www.kuiperverzekeringen.nl

Adfz

