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Een goed begin is het halve werk! 
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IN MEMORIAM 

Genieten van werk, 
gezin en tig functies 
Feike Jan Hoekstra uit Grou, 

die op 5 maart op 89-jarige 
leeftijd overleed, werd 

geboren in een onbewoonbaar 
verklaard arbeidershuisje in Nes 
(H). Zijn kinderen, Rineke, Betty 
en Jan-Feike, hebben dan ook 
diep respect voor wat hij bereik-
te in zijn leven. 

Dat leven zou je kort samen 
kunnen vatten: 45 jaar werk-
zaam in het bankwezen, 35 jaar 
makelaar en taxateur in onroe-
rend goed en meer dan 50 jaar 
actief in de Stichting Skûtsje 
Kommissie Grou (SKG). Maar 
hoewel Hoekstra een man van 
de cijfers was, zijn leven duiden 
in cijfers, daarmee doe je hem 
tekort. 

Hun vader was juist begaan 
met mensen en sociaal inge-
steld, vertellen de kinderen. Dat 
was ook zijn kracht in zijn werk 
dat in 1946 begon bij de Amster-
damse bank (later Amro) in 
Akkrum. In 1975 werd hij direc-
teur van de Friesland Bank in 
Grou en bleef dat tot 1991. Dat 
hij iedereen kende, legde hem 
geen windeieren. 

Zo was hij geïnteresseerd in 
de opkomende verzekerings-
markt. Als jong broekje ging hij 
met de verzekeringsinspecteur 
mee. De man had zo zijn twijfels. 
Maar bij de eerste de beste boer 
was het raak. „Feike, asto tinkst 
dat it goed foar ás is, dan dogge 
wy dat." 

Doortastend was Hoekstra 
ook toen hij zijn vrouw, Zus 
Blaauboer, ontmoette op een 
dansavond in Alckrum. Gebrui-
kelijk was dat een kring met 
mannen en een kring met vrou-
wen in tegenovergestelde rich-
ting een rondje liepen. Als de 
balmeester floot, moest je dan-
sen met het meisje tegenover je. 
Hoekstra beloofde de balmees-
ter een biertje als hij zou fluiten 
wanneer hij tegenover Zus 
stond. Het kostte hem die avond 
vijf biertjes. 

Bij Zus bleef hij altijd, tot het 
de laatste twee jaren vanwege de 
gezondheid niet meer kon. In 
2014 waren ze zestig jaar ge-
trouwd. De kinderen schonken 
hun ouders een bankje. Langs 
het Prinses Margrietkanaal, waar 
ze ook woonden, en waar voor-
bijgangers nu van het uitzicht 
genieten. 

Feike Jan Hoekstra (1927-2017) 

dering dat bankdirecteuren in 
het onroerend goed zaten. Hoek-
stra deed dat op zijn manier. 
Dan meldde hij klanten dat hij 
nu echt het huis gevonden had 
dat bij hen paste. Ook als ze 
helemaal geen verhuisplannen 
hadden, zette dit klanten toch 
aan het denken en hakten ze 
soms de knoop door. Het finan-
cieringsvoorstel had Hoekstra al 
klaarliggen. 

Vanwege zijn financiële ken-
nis raakte hij betrokken bij di-
verse verenigingen. Zo zat hij 27 
jaar in het bestuur van de SKS 
(Sintrale Kommisje Skûtsjesilen). 
Vaak werd hij als penningmees-
ter aangetrokken om de zaken 
op de rit te krijgen. De SKG had 
een schuld toen hij daar aantrad 
en voetbalvereniging GAVC had 
het moeilijk. In tien jaar tijd 
verdubbelde Hoekstra verschil-
lende keren de contributie. Dat 
werd hem niet door alle Grous-
ters in dank afgenomen. Dan 
redeneerde hij zakelijk: „Oars is 
dizze klup der oer in pear jier 
net mear." 

Fanatiek deed hij mee aan 
acties om geld in te zamelen: 
zeep verkopen voor het zwem-
bad, glazen voor GAVC, leitjes 
voor de Sint Piterkerk. Hij iyas 
groot fan van het Grouster 
skûtsje en ging langs de deuren 
om donateurs te werven. Trouw 
supporter was hij van SC Hee-
renveen en van zijn kleinkinde-
ren bij GAVC. 

De kinderen wisten niet an-
ders dan dat hun vader niet vaak 
thuis was. „Mar as wy him ne-
dich hiene, wie hy der. Onvoor-
waardelijk." 



De sleepstart in Grou: 
	 vy 

Indrukwekkende start 
van het SKS kampioenschap 
Skûtsjesilen is een zeilevenement vol historie en traditie. De 
commissie in Grou, dat gerust de bakermat van het skûtsje-
silen mag worden genoemd, probeert dit zoveel mogelijk in 
ere te houden. Hoogtepunt van de opening van het SKS 
kampioenschap in Grou is zonder twijfel de sleepstart van 
alle skûtsjes naar het ruime water van de le. 

Historie 
De sleepstart stond in 1958 voor 
de eerste maal op het program-
ma. Feike Jan Hoekstra, in 2008 
afgezwaaid na 50 jaar lidmaat-
schap van de commissie Grou, 
vertelt over de oorsprong: "Wij 
hebben hier in Grou natuurlijk te 
maken met nauwe wateren. Om 
toch een vliegende start op het 
ruime water mogelijk te maken, 
maar ook om vanuit het dorp te 
starten, is toen besloten de skût-
sjes naar de le te slepen. In die 
tijd werden er nog twee wedstrij-
den gevaren bij ons. Op vrijdag en 
zaterdag en op beide dagen werd 
er gesleept. Tussen ieder schip zat 
twintig meter touw en dit was ook 
precies de afstand tussen de fi-
nishpalen bij het dorp. Dat kun je 
vergelijken met het huidige fini-
shen op nummer. Bij iedere paal 
zat een zogenaamde Vblazer'. 
Dat waren fanatieke supporters 
die in hun enthousiasme wel eens 
overboord vielen, maar toch kans 
zagen het skûtsje te finishen." 

Begin jaren '70 werd de sleep-
start een aantal jaren uit het pro-
gramma geschrapt na protesten 
van schippers. Hieraan lagen 
praktische redenen ten grondslag. 
Hoekstra senior: "De schippers 

De sleepstart in 2008. 

klaagden dat ze te weinig tijd 
hadden om te eten en voor een 
goede voorbereiding op de wed-
strijd. Ik heb dat nooit begrepen. 
Voor zo'n eerste wedstrijd sta je 
toch stijf van de zenuwen, dan 
hoef je geen eten, lijkt me. Maar 
het voorstel kwam door de verga-
dering en zo hebben we twee 
jaar geen sleepstart gehad. De 
boel is echter weer snel terugge-
draaid, want er ontbrak duidelijk 
iets aan de sfeer en het is ook 
een echte publiekstrekker. Sinds-
dien hebben we gelukkig niet 
meer van die gekkigheid gehad." 

Druk programma 
Feit is dat het een krappe aange-
legenheid is op de zaterdagmor-
gen. En dat is alleen maar toege-
nomen sinds ook Grou een route-
bespreking heeft, iets wat de 
commissie jarenlang niet nodig 
achtte: "Wij hebben al tientallen 
jaren acht vaste routes, mooi ge-
plastificeerd ook nog. De route 
wordt op de wedstrijddag bepaald 
en iedere schipper weet waar hij 
aan toe is. Maar er bleek toch bij 
een groot deel behoefte aan een 
wedstrijdbespreking, waarin onder 
andere nog wat extra informatie 
over de weersverwachtingen kan 
worden gegeven. Dus zijn wij 
overstag gegaan. Maar dat moet 

natuurlijk wel weer worden inge-
past in het programma. Tegen-
woordig is het zo dat de skûtsjes 
's ochtends eerst kunnen trainen, 
dan is om half twaalf de wed-
strijdbespreking. Daarna kunnen 
de bemanningen om 12 uur gaan 
eten voordat ze om kwart voor 
één bij de sleepstart moeten ver-
schijnen. En ook nu wordt er nog 
wel eens geklaagd dat er te wei-
nig tijd voor eten is," lacht Jan 
Feike Hoekstra, voorzitter van de 
commissie Grou. 

Het is ieder jaar weer spannend of 
alle skûtsjes op tijd bij de Hout-
stekken zijn. De voorzitter hamert 
er voortdurend op bij de schip-
pers. Om één uur máet de vloot 
vetrekken bij de Houtstekken. De 
350 meter lange stoet trekt dan 
voorbij aan het dorp en gaat over 
het Pikmeer en via de Tynje naar 
de le. Er wordt wel eens een vaar-
geulboei meegenomen door een 
skûtsje, en wie niet oplet in de 
Tynje, ligt zo in de wal. Als alles 
volgens schema verloopt arriveren 

Links: Jan Feike Hoekstra en 
rechts Feike Jan Hoekstra. 

de skûtsjes om half twee op de le 
waar men de zeilen kan hijsen en 
zich kan voorbereiden op de start. 

Emotie 
Als het aan vader en zoon Hoek-
stra ligt, verdwijnt de sleepstart 
nimmer meer uit het programma 
van Grou. Het is historie, traditie 
en bovenal emotie. "Het skûtsje-
silen leeft enorm in ons dorp. Ons 
skûtsje heet ook niet voor niets ft 
Doarp Grou, want de gemeen-
schap houdt het skûtsje in de 
vaart. Daarvoor gaan ieder jaar 35 
vrijwilligers van deur tot deur. De 
bevolking is in rep en roer als de 
eerste masten weer verschijnen 
en loopt en vaart massaal uit voor 
de opening op vrijdagmiddag en 
de sleepstart op zaterdag. Als het 
muziekkorps op de begeleidende 
boot de sleepstart begeleidt met 
het Frysk Folksliet, dan staan som-
mige Grousters met de tranen in 
de ogen. Zoveel doet dat met de 
mensen en ook met de schippers 
die op dat moment de adrenaline 
door het lichaam voelen gieren. 
En dat hoort bij de sleepstart en 
bij Grou," aldus Hoekstra senior 
en junior. 

Liesbeth van Keimpema 
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Dramatische ontknoping in en voor Grou 
Grou-Vanuit alle windstreken kwamen zaterdag jl. de ware liefhebbers naar 
de Grouster Pikmeer en Ee om getuige te zijn van zeilsport met historische 
schepen. Zeilsport die alles vraagt van schipper en bemanning. Zeilsport die 
een aparte sfeer uitstraalt. Sktitsjesfeer!!! 
Onder ideale weersomstandigheden vond de eerste wedstrijd van de 47ste 
editie van de Sintrale Kornmissje Skûtsjesilen plaats. 
Rond de klok van één uur kozen de veertien S.K.S.-skûtsjes hun ligplaats bij 
de houtstekken van Halbertsma in Grou. Om vervolgens door twee slepers in 
evenzoveel groepen gesleept te worden naar de start op de Wijde Ee. 

SKÛTSJESILEN 1992 
S. Krist Lid van Verdienste van de SKS 
Grou-Traditioneel ging het skûtsjesilen 1992 van start in een deze keer wel erg 
warme en volle Bierhalle te Grou. 
Nadat even voor achten een hevige regen en onweersbui was overgedreven 
waren ze er weer allemaal, de schippers, de bemanningen met hun aanhang en 
verdere belangstellenden, de jury, min waerrie, de SKS bestuurders en andere 
pommeranten. 
Achter de tafel een aantal nieuwe gezichten onder een witte pet. De kommissie 
Grou was zich aan het verjongen, zei A. Wester in zijn openingswoord. „Jo 
moatte ar net mei wachtsje totdat je in skop ander de kont krije". 
S. Krist had na 22 jaar kommissielid zijn witte pet aan de kapstok gehangen en 
had nu een plaatsje voor het podium gevonden. 

Daarna volgde een start met veel spanfiing en 
veel kanshebbers. Op het ene moment lag Joure 
op de eerste plaats, dan weer lag Grou op een 
eerste positie maar de beslissing kwam op het 
laatste moment. Douwe Visser van de Sneeker 
Pan daverde om Berend Mink van Grou heen 
om als eerste te finishen. Net  daarvoor hadden de 
twee skûtsjes een lichte aanvaring gehad met als 
resultaat dat Visser de rode protestvlag in 't want 
hing. Net  voor de finish werd deze weer 
weggehaald. 

Een evenement dat dit jaar, en ook voor 1993. 
als één van de toppers van het Nederlands 
Bureau voor Toerisme is uitgeschreven. 
De uitslag van deze eerste wedstrijd luidt: 
1. Sneek; 2. Grou; 3. Huizum: 4. Heerenveen; 5. 
Joure; 6. Eernewoude; 7. Staveren; 8. Lemmer: 
9. Woudsend; 10. ri"--bird; I 1. Langweer; 12. 
Leeuwarden; 13. d'Hal 4Maen, Drachten; 14. 
De Twee Gebroeders echten. 

Ongeveer 40 jaar had Krist meegewerkt aan het Skûtsjesilen in Top 12 
maken. 
skûtsje om het altijd maar weer wedstrijdklaar te Voorzitter A. Brinksma van de SKS deelde m 

Voorzitter A. Wester moest nog van een trouw dat het skûtsjesilen voor volgend jaar in de T 

gezicht achter de kommissietafel afscheid 	12 staat van het Nederlands Bureau v 

nemen. Burgemeester B. Holtrop vertrekt na 13 	Toerisme. Dit betekent dat er in het buiten 

maal namens het gemeentebestuur de schippers veel aandacht aan besteed zal worden. 
en bemanningsleden welkom geheten te hebben Volgende week zullen al 8 Amen 
naar het Brabantse Oosterhout. journalisten komen kijken evenals een 

In 	zijn welkomstwoefrd zei burgemeester schap van 22 Chinezen. 
Holtrop blij te zijn dat Lammert Zwaga het roer De heer Brinksma zei dat S. Krist 
van de te vroeg overleden Rienk Zwaga van het Grouster kommissie vorig jaar een o 
Leeuwarder skûtsje had overgenomen. Er ding van WVC had ontvangen. 
wonen nu 2 skiltsjeschippers in Grou plus nu ook meedelen dat de SKS besloten ha 
de oud-schipper Lodewijk Meter. van verdienste te benoemen. 1-li 

Hij had het een voorrecht gevonden om als maar was er altijd om te zorgen dat de wedstrijd 

burgemeester. wat te zeggen op deze bijeen- kon doorgaan, zei Brinksma. 

komsten en dacht wel dat de toekomstige Hij nam ook afscheid van burgemeester Holtrop. 

namens de SKS. Hij bood een a I,  t;^r- • 

burgemeester ook, bereid zal zijn deze traditie U bent altijd van harte welkom bij de 
voort te zetten. A. Wester wenste burgemeester skdtsjewedstrijden in de komende jaren, zei hii 	 Strijd ende 

GROD - 	
sktitsiestlen is 

Holtrop „folie lok en seine" in Oosterhout. 

zaterdag Gron begonnen met een spannende wedstrild:
ereplaatsen 

 
Veen skiitsjes strijden deze en volgende week op de Friese waterer eker Pan 

de SKS-

. 	
Joost« en Grouster 

karnpioettswitnpel 	

skatsje leken op de hoogste 
	

af te stevenen, maar schipper Douwe Visser v an De Si 

Anne lnerkstra en Berend Mink. in de slotfase de loef af. 

het Grouster 	— 	 ann 
Gr _ 	• 

Skasjesilen begin.t 	
0u  et sP 



Het sku^tsje'It Doarp Grou'  
weer veilig in thuishaven 
Grou-Donderdagmiddag 6 augustus jl. was de beslissing al gevallen. Het kon 
niet meer misgaan. Het skûtsje van Grou stond op een hele mooie tweede 
plaats in het eindklassement van het S.K.S. 1992 en daar was niet meer aan te 
tornen, wat er ook gebeurde. 
Het skûtsje van Heerenveen was ook diezelfde middag al zeker van het 
kampioenschap. 
Op grootse wijze werd zaterdagavond rond half acht, Berend Mink en zijn 
bemanning binnengehaald door een duizendkoppig publiek. Onder een 
oorverdovend, scheepsgetoeter werd het skûtsje binnengeloodst aan de kade 
nabij hotel Oostergo, waar het muziekkorps 'Apollo' het Friese volkslied 
speelde, waarna het gehele gezelschap in de muziektent op 't Grien officieel 
gehuldigd werd. 	 . 
Voorzitter Wester feliciteerde de bemanning van het skûtsje, bestaande uit 
schipper Berend Mink, Joop Mink, Johannes Mink, Jitze Mink, Bernie 
Höoghiemster, Wietse Kaastra, Wim de Waart, Douwe Visser (niet die van 
Sneek), Kees Steneker, Jan Feike Hoekstra en Marten van der Wagen, en zei 
verder dat Grou op deze manier toch nog eens positief in het nieuws komt. 

Skûtsje Grouw 
blijft verbazen 

STAVOREN, maandag 
Grouw vaart en vecht als 

David tegen de Goliaths. Met 
de kleinste skûtsje van de 
vloot (16,86 meter) leek 
schipper Berend Mink deze 
zomer kansloos op de Friese 
wateren. Maar tot ieders ver-
bazing zeilt Grouw telkens 
in de frontlinie. Zaterdag bij 
Stavoren zeilde de skûtsje 
naar de overwinning en naar 
de tweede plaats in het alge-
ineen klassement achter lei-
der Heerenveen. 

Uitslag: 1. Berend Mink, Grouw; 2. Teake 
van der Meulen, Woudsend; 3. Tjitte Brouwer 
Szn., Heerenveen; 4. Anne Tjerkstra, Joure; 5. 
Eldert Meeter Lzn., Huizurn; 6. Lammert Zwa-
ga, Leeuwarden; 7. Jelle Reijenga, Lemmer; 8. 
Douwe Visser, Sneek; 9. Jeen Zwaga, Eerne-
woude; 10. Wiemer Hoekstra, Drachten; 11. 
Eldert Meeter Szn., Boisward; 12. Meindert de 
Groot, Stavoren; 13. Tjitte Brouwer Jzn., 
Langweer; 14. Pieter Brouwer, Drachten Hal-
ve Maen. 

Klassement (slechtste resultaat): 1. 
Heerenveen 16.8 (5); 2. Grouw, 19.9 )6); 3. 
Woudsend 30 (9) ; 4. Joure 33 (8) , 5 
Lemmer 34.9 (12); 6. Eernewoude 359 (14); 
7, Huizum 39 (10); 8. Sneek 39.9 (14); 
9.Leeuwarden 54(12); 10. Langweer 58(13); 
11. Stavorerr 60 (12); 12. Bolsward 64 (14); 
13 Drachten Halve Maen 65(14); 14. Drach-
ten 77(14). 

- 	LEMMER, donderdag 
Een fantastische skûtsjesi-

lerij op het IJsselmeer bij 
Lemmer heeft gisteren dui-
zenden mensen van start tot 
finish geboeid. De commissie 
Leeuwarden, die als gewoon-
lijk de eerste dag op Lemmer 
organiseert, had een goede 
zandloper-route 	uitgezet, 
waarin twee kruisrakken za-
ten. Schippers en beman-
ningsleden konden volop de 
juiste slagen uitkienen. 

Winnaar werd Anne Tjerk-
stra (Joure), die van meet af 
op kop lag. In tegenstelling tot 
voorgaande 	wedstrijden 
stond hij die positie door tak-
tisch sterk zeilen niet meer af. 
De spanning in het klasse-
ment kwam iets terug omdat 
Berend Mink (Grouw) als 
tweede en klassementsleider 
Tjitte Brouwwer Szn (Hee-
renveen) als vierde eindigde. 
Brouwer heeft daar terrein 
voor moeten winnen, evenals 
Jelle Reijenga (Lemmer), die 
op het thuiswater derde werd. 

De Sneeker Pan klasseerde 
zich als vijfde, na als derde uit de 
startblokken te zijn gegaan. Tjitte 
Brouwer van Heerenveen maakte 
opnieuw veel indruk door van 
een zesde op te rukken naar een 
derde plaats. Berend Mink van 
Grou is echter de grote verras-
sing. Hij handhaaft zich met een 
vierde stek in de top van het klas-
sement. Als de wind aan de zwak-
ke tot matige kant blijft, gooit de 
33-jarige schipper van It Doarp 
Grou hoge ogen. Het Langweer-
der skütsje haalde op zijn thuis-
water een knappe zesde plaats. 
Joure viel na een goede start 
terug, en eindigde op een zevende 
plek. 

,,Op het grootste water won het kleirste scheepje 
'groots', waar het nog nooit had gewonnen en dit 
was tevens de eerste overwinning van Berend 
Mink. Waarna een applaus volgde. Ook werd 
geapplaudiseerd voor het kampioenschap van 
Fleerenveen en een derde plaats voor Joure. 
Tevens werden de vrouwen van de bemanning 
in de bloemetjes gezet, want zonder de inzet van 
hen was dit zeker niet geslaagd. 
,,Volgend jaar een plaatsje hoger", luidde het 
slotwoord van Wester aan het adres van 'Doarp 
Grou'. 



Berend Mink blijft zeilen, maar wel „gewon om te genietsjen". FOTO CATRINUS VAN DER VEEN 
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Schipperen tussen folklore en topsport 
Sktitsjenestor Be-
rend Mink zwaait 
af. De gedreven 
gevoelszeiler blikt 
terug op een heel 
leven skûtsjesilen. 
Hij zag de `sileriV 
veranderen. „It is 
net allinne folk-
loare mear, it 
slacht oer nei top-
sport. Ik bin heal-
wei hingjen 
bleaun, tink ik." 

TON VAN DER LAAN 

D eze week kregen vader Be-
rend (57) en zijn zonen 
Joop (28) en Albert (26) 
een passend afscheidsca-

deau. Ingepakt in Fries cadeaupapier 
werden er drie luxe scheerapparaten 
bezorgd op de werf van de familie 
Mink in Grou. Vrouw Geartsje kreeg 
een groot bos bloemen. 

Cadeautje van Philips uit Drach-
ten, eigenaar van skûtsje D'Halve 
Maen, waarop Mink de laatste zes 
jaar schipper was. Vorige week kon-
digde hij aan te stoppen. 

Berend Mink, zoon van Joop, 
vindt het om meerdere redenen 
mooi geweest. „Tiden hawwe tiden. 
Ik rin tsjin de sechtich oan. Ik ha alles 
meimakke. Der is mear yn it libben." 

De skátsjecarroussel die in het na-
jaar op gang kwam met vier schip-
perswisselingen, zette Mink ook aan 
het denken. „Der komme no ek jon-
ge skippers by. Lykas Sytze Brouwer 
(naar Heerenveen, red.) en Willem 
Zwaga (naar Leeuwarden). Se hawwe 
likernOch de áldens fan myn áldste 
soan. Ik wit noch dat Sytze en Wil-
lem berne binne. Ik ken harren hei-
ten al ijirtich jier. Dan tinkst wol: 
myn tiid is no wol om." 

In 1973 stapte Berend Mink, toen 
net 14 jaar, voor het eerst op een 
skûtsje, om — met enkele korte pau-
zes — pas in 2016 weer af te stappen. 
In 1976 kwam Berend bij vader Joop 
aan boord, op het skûtsje van Grou. 
In 1988 volgde hij zijn vader op als 
schipper. Toen hij werd aangesteld 
was hij 27 jaar oud, de jongste schip- 

per ooit. Hij bleef tot 2005 en vierde 
in 2000 en 2001 zijn grootste succes-
sen, door twee keer kampioen te 
worden met It Doarp Grou. Na een 
paar jaar rust stapte hij als adviseur 
bij zijn broer Jitze aan boord. In 2011 
werd hij schipper op D'Halve Maen. 
Mink: „Ik soe trije jier bliuwe, it bin-
ne der seis wurden." 

Dat Mink op zijn 27ste schipper 
werd, zegt veel over een van de beste 
skátsjesilers die de SKS heeft ge-
kend. Over zijn vroege debuut aan  

het helmhout zei Mink ooit: „Wy 
Minken meie graach leare. Ik hie 
myn eagen goed de kost jOn. Ik wist 
wat ik woe en ik wist hoe't ik it ha 
woe." 

Het is een uitspraak die bij Mink 
past. De gedreven gevoelszeiler pre-
dikt dat zeilen een ervaringssport is 
en hij is er zelf het beste voorbeeld 
van. In het SKS-vleugelklassement 
(eeuwige ranglijst met de best pres-
terende skátsjeschippers ooit) be-
hoort Mink tot de top tien. Hij won  

22 wedstrijden en eindigde 66 keer 
bij de eerste drie. 

De laatste jaren ging het minder 
goed. „Fan de late seis jier hie ik 
mear ferwachte", zegt Mink. „We 
hawwe te min by de earste trije syld 
en yn it klassemint bin ik mar ien 
kear by de earste sán einige. Dat is 
net goed genóch." 

Mink ziet de sport veranderen. Er 
komt de laatste jaren meer bij kijken 
dan alleen zeilen op gevoel en erva-
ring. De schipper haalt schippers aan 

'Ik ha myn tijd 
hem. Ik ha alles 
meimakke en 
belibbe' 

die 's winters met hun bemanning 
doortrainen met een mental coach, 
of schippers die in de feesttent een 
dienblad water in plaats van bier ha-
len, omdat er de volgende dag weer 
gepresteerd moet worden. „Ik bin yn 
'e wedstriden en trainingen bloedfa-
natyk. DérbOten bin ik gemoedlik. 
Dan tink ik der net om oft de beman-
ning wol of net noch in ekstra bierke 
pakt." 

Elke schipper benadert het skût-
sjesilen anders. „It is net allinne folk-
loare mear. It slacht oer nei topsport. 
Dat is gjin minne Ontwikkeling, mar 
it freget in protte fan eltsenien. Ik 
kin it noch wol dwaan. Mar it wurdt 
dreger. Der wurdt folle mear fan dy 
frege. Nimmen sit stil. Eartiids wiene 
wy sunich foar de kommisje. No 
moatst as kommisje meidwaan, oars 
heakkest Of." Mink maakte de stille 
overgang van folklore naar topsport 
van dichtbij mee. Hij kent beide we-
relden. „Ik bin healwei yn 'e topsport 
hingjen bleaun, tink ik." 

Mocht Mink nog een jaar zijn 
doorgegaan, dan had hij met een an-
der trainingsritme te maken gehad. 
„Wy trainden eltse woansdeitejOn 
en sneintemoarn. Dat lêste woe ik 
net mear. Is it wykein wer fol. Mar 
oan de oare kant, eins moatst de hie-
le snein traine. Dan kist meidwaan 
om it kampioenskip." 

Mink kan daar nu makkelijker 
naar kijken, zegt hij. „Ik ha alles mei-
makke. Bin twa kear kampioen wur-
den. Ik hoech sa nedich net mear." 

In de huidige skátsjevloot zijn er—
samen met Mink—drie schippers die 
SKS-kampioen zijn geworden. Dou-
we Visser (Sneek, 9 keer), Douwe Vis-
ser (Grou, 3 keer) en Dirk Jan Reijen-
ga (Joure, 1 maal). „Dy skippers fan 
no binne happich. Dy wolle der mear 
foar litte. Dy tiid ha ik hán." 

Nu is het tijd voor andere dingen, 
weet Mink. „Der binne genóch plan-
nen." Er zijn ideeën om het familie-
bedrijf, watersportservice Berend 
Mink, uit te breiden. „En eins ha ik 
wol wer nocht om mei myn frou de 
Snitswike te silen. Yn 'e trapeze yn in 
valkje en lekker sile mei moai waar. 
Net  om 'e winst, mar ek net om lêste 
te wurden. Gewoan om te geniet-
sjen." 

Mink is een 'bern fan it wetter'. „Ik 
bin myn hiele libben op it wetter. Ik 
sil der gjin Ofskied fan nimme. Fan it 
skûtsjesilen ek net. Ik sil gjin skipper 
mear wurde, dat wol ik net mear. 
Mar ik sil hjir en d& wolris opdake." 
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Op'e wize fan:St.Pieterferske:Sint Piter komt(H.Feenstra-de Jong) 

As it elke wedstriid wer foar de wyn giet 

en der op'e mar in moaie pflster stiit. 

As de wyn tiit de goeie hoeke waait 

En us skfltsje gauris yn it foarein leit. 

REFREIN: 
Ja dan wurde we kampioen 
Ja dan wurde we kampioen 
Dan wur'de Grousters kampioen. 

2x 

Eventueel aangepaste tekst:b.v. 

As de froulju eitse dei wer krimmenearre, 

dat de maniju niks prestearre. 

As se alle dagen wer efter aan lizze 

No dan kinne we no wol fst sizze. 

REFREIN: 

Sa wur'we gjin kampioen 
Sa wur'we gjin kampioen 
Nee sa wurd Grou nea kampioen 

2x 
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Skûtsje Doarp Grou SKS-kampioen 2017! 

Foto Jikkie Cats 

GROU - Het skûtsje van Grou is op 
vrijdagmiddag 18 augustus kampioen 
van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen 
(SKS) geworden. De platbodem haalde 
met 28.8 de minste punten en hield 
daarmee de overige kanshebbers voor 
het kampioenschap (2. Heerenveen, 

33.8 punten en 3. Sneek met 35.7 
punten) op afstand. Douwe Azn. Visser 
en zijn bemanning wonnen na een 
spannende en enerverende wedstrijd 
op de Snitser Mar. Want snel na de 
start hees schipper Auke de Groot 
(SCidwesthoeke) de protestvlag tegen 

Grou. Helaas sloeg het `Staverse' 
skûtsje gedurende de strijd om. De 
Groot had kort daarvoor echter de 
rode protestvlag laten weghalen, maar 
dat wist men gedurende de finish op 
het achterdek van Doarp Grou niet. 
Akkrum behaalde de dagoverwinning. 

Zaterdagavond 19 augustus om 20.00 
uur meerde het Grouster ski-Asje met 
haar bemanning aan bij Hotel Ooster-
goo, waarna schipper en bemanning 
gehuldigd werden op het Halbertsma's 
Plein. 



Een bootje bouwen in Spaarndam (2) 

SIdpkesilen in Grou 
Tekst en foto's Tom Eijkman 

'Ze worden niet aan een touwtje gehouden, maar zeilen vanzelf, 

keeren bij het riet om en worden worden steeds op eenigen 

afstand door den kleinen eigenaar in het (roei)bootje gevolgd, die 

soms veel werk heeft om het vaartuigje bij te houden. Totdat op 

een mooien Zondag door de Zeilvereeniging 'Lyts Frisia' een wed-

strijd voor 'klompen' wordt uitgeschreven. Eene advertentie met 

de bekendmaking der klassen: holle plankstikken, folie plank-

stikken beneden en boven de 5 5 c.M. en 'klompen' gaat vooraf 

( ... )' aldus de Watersport in 1913. Lyts, inmiddels KWV Frisia 

bestaat nog steeds en ook het 'skipkesilen' voor de jeugd vindt 

nog plaats. Op naar Grou. 

Rectificatie op deel i 
Karkiet 
Het model Karkiet of Karrekiet is niet van 
Van Oudgaarden, zoals abusievelijk in deel ï 
staat vermeld, maar van Werumeus Buning, 
een professionele model- en maquetebou-
wer uit Enschede. 

Zeilklomp Markikkert op snelheid, Grouw, 
juni 2009. 

Model zeilen in Friesland, een verkenning 

In maart 2009 ben ik met mijn zoon in Grou bij 
Roei Westervoor een Splash. In het museum de 
Trije Gritenijen in Grou zie ik aanvankelijk 
niets over skipkesilen en ook de vrijwilligster 
daar kan me niet verder helpen. Dan ontdek 
ik in een kast een mooie, geheel houten 'grut-
te holle', waarschijnlijk een recente donatie 
aan het museum. 
In het streekmuseum van Burgurn bekijken 
we de Bulthuis-modellen (SdZ 2003.8). Een 
van de jachten, Pjut, is gebouwd in 1927 door 
Rommert Talman, een neef van Hendrik Bult-
huis. Ter gelegenheid van vijftig jaar BM zijn 
er begin jaren tachtig nog eens veertig bouw-
pakketten van dit model gemaakt. Met twaalf 
daarvan, voorzien van radiografische bestu-
ring, zijn nog een paar jaarwedstrijden gehou-
den door de Watersportvereniging Bergu-
mermeer in de vijver van het park in Burgum. 
In Noardburgum, ten slotte, brengen we een 

De Friese zeilklomp, gemaakt door de auteur, 
Haarlem, 2010. 
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KWV Frisia 
Koninklijke Watersport Vereniging Frisia is 
een wedstrijdorganiserende vereniging zon-
der jachthaven of clubhuis. De oorsprong 
van de vereniging ligt in i86o, als zeilveree-
niging Frisia wordt opgericht voor het orga-
niseren van een jaarlijkse 'hardzeilpartij'. In 
1900 wordt een Lyts (= klein) Frisia opge-
richt voor de Organisatie van een tweede 
wedstrijd. Ter gelegenheid van haar hon-
derdjarig bestaan wordt Frisia in 1960 het 
praedicaat Koninklijk verleend. In 1972 

gaan de twee verenigingen samen in KWV 
Frisia. 

Het bestuur van Jong Frisia, jaren twintig. 

 

Boven en onder: Optocht Jong Frisia door Grouw, vermoedelijk jaren dertig. 

bezoek aan klompenmaker Scherjon. Samen 
met Hans Terpstra heeft hij specifiek voor het 
zeilen een klomp ontwikkeld. De Friese zeil-
klomp wordt als compleet bouwpakket ver-
kocht en officieel erkend door de Noord 
Nederlandse Watersport Bond. Sinds 1996 
hebben naar schatting al 7.000 klompen hun 
weg gevonden naar diverse, meest Friese, 
plaatsen. Ook elders, zoals bijvoorbeeld in 
Warmond, wordt jaarlijks een kleine vloot te 
water gelaten voor een kinderfestijn. Voordat 
we hier afscheid nemen, laat hij me nog wat 
kopieën zien uit een oud boekje met de titel 
"Van scheepje zeilen en schuitje-varen". Dat 
moet ik nog eens op de kop zien te tikken. 

Ymkje, Lytse Holle, gemaakt door Fokke de Vries, 
Grouw, 1926. 

Enkele weken later wordt ik gebeld door de 
conservator van het museum in Grou, 
mevrouw Visser. Zij vertelt me dat ze een aan-
tal modellen in depot heeft staan en stuurt me 
een artikel uit 1934 over de historie van het 
skipkesilen in Grouw. 

Skipkesilen te Grouw 

Het gebruik dat jongens onderling wedstrij-
den met zelfgemaakte bootjes houden, is - in 
1934 - al zeker honderd jaar oud. In 1902 
wordt al gesproken van een indeling in klom-
pen, holle en volle en worden wedstrijden 
besloten met een optocht door de buurt, waar-
bij 'scheepjes en vlaggen worden rondgedra-
gen en de kelen niet gespaard'. In 1907 wor-
den de wedstrijden onder de hoede genomen 
van zeilvereeniging Lyts Frisia. De Leeuwar-
der Courant van 1908 beschrijft het vaandel 

dat voorop in de optocht gaat: 'Het toont een 
schip, een man met geweer (de keurmeester) 
en het opschrift Jong Frisia, Grouw, 1905'. 
Omstreeks 1920 verflauwt de belangstelling 
en in 1921 worden geen wedstrijden meer 
georganiseerd. In 1923 houden een paar jon-
gens een wedstrijd 'met de noodige ruzie 
erbij'. Een paar omstanders grijpen in en twee 
van hen besluiten later dat jaar om (weer) een 
vereniging Jong Frisia op te richten voor het 
organiseren van modelwedstrijden. Tot aan 

1954 zijn er vermeldingen van Jong Frisia in 
de Leeuwarder Courant te vinden. Daarna 
lijkt de vereniging een zachte dood te sterven, 
tot zij in 1972 weer wordt vermeld in de fusie 
van Frisia en Lyts Frisia, maar nu als onderaf-
deling voor het skipkesilen. 

Skipkesilen anno 2009 

De jaarlijkse wedstrijd skipkesilen in Grou 
vindt de laatste jaren plaats op de tweede 
zaterdag in juni. Bij aankomst valt m'n oog 
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Ansichtkaarten niet poststempels uit 1913 en 1914. 

De start van de groote holle plankstukken onder den klokslag van St. Pieter is altijd een 
gewichtig moment. 

Foto's en kaarten verkregen uit collectie B. Lageveen. 

meteen op de specifieke vorm van een groot 
aantal modellen; deze is precies hetzelfde als 
van de (mini-)Kaper van Loes. Dat kan geen 
toeval zijn. Verder zie ik een aantal Scherjon-
klompen. Ik maak kennis met Jan Feike Hoek- 

stra, bekend van het skûtsjesilen, die een Buit-
huis-model van een vriend en een Grutte 
Holle uit de familie van zijn vrouw bij zich 
heeft. 
In Friesland zijn geen bootjesclubs, is er geen 

De enige Grutte Holle in Grou, in juni 2009. 

sprake van kinderen 'van de straat halen' en 
'iets bijbrengen', maar vooral van zieltjes win-
nen voor het wedstrijdzeilen. Traditioneel 
wordt in Friesland gebouwd door kinderen, 
maar ook door vadersen grootvaders. Geva-
ren wordt alleen door kinderen, oorspronke-
lijk tot maximaal twaalf jaar. Bij de speeltui-
nen rond Amsterdam is het uitgangspunt dat 
kinderen varen met zelf gebouwde schepen 
en ellc jaar met het product van afgelopen win-
ter aan de start verschijnen. In Friesland 
wordt jaren, soms generaties gevaren met het-
zelfde model. Ik kijk naar de wedstrijd met de 
scheepjes. Net  als in Spaamdam is de traditie 
tot een gezellige familiedag geworden, waar-
bij de formele wedstrijdelementen een min-
der grote rol spelen dan vroeger het geval was. 
Tussen de modellen van veelal recente datum 
ontdek ik nog enige echte zeilklompen, waar-
onder een zeer fraai exemplaar voorzien van 
de naam Markikkert en het jaartal 1935. "Die 
is van Bakker Andringa; hij woont hier vlak-
bij. U kunt er zo even heen lopen, doe maar." 
Ik doe het. 

BakkerAndringa 

Aan het hek roep ik Bakker Andringa aan, die 
op het terras de krant zit te lezen. Ja, inmid-
dels is hij vijfenzeventig en runt zijn zoon de 
zaak, dus nu is er wel tijd om even een praat-
je te maken. "Begin van deze eeuw is Grouw 
volledig omgeven door water en praktisch 
alleen over water bereikbaar. De boeren, de 
middenstand en ambachtslieden hebben alle-
maal scheepjes voor het transport van dieren, 
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Ljibbe Stelwagen 
Als boerenzoon opgegroeid vlak bij het water 
en dicht bij de werf De Polle voelde hij meer 
voor de scheepsbouw dan voor het boerenbe-
drijf. Als kleine jongen bouwde hij eerst 
molens en vervolgens ging hij van klompen 
prachtige scheepjes bouwen. Op 14-jarige leef-
tijd kwam hij bij baas Willem Postma op de 
werf De Polle. Het bouwen van schepen leerde 
hij hier, maar ondertussen werd er 's avonds op 
de tekenschool het vaktekenen geleerd. Veel 
heeft hij in het berekenen van de ligging der 
schepen, enzovoort, geleerd van Dokter Schou-
Stra. Ljibbe Stelwagen was de ontwerper van 
de Top en de Aspirant. Met Skûtsjesilen was 
het Ljibbe Stelwagen die in de protestcommis-
sie zat. Voor de NNWB zat hij in de Technische 
Commissie. Ook was hij secretaris van Lyts 
Frisia en voorzitter van GWS. Van de welbe-
kende Meteoor-scheepjes voor de kinderen 
heeft hij er vele gebouwd ( ... ). 

Uit een toelichting op de Ljibbe Stelwagen-
Cup, verzeild op de Flits-wedstrijden van 15  en 

	 ) 

16 juli 2972, opgenomen in het jubileumboek 
Onder wapperende wimpels door de Grouster 
weagen, KWV Frisia 125 jaar, 2985 

ODLZtII.JACH .MEÎtOOR   

R. 

goederen en mensen. Ook de bakker maakt 
gebruik van een boot om brood op meer afge-
legen plaatsen te bezorgen. En wat is gemak-
kelijker dan daarvoor een zeil te hijsen als de 
wind het toelaat? Niet zo verwonderlijk dat 
ieder kind vertrouwd met water en bootjes 
opgroeit en dat jongens voor hun vertier ook 
veelronden op het water ronddwalen. De zeil-
klomp heb ik gekregen voor m'n eerste ver-
jaardag van een oom en hij is gemaakt door 
scheepsmaker Ljibbe Stelwagen. Als kind heb 
ik vele wedstrijden met de klomp gezeild en 
ook vele prijzen gewonnen. Zo is er ook eens 
een Fries kampioenschap verzeild, met deel-
nemers uit Leeuwarden, Warga en Grouw. 
Daarvoor was een gouden medaille doorprins 
Bernhard ter beschikking gesteld en een zil-
veren door de Commissaris van de Koningin. 
De laatste heb ik gewonnen. Ik heb 'maan het 
Fries Scheepvaartmuseum in Sneek gegeven 
en te zijner tijd moet de Markikkert daar ook 
maar heen. 
Het verhaal gaat dat de zeilklomp Markikkert 
de linkerklomp is van een paar waarvan 
koningin Beatrix de andere heeft. Dat komt zo: 
toen de Koninklijke familie een bezoek aan 
Friesland bracht met de Piet Hein, rond 1948, 

werd ook Grouw aangedaan en bij die gele-
genheid is een zeilklomp aan prinses Beatrix 
aangeboden. Ik ben benieuwd of die klomp 
ooit heeft gezeild en waar die is gebleven. 

Het skipkesilen is oorspronkeliijk bedoeld om 
de jeugd enthousiast te maken voor het wed-
strijdzeilen. Nou, dat is bij mij goed gelukt, 
want ik heb later fanatiek wedstrijden gezeild 
in allerlei klassen, waaronder de GWS schou-
wen. Als je in de Dorpsstraat een blik werpt in 
de bakkerszaak, dan zie je wat ik bedoel. 
Tegenwoordig wordt voornamelijk gevaren 
met klompen van Scherjon en Frisia-jachtjes, 
een polyester uitvoering van het origineel 

'Mans'hoge zeilklomp met trotse eigenaar. 

Meteoor, ontwerp L. Stelwagen, 1944. 

houten scheepje Meteoor. De Meteoor is een 
model naar een ontwerp van Ljibbe Stelwa-
gen, uit 1944. Ljibbe noemde al zijn zeilsche-
pen Meteoor, vandaar Om de drempel voor het 
maken van een modelscheepje te verlagen, is 
er in de jaren zeventig een polyester rompje 
gemaakt naar hetzelfde model. Ter stimule-
ring van het modelzeilen worden bouwpak-
ketten van Frisia-jachtjes als prijs, bijvoor-
beeld voor een tekenwedstrijd, op scholen uit-
gereikt. Binnen de zeilvereniging worden af 
en toe ook wel kleine series doorvolwassenen 
gemaakt, die dan kant-en-klaar kunnen wor-
den gekocht. De tekeningen van de Meteoor 
heb ik hier. Je mag ze wel lenen." 

De middag gebruik ik om de modellen in het 
depot van het museum in Grouw te bestude-
ren. Ik mag er zelfs enkele mee naar buiten 
nemen om te fotograferen. 

Na lang zoeken vind ik inde Leeuwarder Cou-
rant de vermelding dat in augustus 1947 de 
zeilklomp Marijke, een 'fraai groen bootje met 
een sierlijk tjottertuigje', wordt aangeboden 
aan de drie prinsessen Irene, Margriet en Beat-
rix, ter gelegenheid van de doop van prinses 
Marijke (later Christina). Contact met het 
Koninklijk Huisarchief levert helaas niets op 
over de huidige 'thuishaven' van Marijke. 
(wordt vervolgd) 	 tip  
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Meer dan 100 jaar bestond de traditie om op de jaarlijkse Frisia-hardzeildag het Bestuur per 
muzikale optocht 's morgens vóór de aanvang uit de woning van de voorzitter af te halen. 
Op bovenstaande foto geschiedt dat in de Parkstraat bij huize K.J. Mulder. 

t V.l.n.r. Vaandeldrager Willem Feenstra, commissaris Jan de Wal, voorzitter Klaas Mulder, 
;penningmeester Gauke Bakker, secretaris Jan de Vries en commissaris Jan v.d. Schaaf. 



Zeilvereniging „Lyts Frisia" 
GROUW 

sekretariaat : Kievitstraat 41 



eseS, 

Een aantrekkelijk Programma  
Twee uitstekend geslaagde dagen  

De Grouwster zeilvereeniging „Frisia" 
kan met zeer veel genoegen terugzien op de 
viering van haar 75-jarig bestaan. Want het 
weer heeft voor de volle honderd procent 
medegewerkt. En aangezien het een zeilver-
eeniging niet gegeven ie een behoorlijke ju-
bileumviering binnenshuis te doen afloosien, 
moest wel een programma worden opge-
maakt; dat stond of viel met het weer. 
Er zijn weken en maanden van stoere,voor: 

bereiding noodig geweest om alles voor el-
kaar te krijgen. Want het bestuur van Friste 
heeft zich niet met een Jantje van Leiden 
van dit jubileum willen afmaken. Neen, het 
heeft geegd: het moet een programma wor-
den, de vereeniging en het jubileum waar-
dig, én het is daarin volkomen geslaagd. 
Grouw heeft twee hoogtijdagen beleefd, 
waarover door de bezoekers zeker nog lang 
zal worden gesproken. 

* * * • 
DE EERSTE DAG. 

Zaterdagmorgen. 
Ws zagen naar buiten en begrepen het niet. 
Vrijdagavond was 't, wat men noemt, ekrousk 
waer. Harde wind, koud, met korte, maar 
niettemin felle regenbuien en de luchten 
voorspelden weinig goeds. En de weerberich-
ten waren niet beter. Doch deze Zaterdag-
morgen keken onze slaperige oogen in een 
blauwe lucht, bijna onbewolkt en de zon 
Straalde in milde gloed. Was dat niet even-
tjes een boffer voor Grouw? 

Toen we in het waterdorp arriveerden, 
zagen we niet anders dan fleurige gezichten 
en bij het wisselen van de groeten kon me-
nig voorbijganger niet nalaten te zeggen, dat 
„it mei it waer mar bést biteard wier." 

Op het meer en de Ee's ontwaarden we al 
vele- witte zeilen; de zon deed het water 
flikkeren en schitteren en zette de roode 
daken der nieuwe woningen aan de Meerweg 
in een felle gloed. Grouw kreeg langza-
merhand weer het aanzien van een hardzeil-
dag. Op de grijze toren wapperde de geel-
blauwe Frisia-vlag; in het centrum stonden 
de spullen en tenten van de kermis — nu 
nog alle met neergelaten doeken. Op het 
groot eiland, de Startpolle, waaiden de vlag-
gen breeduit, de rood-wit-blauwe, de Frisia-
vlag,, de skeane banen en de pompeblédden. 
(Ine het Pikmeer en de andere plassen ga-
ven de groene boschjes, de weilanden en de 
wuivende rietkragen een keurige entourage, 
en boven dit alles was een prachtige hemel-
koepel gespannen niet een immer wisselende 
bewolking ,en een stralende zon. Daarbij 
woei een „aerdig suchje" — dus: ideaal 
hardzeilweer. 

Kampisenswe,dstrijden 7.10 M. klasse 

Carmen (9); Li (8); Sperwer (7); Elise (6); 
Irie (5); Stormvogel (4); Mary (3), Corinja 
(2) en Ral (1). De Friezen maakten dus 38 
en de Groningers 17 punten. 

le kampioenswedstrijd larken. 
Om 2.15 startten de 16 uit den selecte-

wedstrijd geplaatste larken. Deze start was 
buitengewoon keurig. 

De strijd om de eerste plaats ging tus-
schen „Utflecht", „Trewes"„,Poask" en 
„Arrow". 

Hoewel „Poask" op de eerste route aan 
den kop lag, stevende „Utflecht" voorbij eri 
passeerde daarna het eerst de startlijn. 

„Utfleeht" bleef de leiding houden en ging 
ook na de tweede route als eerste tusschen 
de vlaggetjes door, maar in de derde route 
zakte ze af. Hierdoor werden „Trewes" en 
„Poask", die voortdurend als tweede en 
derde lagen, eerste en tweede. 

De uitslag van dezen eersten Kampioens-
wedstrijd is dus: 

1. „Trewes" van S. v. d. Meer te Leeuwar-
den; 2. „Poask" van H. Geveke te Leeuwar-
den; 3. „Utflecht" van F. Dijkstra, Sneek; 
4. „Arrow" van B. J. Gros Dzn. te Leeu-
warden. 

DE MAALTIJD IN HOTEL OOSTERGOO. 
Om halfacht bood het bestuur van „Frieia" 

een maaltijd aan aan besturen van zuster-
vereenigingen in de provincie, jury, het ge-
meentebestuur en enkele andere genoodig-
den. Ongeveer 45 personen zaten aan tafel. 

Nadat een dronk was gewijd aan de leden 
van het Koninklijk Huis, gevolgd door het 
zingen van het Wilhelmus, deed de secre-
taris, de heer H. B. Halb er tem a, mede-
deeling van de ingekomen gelukwenschen 
en andere blijken van belangstelling in het 
jubileum van „Frieda". V.V.V. van Leeuwar-
den schonk eep plaquette voor het nieuwe 
vaandel, evenzoo de z,eilvereen. „Oostergoo". 

Behalve de in het programma genoemde 
medailles ie mede nog een medaille toege-
zegd van de zeilvereen. Langweer, een 
mooie, die een volgende maal zal worden 
verzeild. 

Telegrammen van gelukwenschen werden 
voorgelezen van het eerelid Tj. Kuperus, 
van de zeilver. „Zeven Wouden" te Lemmer 
en van den oud-voorzitter Hidde van der 
Ploeg te Apeldoorn. De zeilver. Speek, de 
Sneeker Zeilclub, de zeilver. te Jura, de 
Veenhoop en „de Meeuwen" te Leeuwarden 
vereerden de jubilaresse bloemen. 

De voorzitter, de heer K., J. Terpstr a, 
zeide het een aangename taak te achten alle 
aanwezigen namens bestuur en feestcom-
missie van harte walkom te heeten. In de 

De skiltsjesilers zijn feitelijk de pioniers va 
de hardzeilerijen en het is deze commissie 
die deze zeilerijen weer heeft teruggeroepe 
naar het milieu, waar ze behooren: naai  
Grouw en omgeving. En met toenemend suc 
ces. De heer Smit is als voorzitter steeds d 
hartelijke en enthousiaste gastheer, de zie 
van de commissie, van de bijeenkomsten e 
prijsuitdeelingen.. Spr. wenschte den oude 
heer Smit nog vele jaren de leiding toe 
Moge hij even frisch en ambitieus blijven 

De toren in 't licht. 

„TORENZANG" EN VUURWERK. 
Er is des avonds herhaaldelijk gezegd: 

„as wy 't weer for 't bistellen hawn hiene, 
dan hiene wy 't net better winskje kind". 
Want overdag woei er een aardig zeilbriesje 
en tegen den avond ging de wind iets lig-
gen: ideaal weer voor het vuurwerk. 

Doch eerst zou die groote schare wach-
tenden bij de kade en daaromtrent nog een 
bizondere beleving ondergaan. Want om 
kwart vóór tien: daar werd de „Grouster 
toer" in een fel lilt gezet, zoodat hij prach-
tig afstak tegen de donkere lucht en daar in 
de Nomen een sprookje -geleek. 

Zoo een verlichting ..ees all iets ongewoons 
voor Grauw en deze „attractle",.als men het 
zoo noemen mag, werd ten eerste gewaar-
deerd. Het bizondere echter ene, dat direct 
nadat de floodáightlampen waren aangeknipt,  

ten stond het stijf opeengepakt en er was 
geen doorkomen aan. 

Dit zakte trouwens spoedig: de meesten 
zochten het zachte dons op, alleen de ker-
misvierders bleven nog een paar uurtjes 
te pierewieren 	 

* * * 

DE ZONDAG. 
Weer een gloeiende zonnedag zou het 

worden! Er was meer wind, de vlaggen 
klépperden hier en daar. De golven waren 
hooger en daardoor het zonnegeflikker op 
de wateren intenser en levendiger. M 
vroeg waren de pleziervaarders met hun 
scheepjes bezig en op „mar en ie" waren al 
gauw de zeilen geheschen. Van allen kant 
kwam het op Grouw toezetten, schepen en 
kano's en motorbooten. Zon en wind geven 
een fleurich zin en een fleurich zin kweekt 
een gul en ontvankelijk gemoed. Daarom 
was er dezen dag overal vreugde en blij-
heid over de goede gunsten van Moeder 
Natuur. 	. 	• 

Voor dezen dag stonden op .het program-
ma: des morgens 2e kampioenswedstrijd der 
7.10 M. klasse en 2e kampioenswedstrijd 
Lurken: 

De uitslagen hiervan zijn: • 
7.10 M. klasse: 1. „Corrie", van A. van 

Gooi, Homemrts; 2. „Iris" van J.. Helder, 
Paterswolde; 3. ,Carmen" van H. C. Ge-
veke, Leeuwarden; 4: „Li" van dr. W. B. 
v. d. Meer, Leeuwarden. 

Larken: 1. „Trewes" van S; v.d. Meer te 
Leeuwarden; 2. „Arrow" van B. J. Gras Dzn. 
te Leeuwarden; 3. „Poask" van H. Geveke 
te Leeuwarden; 4. „Utflecht" van -P. Dijkstra 
te Sneek. 

UITREIKING NIEUW VAANDEL. 
Om 11 utir verzamelde zich bij hotel Von 

Stralen een menigte volks, die met muziek 
Voorop en vergezeld van de vaandels van 
„Frisia", „Lyts Frisia", . „Jane Frisia" en 
,Oostergoo" in optocht naar den Stations-
weg trok. 

Op dezen weg stond het toen al zwart Van 
menschen, Grouwsters en vreemdelingen; en 
de Grouwster Winkeliersvereniging- maak-
te hier reclame door een spandoek tusschen 
de boomen met aan den eenen kant „Wel-
kom" en aan die dorpszijde „Tot weder-
ziens". 

Ongeveer, in het midden van den Stations-
weg keerde die stoet, om zich te begeven 
naar de woning van den heer K. J. Terpstra, 
den voorzitter van Frisia, waar door een 
achttal bloeiende Friezinnetjes het nieuwe 
vaandel werd gepresenteerd. Op het vaan-
del prijkten reeds de door V.V.V. van 
Leeuwarden- en „Oostergoo" vereerde pla-
quette. en medaille. 

Ten ton dizze jonge froeljee, - jiffer Geartsje 
Sienema, naem it wird en yn in. treflike 

a 

Velen hadden zich een plaatsje verzekerd 
langs de boorden van de Tijnje, dm er op 
zoo'n drukken zeilersdag uitziet als een wa-
ter-Kalverstraat, waar het vooral op de 
spitsuren een druk beweeg is. 

Ook begint in Grouw plankeporting op-
gang te maken. Een amusant gezicht en voor 
wie de kunst verstaat een aangenaam span-
nende bezigheid. Maar wanneer zulks in de 
zeilroute gebeurt, neen dan is het hinder-
lijk en gevaarlijk. 

De middagwedstrijd trok een overmaat van 
belangstelling van de zijde der zeilers, die 
het wel/zeer bijzonder troffen met den wind, 
die bij uiteték gunstig was om spannende 
races te ontketenen. En we hebben ze ge-
zien de schepen in de verschillende klassen, 
die in een uiterst scherpen strijd elkaar den 
voorrang betwistten, die vrijwel gelijk de 
tonnen rondden en elkaar geen centimeter 
toegaven in deze wedstrijden. 

De start van de verschillende klassen was 
zeer fraai. We' noemen die van de regen-
bogen en-zeer speciaal die van de schouwen. 
Dat was inderdaad iets zeer bijzonders. En 
uiteraard was ook de start van de 16 M2 
klasse, welke zeer dicht bezet was, het aan-
zien ten volle waard. 

Wie het verloop van den heden wedstrijd 
zich wil opnemen, die komt oogen en 

handen en ooren te kort. Even van de start 
gaat het 'nog, maar daarna loopen de ver-
schillende klassen doorelkaar. 

We hebben een vast punt genomen 
bij de ton in de Janssloot en daar 
kunnen eonstateeren, hoe mr. Hoekstra met 
Tjerk Hiddes onbedreigd de kop had geno-
men, gevolgd door Kussendrager met Anali, 
en Sirolo en Stormvogel er vrijwel gelijk 
om den toon gingen. 

14oe ook in de A2 klasse de "greote BM-ens 
Velsink met Mascotte den kop had geno-
men en hoewel niet zoo snel sls zijn collega 
uit de Al klasse een geleidelijke voorsprong 
veroverde op Sperwer van Henny v.d. Veen 
en Sip van Zijlstra. 

Een der fraaiste momenten in deze klasse 
was wel toen de Snip van Keidel en de Snip 
van Geursen gelijk met de Willey van Bruin-
sma boord aan boord om den ton in de 
Janssloot -  draaiden. Dat was een ongemeen 
fraai schouwspel. Tukker van Janse en Boe-
merang van Brons gingen op geringen afstand 
van elkaar door en vrijwel gelijktijdig waren 
Foddebosk en Allegro bij den ton, waarbij 
laatgenoemde van eenig windvoordeel han-
dig wist te profiteeren. 

In de 22 M2 klasse was de deelname ge-
ring. Slechts drie deelnemers, waarvan Boe 
den strijd staakte en alleen de beide Lom-
ster jachten overbleven. 

Fraai zeilwerk leverde -de Vries niet de 
Stortebeker. Van start af nam hij den kop 
en zijn voorsprong werd geleidelijk vergroot. 
Helaas raakte hij bij Sijteburen den ton en 
daardoor ontging dezen sympathieken zeiler, 
die zielwelf , voor diskwalificatie kwam aan- 

Na deze uitreiking klank uit veler keel 
het Friesch Volkslied. 

Des voorzitters taak was het vervolgens 
om al de andere prijzen aan de gelukkige 
winnaars ter hand te stellen. Er speelden 
zich hierbij soms aardige tooneeltjes af, 
wanneer het publiek een winnaar „efkes op 
it stoeltsje sette". 

Toen de prijsuitdeeling beëindigd was, 
maakten verscheidene belangstellenden nog 
van de gelegenheid gebruik het bestuur met 
een handdruk geluk te wenschen met dit 
jubileum. 

GONDELVAART. 
Het slot van dit tweedaagscfi zeil- en ju-i 

bileumfestijn was een gondelvaart. 
't Was den geheelen avond zeer druk op 

de kermis, en de etablissementen hadden wel 
wat te doen. 't Was het gewone kermisgedoe, 
zooals dat op iedere andere kermis in elk 
ander dorp het geval is — maar in Grouw 
heeft het een' biZondere kleur, iets karakte. 
ristiek-~wsters, dat niet te besChrijveny 
maar wel de voelen is. 

Tegen halftien werd het op den Meersweg 
aardig druk. In dikke rijen stond het pu-
bliek aan den kant van het meer. 

De Meensweg was door de omwonenden 
schilderachtig geïllumineerd en aan den in-
gang prijkte een doek Met het opschrift 
1860 	Hulde aan Frisist — 1935. Ook van 
de aan den- -wal. gemeerde schepen waren 
enkele met lampionnetjes versierd. Op het 
meer gloeiden overal roede lichtjes; het was 
op dezen, stillen zomeravond een genot hiep 
te zijn. 

Maar een onbeschrijfelijk schoon schouw-
spel werd het, toen daar een sleep booten 
kwam aangevaren en een kalmen rondgang 
in het meer maakte — alle schepen keurig 
en smaakvol met lam-pionnetjes versierd. 
Men kon niet anders doen dan stil «mie-
tend naar deze rij verlichte boerten kijkben 
al maar kijken, want men kon er niet ges 
neeg van •krijgen.• 	• - 

Van den kant van de Tijnje kwam nog een 
rijk-geïllumineerd schip aanvaren, dat een 
waardig sluitstuk vormde van dezen licht,. 
stoet. 

* 
Terugziende op deze beide dagen mogen 

we gerust zeggen, dat „Frisia" geluk ge-
wenscht kan warden, niet alleen met liet 
jubileum zelve, maar ook met de uitstekend 
geslaagde viering er van. 

Lig 
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hET PRE-VERENIGINGSTIJDPERK 
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vanouds werd gezeild in Friesland bij de uit- 
oefening van de diverse beroepen: 
beurtschipper 
vrachtschipper 
visser 
boer 
timmerman 
winkelman 
schilder, 
enz. 	er--0- 0-ce,0-(---4- 

Bij de uitoefening van deze beroepen was 
snelheid geboden: tijd is geld.Elk was 
steeds aan het uitkienen welke kleine 
verandering de vaart zou versnellen. 
.Kwam men elkaar op het water tegèn dan 
ontstond vaak onwillekeurig een wedstrijd, 
een aardigheid of soms om het brood. 

Op de hoogte met dit verschijnsel organiseer-
den herbergiers wel wedstrijden voor deze 
beroepsschippers. 

Eerste aangekondigde wedstrijd in de L.O.: 
5 aug. 1754: Aarnt hanses te Grouw in de 
"Jonge Prins", jachten tot 22 voet. 

10 aug 1767:Aarnt Hanses te Grouw in 

"Het Wapen van Idaarderadeel" voor kleine 
grote jachten. 

22 oct. 1817: kastelein Jacob Arends de Jong. 

18 oct.1820: weer een wedstrijd te (rouw 
in drie klassen, jachten en boten. 

S'L4 
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LYTS FRISIA 
-o-o-o-o-o- 

rubryk fan skipkes: 

Aropt,  

n-r~r 

a. klompen 
	

1) 

b. super klompen 
	

2) 

c. lytse folie 
3) 

d. lytse holle 

e. grutte folie 
4) 

f. grutte holle 

g. super grutte holle 	5) 

h. meteoors 	 6) 

i. rrisia-klasse 	7) 

j. modelskipkes. 	8) 

a. 

, 	 14f.i) cemie,/~;pe) 

1) Troch de jonge sels of troch heit makke skipke fan in klomp. 

2) Op de helling fan in klomp makke skipke; de klomp is mear 
yn 't fatsoen brocht. 

3) Lyts is koarter as u.60 m. 

4) Grut is langer as 0.60 m. 

5) Super grut is langer as 1.u0 m. 

6) Meteoars: in ienheidsklasse nei Ontwerp fan L. Stelwagen. 

7) Frisia-klasse: in ienheidsklasse fan skipkes mei wapene 
polyester romp nei ontwerp fan dr. Schouwstra. 

8) Modelskipkes binne alle skipkes dy 't net yn ien fan de 
neamde klassen falle. 
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"FRISIA" 
-o-o-o-o- 

opgericht 28 sep. 1860. 
eerste vergadering 17 april 1861 bij Riemersma. 
eerste wedstrijd 18 sept. 1861. 
er komt een vlag, een vaandel, met stokken, met 
een koperen schip erop (Gaastra) 

er worden keurmeesters benoemd. 
1862 een wedstrijd in 7 klassen 
prijs in de 6e klasse een zilveren tafelschel, 

in 1863 een wedstrijd in 7 klassen met een 
eerste prijs het pendulestel met kandelaars. 

1877 een weestrijd met als prijs een zilveren 
schaal. 

1885: 25-jarig bestaan, groot feest. 
een standaard van Frisia 1860 - 1885. 

1890: 30-jarig bestaan. 

1900: 40-jarig bestaan.(* oprichting Ijts Frisia 
1910: 50-jarig bestaan.‘ 

een standaard van Frisia 1860 - 1910. 

1972: Lyts Frisia gaat op in K.W.V.Frisia. 
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1915: geen skfttsjes meer 

1920: voor het eerdt vliegende start. 

1929; skutsjes weer terug: Kommisje Skûtsjesilen 
eerste B.M.'s o.a. L.Stelwagen. 

1933: eerste larken. 

1935: 75-jarig bestaan. nieuw vaandel 

insigne en broche. 
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DE VERENIGINGEN 	"OOSTERGOO" 

1845 oprichting van de Kon. Ned. Yachtclub. 
( in 1879 weer ontbonden) 

1847 oprichting van de Ned. Zeil- en Roeivereniging 
de latere K.N.Z.& R.V. 

1848 oprichting van de zeilver. "Oostergoo" 
28 april te Bergumerdam. 

eerste wedstrijd 27 april 1848 te Schuilenburg. 
tweede wedstrijd 4 juli 1849 te Schuilenburg 
eerste wedstrijd te Grouw: 3 juli 1850 in J_ 

vier klassen, diner bij Riemersma in hotel 
"'s Landswelvaren" 

De weestrijden werden in Grouw voortgezet, 
jaarlijks tot en met 1856. 

1857 t/m 1868 werden de wedstrijden bij 
Oudeschouw gehouden, met als hoogtepunt 
1t 	toen Prins Hendrik aanwezig was aan 
boord van het jacht van J.Zuidema te Grouw. 

1869 is men weer terug in Grouw en dit zou 
zou zo blijven tot heden. 
in 1870 geen wedstrijden i.v.m. de F.-D.-oorlog. 

//ad-ga:Pam-ta- 	-es<rf,zZg 
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in 1894, 1896 en 1897 geen, wegrsZengrt. 
1004eá44;7,.,/,,eivo)e9= 	 /z 

jubileum. At'al  
vergaderingen ook niet 

in 1898 het 50-jarig 
vanaf 1899 worden de 

/s9 

meer op Bergumerdam gehouden, maar in Grouw. 

1908, (60 jaar) een groot feest, nieuwfy99.nde1. 
2-t6 urn-4/ 

1910 voorheen altijd starten vanaf nummer 
nu voortaan vliegende start. 

1911 skûtsjes doen niet meer mee (tot 1923) 

1923, (75 jaar) Koninklijk. 

B.M.-klasse van Bulthuis. 
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VERENIGING GROUWSTER WATERSPORT 

Opgericht 3 januari 1935 
De vereniging Grouwster Watersport is opgericht in "de dertiger jaren" om "de 
gewone man" uit Grou en omgeving aan een betaalbare vaste ligplaats aan 
het Pikmeer te helpen, om te zorgen voor aanlegmogelijkheden in het buiten- 	

r 
rouwaler Weiler.sporl" 

gebied en om zeilwedstrijden voor eenvoudige bootjes te organiseren. De GWS 
telt nu rond 650 leden, verspreid over het hele land en zelfs daarbuiten. 	 Secretariaat De Karper 14 - 9001 NP Grou 

Zij is aangesloten bij Koninklijk Nederlands Watersportverbond. 	 Telefoon 	0566 622462 
E-mail 	groowsterwatersport@wanadoo.nl  

De vereniging is door de inzet van de leden geleidelijk aan eigenaar geworden 
van een prachtig gelegen jachthaven in het Pikmeer, aan de Meersweg naast 
het Theehuis. De eenvoudige steigers van toen groeiden uit tot een complex van -18o vaste ligplaatsen 
voor leden tegen zeer schappelijke prijzen. Het onderhoud gebeurt grotendeels door vrijwilligers. Om 
te overnachten of om boodschappen te doen in het dorp zijn er gasten plaatsen met elektriciteit en 
drinkwater. Het grasveldje aan de Meersweg kan worden gebruikt door gasten met een kleine boot om 
in een tent een enkele keer te overnachten. In de winter worden er schouwen gestald. De havenmees-
ter regelt de goede gang van zaken. Aa nlegplaatsen in het buitengebied en ook baggerwerkzaamheden 
worden tegenwoordig verzorgd door de provinciale Marrekrite, die door de GWS en haar leden van har-
te wordt gesteund. 

Momenteel voert de vereniging besprekingen over een eventuele verhuizing van de GWS-haven naar de 
"Blikpóle". De vereniging wil daar in ieder geval opnieuw de bekende sociaal-emotionele binding kun-
nen herkennen. Ook wil de vereniging daar vooruitgang kunnen boeken in omvang, mogelijkheden en 
moderne faciliteiten. De uitgangspunten van betaalbare ligplaatsen voor de doorsnee watersporter 
moeten worden gehandhaafd. 

De vereniging organiseert zeilwedstrijden: in het derde weekeinde van september de traditionele en 
gezellige GWS kampioenschappen. 
In juni is er vaak een klassenevenement voor GWS schouwen. Ten behoeve van onze wedstrijden wordt, 
samen met andere verenigingen, de starttoren op het Groot Eiland in het Pikmeer in stand gehouden. 
De Marrekrite heeft in samenwerking met de zeilverenigingen (Stichting Zeilsport Grou) het Groot 
Eiland bovendien een opknapbeurt geven. De wedstrijdzeilers kunnen via de website van het 
Watersportverbond informatie verkrijgen over het wedstrijdseizoen. 

De GWS is al sinds een jaar na haar oprichting de klassenorganisatie van de ijzeren GWS schouwen, met 
hun karakteristieke spriettuig. Er zijn ongeveer 8o schouwen geregistreerd als wedstrijdboot. 
Er worden bouwtekeningen en klassenvoorschriften uitgegeven. Een klassencommissie bevordert de 

belangstelling voor de klasse en de deelname aan wedstrijden.Verenigingsmeters bewaken de eenheid 
in de klasse. Er is door de vereniging een z.g. "snijpakket"ontwikkeld, waarmee de bouw van een GWS 
schouw gemakkelijk kan worden uitgevoerd, zeker ook voor a mateurbouwers. 's Winters worden door 
de G.W.S. interressante avonden georganiseerd over onderwerpen op het gebied van de watersport of 
de zeescheepvaart. 

Samen met andere watersportverenigingen in het Watersportverbond zet de GWS zich in voor de be-
hartiging van de belangen van watersporters en waterrecreanten bij overheden en instanties, zoals het 
behoud, herstel en de uitbreiding van vaar- en aanlegmogelijkheden, baggeren, brughoogten, brugope-
ningstijden en het behoud van een fraai landschap: Friesland, vriendelijk land, geen steenstort en prik-
keldraad in de buurt van de aanlegplaatsen langs de waterkant en geen moerasbos maar weidevogel-
land! De belangenbehartiging wordt een steeds belangrijker onderdeel van het werk van een 
watersportvereniging. Genoeg redenen om als watersporter of waterrecreant lid te zijn van een water-
sportverenging: hoe sterker de vereniging, hoe beter zij ook uw belangen kan behartigen! 

Vereniging 

Opgericht lenend 1935 



Samenstelling van het bestuur in 2009 
Ir. A.J. Andringa voorzitter Tjallinga 49 9001 LA Grou 0566 624546 

J.P Rottiné secretaris De Karper14 9001 NP Grou 0566 622462 

A. Bergsma penningmeester De Fbke 58 9001 NJ Grou 0566 623612 

Y v.d. Veen penningm. steiger it Skûtsje 23 9001 HH Grou 0566 622492 

H. Betten commissaris De Boeijer 1 9001JG Grou 0566 623722 

J. Hoekstra commissaris Hoxma 15 9001 LC Grou 0566 622914 

Havenmeester 
W. Ypma 
	

havenmeester 	Meersweg 26 	9001 BH Grou 	0566 623180 

Stichting Grou-Aktief 
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Ilshlup "Orouw" 
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Het bestuur anno I 927: A. Bouma. G. Castelein, H. Hoeneveld, A. Sjollema en D. Looyenga. Estafette met links Jaap PijIman. Rechts met lijst FIcer Sytema, geheel rechts Tjitte Hommes Dijkstra. Starter Ljibbe Hiemstra, nr. 21 Ate Bergsma, nr. 24 Hylke de Vries. Onder nr. 2 I Fokke Jansma 
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Uitnodiging / 
Graag nodigen wij u ui 

jubileum van beide ij lubs te vi ren. 

Dit zal plaats vinden • . zate,rdag 28 januari 2012 

van 15.00 tot I 7.00 uur in hotel Oostergoo, 

Nieuwe Kade 1 te Grou. 

De Jubileumcommissie 	Grou, december 2011 
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Jubilerende ijsclubs in Grou 

Besturen ijsclub Grouw en ijsclub Foar It Jonge Folkje in februari 1962 
Zittend v.I.n.r: H. Bouma, W. Pekema, B. de Leeuw, K. BijIsma, R. de Jong. 
Staand v.I.n.r: P. Reitsma, E Bloemsma, E Mellema, P. Eisinga, M. Kaastra. 

G. Castetein, A. Bouma, H. Hoeneveld, 

D. Looyenga, A. SjoIlerna 1 

Pagina 15 • MiddelPunt 

GROU - Op 31 januari 2012 viert 
ijsclub 'Grouw' haar 150-jarig 
bestaan en op 15 februari 2012 
viert ijsclub 'Foar It Jonge Folkje' 
haar 100-jarig bestaan. Ter gelegen-
heid van deze buitengewone jubilea 
worden op zaterdag 28 januari 
2012 een receptie en een speciale 
feestavond gehouden. Het mag bui-
tengewoon en uniek heten dat twee 
verenigingen al zo lang bestaan in 
Grou. In Fryslán is Grou nog het 
enige dorp waar twee verenigingen 
naast en met elkaar dezelfde doel- 

Met name de afgelopen decennia 
zijn talloze Friese kampioenschap-
pen georganiseerd. Grote talen-
ten (Rintje Ritsma, Sven Kramer, 
Wieteke Kramer) hebben acte de 
présence gegeven. 

Ook heeft het dorp Grou zelf de 
nodige talenten voortgebracht, 
zoals Sjoukje Bouma, Atje Deelstra, 
Dik Jellema, Haitske Pijlman, Bert de 
Jong, Jan Jan Brouwer en anderen. 
Zoals gezegd willen beide ijsclubs 
op zaterdag 28 januari 2012 stil-
staan bij hun respectievelijke 150-
en 100-jarige bestaan. Naast een 
receptie op zaterdagmiddag in hotel 
Oostergoo zal er voor alle leden 
en inwoners van Grou 's avonds 
een ijsrevue (Kálde drokte) worden 

opgevoerd door het Kritetoaniel, in 
samenwerking met het koor Ratje-
toe. Klaasje van der Veen-de Boer 
heeft daartoe, op verzoek van de 
jubileumcommissie, een bestaande 
revue uit Winsum bewerkt en 
omgezet naar de Grouster situatie. 
De liedjes in de revue zijn eveneens 
bewerkt en voorzien van nieuwe 
arrangementen. Het resultaat mag 
er zijn. De revue zal worden opge-
voerd in het Aquaverium. 

De Jubileumcommissie: 
Bauke de Jong, voorzitter, 
Bauke Hooghiemster, secretaris, 
Klaas de Boer, penningmeester 
Wieke Kamsma - Heida 
Geesje de Vries 
(Voor info bel tel. 0566 - 622167) 

stelling nastreven. 
Beide verenigingen ontplooien 
samen hun activiteiten, waarbij 
met name het jeugdaspect wordt 
behartigd door ijsclub 'Foar It Jonge 
Folkje'. Uniek zijn de ledenverga-
deringen, die beide verenigingen 
op één en dezelfde avond, achter 
elkaar, organiseren. Beide ver-
enigingen zijn lid van de KNSB 
en aangesloten bij de Bond van 
IJsclubs, gewest Fryslán. Er wordt 
een gezamenlijke ledenadministratie 
gevoerd. 

1 

 Bestuur ijsclub Grouw in 1927. V.I.n.r: G. Castelein, A. Bouma, 
H. Hoeneveld, D. Looyenga, A. Sjollema. 



Sjoukje onderhandelde nooit over wie 
er als eerste over de streep zou gaan 

Trainen deed ze nooit, maar 
een boerendochter trainde 
door het werk eigenlijk con-
stant. Op 26januari 1933 
werd Sjoukje Bouma de eer-
ste Nederlandse schaatskam-
pioene op de korte baan. 

Wouter Bax 

floen de winters nog echt win- 
ters waren, liep heel Friesland 

1 uit voor het schaatsen. Alleen 
Grou had al drie natuurijsbanen, één 
recht tegenover de melkveehouderij 
die de vader van Sjoukje Bouma dir 
vanaf haar tiende runde. Ze werkte 
mee en ging zodra het gezin in Grou 
woonde op gymnastiek, waar ze ook 
aan atletiek deden. Ze had een lenig 
en tenger figuur en won alles wat er 
te winnen viel. Zo sprong ze 2,5 me-
ter uit stilstand, dus zonder am loop. 
Maar haar grootste talent ontpopte 
zich in de winter van 1932 op 1933: 
het schaatsen op de korte afstand. 

Op 23 januari zou het Nederlandse 
kampioenschap voor vrouwen voor 
het eerst worden gehouden in 
Sneek. Ze meldde zich, maar er ble-
ken 

le
ken slechts twee deelnemers te zijn. 
Drie dagen later, toen de wedstrijd 
alsnog werd gereden, zette Sjoukje 
Bouma een tijd neer van 15,1 secon-
de op de 140 meter. Hoe snel dat is? 
De schaatslegende Atje Keulen-
Deelstra legde deze afstand in 1969 
af in 14,2 seconden, dus slechts 0,9 
seconden sneller en nog op Noren 
ook In 1997 deed Annamarie Tho-
mas het in,4,.ueii. 

Tussen 18 ;aai aii3Ujan.iarivan 
deze winter behaalde ze maar liefst 
tien prijzen. Met haar Nederlandse 
kampioenschap won ze vijftig gul-
den. Een arbeider verdiende toen 
achttien tot twintig gulden per 
week. Bij een wedstrijd in Kampen 
won ze honderd gulden, net als in 
Heerenveen. In Leeuwarden bedroeg 
de hoofdprijs tachtig gulden, uitbe-
taald in gouden tientjes. 

Bij het schaatsen voor mannen was 
Vrij normaal om voor de laatste rit-
ten nog even te onderhandelen: wie 
gaat er deze keer als eerste over de 
streep? Maar Sjoukje vertelde dat zij 
dat ,,beslist nooit" heeft gedaan. Wel 
waren er geregeld meerdere wed-
strijden op één dag, en verdeelden ze 
die, ook omdat ze niet constant even 
goed konden presteren. Met haar 
prijzengeld betaalde Sjoukje Bouma 
de hele uitzet van haar en haarman 
Libbe Stelwagen. 

Libbe en zij waren tweehonderd  

meter van elkaar opgegroeid, ieder 
op hun eigen boerderij. Maar ze leer-
den elkaar pas echt kennen op de 
gymclub. Hun interesses liepen uit-
een. Libbe was een hartstochtelijke 
scheepsbouwer en wedstrijdzeiler 
en bracht veel van zijn vrije tijd door 
achter de tekentafel om zeilschepen 
te ontwerpen. Hij is de geestelijke va-
der van onder meer de Aspirant en 
de Top. De boerderij waar Sjoukje 
ook na hun huwelijk nog geregeld 
bijsprong, bijvoorbeeld om te mel-
ken als er werd gehooid, kon hem 
weinig schelen. Op haar beurt had 
Sjoukje het niet zo op zeilen. Moge-
lijk 

oge
lijk kwam dat omdat ze ook liever 
niet zwom in diep water. 

De economische recessie van de ja-
ren twintig en dertig liet het Friese 
platteland niet ongemoeid. De moe-
der 

oe
der van Sjoukje Bouma vergat nooit 
dat ze een bestuurslid van de gym-
vereniging zag aankomen in zijn 
roeiboot, toen een onmisbaar, ver-
voermiddel, om de contributie van 
zestig cent te innen. Ze had het niet 
en vond dat verschrikkelijk Uit ar-
moede moesten haar ouders de boer-
derij verkopen. Ze bleven er, maar 
waren nu pachters. 

De oorlog bracht tekorten, maar 
geen honger. Sjoukje's enige dochter 
Hetty werd geboren in een huisje bij 
de scheepswerf dat nu onderdeel is 
van een grotere woning. De zitkuil 
van nu, dat is het huisje van toen. In 
de winter stond de begane grond 
blank en legden ze er planken over-
heen tegen natte voeten. Toen Hetty 
één was, verhuisden ze naar een huis 
recht tegenover de ijsbaan. 

Sjoukje bleef veel schaatsen en 
leefde oergezond. De tip van de dok-
ter om roggebrood met kaantjes - 
uitgebakken spekjes in eigen vet-te 
eten, vertaalde zich in een in herfst 
en winter dagelijks terugkerende 
ramp voor haar dochter: een lepel 
spekvet, zo in de mond. En als Hetty 
bij het schaatsen een jas aanhad, 
deed ze duidelijk niet genoeg haar 
best. Anders had ze het ook zonder 
die jas wel warm genoeg gehad. 

Maar Sjoukje Bouma hield van 
mensen en koesterde haar contac-
ten. Ze genoot ook van de aandacht 
voor haar schaatsprestaties. Toen de 
Koninklijke Nederlandse Schaats-
bond in 1982 honderd jaar bestond, 
reed ze als eregast een rondje door 
het Thialfstadion in Heerenveen. Ze 
had haar schaatsen er speciaal voor 
laten slijpen, want ze was gewaar-
schuwd dat kunstijs veel harder is 
dan natuurijs. Ze genoot met volle 
teugen van het applaus. 

In haar tijd zonder radio en televi- 

sie kwam 'iedereen' naar de wed-
strijden kijken. Nou ja, iedereen: 
haar moeder kwam nooit. Ze had een 
zwak hart en bleef thuis omdat de 
spanning haar wel eens te veel zou 
kunnen worden. Maar toen ze op een 
dag gejuich hoorde opstijgen op de 
ijsbaan aan de overzijde van de vaart, 
dacht ze: 'Sjoukje kan wel eens ge-
wonnen hebben'. Inderdaad. 

Sjoukje leerde het schaatsen als 
kind op een smalle sloot, haar broer 
op een brede vaart. Dat verklaart mo-
gelijk waarom haar broer een prach-
tige lange, zwierige slag had, terwijl 
zij heel rechtuit schaatste. Hun 
schaatsstijlen botsten met elkaar bij 
het parenschaatsen, maar niet al-
leen omdat hun slagen niet samen-
vielen. Sjoukje Bourna was ook sim-
pelweg te eigengereid om achter  

haar 'broer te schaatsen. Ze wilde 
voortdurend om hem heen kijken. 

Ze moest altijd bezig zijn, zoals ook 
bleek na het vroegtijdig overlijden 
van haar man. Op  februari 1964 be-
zweek hij plotseling aan een hart-
aanval. Hij was 56, zij 52, en op 30 
april van dat jaar overleed ook haar 
vader. Sjoukje stortte zich op de gym-
nastiekvereniging en de Plattelands-
vrouwen, thans 'Vrouwen van nu', 
en ging als lid van de kerkenraad ou-
deren bezoeken. Zo'n bekende Frie-
zin op bezoek viel in de smaak 

Ze werd ook een enorme fan van 
het skütsjesilen. Het verschil met 
zeilen was datje dat zélf moet doen; 
naar skûtsjes kun je kijken en elk 
jaar monsterde ze daarvoor aan op 
de rondvaartboot van Grou. Tot aan 
haar einde bleef ze informeren naar 

Sj OU kj e B ouma 
1911-2008 



Eerste Grouster zeilmarathon slijtageslag 

GROU Schipper Niek Roorda kroonde zich zaterdag tot winnaar van de eerste Grouster zeilmarathon. Onder zeil, maar ook jagend en peddelend, maakten 66 open boten een rondje 
langs Wergea, Warten, De Veenhoop, Akkrum en Jirnsum, met start en finish in Grou. Doordat de wind het liet afweten en er veel gevraagd werd van de fysieke gesteldheid van de deel-
nemers, kwamen er uiteindelijk zeventien boten binnen de tien maximaal toegestane zeiluren binnen. Het team van Niek Roorda werd winnaar in de vrije klasse. De snelste bij de poly-
valken werd team De Wrotters met schipper Thijs Visser. Marieke de Jager en haar bemanning kwamen als beste vrouwenteam over de finish. FOTO NIELS DE VRIES 



Zaterdag 
11 oktober 

2014 Zeilmarathon 

WAT  le Grouster Zeilmarathon 

WANNEER  Zaterdag 11 oktober 2014 

WAAR  Wateren rondom Grou 

WAARMEE  Elke open zeilboot met strijkbare mast 

ORGANISATIE  Zeilcentrum Grou en Watersportvereniging KWV Frisia 

De prijsuitreiking met buffet zal plaatsvinden in Zeilcentrum Grou met 

aansluitend een spetterend eindfeest! 

Voor meer informatie en aanmelden ga naar 



Route Prinses Margriet 
Kanaal 

ene 

G,oe 

WARTEN 

Wartenster Wild 

KrOswetters 

EARNEWALD 

DE VEENHOOP 

Modderige Bol 

e/ 

JIRNSU 

Bolcurnmer Mar 
Prinses Mary 1 

Kanaal 

ZEILCENTRUM 

RISIA  Grou — AKKRUM 

De start van de Zeilmarathon is in Grou. Via de Staande Mastroute zeilen we 

naar Wergea en Warten en vervolgens over de Kreiswetters richting Earnewáld en 
De Veenhoop. Na dit mooie natuurgebied te hebben doorkruist gaat de tocht verder 
via de Modderige Bol met zijn sluisjes, linksaf bij Pean richting Akkrum en langs 
Jirnsum weer terug naar Grou. De finish is na ca. 42 km bij Zeilcentrum Grou. 

(Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de route gewijzigd worden.) 
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MARTEN K1NGMA 
Marten Kingrna werd op 31 maart 1871 op de boerderij 
van zijn ouders te Grou geboren. 's Zomers was er thuis 
op de boerderij gelegenheid te over voor conditietraining. 
Hardlopen was een onderdeel van die training en dat werd 
toen sterk gepropageerd door o.a. Pim Mulier. Hij was een 
telg uit een roemrijk hardrijdersgeslacht. Marten Kingma 
("De Stoere") genoot nog grotere faam dan zijn broers 
Benedictus en Merk. Op de Thialf-ijsbaan te Heerenveen 

Marten Kingma 

won hij eens een schaatswedstrijd voor jongens. Er waren 
157 deelnemers, maar de prijs, een gouden horloge, was 
voor Kingma. Op 18-jarige leeftijd won hij in drie dagen 
100 gouden tientjes met schaatsenrijden op wedstrijden 
te Amsterdam, Groningen en Heerenveen. 
In tegenstelling tot het schaatsen, waarin de langere 
afstanden hem het best lagen, was Kingma als wielrenner 
een man van de korte afstand. Hij had een Burgers-race- 

1: 1/44e/14~ Aada44d 
at.)t .eele,k)e. 

fiets (waarvan zijn beeltenis werd gebruikt als 
go) van 28 kilo aangeschaft en als wielrenner c 
hij in 1894 te Wolvega. In 1895 klopte hij op de 
baan de latere wereldkampioen Willy Arend 
werd hij de eerste winnaar van de Brassardwed. 
in de finale de Engelsman Jenkins, die eerder 
had uitgeschakeld, te verslaan. In 1896 was Kin 
het kampioenschap van Nederland sprint op de 
Amateurs en in 1897 veroverde hij op dat ond 
ver. Altijd fair rijdend, nimmer protesterend, a 
soms wel aanleiding voor, heeft hij in de loor 
een puike naam als sportman veroverd. 
In 1898 stopte hij en was daarna vele jaren we 
Amsterdam als filiaalhouder van Burger 
Nederlandse Rijwielfabriek. Ook fungeerde hij 
lang als jurylid op de Amsterdamse wielerbaan 
Ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag schree 
het volgende gedicht in Sport-Echo: 
MARTEN KINGMA 70 JAAR. 
Van harte gefeliciteerd Marten Kingma 
Gij nestor der schaatsen en wielrijderssport. 
Wat komen wij mensehen van Uw fair karakter 
Nog heden ten dage ontzettend te hort. 
Gij bleef amateur van het zuiverste water 
En door tegenstanders steeds zeer gewaardeerd. 
Door U werd van alle sportieve methoden 
De allersportiefste nog geprefereerd. 
Op "Burgers" vierde IJ alle triomfen 
En bleef tot op heden de "Burgers" steeds trouw. 
't Zou, dunkt mij, wel juist zijn als "Burgers" zoo 
Haar eere-Burgerschap verleenen zout 
Nog héel vele jaren in goede gezondheid, 
Gij oude, maar altijd nog blinkende ster 
Uw jeugdige geest dient met veel enthousiasme 
Nog steeds de belangen van de E.N.R. 
Marten Kingma is op 91-jarige leeftijd overlede 



    

Dijkstra sprake is van een lange schaatsenmakerstraditie 
in Grou. Bovendien is het van zi~er, zijn neef 
Binnen Bouma, zeker dat hij schaatsijzers maakt. 

GROU 

   

   

    

        

53. 
Binnen Greben 
Grou 	24-7-1816 - 
Grou 	2-7-1894 

Periode: 	circa 1850 - circa 1890 
Type: 	Friese schaats 

Stempel: geen/onbekend 

54. 
Binnert Bouma Az 
Grou 	24-12-1875 - 
Grou 	15-11-1944 

Periode: 	circa 1890 - circa 1920 
Type: 	Friese schaats 

Stempel: B .BOUMA.ZA.CROUW Beschrijving: 
Binnen Greben is zoon van een smid. Hij heeft zelf  een 
smalerii aan de HoOldstraat j Grou ?In de LC van 11361 
wordt 	gesproken 	van Grouster schaatsen. Ook Waling 

	

Dijk nsgoemt in zijn bijdrage in het tsnommer' van 	 
Eigen  Haard van 1880-Grou naast Wergea en Ulst7als 

yap 	de echte FIi_e_s_ecl_matsen 
vervaardigd worden. Het is zeer waarschijnlijk dat hier 
Binnen Gre-b—e7-woidt bedoeld, aangezien er al sinds 
18de eeuw Grebens als smid in Grou zijn gevestigd en 
er blijkens de mededelingen uit de LC en van Waling en 1905 vele prijzen wo 

De schilder Ids Wiersni  
gemaakt waarop Bou 
smederij. 

en bij kortebaanwedstrijden. 
heeft in 1920 een schilderij 

is afgebeeld, werkend in zijn 

	 Beschrijving: 
Zijn vader Arend Bouma was grossier in dranken. 
Binnen Bouma neemt rond 1895 de smederij van zijn 
oom Binnen Greben aan de Hoofdstraat over. In de LC 
van . januari 1897 vraagt rofsmid en ktemaker B. 
Boum'—a-Y—kz 	s 	aimids ec . e vrssav van 1313infia is 
een zuster van de vermaarde hardrijdende broers 

 	Benedicrus, Merk en Marten Kingma, die tussen 1885 
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Foto: Jikkie Cats! SCAB-fotografie 

Amazone Rixt van der Horst gehuldigd 
Tijdens de Paralympische Spelen (gehouden van 7 tot en met 18 september 2016) veroverde zij een 
zilveren en twee bronzen plakken. 

GROU 

 

Janeiro zondag jongstleden in 
Grou gehuldigd. 
Na een rijtour door het dorp, 
werd Rixt samen met haar 

trainster Dorien van der Lee 
in het zonnetje gezet in een 
afgeladen Hotel Oostergoo. 
Wethouder Sjoerd Feitsma 

van de gemeente leeuwarden 
overhandigde haar een grote 
bos bloemen namens de 
gemeente. 

Paralympisch amazone Rixt 
van der Horst is vanwege 
haar puike optreden in Rio de 



HULDIGING Rixt v/d Horst 

Trots 

Huldiging Rixt van der Horst wordt mede mogelijk gemaakt door: 

11 

GemeenteEeuwarden 

Ava i 
ibeveiliging 

OOSTERGOG 
HOTEL RESTAURANT 

SINDS 1858 

w, G 
AUDIO 1 VIDEO 

u 
IN 

ik mag met drie 
medailles naar huis! 

het spande erom, maar 
ik heb behaald waar ik 
voor gekomen ben. 

Zondag 2 oktober 2016 
Programma: 

14.00 uur 	Rixt wordt thuis opgehaald met Friese paarden / koets 

en vervolgens een rondrit door Grou met Pikmarrûters. 

Route 1 Skeakels, De Boeier, Prinses Beatrixweg, 

Prinses Wilhelminaweg, Jochum Nieuwenhuisstraat, 

Gedempte Haven, It Grien, De KADE 

14.30 uur 	Huldiging Rixt vld Horst bij Hotel Restaurant Oostergoo 

15.00 uur 	Iedereen mag daarna Rixt feliciteren 

* bij slecht weer programma in grote zaal Hotel Restaurant Oostergoo 

We zijn allemaal trots 
op Rixt van der Horst. 

Rixt heeft een 
bijzondere sportpresta-
tie geleverd tijdens de 
Paralympische spelen 
in Rio. 

Kom allemaal naar 

Hotel Restaurant 
Oostergoo op zondag 
2 oktober 14.30 uur om 
Rixt te feliciteren. 



GR,_ ' Uw 
Sport cjrov wereLwjo w&r toci 	ktbfj 

Organisatie 

huldiging 

Rixt vld Horst 

Sportcentrum Grou 

Pleatselijk Beiang Grou 

S p0 rti ng ro 

P ikmarrûters 

Jan Kiemei 

Symon Odinga 

Wietse Witteveen 

Ricisert v/d Geest 

vele vrijwilligers 

Oktober 2016 

Oplage 1 4000 stuks 

Verspreiding 1 huis aan huis Grou e.o. 



Wedstrijdbal aangeboden door: 

Bennie 
Hettinga  
Pupil van de wedstrijd 

Hallo, ik ben Karst Hettinga. Ik woon in Schalkhaar vlakbij Deventer en ik 
ben S jaar oud. 
Mijn oom woont namelijk in Irnstim en is een zeer trouwe fan van vv Irnsum. 
Daarom mocht ik bij hoge uitzondering pupil van de wedstrijd zijn.. 
ik voetbal 4,elf ook in Schalkhaar bij de F11. 
Wij hebben hier zelfs 14 F-tearns!!!. 
Ik heb 2 favoriete clubs, namelijk Ajax en natuurlijk SC Heerenveen. 
Mijn favoriete speler is Lionel Messi. 
lk wil later een hele goede voetballer worden. 
Ik twijfel over wat ik nog meer wil worden, maar politieman lijkt mij ook wel wat. 
Jullie mogen mij 's nachts wakker maken wanneer ik éen voetbalwedstrijd mag 
meespelen in Barcelona.!! 

Groetjes Karst 

liet onderste uit de kan. 

Jimsum. Vanmiddag heten wij alle supporters van harte welkom 
op ons, op eigen kracht gerealiseerde, sportpark "de 
Bining"(inclusief de eerste kaatsmuur in Boamsterhim). Speciaal 
welkom voor onze tegenstander van vandaag: GAVC uit Grou. 
linsum-GAVC: de enige echte derby van "it leeche midden". 
Hoe vreemd kan het gaan, nog maar 3 seizoenen geleden 
voetbalden deze verenigingen om het kampioenschap van de 
vierde klasse. Nu kan GAVC bij winst tegen het reeds 
gedegradeerde Irnsum kampioen van de derde klasse worden. De 
onderste van de ranglijst tegen de bovenste. Een voetballeek zou 
willen voorstellen om deze wedstrijd dan maar schriftelijk af te 
doen, als een hamerstuk bij de klucht die Boamster 
raadsvergadering heet. Maar de derby Irnsum-GAVC is iets 
bijzonders. Een unieke tweestrijd tussen 2 dorpen, waarin het 

, gevoel voor drama aan beide zijden van de spoorlijn niet wordt 
geschuwd. Want hoewel het elftal van trainer Koos van Dijk 
zwaar gehandicapt is door blessures en schorsingen, de 
vervangers van het Oare Oranje zullen zich tot het uiterste 
inspannen om partij te geven aan het vlot voetballende elftal van 
trainer Jelke Nijboer. Het onderste wordt uit de kan gehaald, 
want in een derby als deze, worden nieuwe oerkrachten 
vrijgemaakt. Immers de Grousters moeten winnen en de 
Irnsumers kunnen frank en vrij spelen. Wij hopen op een 
spannende , maar sportieve wedstrijd, waar na afloop door welke 
ploeg dan ook, feest gevierd wordt. 
En blijft u alstublieft achter de hekken, en verschijnt u niet niet 
glas of blik buiten de kantine(dus ook niet op het terras). 

Ed den Duik, voorzitter v.v. Irnsum 



Warga 
Leeuwarden 

Akkrum 

Stand 3e Klasse A 

Team WP V T IRNSUM GAVC Stand Periode 3 

Team WP V T 
1 Leeuwarden 1 25 51 64 47 
2 GAVC 1 25 50 50 25 
3 Harlingen 1 25 43 62 48 
4 Warga .1 25 43 49 38 
5 Friesland 1 25 39 43 39 
6 Zwaagwesteinde 1 25 37 58 42 
7 Oosterlittens 1 25 34 40 39 
8 Lemmer 1 25 33 39 45 
9 Geel Wit 1 25 31 34 37 
10 Akkrum 1 25 28 45 61 
11 DTD 1 25 26 29 40 
12 S.C. Stiens 1 25 26 41 56 
13 Franeker SC 1 25 23 46 56 
14 imsum 1 25 15 35 62 

rogramma vandaag 
Imsum 	GAVC 

DTD 
	

Stiens 
Lemmer 
	

Geel Wit 
Franeker 

Oosterlittens 
Friesland 

Zwaagwesteinde 

Vandaag wordt de speler van het 
seizoen 2010/2011 bekend gemaakt. 
Is het wederom Petrus Tiemersma of 
komt er een andere naam op het bord 
te staan. We zullen het horen en zien.  

1 Auke Huistra 	 Fn 
2 Doeke v.d. Weide 	4 
3 Peter Hottinga 
4 Bennie van Dijk 	3 
5 Klaas de Jong 
6 Johannes v/d Veen 	1 
7 Evert Boersma 
8 Atze Achttien 	 7 
9 Petrus Tiemersma 
10 Rogier Nugteren 	3 
11 Julius Huistra 	 9 
12 Alex Keskin 	 4 
13 Werner Vermeulen 
14 Pieter Siesling 
15 Stefan v/d Leij 

Trainer: 
Koos van Dijk 

Leiders: 
Henk Karsten 

Egbert v/d Meer 
Verzorger(ster): 
Egbert v/d Meer 

ass. scheidsrechter 
Geert Stoker 

1 Darband Adjar 
2 Tjeerd Anderinga 
3 Merwin Balk 
4 Jeroen Bodde 	6 
5 Rienk Braaksma 	3 
6 Lars Broer 	 12 
7 Niels Heitbrink 
	

6 
8 Andrew van Hilst 

	
4 

9 Sander van Loon 	4 
10 Wouter Wc] Meulen 
11 Auke Molendijk 
12 Magie! Nsilu 
13 Paul de Vries 	2 
14 Erik de Wit 	 2 
15 Robert Jelsma 

Trainer: 
Jelke Nijboer 

Leider(s): 
Bart Reinsma 

Verzorger(ster): 
Ria Heitbrink 

ass.scheidsrechter 
Wim Jorna 

1 Franeker SC 1 8 18 26 12 
2 Harlingen 1 8 17 16 7 
3 Leeuwarden 1 	r  8 14 20 16 
4 Zwaagwesteinde 1 8 14 22 20 
5 Oosterlittens 1 8 13 12 10 
6 DTD 1 8 12 13 13 

12 7 GAVC 1 8 11 13 
8 Friesland 1 8 10 15 13 
9 Wargal 8 10 11 12 
10 Geel Wit 1 8 9 13 13 
11 Lemmeri 8 7 16 21 
12 Irnsum 1 8 7 13 21 
13 Akkrum 1 8 7 11 20 
14 S.C. Stiens 1 8 4 10 21 

Periode 1 Leeuwarden 
Periode 2 GAVC 

Scheidsrechter: Dhr W. Stel De sponsors denken aan ons 
U denkt toch ook aan onze sponsor 



GAVC na burenruzie kampioen 

 

JRNSUM — GAVC is kampioen 
van de derde klasse A. De 
Grousters wonnen de titel 
na een zwaarbevochten zege 
op rivaal jimsum, dat on-
danks de status (al gedegra- 

deerd) prima verweer bood. 
Leeuwarden, titelfavoriet en 
lang aan kop in deze klasse, 
maakt zich op voor de na-
competitie. GAVC speelde 
een angstig slot, maakte 

enkele benauwde momen-
ten mee en reageerde met 
een mengeling van blijd-
schap en opluchting toen de 
Leeuwarder scheidsrechter 
Stel affloot. Voor het eerst in 

de historie speelt een club 
uit Boarnsterhim in de twee-
de klasse. De wedstrijd werd 
in het bijzijn van 600 men-
sen gespeeld. De foto is van 
Pier van der Heide. 



Vreugde bij GAVC na de 0-2 van Tjeerd Andries Andringa. FOTO DICK MANSHANDE 

LCmaandag 16 méi2O11- sport@lc.nt 

Eer- en titelgevecht in rnsum 
SANDER DE VRIES 

IRNSUM - Voor GAVC volstond 
winst voor het kampioenschap. 
Dat moest gebeuren tegen het al 
gedegradeerde Irnsum. GAVC 
deed zijn plicht en won met 2-3- 

op papier een makkie, zou je zeg-
gen. Irnsum staat met vijftien 
punten stijf onderaan; koploper 
GAVC is de laatste tijd juist uitste-
kend op dreef. In de laatste vier 
wedstrijden wist het elftal van Jel-
ke Nijboer steeds vier doelpunten 
te maken. 

Maar ja, Irnsum - GAVC is een 
wedstrijd die op zichzelf staat. De 
afstand tussen de sportvelden be-
draagt slechts drie kilometer. De 
dorpen liggen elkaar niet zo. Vroe-
ger ontaardden de wedstrijden 
niet zelden in massale schoppartij-
en. Daarbij werd meestal een voet-
baller van Irnsum van het veld ge-
stuurd. 

Want de rivaliteit komt vooral 
uit de hoek van Irnsum. In Grou 
kan alles, vindt men. Die gedachte 
werd vorig jaar nog maar eens on-
derstreept. Grote bedrijven en een 
coöperatieve gemeente hebben 
volgens hen geresulteerd in een 
prachtig sportpark voor GAVC. 
Hoewel de situatie iets genuan-
ceerder ligt - GAVC had geluk dat 
de oude sportvelden door een pro-
jectontwikkelaar werden gekocht 
- was het een doorn in het oog 
voor de omliggende dorpen. 

Vandaag wordt er echter ge-
speeld op sportpark 'De Bining', 
van Irnsum. Dat stroomt al snel 
vol met honderden mensen, waar-
van een fors gedeelte uit Grou. Tij-
dens de warming-up oogt Irnsum 
gretig en scherp. Feitelijk staat er 
voor de thuisploeg niets meer op 
het spel. Maar oh, wat zou het fijn 
zijn om GAVC van hun felbegeerde 
kampioenschap af te houden. 

Langs de lijn kijkt Nijboer zuinig 
naar zijn spelers. ,,Dit was een leu-
ke laatste wedstrijd van het sei-
zoen geweest als er niets meer op 
het spel stond", zegt de GAVC-trai- 

ner. ,,Maar nu ligt dat anders. Dit 
wordt voor ons een moeilijke mid-
dag. Want als er iets is dat Irnsum 
niet wil, is dat wij kampioen wor-
den." 

,,Wij willen graag winnen", be-
aamt Koos van Dijk, de scheidende 
oefenmeester van Irnsum. ,,Het is 
een onderlinge strijd tussen twee 
dorpen. Klein tegen groot. Gezon- 

de concurrentie hoort erbij, toch?" 
Nijboers vrees voor een spijker-

hard en meedogenloos Irnsum 
blijkt echter ongegrond. De thuis-
ploeg laat GAVC de eerste helft vrij-
uit combineren. In balbezit lijkt 
Irnsum een onderlinge competitie 
te hebben afgesloten wie het leer 
het snelst weer bij GAVC kan inle-
veren. De Grousters gaan rusten 
met een o-i voorsprong. 

Meest dubieuze moment van de 
wedstrijd is echter een schot van 
GAVC-aanvaller Lars Broer. Dat ver-
dwijnt vijf meter naast het doel, 
maar wordt tot ieders verbazing 
door de scheidsrechter als doel-
punt geteld. Na een kort overleg 
met de grensrechter besluit de  

leidsman om een corner te geven. 
Ook een foute beslissing; hilariteit 
alom. Nijboer, droogjes: ,,Ik dacht 
dat ik gek werd." 

Omdat GAVC ook in de tweede 
helft de meeste kansen niet benut, 
mag de thuisploeg hopen op een 
stunt. Helemaal wanneer in de ne-
gentigste minuut de aansluitings-
treffer wordt gemaakt (2-3). Diep in 
de blessuretijd krijgt Pieter Sies-
ling dé kans op de gelijkmaker, 
maar de Irnsum-invaller toont 
zich genadig en schiet naast. Di-
rect daarna klinkt het eindsignaal. 
Irnsum druipt op eigen veld af, ter-
wijl GAVC het kampioenschap en 
de promotie naar de tweede klasse 
uitbundig viert. 



Ald Meiers Partij 

Grou krijgt winst niet kado 
Eerste wimpel Renske Kalsbeek, Made Altenburg en Nynke Sinnema 

Hitzum - Grou is in Hitzum de terechte winnaar geworden van de Ald-Meiers partij, 

ook wel de Freule voor meisjes genoemd. Na een prachtige kaatsdag waarbij veel 

spannende wedstrijden te zien waren, werden de kransen omgehangen bij Renske 

Kalsbeek, Marte Altenburg en Nynke Sinnema. De Grousters meisjes hebben hun 

overwinning in Hitzum zeker niet kado gekregen. 

De finale tegen Easterlittens leek aanvankelijk 

spannend te gaan worden, het werd 6-6 in het 

eerste eerst en op die stand sloeg Easterlittens 

de kaats voorbij, Nynke Sinnema stopte de bal 

achter de kaats, 0-1 voor Doutsen van der Burg 

en Annelien Broersma. Nynke Sinnema sloeg 

hard terug, ze maakte haar foutje meer dan goed 

door vier zitballen op rij te scoren en daarmee de 

wedstrijd weer in evenwicht te trekken: 1-1. 

Het werd dé wedstrijd van Nynke, maar liefst 

vier eersten maakte ze uit met een zitbal en een 

vijfde eerst met een bovenslag. Ongenaakbaar 

stuurde ze haar partuur naar de overwinning. 

Ook Marte deed het opnieuw prima, er werden 

weinig fouten gemaakt aan de kant van Grou en 

de Grousters toonden zeer sterk en nagenoeg 

foutloos opslagwerk. Grou liep dan ook soepel 

naar een 3-1 voorsprong, het volgende eerst ging 

op 6-6 naar Easterlittens door een bovenslag van 

Doutsen van der Burg, maar meer zat er niet in. 

Grou stoomde door en op 5-2, 6-2 miste de opslag 

van Annelien Broersma het perk en was de buit 

binnen voor Grou. De eerste van de vier wimpels 

was daarmee een feit voor Renske Kalsbeek, Marte 

Altenburg en Nynke Sinnema. De fraaie Fjouwer 

wimpels-prijs voor meisjes is voor diegene die de 

Ald -Meierspartij, het NK dames, de Frouljus PC en 

de Jonge Famnne partij gewonnen hebben. 

In de eerste omloop liepen de Grouster meisjes 

verrassend vlot over Hijum-Finkumheen. Met 5-1, 

6-6 was de wedstrijd onverwacht snel beslist in 

het voordeel van Grou. De meisjes van It Wetterlán 

kregen het daarna een stuk zwaarder, in de 

tweede omloop kwamen ze Sint Annaparochie 

tegen, en moesten ze alle zeilen bij zetten. Pas op 

5-5, 2-6 was de buit binnen. 

En toen kwam de derde omloop. Grou en Easterein 

troffen elkaar, twee favoriete parturen op de lijst. 

Easterein had in de tweede omloop gewonnen 

van Stiens, wat in Hallum de Eastereinder meisjes 

versloeg tijdens het NK. 

Easterein wist nu beter raad met de hoge 

opslagballen achterin van Melissa Rianne Hiemstra 

en het tweetal van Stiens miste deze partij een 

derde maat op de bovenlijn. Het werd 3-5, 6-6 

voor Tineke Dijkstra, Jellien Pompstra en Martine 

Tiemersma. 

Het werd een wedstrijd die een finale waardig 

geweest zou zijn. Easterein had een grote aanhang 

meegenomen naar Hitzum, die zich bij ieder punt 

luid liet horen. Maar waar Easterein buiten het veld 

scoorde qua aanhang, deed Grou dat in het veld 

qua spel en balans. Easterein oogde gespannen, 

leek af en toe te gretig, ze wilden zo graag deze 

wedstrijd winnen. Grou bleef rustig en beheerst 

kaatsen, maakte weinig fouten. Balkeerder Renske 

Kalsbeek leverde prima werk, ze bleef alert en 

pakte haar puntjes mee. Hetzelfde deed Marte 

Altenburg met de geretourneerde ballen van 

Easterein. Ze kortte ze vanaf de boven flink in, 

zorgde dat er kleine kaatsen van over bleven. 

Tel daar prima opslagwerk van Marte en Nynke 

Sinnema bij op èn goede uitslagen van Marte en 

Nynke en de winst voor Grou was verdiend: 5-4, 

6-6. 

Tegenstander in de finale werd dus Easterlittens 

met Doutsen en Annelien. Dat duo versloeg in de 

eerste omloop Buitenpost met dikke cijfers: 2-5, 

4-6. Daarna versloeg het Ried en Wommels en in 

de halve finale het verrassend sterke Peins. 

Peins kwam met een jong partuur naar Hitzum, 

Carolien Feenstra, Marrit Zeinstra en Anne Berber 

Zeinstra waren toch wel de verrassing van deze 

dag. Een prachtig partuur wat op alle fronten 

prima kaatsen liet zien. Boazum kwam niet verder 

dan 2-5, 4-6, daarna werd Ee aan de kant gezet 

en vervolgens sneuvelde Dronrijp, met 5-3, 6-2 

verloren zij van de Peinzer meisjes. 

Easterlittens was net een stap te ver, Peins was 

leeggekaatst, de koek was op. Annelien en 

Doutsen bleven degelijk kaatsen, maakten weinig 
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Grou, de winnaars van de Ald Meiers-partij, geflankeerd door Easterlittens (links) en Peins. 

fouten en met een 5-3, 6-2 overwinning stapten 

zij de finale in. Annelien stond al de hele dag sterk 

te kaatsen, Doutsen - die niet veel meer kaatst - 

groeide per wedstrijd. Een prima prestatie van het 

tweetal. 

In de regen, die ook in Hitzum spelbederver was, 

werd de finale gekaatst. Het publiek wat toch nog 

in redelijke getale gebleven was, maakte er het 

beste van. Een wave van gekleurde paraplu's ging 

door het Hitzumer 'stadion' en dat had toch ook 

wel weer wat. De organisatie was top, het zag er 

allemaal prachtig uit in Hitzum, de kaatssters lieten 

zeer mooie wedstrijden zien, jammer dat je dan 

het weer niet in de hand hebt. Het was en bleef 

druilerig. 

De mystery guest dit jaar was politicus en 

wielrenfanaat Joop Atsma. Hij mocht als 

prominente Fries de prijzen uitreiken aan de 

winnaressen. Debora Oosterman de trotse 

coach van Grou nam de fraaie Sulveren Pong in 

ontvangst. Grou mocht vervolgens plaatsnemen 

in de koets voor een rondrit door Hitzum, want 

hoewel deze wedstrijd 'pas' elf jaar oud is, is het nu 

al een klassieker met zijn eigen tradities zoals de 

optocht met vaandels 's morgens, het voorstellen 

van de kaatsters, de uitreiking door de prominente 

Fries en de rondrit na afloop. 

Hitzum laat met deze partij zien waarin een 

klein dorp groot kan zijn. Een dorp met ruim 200 

inwoners wat met een dikke 100 vrijwilligers 

deze partij op puike wijze organiseert. De meisjes 

weten hem inmiddels op waarde te schatten. 

Foto: Suwarda Vis 

In tegenstelling tot de Freule komen hier geen 

parturen die meedoen om het meedoen. Met 21 

parturen had de Ald-Meierspartij een prachtige 

lijst van parturen die stuk voor stuk voor de 

winst gingen. Maar liefst 7 parturen bestonden 

uit tweetallen, meisjes die echt graag aan deze 

partij mee wilden doen en liever samen kaatsten 

dan thuis te blijven. De vechtlust van de parturen 

was terug te zien in prachtige, spannende 

kaatswedstrijden die maakten dat het weliswaar 

een regenachtige dag was, maar dan wel eentje 

met een gouden randje. 

Suwarda Vis 

Prijswinnaars Ald Meiers Partij 

1. Grou (Renske Kalsbeek, Marte Altenburg en Nynke Sinnema) 
2. Easterlittens (Annelien Broersma, Doutzen van der Burg) 
3. Peins (Carolien Feenstra, Marrit Zeinstra en Anne Berber Zeinstra) 



KAATSEN ALS RODE DRAAD 
BIJ DE FAMILIE BOUMA 

I
GROU - Bij Jan Bouma, zijn zoon Dirjan en dochter Aluca staat een groot deel van het 
leven in het teken van het kaatsen. Dirjan en Aluca zijn beide actief als KNKB-kaatser, 
vader Jan is trainer bij Keatsskoalle Arum en bij k.v. It Wetterlán in Grou. Alle reden dus 
om het gezin op te zoeken om het te hebben over - uiteraard - kaatsen. 

TEKST EN FOTO I SUWARDA VIS 

In de nieuwbouwwijk waar ze tussen 

de kaatsers wonen — Alle Jan Anema 

is de buurman van de familie Bouma — 

vertellen Jan, Dirjan en Aluca over hun 

gezamenlijke passie. 

Jan, 45 en accountmanager bij 

Heineken, heeft zelf een heel andere 

sportieve achtergrond. Hij korfbalde 

jaren op het één na hoogste niveau: „Ik 

kaatste wél, ging op zondagen ook wel 

weg te kaatsen, maar na het derde jaar 

bij de jongens, wat mijn mooiste jaar 

was, heb ik nog één jaar gekaatst en 

daarna echt voor het korfbal gekozen. 

Ik zat ook niet echt in de kaatswereld 

zoals Dirjan en Aluca dat nu zitten. Toen 

zij begonnen te kaatsen en leuk mee 

kaatsten, voelde ik dat ik niet genoeg 

van de basis van het kaatsen af wist. 

Ik ben altijd korf baltrainer geweest. 

Daarvan kon ik de basiskennis goed 

overbrengen, voor mijn gevoel miste ik 

dat bij het kaatsen. Daarom heb ik alle 

trainersopleidingen doorlopen bij de 

KNKB en ben daarna trainer geworden 

bij de KNKB. Later ben ik door Gerrit 

Okkinga en Tunno Schurer gevraagd 

om bij keatsskoalle Arum trainer te 

worden. Een hele eer vond ik, zulke 

grote namen en ze vroegen mij! Ik ben 

daar aangenomen omdat ik gevarieerde 

trainingen gaf, veel spelvormen 

toepaste in de trainingen. De meeste 

kaatstrainingen bestonden uit een blok 

opslaan en een blok uitslaan. Voor mijn 

gevoel kon dat anders, leuker. In het 

korfbal deden we dat ook en ik ben dat 

ook bij het kaatsen toe gaan passen." 

1 DIRJAN BOUMA 
Zoon Dirjan is 17, hij is eerstejaars 

leerling van de MBO-4 opleiding van 

het CIS. Dirjan, net de zondag ervoor 

koning in Pingjum, vertelt: „Naast 

kaatsen doe ik aan muurkaatsen en 

korfballen. Dat sluit goed op elkaar 

aan, korfbal is in de winter in de zaal. 

Het afgelopen jaar korfbalde ik in de 

overgangsklasse, de op één na hoogste 

klasse. In het kaatsen vind ik zelf dat 

de opslag mijn sterktste punt is. Het 

liefst heb ik de dubbelfunctie, opslag en 

uitslag." 

Dirjan traint bij Keatsskoalle Arum en 

bij de KNKB. Daarvoor reist hij naar 

Tjerkwerd waar Peter van Zuiden zijn 

trainer is. 

Dirjan heeft al veel prijzen gewonnen, 

maar hoopt dit jaar toch wel hoge ogen 

te gooien bij die ene speciale wedstrijd... 

de Freule! „Ik heb al veel mooie prijzen 

gewonnen. De Prinsenpartij in Tzum, le 

in het schooljongensklassement, een 

keer 3e op het NK pupillen en 4e bij de 

NK schooljongens. Leuk, maar ik ga 

voor de eerste prijs! Ik wil héél graag 

de Freule winnen. Dit wordt mijn laatste 

kans, ik ben derdejaars jongen, samen 

met Roy van den Berg en Thomas 

Miedema vorm ik het afdelingspartuur. 

Volgend jaar ga ik naar de senioren, mijn 

grote voorbeeld is Alle Jan Anema. Het 

lijkt me geweldig om met Alle Jan en 

Martijn Olijnsma te kaatsen, samen met 

ze naar de bond te gaan. Ik train af en 

toe met Alle Jan. Dit jaar heb ik een vrije 

formatiepartuur met Marco de Groot 

en Roel Pieter de Jong, met wie ik ook 

graag kaats." 

Voor Dirjan staat winnen op de eerste 

plaats. Hij is een kaatser die verbaal 

aanwezig is in het veld. 

1 ALUCA BOUMA 
Zus Aluca lijkt in niets op haar broer. Ze 

is rustig, komt timide over, zal in het veld 

niet snel verbaal optreden en voor haar 

zijn hele andere zaken belangrijk bij het 

kaatsen. „Vorig jaar heb ik een heel leuk 

jaar gehad. Samen met Hester Bruinsma 

en Selma van der Molen heb ik vrije 

formatie gekaatst. We hadden misschien 

niet het bester partuur, maar wel een 

heel gezellig partuur. Selma is dit jaar 

nog bij de schoolmeisjes, nu kaats ik 

met Hester en met Andrea Kroes. We 

zijn allemaal eerstejaars" vertelt Aluca, 

14 jaar en leerling van 3 Havo. 

„Dit jaar maar leuk kaatsen en dan 

zien we wel hoe ver we komen. 

Samen met Ymkje Yntenna zit ik in het 

afdelingspartuur. We zijn maar met 

zijn tweeën, maar dat vind ik niet erg. 

Beter samen dan een ledenkaatser 

erbij die niet weet waar ze moet staan! 
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We hopen dat we ver komen op de Ald 
Meierspartij." Naast kaatsen doet Aluca 
aan volleybal: „Ik heb nu de overstap 
gemaakt van Grou naar Akkrum, daar 
kan ik op hoger niveau trainen." 
Over kaatsen zegt ze: „Het beste is mijn 
opslag, maar ik doe beide. Hoe het met 
mij gaat, hangt ook van mijn maten af." 

Heit Jan Bouma: „Dirjan is meer 
zelfbewust, meer verbaal aanwezig. 
Aluca lost dat anders op, zij neemt liever 
revanche door een snoeiharde opslag te 
geven. En voor haar is een goede sfeer 
in het partuur heel erg belangrijk, ze 
moet zich er goed bij voelen." 
Kaatsen loopt als een rode draad door 
het gezin, iedere vakantie gaat er een 
kaatsbal mee in de bagage en ook thuis 
wordt er veel getraind. Jan: „We trainen 
ook vaak met zijn drieën." 
Aluca: „Dirjan bedacht altijd 
kaatsspelletjes. Nu nog wel. We hadden 
een soort kaatspop, een houten frame 
en die had een kaatswant aan. Die stond 
in de tuin, dat was de voorinse, één van 
ons de achterinse, de ander opslager en 

zo trainden we." 
Aluca traint bij Kaatsskoal Sint Anne 
en bij de KNKB. Die trainingen zijn op 
Bloemketerp. „Eerst trainde ik ook bij 
Keatsskoalle Arum, maar die zijn gestopt 
met de meisjescategorieën", vertelt 
Aluca. 

1 STRAK SCHEMA 
De hele familie is betrokken bij het strak 
schema, dat nodig is voor alle trainings-
en wedstrijdactiviteiten van Jan, Dirjan 
en Aluca. 
Mem Gerlien geeft de beide kinderen 
op voor de wedstrijden en is coach. De 
ouders hebben een schema opgesteld 
en de pakes en beppes zijn inzetbaar. 
Jan: „Ik heb veel respect voor ouders 
die keer op keer met kinderen naar 
kaatswedstrijden vliegen, die er na één 
of twee omlopen steeds maar weer af 
zijn. Petje af! Alles valt of staat met de 
steun van de ouders." 
Het korfbal is nu verleden tijd voor hem: 
„Na 40 jaar ben ik gestopt met korfbal, 
ik richt me nu helemaal op het kaatsen. 
Ik zit hier in Grou in de TC en heb het 

erg naar mijn zin in Arum. Train daar de 
pupillen en de schooljongens, mooie 
categorieën, ik maak ze al die jaren mee. 
Ik hou ook in de gaten wie er een prijsje 
gewonnen heeft en dan feliciteer ik ze 
daar op de volgende training mee. Leuk, 
zij vormen de toekomst!" 

1 GROTE WEDSTRIJDEN 
Op de Nederlandse kampioenschappen 
kwamen beide in actie, Aluca in IJIst 
bij de meisjes en Dirjan in Stiens bij 
de jongens. Mem Gerlien zag Aluca 
tot de tweede omloop komen, er werd 
gewonnen van Stiens, maar Raerd 
was te sterk. Heit Jan zag zoon Dirjan 
een vierde prijs in ontvangst nemen 
in Stiens. In de vierde omloop was 
Hijum-Finkum te sterk, nadat Grou nog 
gewonnen had van Jelsum/Koarnjum/ 
Britsum, Makkum en Sexbierum-
Pietersbierum. De kaatsende broer en 
zus kunnen zich nu opmaken voor de 
grote wedstrijden in augustus: de Freule 
en de Ald Meierspartij. 
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Maas Runia (70) en oud-kampioen 
van Nederland: „Sport is bidoarn" 
Teveel specialisatie, vaardigheids-

proeven NOC redmiddel 
In een woning van het bejaardencentrum „Rispinge" te Drachten verblijft 
I  nu al vijf jaar de zeventigjarige Klaas Runia, die vroeger in atletiek-
kringen grote bekendheid genoot. Deze Runia, die bijzonder veel aan sport 
en vooral lichamelijke opvoeding heeft gedaan, is het echter bepaald niet 
PPI15 111Phrl,. forr.nsa,nnreiirr. 	 •-noc.e ,nn.• 

en de jacht naar successen. Hij zelf is tien keer lid geweest van de Neder-
landse atletieklandenploeg op het onderdeel polsstokhoogspringen, maar 
hij specialiseerde zich hierop bepaald niet. Dat blijkt wel uit het feit, dat 
hij tussen 1918 en 1931 zeven keer de vaardigheidsproeven van het Ne-
derlands Olympisch Comité aflegde en daarmee naast de bronzen me-
daille van het NOC' (bij de eerste keer), de zilveren (bij de derde keer) en 
de gouden (bij de vijfde keer) veroverde. Maar liefst 56 diploma's van met 
goed gevolg afgelegde proeven van het NOC getuigen van zijn alzijdig- 
hen 

pn toch is deze zeventigjarige pas 
vrij laat met sportbeoefening be-

gonnen. Hij werd in 1894 te Dokkum 
geboren, ging als dertienjarige al 
naar de kweekschool voor de zee-
vaart in Leiden en kwam daarna als 
matroos bij de marine terecht in 
Den Helder. Bij dit onderdeel heeft 
hij tot zijn veertigste jaar gediend 
als korporaal konstabel en heeft de 
oorlog 1914-1918 in Nederlands Indië 
doorgebracht, waar hij later nog en-
kele keren (in totaal is hij er zeven 

geweest) heeft vertoefd. Oven- 
had hij zich toen nog op geen 

wijze met sportbeoefening be-
ziggehouden. 
Dat veranderde echter kort na zijn 

terugkeer de eerste maal uit In-
dië. De toen 24-jarige Runia zat met 
enkele andere matrozen op 	een 
avond aan de bak, waar een circulai-
re van de minister van Defensie, 
Rambonnet, werd besproken. Deze 
stelde daarin namelijk, dat degenen, 
die de vaardigheidsproeven van het 
NOC haaldpn vijf jaar achtereen een 
gratificatie kregen van f 100. „Wy 
tochten doe, se binne net sa swier 
en nel iten bigounen wy al to prebear-
jen, heet It like. En nei trije moan-
nen oefenjen slagge ik j foar de eer-
ste kear en dat waerd de bránzen me-
dalje." De proeven omvatten zeven 
onderdelen nl. zwemmen, springen, 
uithoudingsvermogen, werpen, klim-
men, verdedigingssport en hardlo-
pei, waarbij voor alle onderdelen 
ve&aeiiillende.proeven binnen bepaal-
de lireiletenestrosaten- worden afge-
legd. Voor ieder onderdeel was er 
dan ook nog een apart diploma, van- 

daar het grote aantal in net pas eni-
ge tijd geleden aangelegde plakboek. 
Tedere keer als men de gehele 

proef met succes aflegde, was 
men verzekerd van vijf jaar f 100 
en daar deze gratificatie later als 
loon werd aangemerkt, kon het ge-
beuren, dat Runia van zijn met gro-
te liefde uitgevoerde sportbeoefening, 
met het enige doel om zelf zo fit mo-
gelijk te blijven, nu nog enig pensi-
oen ontvangt. Runia was dus al 24 
jaar, toen hij met de sport begon en 
hij heeft zich als sportman daarna 
op wedstrijden vrijwel uitsluitend 
met de atletiek beziggehouden. Hij 
werd lid van de marinesportvereni-
ging „Zeemacht" te Den Helder en 
oefende regelmatig voor zich zelf. 
Hij kreeg in Noord Holland al gauw 
bekendheid en zijn prestaties, voor-
al als polsstokhoogs,iringen en pols-
stokverspringer (in die dagen nog in 
zwang) waren zo opvallend, dat hij 
landelijk grote bekendheid kreeg. 
Hij werd op beide onderdelen drie 
keer kampioen van Nederland. Het 
polsstokverspringen (in een zandbak 
en niet beoefend als het „fierljep-
pen" van nu) was bijzonder spec-
taculair en Runia kwam hierbij tot 
een afstand van liefst 9.37 meter, ter-
wijl zijn beste prestatie bij het pols-
stokhoogspringen 3.65 meter was — 
nog altijd een hoogte, die velen hier 
graag zouden willen bereiken. 

„De sport is bidoarn" 
"

unia werd tien keer In de Neder-
landse landenatletiekploeg geko-

zen, behaalde diverse kampioen-
schappen van Noord Holland en was 

In wedstrijden tegen Duitsland en 
België — hier en in die belde lan-
den — van de partij bij het pols-
hoogspringen. En — vertelt de heer 
Runia — dat gebeurde allemaal niet 
door een grote specialisatie, maar 
doordat ik met het steeds weer oefe-
nen voor de vaardigheidsproeven 
van het NOC In een beste lichame-
lijke conditie bleef. En die kant wil 
hij voor de tegenwoordige sport ook 
weer op. „De sport is nou bidoarn". 
zegt Runla, „h tal stikkene skonken 
(by fuotbaljen bygelyks) wurdt hiel-
tyd greater en by de Olyrapiade is 
it ten jacht net record en „goud" en 
hilrmei is men op de forkearde wei. 
it ploat sa Weze, dat de sport der 
ailinne k om de lichamelike kondys-
je better to meitsjen en dat hat der 
wolris oan". En daarom zou hij wil-
len propageren om weer in grote ge-
tale aan de vaardigheldsproeven van 
het NOC deel te nemen. Het zou de 
lichamelijke gesteldheid van het vork 
ten zeerFte bevorderen. 

Leider Vitesse 
R unia, die in 1934 met pensioen de 

dienst verliet en toen in de Ge-
rard Terborchstraat in Huizum ging 
wonen, kon ondanks zijn veertig jaar 
niet stil zitten en op de plaats waar 
nu het Julianapark is, ging hij het 
Iets te overtollige vet wegwerken 
door op het opgespoten land met ko-
gel en discus en zelfgemaakte hor-
den te gaan oefenen. Bij het zeshon-
derdjarig bestaan van de stad Leeu-
warden in 1935 deed hij nog een keer 
mee -aan het polsstokhoogspringen 
(met o.a. Barend v.d. Veen en Lou- 

rens Drost) en nadat de anderen bij 
3.10 meter allen waren afgesprongen 
ging hij — op dit nummer volledig 
ongeoefend In de voorgaande jaren 
— pas in actie en won tenslotte met 
een sprong van 3.40 meter. Even la-
ter kwam het verzoek om leider te 
worden van de atletiekvereniging 
Vitesse, die met de nog overgeble-
ven zes leden bijna op de rug lag. 
Na een bespreking ging het door en 
ook vele andere sportmensen stel-
den zich onder zijn leiding, al was 
de oud-marineman bepaald geen ge-
makkelijke baas. 
Q innen een half jaar was het le- 

dental tot 89 gestegen, maar de 
„zwerver" Runia kon hier toch niet 
aarden en vertrok opnieuw naar Den 
Helder, waar hij in de oorlog uitge-
bombardeerd werd en daarna onder-
dak kreeg in Grouw. Vijf jaar gele-
den verhuisde /t0 met zijn echtgeno-
te van Molenend, waar hij ook eni-
ge tijd heeft gewoond, naar Drach-
ten, waar hij het goed naar zijn zin 
heeft..en de sport .nog .met belang-
stelling volgt, a/ is hij het Jane niet 
altijd eens met de . manier van op- 
leiding en jacht naar 	successen. 
,.Der moot mear oan algemiene li-
Chamelike opiteding dien wurde" 
zegt hij, die met zijn zeventig jaar 
overigens bepaald niet alleen bij het 
verleden leeft. 

Sport-speciaal 

De heer K, Runia voor zijn medail-
lekaat met 85 eretekenen. 
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Net echtpaar Wijbenga met burgemeester Ferd Crone. Foto: Bart van der Hoeven 

Koninklijke onderscheiding Grouster echtpaar 
GROU 

Mevrouw H. Wijbenga-
Stelwagen en de heer A.  2018 
Wijbenga zijn donderdag 24 
mei benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. 
Mevrouw H. Wijbenga-Stel-
wagen (Hetty) is geboren op 9 
oktober 1937 in Idaarderadeel 
en is ruim veertig jaar als 
vrijwilliger actief geweest bij 
Zwemvereniging Orca te 
Leeuwarden. Als zwemouder 
kwam mevrouw Wijbenga-
Stelwagen, net als haar man, 
in aanraking met het vrijwil-
ligerswerk bij Orca. Zij be-
haalde haar diploma als 
jurylid wedstrijdzwemmen 
en functioneerde vervolgens 
wekelijks als jurylid bij wed-
strijdzwemmen. Voor Kring 
Friesland nam mevrouw 
Wijbenga-Stelwagen twintig 
jaar lang examens af voor 
jury-secretariaatleden. Deze 
juryleden verzorgen de ver-
werking van de opgenomen 
tijden van de zwemmers. 
De heer A. Wijbenga (Atze) is 
geboren op 3 november 1938 

te Idaarderadeel en is ruim 
veertig jaar actief geweest als 
vrijwilliger bij Zwemvereni-
ging Orca. Zo was hij onder 
meer lid Technische Zwem 
Commissie, jurylid, tijdwaar-
nemer, scheidsrechter, star-
ter, jeugdtrainer en speaker 
bij wedstrijden. Voor Kring 
Friesland leidde de heer 
Wijbenga beginnende juryle- 

den op. Ieder jaar functio-
neerde de heer Wijbenga als 
scheidsrechter bij de Friese 
kampioenschappen en regel-
matig was hij scheidsrechter 
bij de Nederlandse kampioen-
schappen. Voor Orca heeft hij 
mogelijkheden gecreëerd om 
als zwemvereniging op top-
sportniveau te functioneren. 
Hoogtepunt in zijn vrijwilli- 

gerscarrière was het functio-
neren als scheidsrechter bij 
de Wereldkampioenschappen 
voor paralympische sporters 
in Assen in 1990. 
Het echtpaar Wijbenga 
nam onlangs afscheid. 
Beiden werden benoemd 
tot ere-official van de 
Koninklijke Nederlandse 
Zwembond (KNZB). 



ATHLETIEKWEDSTRUDEN DRACHTEN 
BEÏNVLOED DOOR VRIJ HARDE WIND 
Op het V.V.V. terrein te Drachten 

zijn athletiekwedstrijden gehouden, 
waaraan werd deelgenomen door de 
A.V.'45 te Drachten, L.O.C. te Inrsum 
en Athleta te Grouw. Mede door de vrij 
harde wind werden de prestaties enigs-
zins geremd, hoewel bij de jongeren 
toch enkele aardige resultaten werden 
geboekt. 

De uitslagen luiden: 
Meisjes C.: 
40 meter: 1. E. Kiffers (A.V.'45) 

6,2 sec.; 2. F. Smit (A.'V.'45) 7,1 ree. ; . 
3. S. Modderman (A.V.'45) 7,2 sec. 
60 meter: 1. S. Modderman (A.V.'45) 

10,2 sec.; 2. F. Smit (A.V;45) 10,7 
sec.; 3. J. Haanstra (A.V.'45) 11,4 sec. 

Verspringen: 1. E. Kiffers (A.V.'45) 
4.13 meter.; 2. S. Moderman (A.V.'45) 
3.33 meter.; 3. J. Haanstra (A.V.'45) 
3.09 meter. 

Meisjes B: 
60 meter: 1. A. Deelstra (Athleta) 

8,8 sec.; 2. R. van der Hoek (A.V.'45) 
9,1 sec.; 3. H. Castelein (Athleta) 9,25 
sec. 

Hoogspringen: 1. H. Castelein (Athle-
ta) 1.15 meter en 2. A. Sienema 
(L.O.G.) eveneens 1.15 meter. 
80 meter: 1. R. van der Hoek 

(A.V.'45) 12,3 sec.; 2. A. Deelstra 
(Athleta) 12,4 sec.; 3. H. Castelein 
(Athleta) 12,6 sec. 
Dames en Meisjes A. 
100 meter 1. Zonneveld (LOC 1) 15,2 

sec. 
Hoogspringen: 1. S. Pasma (Athleta) 

1.20 meter. 
Discuswerpen: 1. en 2. A. Klijnstra 

(Athleta) en A. Algra (LOC I) beiden 
22,69 meter. 
Speerwerpen: 1. A. Algra (1.400 1) 

18,37 meter. 
200 meter: 1. S. Tuinstra (Athleta) 

33,1 sec. 
4 x 100 in dames: 1. LOC 1 60,3 sec. 
Jongens C: 
60 ni: 1. B. Postma (AV '45) 9 sec.; 

2. P. Popma (AV '45) 9,2 sec. 
80 m: 1. G. IJzinga (AV '45) 12,2 

sec.; 2. 4, van der Meer (AV '45) 13,4 
sec. 
Jongens B: 
80 m: 1. K. de Boer (AV '45) 10,8 

sec.; 2. W. Kiffers (AV '45) 11 sec.; 3. 
B. Kiffers (AV '45) 11,6 sec. 
600 m: 1. H. Tammes 1 in. 44,9; 2. W. 

Ensing 1 m. 45,8; 3. R. Polstra 1 in. 
46,8 (allen AV '45). 

Verspringen: 1. H. Tarmnes 5,17 in; 
2. K. de Boer 5,15 in en S. 1-1. Krone-
man 4,61. in (allen A.V '45). 
Heren en jongens A: 
100 in: 1. H. Rouwe 13 sec.; 2. H. 

Tulner 13,2 sec. en 3. J. Pietersma, z.t. 
(allen AV '45). 

Verspringen: 1. J. Pietersrna 5,59 in; 
2. E. Zancistra 5 m; 3. H. Tuiner 4,87 
in (allen AV '45). 
800 m: 1. A. van Raad 2 min. 19; 2. 

Th. Borg 2 min. 30 sec. (beide AV '45). 
Kogelstoten: 1. 4. van Raad 8,60 ni; 

2. Th. Borg 7,60 ni; 3. H. Rouwé 6,70 
ni (allen AV '45). 
De totaaluitslag volgens de punten-

telling luidt: 
Meisjes C: AV '45 4 pnt.; Meisjes B: 

Athleta 6 pnt.; LOC 1 3 pnt.; Dames en 
Meisjes A: Athleta 10 p.; LOC 1 11 p. 
Jongens C: A.V. '45 5 pnt. Jongens B: 
A.V. '45 5 pnt. Heren en Jongens A: 
A.V. '45 7 pnt. 

Athletiek-competitie 
• • 

begon in Drachten 
De athletiek,competitie werd Zondag 

Ingezet met wedstrijden te Drachten 
voor de groep uit het centrum van 
Friesland. De verenigingen die bij deze 
afdeling behoren zijn: A.V. '45, Drach-
ten, Hercules, Oldeboorn, LOCI Irn-
sum en Athleta Grouw. De deelneming , 
was gering; op verschillende nummers 
stond slechts één vereniging inge-
schreven. terwijl Hercules in z'n geheel 
verstek liet gaan. Aangezien dit jaar 
de A.- en B.-klassers voor hun eigen' 
nummers zijn uitgeschakeld, is het dus 
een competitie van louter B- en C-
klassers en dientengevolge zijn er geen , 
uitzonderlijke prestaties te verwach-
ten. En aangezien er tegen de harde 
wind in gelopen moest worden en 013 1 
Hemelvaartsdag de renpaarden de 
baan vrijwat „pokdalig" hadden ge-
maakt, waren de tijden bij de jett.,r,...,d 
ook aan de matige kant. Ook bij de 
technische nummers hadden de athle-
ten last van harde wind. De beste 
prestaties waren hog de discusworpen 
van de dames Klijnstra (Athleta) en 
Algra (LOCI) die beide tot 22.69 
kwamen en de hoogtesprong van het 
meisje Postma (Athleta) die de lat op 
1.20 m passeerde. 
De uitslagenwaren: Jo   

C: 1 A.V. '45, 5 punten. Meis-
jes C: 1 A.V. '45, 4 punten. Jongens B: 
1 A.V. '45, 5 punten. Meisjes B: 1 
Athleta 9 punten, 2. LOOI 3 punten. 
Heren en jongens A: 1. A.V. '45 7 pnt. 
Dames en meisjes A: 1. LOCI 11 pnt., 
2 Athleta 10 punten. 
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