De SKS wedstrijden zijn door het wedstrijdveld van veertien skûtsjes
overzichtelijk. De wedstrijden zijn goed te volgen vanaf de wal of vanaf
(rondvaart)boten langs het wedstrijdveld. De schippers laten zien dat ze
de uitdaging durven aan te gaan met zowel ondiepe en smalle wateren
(zoals bij Grou, De Veenhoop en Earnewâld) als met het ruime water
(zoals o.a. Snitser Mar en IJsselmeer).’
Reglementen
Binnen de SKS wordt gezeild volgens authentieke en historisch
onderbouwde regels.
Uitgebreide en specifieke informatie over deze reglementen is te vinden
op de website: www.skutsjesilen.nl/over-sks/reglement.

Internet
Alle wedstrijden kunnen rechtstreeks via internet worden bekeken.
Wereldwijd kan men via het Track & Trace systeem op een kaart de
posities van alle veertien skûtsjes goed volgen. Een groot succes, zo blijkt
uit de enthousiaste reacties. Dagelijks loggen tussen de 10.000 en 16.000
skûtsjeliefhebbers van over de gehele wereld in.
Ga voor de speciale Track & Trace link naar: www.skutsjesilen.nl.
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SKS Skûtsje app
Via de SKS Skûtsje app zijn
nieuwsberichten, verslagen, uitslagen
en klassementen op smartphone
of tablet te ontvangen. De
gratis SKS Skûtsje app is
te downloaden in de
App Store of via
Google play.

hoofdsponsor:

Sintrale Kommisje Skûtsjesilen

SKÛTSJE
SILEN2019

SKÛTSJESILEN IS EEN UNIEKE BELEVENIS VOOR JONG EN OUD
Het skûtsjesilen in Fryslân behoort bij de top van de Nederlandse
toeristische evenementen. Jaarlijks worden tijdens de noordelijke
bouwvakvakantie door veertien skûtsjes elf wedstrijden gezeild in
de strijd om het SKS kampioenschap. Schippers en bemanningen
strijden vol vuur om de felbegeerde kampioenswimpel en een
prachtige wisseltrofee: het Sulveren Skûtsje. Het gaat om de eer
van stad, dorp of streek! Startend met een wedstrijd op de
Pikmar / de Wide Ie bij Grou wordt via De Veenhoop,
Earnewâld, Terherne, Langweer, Elahuizen, Stavoren, Woudsend en
Lemmer na veertien dagen de strijd op de Snitser Mar bij Sneek
beslist.
Skûtsjesilen is synoniem voor zeilwedstrijden met historische
vrachtschepen. Platbodems, die aan het begin van de vorig eeuw werden
gebouwd om turf, mest en andere lading tot bij de boerderijen te brengen.
Hiervoor moesten de schepen ondiepe vaarten in. Daarom werden
deze zeilschepen lang en plat gemaakt. Snelheid en wendbaarheid zijn
kenmerken van een skûtsje, waardoor dit type schip uitermate geschikt
is voor het zeilen van wedstrijden. Snel anticiperen op vraag en aanbod
en op wisselende weersomstandigheden was destijds een dagelijkse
strijd. In barre tijden zeilden de schippers, veelal op uitnodiging van
lokale kasteleins, wedstrijden om een paar extra
centen te verdienen. Daarvoor werden familie en
huisraad uit het skûtsje gehaald en op de wal
achtergelaten.

SKS WEDSTRIJDSCHEMA

Deze wedstrijden vormen de basis van het georganiseerde skûtsjesilen
van de SKS (Sintrale Kommisje Skûtsjesilen). En nog altijd stammen
de huidige schippers stuk voor stuk rechtstreeks uit aloude Friese
schippersgeslachten. Met elkaar willen zij de traditie van het
wedstrijdzeilen met Friese platbodems in ere houden. Niet zomaar als
folklore, maar écht op het scherpst van de snede, wordt elke zomer twee
weken lang TOPSPORT bedreven.
Jong en oud werken zich aan boord van de skûtsjes vol passie in het zweet.
Maar ook langs de kant leven verschillende generaties, gebroederlijk
naast elkaar, mee met de verrichtingen van schippers en bemanningen. De
spanning en bovenal ook de gezellige sfeer zorgen ervoor dat skûtsjesilen
een unieke belevenis voor jong en oud is.

Za 27 juli
Ma 29 juli
Di 30 juli
Wo 31 juli
Do 1 augustus
Vr 2 augustus
Za 3 augustus
Ma 5 augustus
Wo 7 augustus
Do 8 augustus
Vr 9 augustus

GROU
DE VEENHOOP
EARNEWÂLD
TERHERNE
LANGWEER
ELAHUIZEN
STAVOREN
WOUDSEND
LEMMER 1
LEMMER 2
SNEEK

Alle wedstrijden beginnen om 14.00 uur (onder voorbehoud
van wijzigingen). Indien nodig kunnen op dinsdag 6 augustus
in Woudsend en donderdagochtend 8 augustus in Lemmer
afgelaste wedstrijden worden ingehaald.

EXTRA WEDSTRIJDEN (ONDER VOORBEHOUD)
Za 11 mei Sprintwedstrijden (De Fluessen)
Vr 14 juni Rabo Hurdsilerij (Snitser Mar)
Za 15 juni Waterpoortrace (Snitser Mar)
Vr 21 juni Skûtsje Ûndernimmersdei (Snitser Mar)
Za 6 juli Foarwedstriid Lemmer (Lemster Baai)
Kijk voor een compleet overzicht en actuele aanpassingen op
www.skutsjesilen.nl.
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AKKRUM
DRACHTEN
DRACHTEN
EARNEWÂLD
GROU
HEERENVEEN
HUIZUM
JOURE
LANGWEER
LEEUWARDEN
LEMMER
SNEEK
STAVOREN
WOUDSEND
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