
AANVANG WEDSTRIJDEN 14.00 UUR
ENTREE BOVEN DE 14 JAAR: € 2,-
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SKÛTSJE
SILEN
’10

ZATERDAG 24 JULI GROU • MAANDAG 26 JULI VEENHOOP • DINSDAG 27 JULI EARNEWÂLD

WOENSDAG 28 JULI TERHERNE • DONDERDAG 29 JULI LANGWEER • VRIJDAG 30 JULI GEEN WEDSTRIJD

ZATERDAG 31 JULI STAVOREN • MAANDAG 2 AUGUSTUS WOUDSEND • DINSDAG 3 AUGUSTUS ELAHUIZEN

WOENSDAG 4 AUGUSTUS LEMMER (COMM. LEEUWARDEN)

DONDERDAG 5 AUGUSTUS LEMMER • VRIJDAG 6 AUGUSTUS SNEEK

www.skutsjesilen.nl



kader van de nieuwe formule van de SKS,
die na jarenlang onderzoeken en meten
door deskundigen van o.a. de TU Delft
staat als een huis. De breedte, lengte en
diepgang van de diverse skûtsjes verschil-
len. Deze uitgangspunten worden gecom-
penseerd middels variabele zeiloppervlak-
ten. Een en ander is onlangs nog verder
verfijnd. De nieuwe formule heeft twee
doelstellingen: de skûtsjes dichter bij elkaar
brengen ( gelijke kansen) en authenticiteit
waarborgen.

In een overzichtelijk veld van veertien sche-
pen kan het publiek doorgaans schitterend
zien wat er zoals is gebeurd.
Binnen de SKS wordt gezeild volgens ei-
gen, unieke, historisch onderbouwde regle-
menten, die te vinden zijn op de website
www.skutsjesilen.nl

Snelheid, wendbaarheid, geringe diepgang
en laadvermogen ( voor terpaarde, turf,
etc.) waren aan het begin van de vorige
eeuw essentiële uitgangspunten bij het ont-
werpen en bouwen van skûtsjes. Met name
de eerste twee kenmerken van de klassie-
ke, ranke Friese platbodems maken de
schepen ook uitermate geschikt voor het
varen van wedstrijden. Het snel anticiperen
op vraag en aanbod en natuurlijk op de
weersomstandigheden was in die tijd een
dagelijkse (wed) strijd. Daarnaast streden
de eerste schippers om een extraatje in
barre tijden als ze -veelal op uitnodiging
van lokale kasteleins- zeilden om geldprij-
zen en de eer. Deze wedstrijden vormen de
basis van het georganiseerde skûtsjesilen
van de SKS ( Sintrale Kommisje Skûtsje-
silen). Nog steeds zeilen schippers en
bemanningen vol vuur om de hoogste eer
op het water van de Friese Meren. Elke
zomer staat Friesland in het teken van de
veertiendaagse competitie voor en door
schippers die stuk voor stuk stammen uit
oude Friese geslachten van flinke mannen
en stoere vrouwen die de kost moesten
verdienen met hun skûtsje. Tegen een ach-

tergrond van reglementen die het klassieke
uiterlijk en karakter van de schepen garan-
deren wordt vol passie gestreden met
teams en schippers die elke zomer twee
weken lang TOPSPORT bedrijven. De win-
naar van het SKS skûtsjesilen ontvangt een
prachtige wisseltrofee in de vorm van een
skûtsje in zilver en niet te vergeten de kam-
pioenswimpel.

Vorig jaar waren het Douwe Visser Azn en
zijn ploeg , die het sulveren skûtsje en de
wimpel na een bijzonder spannende veer-

Zonder ontheffing mag men tijdens de wed-
strijden niet komen binnen de boeienrij (de
rode skippyballen) die het wedstrijdveld af-
bakenen. Dit vanwege de veiligheid.
Meer zo af dat de kleine bootjes dichter bij
het wedstrijdwater liggen dan de grote. Zo
kan iedereen van het schouwspel genieten.

Medewerkers van de Waterpolitie, Provin-
ciale Waterstaat en organisatie zijn present
om de skûtsjes ongehinderd de wedstrijden
te laten varen. Volg hun aanwijzingen op.

Bij afgelasting van de wedstrijd wordt geen
entreegeld terugbetaald. Een afgelasting
wordt zo spoedig mogelijk gemeld via de
media, zo mogelijk voor 13.00 uur via
Omrop Fryslân (etherfrequentie 92.20mHz.).

De gegevens in deze folder zijn onder voor-
behoud van tussentijdse wijzigingen. Er
kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Skûtsje Schipper Plaats Bouwjaar

Bolsward Pieter Meeter Bolsward 1910

Twee Gebroeders Albert Visser Drachten 1913

D'Halve Maen Jacob Zwerver Drachten 1912

Twee Gebroeders Gerhard Pietersma Earnewâld 1930

Doarp Grou Douwe Visser Azn Grou 1909

Gerben van Manen Pieter Brouwer Heerenveen 1915

It Doarp Huzum Eildert Meeter Leeuwarden 1916

Oeral Thús Dirk Jan Reijenga Joure 1923

Twee Gebroeders Langweer 1915

Rienk Ulbeszn. Jappie Meeter Leeuwarden 1915

Lemster Skûtsje Johannes Meeter Lemmer 1930

De Sneker Pan Douwe Visser Sneek 1913

Súdwesthoek Auke de Groot Stavoren 1924

Klaas van der Meulen Ype van der Meulen Woudsend 1912

Vanaf 1971 is
de Skûtsjewimpel een ver-

trouwd beeld op en rond het
wedstrijdveld en ver daarbuiten.
En echt niet alleen in de veer-
tien dagen dat de skûtsjes om
het kampioenschap strijden. Met
trots voeren de eigenaren het
dundoek in het want. Het geeft
immers aan dat de eigenaar het
skûtsjesilen een warm hart aan
het evenement toedraagt en bij-
draagt aan het voorbestaan.
U draagt door het kopen en het
ophangen uw steentje bij. Om
de prijs hoeft u het niet te laten.
Slechts 8 euro.
De Skûtsjewimpel is verkrijg-
baar bij VVV’s, jachthavens,
watersportbedrijven, commis-
sies, schippers en bemannings-
leden.

En tijdens de wedstrijden op
verschillende locaties ook op
het water! De verkoopadressen
zijn te herkennen aan het wim-
pelraambiljet.
De wimpel is ook per post te
bestellen. Maak daarvoor 9 euro
(inclusief verzendkosten) over
op rekening 296693251, Fries-
landbank Leeuwarden, onder
vermelding Skûtsjewimpel 2010
en natuurlijk met vermelding van
naam en adres. De wimpel
wordt u dan toegezonden.
De complete serie, 40 stuks, is
nog leverbaar. Vermeld daarvoor
op de overschrijving “alle wim-
pels” en maak het bedrag van
200 euro over.
Een los exemplaar uit voorgaan-
de jaren is ook nog beschikbaar.
Daarvoor dient op het over-
schrijvingsformulier het betref-
fende jaartal te worden inge-
vuld. De prijs is dezelfde als
voor de wimpel 2010.

Het skûtsjesilen
behoort bij
de top van de
Nederlandse
toeristische
evenementen

www.skutsjesi len.nl

ZATERDAG 24 JULI GROU
MAANDAG 26 JULI VEENHOOP
DINSDAG 27 JULI EARNEWÂLD
WOENSDAG 28 JULI TERHERNE
DONDERDAG 29 JULI LANGWEER
VRIJDAG 30 JULI GEEN WEDSTRIJD
ZATERDAG 31 JULI STAVOREN
MAANDAG 2 AUG. WOUDSEND
DINSDAG 3 AUG. ELAHUIZEN
WOENSDAG 4 AUG. LEMMER (LWD)
DONDERDAG 5 AUG. LEMMER
VRIJDAG 6 AUG. SNEEK

Aanvang wedstrijden 14.00 uur.
Entree boven 14 jaar € 2,-

tiendaagse strijd op het water mee
naar Grou namen. Hier werden zij
volgens een goede traditie door
hun dorpsgenoten in het zonnetje
gezet. Grou was met recht trots!
Kampioen! En dat in het jaar dat
het oudste schip in de vloot de res-
pectabele leeftijd van 100 jaar
bereikte.
Maar de anderen deden het ook
geweldig. De strijd om kampioens-
wimpel is tot op de laatste dag
gestreden. Zeer wisselende weer-
somstandigheden maakten dat de
zeilcondities elke dag een verras-
sing waren. Voor het publiek was
het veertien dagen lang spannend.
Pieter Brouwer van Heerenveen,
die de tweede plaats pakte en
nummer drie Douwe Visser Jzn van
Sneek zijn een continue bedreiging
geweest voor de kampioen.
Pieter Meeter van Bolsward pakte
een vierde plaats, Johannes Mee-
ter van Lemmer debuteerde indruk-
wekkend met een vijfde plaats in
het algemeen klassement, hij werd
op de voet gevolgd door Dirk Jan
Reyenga van Joure. Het skûtsjes
van Earnewald met schipper Ger-
hard Pietersma werd zevende, Jitze

Mink, die in 2010 zal worden opgevolgd
door Jacob Zwerver, eindigde als achtste
met het skûtsje de Halve Maen; Albert
Visser Jzn van Drachten werd negende,
Ype van der Meulen van Woudsend tiende,
Jappie Meeter van Leeuwarden eindigde
als elfde, Auke de Groot van Stavoren werd
twaalfde en de beide debutanten Eildert
Kzn Meeter van Huizum en Jeroen Pieters-
ma van Langweer bereikten uiteindelijk
resp. de dertiende en veertiende plaats.
Ook Jeroen Pietersma besloot na het sei-
zoen 2009 te stoppen als schipper. Zijn
opvolger was bij het ter perse gaan van
deze flyer nog niet officieel bekend.

In de zomer van 2010 wordt vanaf zaterdag
24 juli opnieuw gestreden met zo mogelijk
nog meer vuur. De afgelopen winter zijn
schepen geprepareerd, nieuwe tactieken
doorgenomen en bemanningen zo nodig
aangepast! De schippers en bemanningen
zijn scherp! Ook in de winter als ze kijkend
naar de strenge eisen zoals deze staan
geformuleerd in het handboek van de SKS
hun skûtsjes optimaliseren.
Anno 2010 is een en ander gedaan in het

Skûtsjesilen de ultieme mix
van topsport en cultuur

Indien er in de eerste week een wedstrijd
wordt afgelast, dan wordt die ingehaald op
vrijdag 30 juli in Woudsend. Wordt er in de
tweede week een wedstrijd afgelast dan
wordt deze ingehaald op donderdagoch-
tend 5 augustus op het IJsselmeer voor
Lemmer.
Voor een overzicht van extra wedstrijden
door de skûtsjes van de SKS zie:
www.skutsjesilen.nl
De proloog van de SKS vindt dit jaar plaats
in Lemmer en wel op: zaterdag 3 juli

Vorig jaar werd een proef gedaan met het live vertonen via internet van
de openingswedstrijd te Grou en de slotwedstrijd in Sneek. Beide keren
bezochten tussen de 20.000 en 25.000 unieke bezoekers de SKS site om

via het track and trace systeem direct op de hoogte te zijn van de
posities van de 14 skûtsjes.

Ondanks het feit dat er in de nieuwe opties wat kinderziektes zaten
regeerden bezoekers van over de hele wereld enthousiast.

Voor het bestuur van de SKS was dit reden om in 2010 dagelijks live
beelden en track and trace aan te bieden.
Ga voor de link naar: www.skutsjesilen.nl

Rondvaart- en charterbedrijven
die de SKS en de jaarlijkse
skûtsjezeilwedstrijden een warm
hart toedragen zijn te herken-
nen aan een grote uitvoering

van de wimpel oftewel de
“Grutte Wimpel” De afvaartplaat-
sen en vertrektijden van deze
bedrijven vindt u op dewebsite
van de SKS: www.skutsjesilen.nl

Skûtsjewimpel 2010

Internet

Reglementen

De Grutte Skûtsjewimpel voor Rondvaartbedrijven

€8,-


