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Skûtsjesilen is passie. Het gevoel van 
vrijheid tijdens het zeilen blijft keer op 
keer een onvergetelijke belevenis. De 
kampioensstrijd tussen de veertien 
skûtsjes van de SKS (Sintrale Kommisje 
Skûtsjesilen) wordt elk jaar opnieuw vol 
vuur gestreden. De nieuwe zeilformule, 
die op initiatief van de schippers volgend 
jaar voor het eerst wordt toegepast, 
brengt de skûtsjes steeds dichter bij 
elkaar. Gelijkheid waardoor het tijdens 
de wedstrijden nog meer zal aankomen 
op de stuurmanskunst van de schipper 
en zijn bemanning. 

Maar ook broederschap tussen de 
schippers onderling, die stuk voor stuk 
rechtstreeks stammen uit aloude Friese 
schippersgeslachten. Met elkaar willen 
zij deze traditie van het wedstrijdzeilen 
met klassieke 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. Aan het eind van 
de strijd wacht de winnaar van het SKS 
skûtsjesilen de kampioenswimpel en 
een prachtige wisseltrofee: het sulveren 
skûtsje. 

Afgelopen jaar wisten Pieter Brouwer en 
z’n bemanning van het Heerenveenster 
skûtsje Gerben van Manen het 
kampioenschap soeverein naar zich toe 

Skûtsjesilen; vrijheid, gelijkheid 
en broederschap op de Friese wateren

te halen. Dankzij drie dagoverwinningen 
(bij De Veenhoop, Stavoren en Elahuizen) 
en verder zeer constante uitslagen voor 
in de skûtsjevloot was de SKS kampioen 
2010 op de voorlaatste dag  al bekend. 
Terwijl Heerenveen en ook Joure met 
schipper Dirk Jan Reijenga, de nummer 
twee van het klassement, ontspannen 
hun laatste wedstrijd op het Sneekermeer 
konden zeilen, streden drie skûtsjes om 
de laatste podiumplaats. Sneek, Grou en 
Earnewâld maakten er een spannende 
finale van. Op eigen wedstrijdwater 
stuurde schipper Douwe Jzn. Visser de 
Sneker Pan naar een tiende plaats en dat 
bleek voldoende voor de derde plek in het 
eindklassement. Gerhard Pietersma van 
Earnewâld eindigde op een mooie vierde 
plaats, gevolgd door Pieter Eldertszn. 

Meeter van Bolsward. Laatstgenoemde 
kreeg naast drie dagzeges ook tweemaal 
veertien punten voor z’n kiezen, waarvan 
slechts eenmaal veertien als slechtste 
wedstrijd mocht worden afgetrokken. 
Titelverdediger Grou (schipper 
Douwe Azn. Visser) eindigde na een 
wisselvallige wedstrijdenreeks als zesde 
in het klassement. Ype van der Meulen 
van Woudsend kwam met een zevende 
plaats in de middenmoot terecht, evenals 
Jappie Meeter van Leeuwarden die 
achtste werd. Het Lemster skûtsje met 
schipper Johannes Meeter eindigde als 
negende, nog voor Auke de Groot van 
Stavoren die de toptien completeerde. 
Albert Jzn. Visser van Drachten hield op 
een elfde plaats de twee debutanten, 
Ulbe Brandsma van Langweer en Jacob 
Zwerver van d’Halve Maen, voor zich. 
Zij eindigden respectievelijk als twaalfde 
en dertiende. Eildert Kzn. Meeter van 
Huizum, de jongste SKS schipper, sloot 
de rij en mocht tijdens de feestelijke 
slotavond nog net het puntje van de 
kampioenswimpel vasthouden. 

Na een intensieve voorbereiding, die 
voor de meeste skûtsjes al in april van 
start gaat, zal vanaf zaterdag 30 juli 
2011 het spektakel op het water van de 
Friese meren en het IJsselmeer weer 
losbarsten. 

Naast het meegaan met de voordelen 
van de moderne tijd zal de SKS ten 
alle tijden zorg blijven dragen voor het 
handhaven van de authenticiteit van de 
gemiddeld 100 jaar oude skûtsjes. Wie 
zullen zich dit jaar vooraan mengen in de 
strijd om het SKS kampioenschap? We 
zullen het allemaal gaan zien. 
U toch ook?

ZATERDAG 30 JULI  GROU
MAANDAG 1 AUG. DE VEENHOOP
DINSDAG 2 AUG. EARNEWÂLD
WOENSDAG 3 AUG. TERHERNE
DONDERDAG 4 AUG. LANGWEER
VRIJDAG 5 AUG. GEEN WEDSTRIJD
ZATERDAG 6 AUG. STAVOREN
MAANDAG 8 AUG. WOUDSEND
DINSDAG 9 AUG. ELAHUIZEN
WOENSDAG 10 AUG. LEMMER (LWD)
DONDERDAG 11 AUG. LEMMER
VRIJDAG 12 AUG. SNEEK
 

Het skûtsjesilen 
beHoort bij de top 
van de nederlandse 
toeristiscHe evenementen

Aanvang wedstrijden 14.00 uur
Entree boven 14 jaar: € 2,00

Indien in de eerste week een wedstrijd 
wordt afgelast, wordt deze ingehaald op 
vrijdag 5 augustus in Woudsend. Wordt in 
de tweede week een wedstrijd afgelast, 
dan wordt deze ingehaald op donderdag-
ochtend 11 augustus in Lemmer.

Voor een overzicht van extra wedstrijden 
voor de SKS-skûtsjes kunt u altijd terecht 
op: www.skutsjesilen.nl.

De foarwedstriid van de SKS vindt dit jaar 
plaats op zaterdag 9 juli op het IJsselmeer 
bij Stavoren.

Binnen de SKS wordt gezeild volgens  
eigen, uniek, historisch onderbouwde re-
glementen. Zowel het wedstrijdreglement 
als het originaliteitreglement is te vinden 
op de website: www.skutsjesilen.nl. 

Reglementen

Vanaf 1971 is de Skûtsje-
wimpel een vertrouwd 
beeld op en rond het wed-
strijdveld en ver daarbui-
ten. En echt niet alleen 
tijdens de veertien da-
gen dat de skûtsjes om 
het SKS-kampioenschap  
strijden. Met trots voeren 
de eigenaren gedurende 
het vaarseizoen het dun-
doek in het want. Het geeft 
immers aan dat men het  
skûtsjesilen een warm hart 
toedraagt en bijdraagt aan 
het voorbestaan ervan. 
Door het kopen en het op-
hangen draagt ook U uw 
steentje bij. Om de prijs 
hoeft u het niet te laten; 
slechts € 8,00. De Skûtsje-
wimpel is verkrijgbaar bij 
VVV’s, jacht-havens, wa-
tersportbedrijven, commis-
sies, schippers en beman-
ningsleden. En tijdens de 
wedstrijden op verschillen-
de locaties ook zelfs op het 
water! De verkoopadressen 

zijn te herkennen aan het 
wimpelraambiljet.

De wimpel is ook per post 
te bestellen. Maak daarvoor 
€ 9,00 (inclusief verzend-
kosten) over op rekening 
296693251, FrieslandBank 
Leeuwarden, o.v.v. uw 
naam en adres. De wimpel 
wordt u dan toegezonden.
De complete serie, 41 
stuks, is nog leverbaar. Ver-
meld daarvoor op de over-
schrijving ‘alle wimpels’ 
en maak het bedrag van  
€ 200,00 over.

Een los exemplaar uit voor-
gaande jaren is ook nog be-
schikbaar. Daarvoor dient 
op het overschrijvingsfor-
mulier het betreffende jaar-
tal te worden ingevuld. De 
prijs is dezelfde als voor de 
wimpel 2011.

Het is bovendien ook nog 
mogelijk om losse wimpels 
of de complete serie bij de 
depothouder af te halen: 
Joh. Modderman, Beemd-
gras 9 te Leeuwarden. 
Graag even van tevoren 
bellen: 058-2880921.

Skûtsjewimpel 2011 

Internet

Vanwege de veiligheid mag men tijdens de 
wedstrijden niet zonder ontheffing binnen de 
boeienrij, de rode skippyballen die het wed-
strijdveld afbakenen, komen. Meer zo af, dat 
de kleine bootjes dichterbij het wedstrijdwa-
ter liggen dan de grote. Zo kan iedereen van 
het schouwspel genieten.
Medewerkers van de Waterpolitie, Provinci-
ale Waterstaat en organisatie zijn aanwezig 
om de skûtsjes ongehinderd hun 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 vóór 13.00 uur via Omrop 
Fryslân (FM 92.2 MHz).

De gegevens in deze folder zijn onder 
voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. 
Er kunnen geen rechten aan worden ont-
leend.

Vorig jaar was het voor het eerst in de geschiedenis van het SKS 
skûtsjesilen mogelijk om alle wedstrijden rechtstreeks via internet 
te bekijken. 

Dagelijks bezochten tussen de 10.000 en 16.000 unieke bezoekers 
het Track & Trace systeem via de speciale link op de website van 
de SKS. Wereldwijd waren op een kaart de posities van alle veer-
tien skûtsjes goed te volgen. Dit jaar wordt het internetproject uit-
gebreid met een samenwerking tussen Omrop Fryslân en de SKS.

Ga voor de speciale link naar: www.skutsjesilen.nl.

Rondvaart- en charterbedrijven die 
de SKS en het jaarlijks terugkerende  
skûtsjesilen een warm hart toedragen, 
zijn te herkennen aan een grote uitvoering 
van de wimpel. Oftewel de ‘Grutte SKS 
wimpel’. De afvaartplaatsen en vertrek-
tijden van deze bedrijven vindt u op de 
website van de SKS: www.skutsjesilen.nl.

Grutte SKS wimpel voor 
Rondvaartbedrijven

Berend Mink


