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Skûtsjesilen ademt passie. Elk jaar 
opnieuw wordt de kampioensstrijd tussen 
de veertien skûtsjes van de SKS (Sintrale 
Kommisje Skûtsjesilen) vol vuur gestreden. 
De schippers stammen rechtstreeks uit 
aloude Friese schippersgeslachten en 
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. Al vroeg 
in het voorjaar komen schippers en 
bemanningen bij elkaar om optimaal 
op elkaar ingespeeld te geraken. Ervan 
uitgaande dat alle mogelijke scenario’s 
tijdens trainingen en voorwedstrijden al 
eens aan het licht zijn gekomen,  verschijnt 
iedereen vol vertrouwen aan de start van 
het SKS kampioenschap. Maar dan is er 
daar altijd nog: de wind. Of niet. 

Afgelopen kampioenschap bleek eens te 
meer hoe bepalend die wind kan zijn. In een 
tijdsbestek van veertien dagen kwamen 
alle extremen voorbij. Van windstilte tot 
stormwind. Drie dagen speelde de wind 
dusdanig parten dat de wedstrijden 
afgebroken of afgelast moesten worden. 
Aan het eind van deze bijzondere strijd 
wachtte de winnaar, Douwe Jzn. Visser 
van Sneek, de kampioenswimpel en 
de prachtige wisseltrofee: het sulveren 
skûtsje. Één dagoverwinning (Stavoren), 
vier tweede en een derde plaats brachten 
de Sneker Pan het SKS kampioenschap 
2011. Tot de laatste dag bleef het 

spannend. Douwe Visser zou kampioen 
worden. Maar welke? Douwe van Sneek 
bleef op zijn thuiswater neef Douwe 
van Grou voor en pakte zijn zesde SKS 
eindoverwinning (1995, 1996, 2002, 
2003, 2007 en 2011). Douwe Azn. Visser 
had uiteindelijk aan drie dagwinsten 
niet voldoende en werd tweede, nog 
vóór titelverdediger Heerenveen (Pieter 
Brouwer). 

Dirk-Jan Reijenga (Joure) won het 
verrassende schouwspel bij Earnewâld, 
maar liep op het IJsselmeer bij Stavoren 
tegen 14 punten aan. Uiteindelijk stonden 
de Jousters met een vierde plaats net 
naast het podium. Bolsward zeilde een 
redelijk constant kampioenschap met 
uitslagen van een derde tot een negende 
plek, wat leidde tot de vijfde stek. Albert 
Visser van Drachten (zesde) en Auke 
de Groot van Súdwesthoek (zevende) 
boekten met hun eerste dagzeges binnen 

de SKS, respectievelijk bij Terherne 
en Woudsend. Gerhard Pietersma van 
Earnewâld eindigde op de achtste 
plaats, gevolgd door Ype van der Meulen 
van Woudsend. Laatstgenoemde werd 
tijdens de inhaalwedstrijd op eigen 
water slachtoffer van windschiftingen 
en verspeelde een riante koppositie. 
Langweer (Ulbe Brandsma) kon dankzij 
een prima derde plek bij Terherne met 
de vlag in top de eigen Langwarder 
Wielen opvaren. Desondanks kwamen 
de Langweerders niet verder dan een 
tiende plek. De Lemsters (elfde) startten 
het kampioenschap met averij en kwamen 
dit ondanks verwoede pogingen niet 
te boven. Berend Mink, debuterend op 
d’Halve Maen uit Drachten, werd twaalfde 
vóór Jappie Meeter van Leeuwarden. 
Ook tijdens zijn tweede seizoen aan het 
helmhout van het Huzumer skûtsje lukte het 
Eildert Kzn. Meeter niet om van de laatste 
plaats in het klassement af te komen. Het 
enerverende SKS kampioenschap 2011 
werd traditiegetrouw afgesloten met een 
feestelijke slotavond.

Vanaf zaterdag 28 juli 2012 zal het 
spektakel op het water van de Friese 
meren en het IJsselmeer opnieuw 
losbarsten. Twee schippers maken 
komend seizoen hun SKS debuut: Jaap 
Zwaga bij Langweer en Lodewijk Hzn. 
Meeter bij Huizum. Hoe zij en hun collega-
schippers het ervan af zullen brengen, 
gaan we allemaal meemaken. U toch ook?
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Het skûtsjesilen 
beHoort bij de top 
van de nederlandse 
toeristiscHe evenementen

*) Indien in de eerste week een wedstrijd 
wordt afgelast, wordt deze ingehaald op 
vrijdag 3 augustus in Woudsend. Wordt in 
de tweede week een wedstrijd afgelast, 
dan wordt deze ingehaald op donderdag-
ochtend 9 augustus in Lemmer.

Voor een overzicht van extra wedstrijden 
voor de SKS-skûtsjes, zoals bijvoorbeeld 
de jubileumwedstrijd in Woudsend naar 
aanleiding van het 100-jarig bestaan van 
het skûtsje Klaas van der Meulen op 2 juni 
a.s., kunt u altijd terecht op: 
www.skutsjesilen.nl. 

De Foarwedstriid van de SKS vindt dit jaar 
plaats op zaterdag 14 juli op het IJssel-
meer bij Stavoren.

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

Reglementen

Sinds 1971 wordt elk jaar op-
nieuw een Skûtsjewimpel in 
een andere kleurstelling en met 
het zeilteken van één van de 
veertien deelnemende skûtsjes 
uitgebracht. De Skûtsjewim-
pel is inmiddels een vertrouwd 
beeld op en rond het wedstrijd-
veld en ver daarbuiten. En echt 
niet alleen tijdens de veertien 
dagen dat de skûtsjes om het 
SKS kampioenschap strijden. 
Met trots voeren de eigenaren 
gedurende het hele vaarsei-
zoen het dundoek in het want. 
Het geeft immers aan dat men 
het skûtsjesilen een warm hart 
toedraagt. Door het kopen van 
een Skûtsjewimpel levert u als 
skûtsjesliefhebber een vrijwil-
lige bijdrage aan het in stand 
houden van het SKS skûtsjesi-
len. Om de prijs hoeft u het niet 
te laten; slechts € 10,00. 

De Skûtsjewimpel is verkrijg-
baar bij VVV’s, jachthavens, 
watersportbedrijven, com-
missies, schippers en be-

manningsleden. En tijdens de 
wedstrijden op verschillende 
locaties ook zelfs op het wa-
ter! De verkoopadressen zijn 
te herkennen aan het wimpel-
raambiljet.

De wimpel is ook per post te 
bestellen. Maak daarvoor € 
11,00 (inclusief verzendkosten) 
over op rekening 296693251, 
FrieslandBank Leeuwarden, 
o.v.v. uw naam en adres. De 
wimpel wordt u dan toege-
zonden. De complete serie, 
42 stuks, is nog leverbaar. 
Vermeld 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 overschrijvingsformulier 
het betreffende jaartal te wor-
den ingevuld. De prijs is dezelf-
de als voor de wimpel 2012.

Het is bovendien ook nog mo-
gelijk om losse wimpels of de 
complete serie bij de depot-
houder af te halen: Joh. Mod-
derman, Beemdgras 9 te Leeu-
warden. Graag van tevoren 
bellen: 058-2880921.

Skûtsjewimpel 2012 

Skûtsjesilen in beweging

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.

‘Stilstaan is achteruitgaan.’ De laatste jaren zijn de mogelijkheden om 
SKS wedstrijden te volgen toegenomen. Naast het ‘live’ aanwezig zijn 
op of langs het wedstrijdwater is het al jarenlang mogelijk om via het 
radioverslag van Omrop Fryslân op de hoogte te blijven van het wed-
strijdverloop. Twee jaar geleden kwam het Track & Trace systeem, te 
bereiken via een speciale link op www.skutsjesilen.nl, daarbij. Ineens 
was het voor duizenden unieke bezoekers mogelijk om dagelijks recht-
streeks via internet alle wedstrijden te bekijken. Vorig seizoen werden 
duizenden volgers via Twitter (@SKSskutsjesilen) vanaf het wedstrijdwa-
ter van actuele informatie voorzien. Nieuwsberichten, verslagen, uitsla-
gen en klassementen bereikten iPhone-bezitters via de speciale Skutsje 
App, ontwikkeld door Van der Let & Partners. Via Omroplive.nl waren live 
wedstrijdbeelden vanuit een hoogwerker te zien. En tot slot is Omrop 
Fryslân gestart met een zogenaamd 3D project, waarmee het mogelijk 
werd de wedstrijden in 3D nog eens terug te zien. 
Naast het meegaan met al deze voordelen van de moderne tijd zal de 
SKS ten alle tijden zorg blijven dragen voor het handhaven van de au-
thenticiteit van de gemiddeld 100 jaar oude skûtsjes.

Rondvaart- en charterbedrijven die de SKS en 
het jaarlijks terugkerende skûtsjesilen steu-
nen, zijn te herkennen aan een grote uitvoe-
ring van de wimpel. Oftewel de ‘Grutte SKS 
wimpel’. De afvaartplaatsen en vertrektijden 
van deze bedrijven vindt u op de website van 
de SKS: www.skutsjesilen.nl.

Grutte SKS wimpel voor 
Rondvaartbedrijven

Bolsward Pieter Meeter Bolsward1910

Twee Gebroeders Albert Visser Drachten1913

Twee Gebroeders Gerhard Pietersma Earnewâld1913

Dorp Grou Douwe Azn. Visser Grou1909

Gerben van Manen Pieter Brouwer Heerenveen1915

It Doarp Huzum Lodewijk Hzn. Meeter Huizum1916

Oeral Thús Dirk Jan Reijenga Joure1923

Twee Gebroeders Jaap Zwaga Langweer1914

Rienk Ulbesz Jappie Meeter Leeuwarden1915

Lemster Skûtsje Johannes Meeter Lemmer1930

De Sneker Pan Douwe Jzn. Visser Sneek1913

Súdwesthoek Auke de Groot Stavoren1923

Klaas van der Meulen Ype van der Meulen Woudsend1911

d’Halve Maen Berend Mink Drachten1912

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


