
 

  

 

 

In dit laatste krantsie voor de 

zomer kan de Súdwesthoek niet 

ontbreken. Er staat weer een leuk 

programma voor de komende 

maanden. En er is ook wel weer 

veel gebeurd het afgelopen jaar. 
 

We waren wat teleurgesteld na het kampioenschap 2015 

Vorig jaar ging het allemaal wat minder goed dan in 2014. We 

zakten 4 plaatsen in het eindklassement. We werden 11e. 
 

In de evaluatie hebben Auke en de bemanning  

de oorzaak duidelijk bij zichzelf gezocht. Het  

waaide vaak hard in de gezeilde wedstrijden  

(en er werden daarom ook redelijke veel  

wedstrijden afgelast) en het bleek dat we dan  

moeite hadden om de hele wedstrijd lang fit  

te zijn. Daardoor misten ze de kracht en de  

concentratie. Zeker in de tweede week bleek dat het probleem. 
 

Verder was het seizoen 2015 wel geslaagd 

We hebben veel leuke zeildagen gehad, zowel in de voorbereiding 

op het kampioenschap als met passagiers. De nieuwe 

samenwerking met de Coop supermarkt is voor ons een succes 

geweest met een koude zeilmiddag in oktober als afsluiting van 

het seizoen. We hebben voor onze hoofdsponsor Bulgatech een 

paar mooie tochten gedaan, waarvan één met heel enthousiaste 

en dankbare bewoners van Maeykehiem. 
 

Het skûtsje is afgelopen winter weer flink opgeknapt 

We kregen de gelegenheid van de gebroeders Albada om het 

skûtsje onder dak te zetten in hun loods. Scheepswerf Volharding 

en daarbij Ids Visser zorgden voor het vervoer. Skipsmaritiem 

(bij ‘Noord-Nederland’) deed het hijswerk. Er  

zijn door de bemanningsleden vele zaterdagen  

besteed om het grondig aan te pakken. Eerst  

                                       roest en oude verf  

                                       verwijderen en  

                                       daarna weer  

                                       opnieuw schilderen.  

 

                                       De Súdwesthoek ziet  

                                       er weer als nieuw uit! 

Oud-skûtsjesiler en bestuurslid Auke de Groot overleden 

In november 2015 overleed Auke de Groot sr.. Hij was 97 en het 

grootste deel van z’n leven heel nauw betrokken bij de  

                         Súdwesthoek. Mede dankzij hem is er skûtsje-  

                         silen in Stavoren. Zijn overlijden kwam niet  

                         onverwacht, na een lang en actief leven. Het  

                         eerste seizoen zonder hem zal toch anders zijn. 

 

We zeilen in 2016 met een nieuw zeil 

Het is bekend dat we niet de rijkste skûtsje-commissie zijn. Toch 

is het elke 4 of 5 jaar hoognodig om een nieuw zeil te hebben, 

zodat we niet het materiaal de schuld kunnen geven als het niet 

lukt …. . Vooral ook door een gulle gift van Stichting Jonkvrouwe 

J.E.J. Bas Backer hebben we een splinternieuw zeil en een nieuwe 

lichtere gaffel kunnen aanschaffen waar we heel blij mee zijn.  

En dit voorjaar hebben wij Wietse Bandstra aan een fok (die wij 

niet meer gebruikten) voor zijn nieuwe skûtsje kunnen helpen. 
 

De bemanning is wat veranderd 

Pieter Wouda en z’n zoons Peke en Steven vonden dat ze te 

weinig tijd aan het skûtsje konden besteden naast hun werk. We 

gaan hun inzicht en vaardigheden missen. Maar daar staat 

tegenover dat Pieter Brouwer (oud-schipper en 3 x kampioen met 

Heerenveen) dit jaar als vast bemanningslid (als adviseur bij 

Auke achterop) mee gaat. Sinds Pieter stopte als schipper was hij 

al veel bij ons en adviseerde Pieter buiten de wedstrijd om al.  

Cyrus Kruis uit Woudsend (oud-bemanningslid bij Piet en Barry 

op de Noarderling) vult ons team aan en brengt z’n kunde mee.  
 

De hele bemanning is ook in de winterpauze al met krachttraining 

bezig geweest om fitter te worden voor het kampioenschap.  

Dat belooft wat! 
 

De wedstrijden van Lemmer Ahoy zijn al achter de rug 

Rond Hemelvaartsdag was het prachtig weer. In Lemmer konden 

zo in 3 dagen 7 mooie wedstrijden worden  

gezeild. Het waren mooie dagen om dingen uit  

te proberen, zowel met stiller weer als met iets  

meer wind. Op donderdag en zaterdag waren  

we over het resultaat heel tevreden, vrijdag  

wat minder, maar we hebben alles nog heel en  

veel geleerd.  En dat is belangrijk in de maanden tot augustus. 

 



 
 

 

Ons programma in 2016 

De komende maanden staan in het teken van trainingen, 

verdeeld over vele meren en wedstrijden met een paar zeildagen 

met passagiers daarbij. 
 

Het programma (naast training en de bekende wedstrijden) is:  

 21 mei sprintwedstrijden (op Heegermeer) 

 10 juni Sneek: Rabobank-Interpolis hurdsilerij 

 11 juni Sneek: Waterpoortrace 

   9 juli Grou: SKS foarwedstryd 

 10 september Sneek: amateursilen 

 17 september: zeildag voor de donateurs 

 

En de belangrijkste wedstrijden zijn dit jaar in augustus: 

 30 juli t/m 12 augustus: SKS-kampioenschap 
 

Jullie zijn allemaal welkom als toeschouwer en supporter en kom 

dan ook eens langs op het volgschip Súdwester! 
 

De maand september zal ook nog druk zijn 

Naast het amateursilen in Sneek, zullen we nog met passagiers 

gaan zeilen, ook voor en met onze sponsors.  
 

De zeilvereniging IJsselmeer zal in september ook haar leden-

zeilerij met Valken hebben. Hopelijk lukt het om ook daar bij te 

zijn met een flink aantal Súdwesthoekers, zodat we kunnen 

kijken of ze zich met kleiner materiaal ook kunnen redden. 
 

Als u met ons skûtsje mee wilt zeilen, dan kan dat 

Op 17 september zeilen we met onze donateurs. En om daarbij te 

zijn hoeft u zich alleen maar even aan te melden na de 

uitnodiging daarvoor (als u al donateur bent). 
 

En bent u nog geen donateur, maar lijkt u dat wel mooi? Stuur 

even een berichtje naar info@sudwesthoek.nl. Al vanaf € 20,- per 

jaar bent u donateur van de Súdwesthoek. Een hogere bijdrage is 

natuurlijk mogelijk en heel welkom. We zien u er graag bij! 

 

 

 

 

 

 

Súdwesthoek skûtsje-pool! 

Ook in 2016 is er weer de Súdwesthoek-skûtsjepool. In 2015 was 

het prachtig dat er weer meer deelnemers waren dan een jaar 

eerder. Hopelijk zet zich dat door dit jaar. Het brengt wat extra 

spanning en plezier tijdens het skûtsjesilen.  

Frans en Tineke Zwaan gaan weer hard aan de slag om resultaten 

van de wedstrijden te vergelijken met de voorspellingen  

                              en proberen elke dag een tussenstand op  

                              facebook te zetten.  
 

                              Een deel van de inleg komt naar de  

                              Súdwesthoek, maar het overgrote deel wordt  

                              als prijzen uitgekeerd. En omdat we weten 

dat het moeilijk voorspelbaar is en er bovendien ook een 

poedelprijs is, maakt iedereen kans op een prijsje. Doe daarom 

ook mee aan deze sportieve skûtsjestrijd. 

 

mailto:info@sudwesthoek.nl

