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Overleven op de Hegemer Mar
SKÛTSJESILEN 2015

,,Der wie wyn genôch, miskien soms
krekt wat te folle’’ vond Teake Klaas
van der Meulen, schipper op het
skûtsje van Woudsend. Alle schip-
pers reefden de zeilen maximaal en
bij sommige windvlagen werd ook
de fok niet gebruikt. Schippers en
hun bemanningsleden deden er al-
les aan om de stevige wind geen
kans de bieden de skûtsjes op een
oor te brengen. Door de zeilen vanaf
onderaan deels op de rollen, werd de
hoge wind gemeden.

,,It wie oerlibjen’’, aldus schipper
Jeroen Pietersma van Drachten. ,,Ik
koe net alle skûtsjes altyd goed yn de

WOUDSEND Normaal wil een skûts-
jesschipper de meest wind vangen.
Gisteren ontliepen ze het liefst de
stevige briesen. Het waaide hard op
de Hegemer Mar, waar Grou de bes-
te was.

gaten hâlde, mar guon hienen hâl-
den en kearen.’’

In de wedstrijd, die een uur duur-
de, was Grou van start tot finish lei-
der. Onbedreigd zeilde Douwe Visser
naar zijn tweede dagzege in dit kam-
pioenschap. Van hem mocht de wed-
strijd langer duren. Voor Huizum
duurde de ‘silerij’ nog geen kwartier.
Met het verouderde tuig van Hui-
zum is het lastig zeilen onder stevige
weersomstandigheden, weet Lode-
wijk Meeter. Huizum staakte direct
na de start de wedstrijd.

Achter Grou werd Langweer twee-
de en Woudsend derde. Voor schip-
per Teake Klaas van der Meulen was
de derde plaats zijn beste resultaat
sinds het kampioenschap van 2013,
toen hij bij Stavoren tweede werd.
,,In dei-oerwinning soe no moai wê-
ze’’, blikt de schipper, die nu voor het
derde jaar aan het roer staat op het
skûtsje van Woudsend, vooruit. ,,It

wie oerlibjen hjoed, mar dit wetter is
ús terrein.’’ Op het thuiswater heeft
Van der Meulen veel met zijn be-
manning getraind, ook wanneer het
hard waaide, trokken de mannen de
Hegemer Mar op. ,,Ûnder dizze om-
standichheden gienen wy gewoan it
wetter op om te trainen. Wy kinne
goed sile mei dizze wyn. Elkenien
wie ûnder de wedstryd rêstich. It
trainen betelle him út.’’

Ontlading was er op het achterdek
van het skûtsje van Drachten. Jeroen
Pietersma en zijn bemanning kwa-
men als vijfde over de streep. Pie-
tersma zeilde in het laatste rak Sneek
en Akkrum voorbij. ,,Wy kamen goed
út de wâl wei, sadat ik yn ien kear nei
de boppekant fan de finish sile woe.
Dat slagge, wy koenen de streep yn
ien beweging berikke.’’

Sneek en Akkrum moesten een
extra slag maken, waar Drachten van
profiteerde. ,,Wy kinne harstikkene

goed sile, dat hawwe wy hjoed sjen
litten. De earste wike wie eins Drach-
ten ûnweardich. Hjoed rûnen we as
in trein.’’

Op het dek van Earnewâld was het
muisstil toen het skûtsje als twaalf-
de over de eindstreep kwam. Door de
slechte wedstrijd valt Earnewâld uit
de top 3 van het klassement. Met een
achterstand van 9,8 punt op de nieu-
we lijstaanvoerder Langweer staat
het skûtsje van schipper Gerhard
Pietersma vierde. Johannes Meeter
van Langweer zeilde zich in zes van
de zeven wedstrijden naar een plaats
bij de eerste vier, goed voor de num-
mer 1-positie in het klassement. Hij
pakte echter nog geen dagzege.

Uitslag Woudsend: 1. Grou, Douwe
Visser; 2. Langweer, Johannes Mee-
ter; 3. Woudsend, Teake Klaas van
der Meulen; 4. Joure, Dirk Jan Reijen-
ga; 5. Drachten, Jeroen Pietersma; 6.

Sneek, Douwe Visser; 7. Akkrum, Pie-
ter Meeter; 8. Lemmer, Albert Visser;
9. Heerenveen, Alco Reijenga; 10.
Leeuwarden, Siete Meeter; 11. Stavo-
ren, Auke de Groot; 12. Earnewâld,
Gerhard Pietersma; 13. Drachten, Be-
rend Mink; 14. Huizum, Lodewijk
Meeter.
Klassement (na aftrek van slecht-
ste wedstrijd): 1. Langweer (18); 2.
Joure (19,9); 3. Grou (25,8); 4. Earne-
wâld (27.8); 5. Akkrum (32); 6. Lem-
mer (36,9); 7. Woudsend (39) 8. Hee-
renveen (41,9); 9. Leeuwarden (43);
10. Stavoren (45); 11. Sneek (47); 12. d’
Halve Maen (54); 13. Drachten (60);
14. Huizum (72).

Vandaag wordt de inhaalwedstrijd van
Stavoren gezeild. Daarvoor wordt het
wedstrijdwater van Woudsend
gebruikt, de Hegemer Mar. Volg de
wedstrijd via lc.nl en Twitter:
@lc_skutsje.

Het skûtsje van Joure, met schipper Dirk Jan Reijenga, kwam als vierde over de finish en staat nu tweede in het klassement, achter Langweer. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN
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