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Tweestrijd tussen foutloze zeilers
SKÛTSJESILEN 2015

Op de slotdag van
het skûtsjesilen
vechten Joure en
Langweer in een
rechtstreeks duel
om de SKS-titel.

TON VAN DER LAAN

Het is een strijd tussen
foutloze skûtsjes die een
nagenoeg constant kam-
pioenschap zeilen.

De Snitser Mar is vanmiddag de
boksring, waar de schippers Dirk Jan
Reijenga (Joure) en Johannes Meeter
(Langweer) elkaar nauwlettend in de
gaten zullen houden. Wie een stoot
wil uitdelen, zal er ook een moeten
incasseren. Komt Langweer voor
Joure en bij de eerste zes skûtsjes
over de streep, wordt Langweer kam-
pioen. Zo niet, dan wint Joure voor
het eerst in zijn geschiedenis het
SKS-kampioenschap skûtsjesilen.

,,It is in striid tusken twa skûtsjes
dy’t dit kampioenskip harstikkene
goed rinne’’, blikt Meeter vooruit de
op de finale. ,,Normaal binne je mei
dit punte-oantal al wis fan it kampi-
oenskip, mar wy ha de pech dat der
noch in skûtsje is dat foutleas rint’’,
zegt Meeter over Joure.

,,Wy hawwe hjoed mar ien taak’’,
weet Reijenga. ,,Langwar foarbliuwe.
Dat klinkt maklik, mar dat wurdt les-
tich genôch. Wol sile we Langwar der
op ’e Lemmer twa kear út.’’

Langweer werd in negen wedstrij-
den vijf keer derde, twee keer twee-
de, maar pakte nog geen dagzege.
Joure won twee keer, werd drie keer
tweede en twee keer vierde. Al met al
is het verschil nu 0,2 punt.

Dat Langweer nog in de race is
voor de titel, heeft schipper Johan-
nes Meeter te danken aan Grou.
Schipper Douwe Visser van It Doarp
Grou protesteerde gisteren in de in-
haalwedstrijd in de Lemster Baai te-
gen Meeter, omdat Langweer Grou
bij de start zou hebben verdrongen.
Daardoor kon Grou niet de bedachte

koers starten, aldus Visser. ,,Oars
hiene wy de perfekte start en hiene
wy de earste wedstryd miskien wol
wûn’’, zei de schipper.

Hij maakte bij het indienen van
het bezwaar echter een ‘vormfout’.
,,Ik ha de papieren net goed ynfolle’’,
aldus Visser. Wie de schipper recht in
de ogen aankeek, wist wel meer. Hij
maakte de fout bewust en hield daar-
mee Langweer in de race om het
kampioenschap. Zou Langweer het
protest hebben verloren, dan volgde
een straf van 14 punten, genoeg om
Joure al voor de laatste wedstrijd
kampioen te maken. ,,Wy hiene it
protest wûn en dan hiene we hjoed
mei Langwar om it twadde plakje
syld. Mar it is no prachtich dat Lang-
war en de Jouwer om it kampioen-
skip sile kinne’’, aldus Visser. ,,Ik bin
Douwe der tankber foar’’, zei Johan-
nes Meeter van Langweer. ,,Hy hat de
papieren op syn manier ynfolle, wêr-
troch wy op de Snitser Mar in thriller
fan in slotwedstryd krije.’’

,,Wy hawwe wol stof ta praten yn ’e
winter’’, zei Dirk Jan Reijenga van
Joure over de situatie. ,,Lit it helder
wêze, ik wol graach silend kampioen
wurde, mar we moatte hjir wol oer
neitinke.’’ Daarbij denkt Reijenga
aan het indienen van een protest di-
rect na de eerste wedstrijd. Een even-
tuele uitslag in een tweede wedstrijd
op dezelfde dag kan het ingediende
protest beïnvloeden. Zo wist Visser
van Grou door de achtste plaats in de
tweede wedstrijd zeker dat hij het
kampioenschap uit zijn hoofd kon
zetten.

,,Mar we moatte der net yn hin-
gjen bliuwe. Wy hawwe op ’e Lem-
mer twa kear echt foutleas syld en ha
betrouwen. Hjoed sille we it ôfmeit-
sje’’, aldus Reijenga.

Uitslag inhaalwedstrijd Lemmer: 1.
Joure, Dirk Jan Reijenga; 2. Langweer,
Johannes Meeter; 3. Sneek, Douwe
Visser; 4. Woudsend, Teake Klaas van
der Meulen; 5. Grou, Douwe Visser;

6. Akkrum, Pieter Meeter; 7. Heeren-
veen, Alco Reijenga; 8. Leeuwarden,
Siete Meeter; 9. Drachten, Jeroen Pie-
tersma; 10. Earnewâld, Gerhard Pie-
tersma; 11. d’Halve Maen, Berend
Mink; 12. Stavoren, Auke de Groot; 13.
Lemmer, Albert Visser; 14. Huizum,
Lodewijk Meeter.

Uitslag reguliere wedstrijd Lem-
mer: 1. Sneek, Douwe Visser; 2. Joure,
Dirk Jan Reijenga; 3. Langweer, Jo-
hannes Meeter; 4. Woudsend, Teake
Klaas van der Meulen; 5. Lemmer, Al-
bert Visser; 6. d’Halve Maen, Berend
Mink; 7. Heerenveen, Alco Reijenga;
8. Grou, Douwe Visser; 9. Drachten,
Jeroen Pietersma; 10. Leeuwarden,
Siete Meeter; 11. Akkrum, Pieter Mee-
ter; 12. Stavoren, Auke de Groot; 13.
Huizum, Lodewijk Meeter; 14. Earne-
wâld, Gerhard Pietersma.

Klassement (na aftrek van slechtste
wedstrijd): 1. Joure (22,8); 2. Lang-
weer (23); 3. Grou (38,8); 4. Akkrum

(46); 5. Woudsend (47); 6. Sneek
(50,9); 7. Earnewâld (51,8) 8. Lemmer
(51,9); 9. Heerenveen (55,9); 10. Leeu-
warden (61); 11. Stavoren (68); 12.
d’Halve Maen (71); 13. Drachten (78);
14. Huizum (99).

Volg de finale van het SKS-kampi-
oenschap skûtsjesilen via lc.nl en
Twitter: @LC_skutsje.
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