
Verslag Skûtsjesilen Langwar 2011 vanaf het startschip door Jan Spijkerman 
  
Het beloofd een weekend met mooi weer te worden. De zonnebrandcrème maar in 
de aanslag. 
De windvoorspellingen zijn echter maar zeer minimaal. Windkracht 1 tot 3 uit 
uiteenlopende richtingen. 
Bij uiteenlopende richtingen weten zeilers meestal wel dat het niet veel goeds 
beloofd. 
  
Enfin, zaterdagmorgen na het palaver zoeken we de Langweerder Wielen op. 
Het startschip van Heeg hebben we dit jaar kunnen inhuren..  
De Pieter, ons voormalige startschip, is jammergenoeg voor ons, verkocht richting 
Zeeland. 
  
We zoeken een plek op het meer om de startlijn zo te kunnen leggen dat we vrij 
blijven van de vaargeul en een in de windse start kunnen maken. 
Dat valt nog niet mee met een startlijn van tussen de 400 en 500 meter die we 
denken nodig te hebben voor 20 Skûtsjes. 
Nadien wordt door de schippers dan ook wel aangegeven dat de ruimte achter de lijn 
tot de wal voor mooi te krap was. 
Spijtig, maar de Langweerder Wielen zijn gewoon niet groter! 
  
Na een goede start (gelukkig staat er net genoeg wind) vertrekt de 1e groep van 20 
Skûtsjes voor de 1e wedstrijd. 
  
De tweede groep van 20 Skûtsjes gaat aansluitend tegen 11:00 uur van start. 
  
Omdat de wind het begint op te geven besluiten we ook deze groep maar binnen het 
uur te finishen. 
  
Vorig jaar met 2x 16 Skûtsjes vonden we dat al een heel spektakel, maar nu met 4 
schepen per groep erbij is het zo mogelijk nog spectaculairder. 
  
Omdat de wind dit weekend maar zeer matigjes zal worden heeft het wedstrijdcomité 
besloten dat de te vroeg startende Skûtsjes 5 minuten straftijd gaan krijgen. 
  
Zo kunnen we voorkomen dat we enorm gaan uitlopen met het opnieuw starten van 
de schepen. (voordat iedereen met weinig wind weer achter de startlijn is gekomen 
en een startpositie heeft kunnen innemen, dat gaat gewoon veel te veel tijd kosten.) 
  
Na een goede stamppot-lunch wordt er na de middag voor beide groepen nog een 
wedstrijd gevaren. 
  
Bij de eerste start om 13:40 uur zijn er een viertal Skûtsjes te vroeg over de lijn die 
dus 5 minuten straftijd gaan krijgen. 
  
De tweede start van die middag gaat uit de kunst, de mooiste start van het weekend. 
  
Na afloop van de laatste wedstrijd worden er nog twee protesten behandeld door de 
vrijwilligers van het protestcomité. 



  
Zondagmorgen na het palaver van 08:30 uur vertrekken we weer richting het meer. 
Omdat de KWV Langweer vorig jaar voor 1 dag een cameraman heeft gewonnen is 
er vandaag een heuse cameraman aanwezig, die hopelijk mooie opnamen kan 
maken van de belevenissen van vandaag. Marcel (onze havenmeester) heeft 
speciaal voor hem een zitje op de aluminium boot gemaakt. Als een koning wordt 
Lars dan ook het meer rondgescheurd! Hij is nota bene vandaag voor het eerst in 
Friesland! Ook zeilen is voor hem nieuw. Enfin, Marcel zal hem vandaag wel het één 
en ander gaan bijbrengen denk ik zo. 
  
10:00 uur valt het eerste startschot (toeter...) en 1 van de Skûtsjes loop daarmee 
weer 5 minuten straftijd op omdat deze al over de lijn is gedobberd. 
De wind is mini-minimaal. We hopen er maar het beste van. Sommige Skûtsjes 
komen toevallig in een windgebiedje terecht en schieten daardoor naar voren. Even 
later kakt daar de wind in en verderop gebeurt hetzelfde met een ander Skûtsje. Het 
is bijna geluks-dobberen. Na deze silverfleet gaan we terug naar Langweer en 
krijgen daar een prima nasischotel geserveerd. Het is gezellig druk in de hoofdstraat, 
de zon schijnt lekker warm en we genieten van de sfeer. 
  
De goldfleet gaat ook weer met hangen en wurgen om 14:00 uur van start. Ook dat 
gaan weer net goed omdat er voor mooi te weinig wind is. In de loop van deze 
wedstrijd komt er een tikje meer wind en we besluiten dat we gaan finishen bij de 
bovenboei. Ulbe Brandsma met Ut e Striid en Michiel Kalsbeek met de Reader Roek 
zijn in een spannende strijd verwikkeld. Ulbe pakt het tactisch aan en vaart door tot 
de hoge wal. Daar gaat hij pas overstag en krijgt daarmee recht op ruimte. Als hij 
eerder overstag was gegaan had hij waarschijnlijk net wel of net niet voor de Reader 
Roek langs gekund. Op eigen water pakt Ulbe dus de overwinning in deze grote 
finale. 
  
Na nog een protestbehandeling kunnen we tegen half zes beginnen met de 
prijsuitreiking. 
  
Voor de uitslagen kijk op : www.skutsjesilenlangwar.nl 
  
Voor de foto’s kijk hier  
 
  


