
Skûtsjesilen Langwar 2014

De zeilkriebels beginnen al weer te komen, het is zondagmiddag 9 maart en ik zit buiten in de zon dit

stukje te schrijven. Ook voor de skûtsjeschippers gaan het zeilseizoen binnenkort weer van start. Een

aantal zal zeker in de afgelopen winter/voorjaar aan het schip hebben gewerkt. Ook zijn er skûtsjes

die in lengte zijn aangepast om in een andere lengteklasse te kunnen starten.

Op 12 en 13 april zullen voor de zesde keer wedstrijden worden gehouden op de Langweerder

Wielen. Begonnen in 2009 met 7 skûtsjes is dit evenement uitgegroeid tot een prachtige opening van

het watersportseizoen met naar verwachting ruim 40 skûtsjes.

In Langweer is de horeca hier ook al helemaal op afgestemd. Met 40 skûtsjes en gemiddeld 10

personen aan boord zullen er ca. 400 mensen van eten en drinken moeten worden voorzien. Dit op

zich is al een mooie uitdaging. Tel daarbij nog de toeschouwers die vanaf de kant of misschien vanaf

het water zullen meegenieten en daarmee begint Langweer weer na een rustige winter uit zijn

winterslaap te komen.

Op het water is het prachtig om te zien hoe onderling wordt gestreden om de punten. Iedereen heeft

er weer zin in en als de weergoden ons gunstig gezind zijn dan zullen de meesten met een fris

doorgewaaid gezicht op dit weekend terug kunnen kijken.

Veel bemanningsleden zullen herkenbaar zijn aan de T-shirts, polo’s of broeken/jassen met daarin

het logo van het betreffende skûtsjes. Op de site van de IFKS zijn deze logo’s terug te vinden.

Er zal worden gestreden in vier lengteklassen en op zondag in de gold- en silverfleet. Door de ca. 40

deelnemers is starten in één groep te veel van het goede. De Langweerder Wielen zijn dan te klein

voor de enorme startlijn die hier voor nodig zou zijn. Daarom wordt er op vrijdagavond 28 maart

geloot in welke startgroep de verschillende skûtsjes zullen starten. Daarbij zullen de vier

lengteklassen eerlijk worden verdeeld in de beide startgroepen.

Voor de definitieve starttijden en verdere (wedstrijd) informatie verwijs ik u graag door naar de site

www.skutsjesilenlangwar.nl

Graag tot ziens dus op 12 en 13 april 2014

Door Jan Spijkerman namens Skûtsjesilenlangwar en de Koninklijke Watersport Vereniging Langweer.


