Bloedstollend spannend, vol geconcentreerd, heerlijk genietend van het mooie weer, woorden
schieten tekort om dit fantastische weekend met 32 Skûtsjes te kenmerken.
Zaterdag 17 april om 8 uur in de morgen is het een drukte van belang in het dorp.
Het watersportseizoen wordt dit weekend geopend in Langweer.
Na vorig jaar met 7 Skûtsje begonnen te zijn, is het dit jaar gelukt om 32 boten aan de start te
krijgen. Na het palaver gaat de eerste groep van 16 Skûtsjes richting de Langweerder Wielen.
Tegen kwart voor tien valt het startschot en met eigenlijk wel een redelijke wind wordt de
eerste wedstrijd van ongeveer een uur varen uitgezeild. Groep B start aansluitend, nadat groep
A gefinisht is. Om met alle 32 Skûtsjes te kunnen starten zou een startlijn van ongeveer een
kilometer nodig zijn! Dat gaat niet lukken op de Langweerder Wielen, en daarom starten we
dus in twee groepen.
Tussen de middag gaan we met zijn allen naar de wal en verdeeld over twee cafés’s gebruiken
alle deelnemers een lunch. De A groep was vanmorgen als eerste klaar met zeilen en ligt dus
in de oude haven van Langweer aan de wal. Daartegenaan liggen de B-Skûtsjes en dat is nu
lastig omdat de A-groep weer als eerste na de middag moet gaan beginnen. Probeer maar eens
een Skûtsje ertussenuit te krijgen als daar 10 boten tegen aan liggen. Enfin, als we later
beginnen met starten, zijn toch bijna alle Skûtsjes aanwezig.
Alles gaat voorspoedig en heerlijk doorgewaaid zijn we mooi op tijd klaar. De uitslagen
worden verwerkt en deze zullen later die avond bekend worden gemaakt.
Zondag 18 april zal volgens de weersvoorspellingen een mooie dag worden.
Als we tegen negen uur het meer op varen ziet het er wel zonnig uit, alleen is er nog wel heel
erg weinig wind. De eerste start om 10 uur kan met tien minuten vertraging gelukkig net
doorgaan. Er is een licht briesje wind opgestoken. De start is weer helemaal schoon (er is dit

weekend geen enkele valse start geregistreerd) en na ± 1½ uur lukt het ook nog om te gaan
finishen. We gaan weer met de hele club (ik schat ongeveer 300 man) lunchen en om 13:00
uur beginnen we met de grote finale. De eerste 8 Skûtsjes van groep A en de eerste 8 van
groep B van gisteren zullen vanmiddag gaan uitmaken wie de algemene winnaar gaat worden.
Het wordt erg spannend. Drie rondjes worden er gevaren en op het startschip zien we wel in
elke ronde verschuivingen, vooral voorin het veld. De strijd om de eerste en tweede plaats is
echter het meest spannende.Tony Brundel met de Lytsje Lies en Henk Regts met de Ut en
Thus proberen elk voor de ander te komen of te blijven. Tot op de finish is het spannend en
uiteindelijk lukt het Tony Brundel om kampioen te worden.
Na dit heerlijke weekend kijk ik al weer uit naar de wedstrijden van 2011 op 16 en 17 april.
Jan Spijkerman vanaf het startschip.

