
  

 

 

 

 

Voorwoord. 
 

 

 

In 2012 bestaat de J.W.S. 80 jaar. 

Om aan dit jubileum wat extra aandacht te geven,  is door twee oud bestuursleden voorgesteld om 

de J.W.S. historie vanaf 1932 tot nu in beeld te brengen. 

Daar het voorstel bij het zittende bestuur in goede aarde viel, werd besloten eerst onderzoek te 

doen naar geschikt materiaal om een verantwoord verhaal op papier te krijgen. 

In het zomerrondschrijven van 1992 bleek de historie van 1932 tot 1992 reeds te zijn beschreven.  

Dit hebben wij als uitgangspunt gebruikt. 

Daarna werd in het J.W.S. archief gezocht naar oude krantenknipsels, foto’s, vergaderverslagen en 

het zomer en winter rondschrijven. 

Ook kon onze havenmeester Sip Schilt, nog de nodige oude foto’s, dia’s en knipsels uit zijn archief 

aanleveren. 

Vanuit al deze gegevens hebben we getracht een leesbaar verhaal te maken van de vele J.W.S. 

activiteiten over de afgelopen 80 jaar. 

Dat een watersport vereniging ook veranderd  met de veranderingen in haar omgeving,  blijkt wel 

uit alle gevonden informatie. Denk daarbij aan de vele nieuwe  regelgeving,  toename van vrije tijd,  

uitbreiding van ligplaatsen, meer vraag naar grotere ligplaatsen, afnemende belangstelling voor 

wedstrijdzeilen, jeugdzeilen en vrijwilligerswerk. 

Binnen al deze veranderingen heeft de JWS kans gezien om zich uitstekend aan te passen, zodat er 

na 80 jaar een gezonde vereniging is, die geheel past in de huidige maatschappij. 

 

 

 

 

 

Aalt Bosch. 

 

Pieter Dijkstra.        Februari 2012. 
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                   Boven wappert de oude wimpel van 1932 en daaronder de huidige J.W.S vlag die in 1946 is  
      ontworpen,  maar die pas een paar jaar later vanwege materiaalschaarste in productie kon worden            

            genomen. 
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1999 

 

De J.W.S bestaat 60 jaar. Dit wordt op 4 en 5 juli uitbundig gevierd. 
Op vrijdagavond 3 juli verzamelen de meeste deelnemers zich bij de z.g. “Jouster Tippe“.   
De zaterdagmorgen staat in het teken van diverse spelletjes met o.a. piksjitten. 
‘s Middags vroeg zet de vloot koers naar Sloten. Ieder krijgt voor onderweg een formulier met 
puzzelvragen mee. 
Bij de Trambrug bij Joure worden de schepen van alle deelnemers gefotografeerd. In de namiddag ligt er 
een vloot van bijna zestig schepen in Sloten bijeen.   
 ‘s Avonds is er een groot ongedwongen feest in de Mallemok waar bijna 200 personen aanwezig zijn. 
Halverwege de avond is er nog een succesvolle verloting. 
Het feest duurt tot ‘s nachts rond 1 uur. Met het gezamenlijk koffiedrinken in de buitenlucht wordt het feest 
op zondagmorgen afgesloten. 
Het weer laat zich deze dagen van de goede kant zien ondanks de slechte voorspellingen. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 19 maart is er een informatieavond voorafgaand aan de algemene ledenvergadering van 2 april.      
Het bestuur wil o.a. de mening peilen van de leden voor een donatie van 10.000,- gulden voor de inrichting 
omgeving  Jouster Vaart. Er treden drie nieuwe bestuursleden aan. Voor het eerst in de J.W.S 
geschiedenis maken twee vrouwen deel uit van het bestuur. Judith Rijpkema gaat Marjan van der Heide 
bijstaan als 2e secretaresse. Het jeugdzeilen zit in een dip.  Slechts 3 aanmeldingen noodzaakt de 
jeugdcommissie om de opleiding  voorlopig te stoppen. De wimpelactie van de Marrekrite levert f 73.600,- 
op. Dit is al meer dan een verdubbeling t.o.v. de eerste actie in 1987.In juni zijn er weer twee N.N.W.B. 
wedstrijd weekenden in samenwerking met de H.W.N.  
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1993 

Nieuwe milieuwetgeving verbiedt  voortaan het afspuiten van het onderwaterschip op het haventerrein. Er 

is weinig animo voor het vorig jaar geïntroduceerde opstappersplan. 

Slechts enkele leden melden zich. De kosten van afvalverwijdering  stijgen zeer snel.                               

Dit jaar zijn de kosten ongeveer f 8500,- . Er komt een nieuwe overkapping voor de olie en bilgewater 

opslagtanks bij de ingang van haven G.M.  

De lidmaatschapskaart wordt afgeschaft en dit jaar voor de laatste maal verstrekt. Ynte Hollander neemt 

afscheid als penningmeester van de vereniging. Remie Woudt wordt zijn opvolger en zal tevens de 

automatisering opstarten. Bert Broer onderneemt een poging het jeugdzeilen weer een impuls te geven.12 

juni is er een schiphuis schoon actie.  

De wedstrijden in samenwerking met de H.W.N. worden gehouden op 12/ 13 / 19 en 20 juni en op 18 en 

19 augustus. Op 19 september zijn er weer de onderlinge wedstrijden op de Goïngarijpster Poelen. 

                                                       

              

                             Napraten  en dorstlessen op de “Jouster Tippe” tijdens de onderlinge wedstrijden. 
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1994 
 
24 maart organiseert het bestuur een informatiebijeenkomst voor leden. 
Doel is in hoofdzaak uitleg te geven over hun toekomstvisie  met daaraan gekoppeld een financiële lange 
termijnplanning.  
 
Op 7 mei wordt een schiphuis schoonmaakdag georganiseerd. 
 
J.W.S. en H.W.N. houden op 12 juni de N.N.W.B. kampioenschappen voor 12- voets jollen . 
Op 11 en 18 juni zijn er de open wedstrijden en op 19 juni teamwedstrijden in de 16m2. 
17 en 18 september zijn er dan nog herfstwedstrijden in de O- jollen. 
Op 10 juli worden er onder ideale weersomstandigheden onderlinge wedstrijden gehouden. De jeugd 
zeilopleiding bestaat dit jaar uit  9 dagdelen praktijk en theorieopleiding. Jeugd vanaf 7 jaar kan zich 
aanmelden.  
 

 

 

 

De steenstort als oeverbescherming neemt steeds grotere vormen aan. Het is vooral de N.N.W.B. die 

daarom pleit voor meer ligplaatsen. 

De opbrengst van de Marrekrite wimpelactie stijgt nog steeds en is dit jaar ongeveer 90.000,- gulden. 
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1995 
 

Na 7 jaar draagt John Houkema het voorzitterschap over aan Aalt Bosch. 

Het is ook het jaar, waarin het bestuursbesluit valt om voortaan geen ereleden meer te benoemen. 

Technisch commissaris Pieter Dijkstra heeft  een bouwplan ontworpen en uitgewerkt voor een nieuwe werkplaats met kantoor 

op jachthaven  Houten Flier.  De aanbesteding en bouw vinden dit jaar plaats.   

 

 

  

 

De jachthaven G. M. wordt uitgebreid met open haven C. Dit is mogelijk door een grondruil met de 

gemeente die een nieuwe passantenhaven gaat aanleggen.  Door de havenuitbreiding, die ruim 70.000 

gulden kost, bereiken we de maximaal beheersbare capaciteit voor 1 havenmeester. 

 

 

 

De nieuwe open haven C  
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Op 7 oktober worden de nieuwe haven en het havengebouw feestelijk in gebruik genomen, waarin de 
jeugdleden een groot aandeel hebben. 
Het jarenlang vergaderen van het bestuur in het Tolhuis is vanaf dat moment verleden tijd. 
In de loop der tijd zijn er grote verschillen ontstaan in de ligplaatstarieven.  
 Er wordt dit jaar een begin gemaakt om de tarieven te egaliseren. 
De Marrekrite opbrengst is ruim f 90.000,- 
De J.W.S. heeft hierin een aandeel van ruim f 5.700,- , dat grotendeels is opgebracht door het organiseren 
van de wimpelverkoop via dealers in het zuidwesten van de provincie. 
De J.W.S. wedstrijdcommissie organiseert in samenwerking met de H.W.N. de N.N.W.B. 
kampioenschappen. Deze worden gehouden op 10/11/17 en 18 juni en op 8/9 en 10 juli. 
Op 2 september zijn er dan nog de onderlinge zeilwedstrijden.  
In de uitslagenlijst zien we als winnaar in de open boten de naam  P.J. Postma, een naam die in latere 
jaren nog vaak het nationale sportnieuws zal halen. 
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1996 
 
De structuur en werkwijze van het bestuur wordt gewijzigd. Bestuur en jachthavencommissie worden 
samengevoegd.  Dit opent de mogelijkheid tot snellere besluitvorming en minder vergaderen. 
 
Jan Paulusma volgt Tjitte de Wrede op als ligplaatscommissaris. 
 
De Marrekrite opbrengst is dit jaar ongeveer 95.000,- gulden. Het is voor de tiende maal dat de 
wimpelactie wordt gehouden. 
Er wordt dit jaar extra aandacht besteed aan de schoonmaak van de schiphuizen. 
 
In juni is er een kajuitzeilboot weekend  onder redelijk gunstige weersomstandigheden. De tocht begint 
vrijdag 14 juni aan de Sont. Zaterdag via de sluis van Workum met een noordenwind laverend naar 
Makkum.  Daar wordt overnacht in de Marina.  Zondagmorgen om 9 uur vertrekt de vloot weer richting 
Workum waar om ongeveer 12.00 uur wordt geschut. ‘s Middags gaat ieder zijn eigen weg richting 
thuishaven. Er nemen ongeveer 10 schepen deel aan dit geslaagde weekend. 
 
Via het jeugdzeilplan wil men de zeilopleiding van de J.W.S. jeugd op een hoger niveau brengen. Het 
halen van een erkend C.W.R diploma voor jeugd vanaf  8 jaar is de doelstelling. Kosten 75,-  tot 100,- 
gulden per jeugdlid. 
De diploma-uitreiking wordt jaarlijks voorafgegaan door een avond zeiltochtje met het Jouster skûtsje op 
het Sneekermeer. 
 
De J.W.S – H.W.N wedstrijden zijn op 8,9/ 15 en 16 juni.  Er worden dan de N.N.W.B. kampioenschappen 
verzeild. Er zijn resp. 121 en 115 deelnemers. 
J.W.S zeilers zijn succesvol. Liefst drie kampioenen n.l. A.Timmer in de 12- voets jollen, E. Koning in de 
Schakel, en S. Deen in de Pampus. 
Op 1 september zijn er weer onderlinge wedstrijden, waarbij de gezelligheid voorop staat. 
 
De kluscommissie is ook weer eens actief. Een ijsperiode in december wordt benut om meerpalen van 
versleten vloerbedekking te ontdoen. 
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1997 
 

De ligplaatstarieven per meter breedte zijn thans f. 112,50  voor  open  en  
 f. 225,- voor overdekte ligplaatsen. 
 
Alle ligplaatsen worden opnieuw genummerd en hermeten en in de computer ingevoerd. 
Ook alle schepen worden nagemeten. 
Voor sommige leden betekent dit een aanpassing van hun ligplaatstarief.  
 
Er komen bij sporthuis Glas in Joure T-shirts, poloshirts, sweaters en petten in de handel voorzien van het 
J.W.S. logo. 
 
Er wordt dit jaar veel zwerfafval op de haven aangetroffen. 
 
Veel takelinstallaties blijken na inspectie onveilig. Alle eigenaren ontvangen een keuringsrapport. 
Ook voor het droogstallen worden de veiligheidseisen aangescherpt.  
 
 
De dakbeplating van 6 schiphuizen op haven H.F. worden vernieuwd door asbestvrije  
golfplaten. 
Tevens worden alle dakgoten en afvoeren vernieuwd. 
 
Op 31 mei wordt het 65 jarig bestaan van de vereniging gevierd. Er zijn zeilwedstrijden  
voor de jeugd en voor de volwassenen is er een puzzeltocht op de Terkaplester Poelen. 
Met een barbecue en aansluitend een muziek en dansavond in de Buorkerij  in Terherne  
wordt een gezellige dag afgesloten. 
Ongeveer 150 leden vieren dit jubileum. 

                       

 Feest in de Buorkerij in Terherne tijdens het 65 jarig jubileum 

 

Wedstrijdweekenden zijn er op  7/8/14 en 15 juni.  En in september zijn er dan nog herfstwedstrijden voor 

de klassen 16m2 en O-jollen. Wegens te weinig animo zijn er dit seizoen geen onderlinge wedstrijden. 
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1998 
 

 
De jaarlijkse contributie bedraagt  f. 27,50. 
 
De vereniging heeft naast het bestuur nog 6 commissies t.w. wedstrijdcommissie,  jeugdcommissie,  
kajuitzeilboot commissie,  evenementencommissie,  kluscommissie,  en planologiecommissie. En dan is er 
ook nog de winterstalling takelploeg. 
Bestuur en commissies bestaan uit 16 personen. Daarnaast zijn er 1 havenmeester en 5 
schiphuismeesters actief. 
 
Op 25 april wordt er weer de tweejaarlijkse brandblussercontrole gehouden in de werkplaats  
van de havenmeester. Ruim 50 leden maken hier gebruik van. 
 
Er worden 13 schiphuizen op last van het bestuur door derden schoongemaakt. 
 
De terreinverlichting op haven G.M. wordt verbeterd door het plaatsen van drie lichtmasten  
die zijn aangesloten op de openbare straatverlichting. 
 
Een dankbaar lid schenkt een handzaagmachine aan de vereniging,  waarmee havenmeester 
Sip Schilt in zijn nopjes is. 
 
In juni zijn er weer twee J.W.S/H.W.N wedstrijdweekenden. 
 

 

                            De vloot van de wedstrijdorganisatie voor anker op de Goïngarijpster  Poelen 
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1999 
 
Op 8 januari start het jaar met  een nieuwjaarsbijeenkomst in het Tolhuis met muzikale omlijsting van 
shantykoor de  Warringers. 
 
Tijdens de algemene ledenvergadering wordt een voorstel aangenomen om contributie en liggelden 
voortaan uitsluitend te innen via automatische incasso. 
 
De J.W.S. schaft een software boekhoudprogramma aan. 
 

 
                                                      Penningmeester Coen Aukema achter de eerste J.W.S computer. 

 

Het verouderde en oncontroleerbare sleutelsysteem voor toegang tot de havens en schiphuizen wordt 
vervangen door een kaartlees systeem. De toegangshekken sluiten automatisch. De kaarten worden via 
de computer geactiveerd. 
 
Alle takelinstallaties zijn dit jaar op orde gebracht. 
 
Havenmeester Sip Schilt krijgt voor het eerst de beschikking over een mobiele telefoon. 
 
 De J.W.S. krijgt na een intensieve controle een milieuvergunning van de gemeente. 
 
Passanten kunnen voortaan ook drinkwater tanken aan de watersteiger. Een vrijwillige bijdrage van de 
passanten moet de meerkosten dekken. 
 
Er is overleg met gemeente, N.N.W.B. en verenigingen in de regio geweest over de habitat regelgeving, 
snelle motorboten, drijvende frietkramen, e.d.  
 
Op 5/6/ 12 en 13 juni worden de open wedstrijden als vanouds op de Goïngarijpster Poelen gehouden. 
Er is te weinig animo voor een ledeninitiatief om een motorboot weekend te organiseren.  
Er zijn dit jaar 20 gegadigden voor de opleiding vaarbewijs 1 en 2.Deze opleiding vindt plaats in 
samenwerking met Nautische Diensten en Opleidingen Goïngarijp. 
 
Een oproep aan de leden om kopij in de sturen voor het zomerrondschrijven heeft ondanks het 
beschikbaar stellen van prijzen geen succes. 
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2000 
 

De financiële administraties van de vereniging en de jachthavens worden samengevoegd. Een deel van 
deze administratie wordt uitbesteed aan administratiekantoor Gibo. 
 
Er doet zich een fatale computercrash voor. De penningmeesters moeten veel energie steken in het 
oplossen van de problemen. 
 
Coen Aukema en Remie Woudt stoppen als penningmeester.  
Ronald Yntema neemt beide functies over.  
Remie Woudt blijft voorlopig de automatisering behartigen. 
 
Het aantal bestuursleden daalt daarmee naar 6 personen. 
Het ledental stijgt weer van 667 naar 717 leden. 
 
Er is een wachtlijst voor 60 ligplaatsen. 
 
In mei is er weer een mogelijkheid tot brandblussercontrole. Er worden 30 blussers aangeboden.  
Enthousiaste vrijwilligers pakken het jeugdzeilen opnieuw weer op. 
 
In mei organiseren J.W.S. en H.W.N. de N.N.W.B. kampioenschappen in de Flitsklasse. 
 
De J.W.S. neemt in september deel aan het “Skarster Treffen” met als hoofddoel het jeugdzeilen te 
promoten. 
 

 
Het inrichten van de stand bij het “Skarster Treffen”. 

Er komen nieuwe toegangspoorten op de beide havens. 

Ter vervanging van de motor zitmaaier  wordt een lichte tractor met maai- en hefinrichting aangeschaft. 
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2001 

 

 

 

 

De euro doet zijn intrede. Alle tarieven moeten worden omgezet. 

Het baggeren van haven H.F. kan na zes jaar overleg met overheidsinstanties en technische 

voorbereiding eindelijk worden uitgevoerd. Het is organisatorisch een omvangrijke operatie, omdat alle 

schepen tijdelijk een vervangende ligplaats moeten krijgen. Er komt aangepast baggermaterieel aan te 

pas om ook in de schiphuizen te kunnen baggeren. Fa. v.d. Meulen uit Woudsend voert deze  klus uit.  

De baggerspecie wordt tijdelijk opgeslagen op gemeentegrond in een depot  aan de Zijlroede tegenover 

de haven. Dit depot is tevens bedoeld voor de baggerspecie van de Zijlroede, die tegelijk gebaggerd zou 

worden. Maar de provincie stelt dit werk uiteindelijk een aantal jaren uit. 

Er komt  een vernieuwde  infogids onder de naam “It brûs foar de kop” uit op A4 formaat. 

Alle leden ontvangen een N.N.W.B. pas die o.a. recht geeft op diverse kortingen. 

De Marrekrite opbrengst vertoont nog steeds een stijgende lijn. Dit jaar is de opbrengst   59.000,- euro  

( f. 130.000,-) 

Verenigingslid Auke v/d Werf wordt nationaal kampioen in de Splash klasse. 

De verenigingscompetitie van de N.N.W.B. in divisie 1 wordt gewonnen door de J.W.S. 

De tarieven voor  de winterdroogstalling worden kostendekkend gemaakt. 

Het parkeerterrein annex winterstallingsterrein op de G.M. krijgt een betonverharding d.m.v. betonplaten. 

Daarvoor moet echter eerst de vervuilde grond ter plaatse deels worden afgegraven en afgevoerd. 

Watersporters wordt gevraagd, bij het afmeren aan walkanten, oplettend te zijn vanwege de M.K.Z. crisis. 

Er dreigt zelfs een tijdelijk vaarverbod voor plezierschepen. Uiteindelijk krijgt men de besmettelijke 

veeziekte tijdig onder controle.  

Voorlopig komen er nog geen vuilwater afzuig installaties op de J.W.S. havens. Leden kunnen gebruik 

maken van de installatie in de passantenhaven. 

De watertappunten op de watersteiger worden na een verplichte keuring aangepast. Dit is noodzakelijk om 

de gevreesde legionella besmetting te voorkomen.  
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2002 

 

Er wordt fors geïnvesteerd in onderhoud en verbeteringen op de havens. 

De walbeschoeiing van open haven C. op de G.M. wordt deels vervangen. 

Dit is de laatste toepassing van geïmpregneerd inlands hout. Hierop komt een verbod voor gebruik in en 

bij het water. Diverse meerpalen worden daarom nu al vervangen door midden Europees larikshout. 

Op haven G.M. wordt een nieuwe olie en bilgewater overkapping geplaatst.  

Er wordt in eigen beheer een nieuw en groter werkvlot gebouwd.  

Het baggerdepot aan de Zijlroede wordt geruimd. Het waterschap kan de baggerspecie voor ophoging van 

de kades van de Broekster polder gebruiken. Dit leidt tot een gunstige deal voor de vereniging.  

             

Er wordt een begin gemaakt met een Arbo-plan voor de havens. 

Frans Dankmeijer  volgt na 1 jaar Ronald Yntema op als penningmeester. 

In juni worden weer 2 weekenden N.N.W.B. kampioenswedstrijden verzeild in de Flits en 12-voets jollen. 

Auke v/d Werf wordt opnieuw nationaal kampioen in de Splash klasse. 

Er zijn dit jaar 9 gegadigden voor de jeugdzeil opleiding. Annelies van Zwol, Annegreeth  Postma,  Auke 

v/d Werf, en Gerrit Abma zijn de initiatiefnemers en instructeurs.  

Een record aantal van 70 schepen gaan dit jaar in de droogstalling. 

Er staan 82 gegadigden voor een ligplaats op de wachtlijst. 

De N.N.W.B. en K.N.W.V. gaan samenwerken. 

De provincie subsidieert de installatie van vuilwatertanks in pleziervaartuigen. 
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2003 
 

 

Begin januari wordt een Nieuwjaarsborrel georganiseerd. Slechts 50 van de 700 leden komen opdagen. 

Er worden opnieuw oproepen gedaan voor vrijwilligers voor o.a. jeugdzeilen, kajuitzeilboot commissie, 

wedstrijdcommissie e.d. De animo om hier actief aan mee te doen blijft onvoldoende.  

Het jeugdzeilen worden hierdoor niet meer opgestart. 

De walbeschoeiing van haven H.F. langs de Zijlroede wordt deels vervangen. 

10 mei is er weer een brandblusser controle, die wordt verzorgd door Ansul. Er worden ruim 80 blussers 

aangeboden. 

De J.W.S. gaat op advies van het K.N.W.V. steekproeven houden onder haar leden om vast te stellen of 

men minimaal W.A. verzekerd is. Dit blijkt na controle niet altijd het geval te zijn. 

De vrijwillige bijdrage voor de Marrekrite komt te vervallen. Ieder lid ontvangt voortaan een Marrekrite 

wimpel via de J.W.S. De contributie wordt hierdoor aangepast. 

Aan de verenigingscompetitie, die op doordeweekse dagen tijdens de avonduren wordt gehouden, wordt 

opnieuw deel genomen door de J.W.S. De zeilers eindigen dit jaar op de tweede plaats. 

Er zijn resp. 75 en 100 deelnemers tijdens de wedstrijdweekenden in juni. 

 

In september zijn er herfstwedstrijden  voor de O- jollen en de 16m2. met resp. 34 en 19 deelnemers. 

De Marrekrite zet zich in voor ruimere en uniforme brugopeningstijden. 

Er wordt tevens een proef gedaan met het aanbrengen van kikkers i.p.v. ringen op de steigers.                                

Dit is om de oudere watersporters tegemoet te komen. Men kan dan vanaf de boot aanleggen. 

 

De opbrengst van de Marrekrite wimpelaktie bedraagt  63.000,- euro. 
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2004 
 

 

Op 16 januari houdt Piet Paulusma een boeiende en leerzame lezing over het weer als onderdeel van de 

winteravondactiviteiten. Het blijkt een schot in de roos, want er komen bijna 100 leden opdagen. 

De contributie bedraagt € 24,- . Dit is inclusief de Marrekrite wimpel. 

Mattie de Vries neemt het secretariaat over van Renate van Opzeeland, die stopt als bestuurslid. 

Er is vraag naar elektra tappunten op de havens. Veiligheid en kosten doet het bestuur besluiten hier 

voorlopig van af te zien. 

De toegangsweg en loopsteiger langs haven G.M./ A worden vernieuwd. 

De rest van de walbeschoeiing van haven H.F. langs de Zijlroede wordt vervangen. 

Er worden brandblussers  geplaatst op de open havens. Tot nu toe waren alleen de schiphuizen hiervan 

voorzien. 

Dit jaar zijn er veel diefstallen op de haven.  

De motorboot van een  bestuurslid wordt vanuit de haven ontvreemd, maar wordt later zwaar beschadigd  

in de buurt van Warten,  na een wilde achtervolging door de politie, teruggevonden.                                                                   

De daders worden opgepakt en veroordeeld. 

Vier schiphuismeesters  assisteren de havenmeester  al jarenlang bij het  dagelijks toezicht op de havens.  

Het jeugdzeilen wordt  definitief beëindigd. 

De wedstrijden georganiseerd door J.W.S en H.W.N.  gaan van 2 naar 1 weekend per vaarseizoen 

Oorzaak is de overvolle wedstrijdkalender en daardoor te weinig inschrijvingen.  

De communicatie tussen de bond en de verenigingen over de wedstrijdkalender verloopt stroef. 

Het wedstrijdveld bestaat uit slechts 90 deelnemers verdeeld over 8 klassen. 

Het kampioenschap van de 12- voets jollen is door het Watersportverbond bij onze vereniging 

weggehaald. 
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2005  

 
 

De combinatie J.W.S./H.W.N. voor het organiseren van het wedstrijdzeilen wordt opgeheven. 

Bestuurslid Bert Broer heeft vanaf 1980 de J.W.S. hierin vertegenwoordigd als wedstrijdleider en 

organisator. Hij heeft vroegtijdig aangegeven te willen stoppen. De vacature blijkt echter niet invulbaar. 

 

Het aantal leden daalt naar 691. 

 

Het  jachthavenreglement wordt  herschreven. 

 

De N.N.W.B. en K.N.W.V. fuseren onder de naam “ Watersportverbond”. Op 27 maart wordt de fusie met 

91% vóórstemmers een feit. 

 

De J.W.S. organiseert op 23 april een veiligheidsdag op haven G.M. Hieraan nemen organisaties als de 

waterpolitie, Rode Kruis en brandweer deel.                                 

Ook is er gezorgd voor de inwendige mens. Het wordt echter voor de initiatiefnemers een teleurstelling.                      

Hoewel het druk is op de haven worden de kramen en demonstraties minimaal bezocht.                                           

Alleen voor de brandblusser controle is er een redelijke belangstelling. 

 

De ligplaatstarieven worden voortaan jaarlijks geïndexeerd. De consumentenprijsindex van het C.B.S. is 

hierbij leidraad. 

 

Er worden op de havens zwemtrapjes geplaatst, zodat men bij te water raken weer op de wal kan komen. 

Schiphuis G.M./ D wordt aangepast voor de berging van lange masten tijdens de winterperiode. 

 

                     
 

 

Er worden absorberende middelen aangeschaft, welke ingezet kunnen worden om bij olievervuiling 

verspreiding tegen te gaan. 

Achter de watersteiger komt een afrastering, om te voorkomen dat passanten de haven kunnen betreden. 

De vrijwillige bijdrage van passanten voor drinkwater dekken jaarlijks ruimschoots de kosten. 
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2006 

 
 

Bert Broer beëindigt zijn bestuursfunctie. Er is geen animo binnen de leden om Bert zijn functie over te 

nemen. 

Het bestuur bestaat nu nog uit 5 personen. 

Rudi Mittendorff  komt zich dit seizoen inwerken om in 2007 de post financiën over te nemen. Het is de 

tweede maal, dat hij toetreedt tot het bestuur. 

Het aantal leden daalt nog steeds en staat nu op 655. 

 

De contributie bedraagt € 28,-. De prijs van de Marrekritewimpel is verhoogd van 6 naar 7 euro. 

De ligplaatstarieven stijgen met 2,2 %. 

 

Waar het wel goed mee gaat, is de financiële positie. Door een strakke meerjarenplanning is de vereniging 

kerngezond. En dat zonder enige vorm van subsidie.  

 

De verzekering schat de waarde van alle opstallen e.d. exclusief de grond op 2,5 miljoen euro. 

Waar het financieel slecht mee gaat is het Watersportverbond. Het zittend bestuur treedt af en een interim 

bestuur neemt de zaak over. Hierin heeft ook onze burgemeester, dhr. Kuiper zitting. 

De J.W.S. blijft pleiten voor een sterke landelijke organisatie voor het beheren van de watersport 

belangen. 

Voor reguliere onderhoudswerkzaamheden wordt jaarlijks ongeveer € 20.000,- gereserveerd. 

Schiphuis G.M./ B wordt gerenoveerd. Er worden o.a. nieuwe asbestvrije dakplaten aangebracht. 

            
                             Renovatie van schiphuis GM /  B  

                                                              

 Editie 2006 van “Friesland Vaart”doet dit jaar Joure aan. In samenwerking met buurtvereniging “Roun de 

Kolk” en kanovereniging de Kanoniers wordt het Fries kampioenschap klompkesilen georganiseerd.  Er 

wordt gezeild in de Kolk. Voor de rechtstreekse verslaggeving is Klaas Jansma ingehuurd. Ondanks iets te 

weinig wind wordt het hele gebeuren een groot spektakel. 

Er wordt een start gemaakt met het opzetten van een beveiligingsplan voor de J.W.S. havens. In 

november wordt in de Oranjerie een voorlichtingsavond gehouden over de mogelijkheden van een 

elektronische beveiliging voor zowel havens als boten. 
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2007 

 
Op 5 april wordt de algemene ledenvergadering gehouden. Ongeveer 65  leden komen opdagen en dat 

aantal is al jaren vrij constant. 

 

Drie bestuursleden treden dit jaar terug. 

Hans van Hofwegen volgt Pieter Dijkstra op als technisch commissaris. 

Rudi Mittendorff wordt penningmeester als opvolger van Frans Dankmeijer.  

 

Een deel van de uitbestede werkzaamheden aan Gibo worden door hem weer in eigen beheer uitgevoerd. 

Sieto de Vries neemt het secretariaat over van zijn echtgenote Mattie. 

 

Het lidmaatschap gaat naar 35,- euro, dit in verband met de hogere afdracht aan het  Watersportverbond. 

Het Watersportverbond heeft een nieuw bestuur en een andere structuur. Er moet echter fors worden 

bezuinigd om weer financieel gezond te worden. 

 

De “Marrekrite”opbrengst haalt voor het eerst de 100.000,- euro. 

 

In april start de aanleg van de jachthavenbeveiliging door “Solid Mobile”. 

I.v.m. de beveiliging wordt de ingang van de G.M. via het water versmald. Dit leidt tevens tot veel minder 

invaart door passanten tijdens de vakantieperiode. 

 

Het verenigingszeilen levert weer het kampioenschap op o.l.v.  S. Talman en R. Yntema. 

 

In september wordt onder ideale weersomstandigheden het 75 jarig jubileum van de J.W.S. gevierd op “de 

Kuilaart”. De middag staat in het teken van varen met o.a. zeilpramen, nieuw type polyvalken en elektrisch 

aangedreven boten.  ‘s Avonds  is er een uitgebreide barbecue  en dansmuziek.       

 

De vereniging ontvangt uit handen van de vicevoorzitter van het  Watersportverbond de  

verbondsplaquette.  De opkomst is prima. 

 

De vergunningsplicht voor het gebruik van de marifoon wordt afgeschaft. 

 

Een voorlichtingsbijeenkomst van het Friese Merenproject leert ons, dat er veel in de regio staat te 

gebeuren om een groter vaargebied met voldoende en onbelemmerde vaardiepten en doorvaarthoogten 

te realiseren.  
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2008 

 
 

De puinverharding van de parkeerstroken tussen open haven G.M/B en C wordt vervangen door 

betonplaten. 

Ook dit jaar daalt het aantal leden weer met 15 tot 616. Dit komt deels door de vergrijzing. 

Toch is er een behoorlijke wachtlijst van 83 personen voor een ligplaats. 

 

Er wordt een beroep gedaan op vrijwilligers voor de renovatie van de dakbedekking boven de loopsteigers 

in de schiphuizen A, C en D op haven G.M.  

 

Ongeveer 80 schepen zijn voorzien van een beveiligings-tag om diefstal te voorkomen. Schepen kunnen 

op het systeem van de havenbeveiliging worden aangesloten. 

 

Alle walbeschoeiingen op de haven worden geïnventariseerd. 

Er blijkt totaal 2185 meter damwand in verschillende uitvoeringen aanwezig. 

 

We vinden Rob de Boer  bereidt een website te bouwen voor de vereniging. 

 

De verenigingszeilers behalen dit jaar de tweede plaats in de 2e divisie. 

 

De opbrengst van de Marrekrite wimpelactie stijgt nog steeds en staat nu op 155.000,- euro 

 

                                                                   

              
               Nieuwe verharding met betonplaten 
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2009 
 

Op de droogstalling van haven G.M. wordt een strook walkant aangekocht van de provincie. Deze walkant 

wordt voorzien van steenstort. De boomwal wordt geheel verwijderd. Hierdoor kan de droogstalling ruimer 

worden opgezet. 

 

 
De van de provincie aangekochte en opgeknapte oeverstrook bij de “Griene Moune “ . 

 

 

De jaarrekening wordt afgesloten met een positief saldo van € 6612,- 

De contributie stijgt naar € 38,- en de ligplaatsbijdrage gaat met 3% omhoog. 

Een onoverdekte ligplaats kost nu per meter breedte € 84,-. Een overdekte € 168,-. 

 

Op haven G.M. wordt een pompinstallatie voor inname van vuilwater geplaatst.  Deze plaatsing is van 

overheidswege verplicht gesteld voor havens met meer dan 40 ligplaatsen. 

De woonark van de havenmeester krijgt een grondige opknapbeurt. 

 

Bij het verenigingszeilen wordt wederom het kampioensschap behaald in de 1e divisie. 

In november wordt begonnen met de vervanging van 200 m1 walbeschoeiing langs de laan van haven 

H.F. 

Ook J.W.S. leden gaan tegenwoordig naar verre bestemmingen. Zo maakt fam. v.d. Meij  met hun LM.32 

een drie maanden durende reis naar Zweden. Zij doen hiervan uitgebreid verslag in het 

zomerrondschrijven van 2010.  
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2010 

 
Het aantal leden daalt nog elk jaar licht. Er zijn nog 604 leden. 

                                

Aalt Bosch neemt afscheid van het bestuur. Sinds 1991 heeft hij zitting in het bestuur gehad. Begonnen in 

de functie van technisch commissaris en vanaf  1995 als voorzitter. 

 

Geert Hoekstra treedt toe tot het bestuur en volgt hem op als voorzitter. 

 

59 leden bezochten de algemene ledenvergadering. 

 

Op 31-12-2010 staan er 77 gegadigden op de wachtlijst. Hiervan staan 49 op de lijst voor een overdekte 

ligplaats. 

De haven heeft een 100% bezettingsgraad. 

 

Onze nieuwe website wordt gemiddeld per maand 1000 keer bezocht met een piek in januari van 3500 

bezoekers. 

 

 
 

 

Het terrein rond werkplaats en havenkantoor  wordt  verhard met betonplaten.  

Op haven G.M. worden de paden rond open haven C ook verhard met betonplaten. 

Door een ongeval raakt havenmeester Schilt bijna een half jaar uit het arbeidsproces.  

Er moet externe hulp worden ingehuurd om de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren. 
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2011 

Op haven  G.M.  worden de laatste asfaltpaden vervangen door betonplaten.           (foto pag.32).   De 

droogstalling wordt in betonklinker uitgevoerd. 

Na  de fusie van N.N.W.B. en K.N.W.V. tot het Watersportverbond moeten de statuten van de vereniging 

worden aangepast. Dit wordt samen met Louise Polet van het Watersportverbond regio noord opgepakt. 

De jachthavenbeveiliging wordt steeds verder geoptimaliseerd. De J.W.S havens waren één van de 

eersten in Nederland,  die met dit geïntegreerde systeem zijn uitgerust.  Wel doen zich nog regelmatig 

storingen in het systeem voor.  Nadeel is dat de leveranciers / installatiebedrijven  enkele malen zijn 

gefuseerd of overgenomen.                    

Folkert ten Brummelhuis is daarom als vrijwilliger en expert  aangetrokken om te zoeken naar de 

technische oplossingen en het bestuur hierover te adviseren.  

 

De beveiligde haveningang van haven G.M 

Vanuit leden komt de vraag om de mogelijkheid  te onderzoeken  om  een vaarinstructie dag  voor 

vrouwen te organiseren. 

De werkboot van de havenmeester “ de J.W.S.1” krijgt een grote renovatiebeurt. 

Het bestuur vraagt de gemeente om  actief betrokken te worden bij de planontwikkeling van Broek–Zuid.  

Het bestuur is bezig een profielschets op te stellen voor een nieuw aan te stellen havenmeester in 2012.  

Het bestuur bestaat op dit ogenblik uit 5 personen. Hoofdtaak is het in stand houden en de exploitatie van 

de havens. Het verenigingsgebeuren is de afgelopen jaren bij gebrek aan vrijwilligers sterk teruggelopen 

en bestaat thans alleen nog uit het organiseren van een aantal winteravonden. Deze worden redelijk tot 

goed bezocht. 

Naast het bestuur zijn er nog 4 vrijwilligers als schiphuismeesters en een takelploeg voor de winterstalling 

actief.  

 

 

35 

 



 

 
                 Het bestuur achter de vergadertafel tijdens de algemene jaarvergadering van 1994   in het Tolhuis 

 

 

Dit zijn de 54 bestuursleden van de J.W.S. in de afgelopen 80 jaar. 

     

H. Wilmink                       P. Kramer         

H. Koen                          P. de Wrede 

Y. Jelsma                         A. de Heij        

L. Alkema                               T. Deen 

                       P. van Agteren                G. Oud 

                       W. de Vries                           J. Yntema 

                       H. Bruinsma                          Douwe Terpstra 

J. Zijlstra                                  Jetze Halma 

A. de Jong                     John Houkema 

W. de Boer                       Aalt Bosch 

J. Abma                         Marjan v.d. Heide 

J.S. de Jong                    Ynte Hollander 

                       F. Schöne                        Eddie Huisman 

                       J. Zweering                    Tjitte de Wrede    

                       W. Hoekstra                   Bert Broer 

J. Wind                                   Ronald Yntema 

H. Bezemer                           Jan Paulusma 

M. Veenstra                      Judith Rijpkema 

K. Bergsma                    

Pieter Dijkstra                                                             

Renate van Opzeeland 

E. de Vries                     Coen Aukema 

Rudi Mittendorff                Remie Woudt 

A. v.d. Zee                      Frans Dankmeijer 

O. Postma                      Mattie De Vries 

G. de Boer                                                             Hans van Hofwegen 

                       K. Hoeksma                     Sieto de Vries 

                       H. Harmsma                    Geert  Hoekstra 

               F. Ringnalda                         
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