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Skûtsjes geven extra tintje aan 
aangepast zeilen tijdens Special Olympics

“Kunnen we misschien iets met het
skutsjesilen doen”, was de vraag die al
gauw gesteld werd toen een
initiatiefgroep van Talant, de
gemeenten Súdwest-Fryslan, en
Heerenveen en de provincie onder
auspiciën van Sport Fryslân de Special
Olympics voor 2014 naar Fryslân had
weten te halen. Niet in de laatste
plaats omdat aan het ingediende
bidbook onder andere het zeilen als
nieuw onderdeel was toegevoegd.
“Zeilen als onderdeel op de Special
Olympics is dé kans om binnen dat
evenement ook iets van Fryslân te
laten zien. Skûtsjesilen dus. Gelukkig
zei men bij de SKS al heel snel, 'dat
gaan we doen'.”

Aan het woord is Maria Poiesz, al jarenlang

vrijwillig actief binnen (én koninklijk

onderscheiden voor onder andere) het aangepast

zeilen in Fryslân. Na een intensieve

voorbereiding om genoeg deelnemers en

vrijwilligers te werven trainde ze sinds mei 2013

met de groep zeilers met een verstandelijke

beperking voor de deelname aan de Special

Olympics. “Dat het skûtsjesilen daar onderdeel

van werd, dat was de kers op de taart.”

Het skûtsjesilen was het laatste onderdeel van

twee dagen vol sport en vooral plezier tijdens de

Special Olympics. Ruim 2000 mensen met een

verstandelijke beperking uit hele land trokken in

het weekend van 14 en 15 juni naar Fryslân om

daar binnen heel veel disciplines hun sportieve

prestaties te tonen. 750 begeleiders gingen met

hen mee, met elkaar werd in een groot

tentenkamp naast het Abe Lenstra Stadion

overnacht. In Sneek en Heerenveen vonden de

wedstrijdelementen plaats. Het Snekermeer was

het podium voor de watersporters.
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Het is zover. Onder bijzonder goede

weersomstandigheden neemt op ieder skûtsje

een aantal deelnemers met een verstandelijke

beperking plaats. Vanzelfsprekend niet voordat

ze de nodige uitleg krijgen over het skûtsjesilen.

Skûtsjeman Age Veldboom laat met een

miniatuurskûtsje zien hoe het skûtsje in elkaar

zit, wie op welke plaats hoort, en wat je wel en

niet moet doen als je aan boord van het skûtsje

bent.

Met een heerlijk zonnetje, aan een echte Friese

met wolken gevulde lucht, en een goede bries,

gaan de skûtsjes van wal. Onder toeziend oog

van enkele honderden toeschouwers, toeristen,

lokale belangstellenden, skûtsjeliefhebbers en

medewerkers en vrijwilligers van de Special

Olympics strijden de skûtsjeskippers om de

tonnen en laten ze hun bijzondere gasten

genieten.

Twee uur later leggen de skûtsjes weer aan. Met

glunderende gezichten, een grote glimlach en een

hoofd vol indrukken stappen de olympiërs van

boord. Omhelzingen volgen, schouderklopjes

worden gegeven. “Het was hartstikke mooi!” zegt

Gerrit Hoekstra, een van de deelnemers met een

verstandelijke beperking. “Maar we gingen wel

goed scheef zo nu en dan met die harde wind! En

ik moest een paar keer bukken, de giek ging

maar net over m'n hoofd heen.”

Gerrit zat aan boord van het skûtsje van Akkrum,

Barry Ekkers van de bemanning schudt hem nog

even de hand en verwoordt later: “Het was het

absoluut waard met deze mensen te zeilen

vandaag. Je ziet ze stralen, je ziet ze genieten, en

dat is prachtig.” Ook Dirk Jan Reijenga, schipper

van het skûtsje van Joure, deelt zijn ervaring:

“Dit was super. Het was voor ons echt een uitje

om deze mensen een leuke middag te kunnen

geven.”

Maria Poiesz weet nauwelijks onder woorden te

brengen hoeveel het haar doet dat dit, zeilen met

de skûtsjes van de SKS, mogelijk werd gemaakt.

“Het is fantastisch dat we op zo'n mooi

evenement als de Special Olympics hebben

kunnen laten zien wat er binnen het zeilen

mogelijk is ondanks een beperking. Als je ziet

hoeveel plezier de deelnemers hieraan beleven,

dan weet je waar je het voor doet. Dat de skûtsjes

met hun schippers en bemanning daar een

bijdrage aan leverden, maakt het extra

bijzonder.”

DE REACTIES VIA TWITTER

@JousterSkutsje Woensdagavond trainen en

dan zondag een heel speciaal evenement, de

Special Olympics. Wordt vast en zeker een

mooie dag! #skûtsjesilen

@JacquesMonasch En #SpecialOlympics

#Friesland zonder zeilwedstrijden op Skûtsjes

is vanzelf ondenkbaar

@SKSskutsjesilen Drachten finisht als eerste.

Prima prestatie van schipper Jeroen Pietersma.

En mooi voor de deelnemers aan boord

@skutsjedrachten Samen met de special

olympics zeilers 1e geworden bij de special

Olympics op het Snekermeer

@laminadam It Earnewâldster skûtsje mei de

bemanning wie ek ûnderdiel fan de

#SpecialOlympics. 2e wurden en genôch wyn! 

@skutsjedrachten Grutsk op de Olympische

Silers prachtig evenemint


