DRAAIBOEK 2022
PLAATSELIJKE GEGEVENS
13 tot en met 20 augustus 2022

Informatie tijdens de wedstrijdweek
Persvoorlichter
Wedstrijdleider
Voorzitter
Schipper persboot

Irma Lok
Saskia Westerhoff
Sicko Heldoorn
Ferdau Bandstra

06-12629517
06-27231001
06-51440371
06-82908112

Programma 2022
Vrijdag 12 augustus 20.00 uur opening te Hindeloopen
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

13 augustus
14 augustus
15 augustus
16 augustus
17 augustus
18 augustus
19 augustus
20 augustus

Hindeloopen
Stavoren
Heeg
Sloten
Rustdag/inhaal (Echtenerbrug)
Echtenerbrug
Lemmer
Lemmer

Registratie
In Hindeloopen op vrijdag 12 augustus van 16.00 - 18.00 uur in het Havenkantoor
(KNRM-kantoor), zie kaart pagina 13.
Het origineel van de registratieformulieren s.v.p. (laten) inleveren en het ophalen van de
startlicentie en de wedstrijdwimpel.
Starttijden
09.15 uur
11.00 uur
12.45 uur
14.30 uur

C-klasse
B-klasse
a-klein
A-klasse

Algemeen
In het draaiboek wordt de gang van zaken in verschillende wedstrijdplaatsen behandeld.
Het is van het grootste belang gedurende de gehele wedstrijdweek het draaiboek steeds
te raadplegen om zo moeilijkheden of vergissingen te voorkomen. Aanvullingen en/of
wijzigingen kunnen tijdens het wedstrijdpalaver worden gegeven. Deze worden dan ook
op de website geplaatst.
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Wedstrijdleider
Saskia Westerhoff

06-31597795

Uitslagverwerking
Barbara Schreuder
Protestcommissie
Geert Geelkerken
Klaasje van de Schaaf

06-53659380

(secretaris)

Commissie Technische Zaken
Walle Hoekstra
06-23701327
Froukje Osinga
Robin Hoekstra
Dirk van Driel
Persvoorlichting
Irma Lok

06-12629517

Umpire
Jos Spijkerman
Calamiteiten op het water
Argo: Douwe Zijsling

06-22691837

EHBO op het water
Indien EHBO-hulp nodig is, direct de gele vlag (seinvlag Q) in het want bevestigen.
Palaver
Iedere dag voor 09.00 uur zal er in de groepsapp met de schippers palaver
mededelingen door de wedstrijdleider gedaan worden. Schippers kunnen hierop
reageren met een vraag die rechtstreeks naar de wedstrijdleider gaat. Anderen kunnen
dit niet zien. Het is dus geen interactief gesprek.
Gedragsregels
Als hoofdregel geldt, dat de schipper ook verantwoordelijk is voor het gedrag van zijn
bemanning. De schipper is verplicht zich met zijn skûtsje gedurende de gehele
wedstrijdweek zo goed mogelijk te presenteren. Schippers en bemanningen zullen de
naam van de vereniging hoog moeten houden. Bestuursleden en alle verdere
functionarissen, commissies enz. moeten met respect worden behandeld.
Aanwijzingen van daartoe bevoegden dienen direct te worden opgevolgd. Voor en tijdens
de wedstrijd mag geen alcohol worden gedronken. Overtreding van bovenstaande regels
kan leiden tot een procedure volgens RvW 69 dan wel tot een gedeeltelijke of algehele
uitsluiting. Bovenstaande geldt ook voor de volgschepen die, al dan niet gehuurd, bij een
skûtsje horen.
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Prijzen
De dagprijzen worden verzorgd door de Plaatselijke Commissies. De prijzen verbonden
aan het algemeen klassement worden verzorgd door de IFKS. De wisselprijzen voor de
kampioenen komen gedurende een jaar in handen van de kampioenen en moeten
uiterlijk 1 juni van het volgende jaar weer in bezit van de IFKS zijn. Per klasse zijn er
daarnaast prijzen voor de beste drie skûtsjes en daarbij worden er maximaal 16
medailles per winnend skûtsje uitgereikt.
Opening
De officiële opening van de Iepen Fryske Kampioenskippen Skûtsjesilen is op
vrijdagavond 12 augustus 2022 om 20.00 uur in Hindeloopen. Dit vindt plaats op het
havenplein (Havenkade). Iedere schipper wordt verzocht met een aantal
bemanningsleden de officiële opening bij te wonen.
Originaliteitsprijs
Voor de originaliteitsprijs moet een verbetertraject aanwijsbaar zijn uitgevoerd. De
schipper overlegt daarbij een 0-situatie en een verbeterplan. Degene die naar het
oordeel van de commissie daarin de beste prestatie heeft geleverd, krijgt de
originaliteitsprijs. Van de uitreiking kan pas volgend jaar in 2023 sprake zijn. Plannen
kunnen tot 1 februari 2023 bij de secretaris worden ingeleverd.
Bemanningslijsten
Iedere dag dient een volledige bemanningslijst met naam, telefoonnummer en emailadres worden ingestuurd naar:
A-klasse:
a-klein:
B-klasse:
C-klasse:

a-crew@ifks.frl
akl-crew@ifks.frl
b-crew@ifks.frl
c-crew@ifks.frl

De bemanningslijst dient tenminste één uur voor aanvang van de klasse waarin wordt
gezeild, ingestuurd te zijn. U krijgt een automatische reply als uw mail ontvangen is. LET
DAAR OP!

Persboot
De Zwarte Ridder zal als persboot fungeren. Er is beperkte ruimte op de boot. Mocht u
meewillen, dan graag vooraf contact opnemen met Irma Lok (06-12629517 of
irma.lok@gmail.com). Er zijn een aantal momenten dat de boot mensen ophaalt vanaf de
wal. Dit gebeurt niet doorlopend.
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TERUGROEPNUMMERS: zie deelnemerslijst pag. 6 en 7
Nummering gaat van links boven horizontaal naar rechts en vervolgens volgende regel
wederom naar rechts enz….
A-klasse
Naam skûtsje
Lytse Lies
Jonge Jasper
Freonskip
Ora et Labora
enz..
Sterke Jerke
a-klein
Naam skûtsje
De Reuzen
Lutgerdina Smeltekop
Lytse Famke
De tiid sil it Leare
enz..
Hoop doet Leven
B-klasse
Naam skûtsje
Westenwind
Jonge Rein
Ale
Hoop op Zegen
enz..
Ut ‘e Striid
C-klasse
Naam skûtsje
Bunsjoter
Singelier
Ebenhaëzer
Goede Verwachting
enz..
Deviatie

Terugroepnummer
1
2
3
5
16

Terugroepnummer
1
2
3
5
15

Terugroepnummer
1
2
3
5
16

Terugroepnummer
1
2
3
5
15
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A-klasse

Lytse Lies
Gaastmeer
Ton Brundel

Jonge Jasper
Franeker
Froukje Osinga

Freonksip
Blauhús
Hartman Witteveen

Grytsje Obes
Koudum
Arjen de Jong

Ora et Labora
Heeg
Sietse Broersma

It Doarp Eastermar
Eastermar
Geale Tadema

Us Heit
Rotterdam
Wytse Heerschop

Raerder Roek
Raerd
Sijmen Kalsbeek

‘t Swarte Wief
De Tynje
Jaap Hofstee

Eeltje Baas
Makkum
Klaas Kuperus

Eelkje II
Heeg
Jeroen de Vos

Ingelskman
Rotterdam
Sikke Heerschop

Ut en Thús
Sneek
Floriaan Zwart

Redbad
Workum
Wietse Bandstra

Waaksdom
Joure
Ulbe Zwaga

Sterke Jerke
Earnewâld
Pieter-Jilles Tjoelker

De Reuzen
Akkrum
Andries Brouwer

Lutgerdina Smeltekop
Eemnes
Bernd de Cneudt

Lytse Famke
Lemmer
Herke Boskma

Lytse Earnewâldster
Earnewâld
Geale Postma

Tiid sil’t leare
Amsterdam
Hille Wichers

Welvaart
Elahuizen
Tjibbe van der Veer

It Abbegeaster Skûtsje
Abbega
Henk Frankena

Hoop en Vertrouwen
Sneek
Brandt de Vries

Stad Harlingen
Harlingen
Sikke Tichelaar

Twa Famkes
Drachten
Pieter Jansma

Vriendschap
Akkrum
Sander Meeter

Nije Dei
Heeg
Harm van der Weiden

Nooit Volmaakt
Lemmer
Jochem van der Vaart

Hoop op Zegen
Leeuwarden
Chris van den Berg

Hoop Doet Leven
Leeuwarden
Koos van Drunen

a-klein
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B-klasse

Westenwind
Heeg
Daan van der Meer

Jonge Rein
Wytgaard
Erik Jonker

Ale
Heeg
Ron Syperda

De Trije Doarpen
Echtenerbrug
Henk Regts

Hoop op Zegen
Oudeschoot
Mark de Koe

De Drie Haringen
Enkhuizen
Thomas de Boer

Verwisseling
Yndyk
Bas Krom

Lege Wâlden
Terherne
Paul Wassink

Twee Gebroeders
Top en Twel
Jan Overwijk

Lonneke
Stavoren
Jilles Bandstra

Sinnekening
Leeuwarden
Jan van der Veen

Dageraad
Gaastmeer
Rein Wiebe Leenstra

De Brijbek
Workum
Jeroen Sijtsma

Striidber
IJlst
Steven Zijsling

Wâldwiif
Kootstertille
Tim Roosgeurius

Ut e Striid
Franeker
Gerrit Huisman

C-klasse

De Bunsjoter
Spakenburg
Jan Pieter van der Stroom

Singelier
Stavoren
Koos Lamme

Ebenhaëzer
Dokkum
Olphert van der Pol

Gerrit de Vries
Sneek
Gerrit de Vries

Goede Verwachting
Lemmer
Bouke van der Vaart

De Eenvoud
Harlingen
Remy de Boer

De Harmonie
Bolsward
Floris Bottema

De Tajefte
Hindeloopen
Cees Riezebos

Gerrit Ynze
Galamadammen
Roderick von Meyenfeldt

Drie Gebroeders
Gorredijk
Aeger van der Hoeff

Grutte Pier
Bolsward
Jelle Los

Frije Fûgel
Bakhuizen
Jeroen Mous

Galamadammen
Galamadammen
Simon van der Lingen

Frya Fresena
Reade Klif
Age Bandstra

Deviatie
Oudega
Jimte Koopmans
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Commissieschepen

Startschip:
Nautilus

Finishschip:
Dreg 1

Controleschip Commissie Technische Zaken:
Avontuur
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IFKS HINDELOOPEN
Vrijdag 12 augustus en zaterdag 13 augustus 2022

Plaatselijke commissie
Voorzitter
Tjibbe de Boer
Secretaris
Monique de Vreeze
Penningmeester
Charlotte Visser-Anema
Haven Coördinator Bertus van der Veen
Parkeerbeheer
Ineke Mulder-Grasman

06-20011221
06-30816895
06-12418569
06-36296833
06-51912524

Ligplaatsen
De Hylper Haven is voor de IFKS vloot gereserveerd van vrijdagmiddag 12 augustus
12.00 uur tot zondagmiddag 14 augustus 12.00 uur. Ligplaatsen zijn alleen gereserveerd
voor deelnemende skûtsjes en dus niet vóór de volgboten. De grote skûtsjes moeten
afmeren aan de havenkade met de kop naar de wal. De kleine skûtsjes kunnen afmeren
aan de korte brug, ook met de kop naar de wal. De haven coördinator verzorgt de
indeling van de ligplaatsen. Zijn aanwijzingen dienen te worden opgevolgd. Voor
genoemde periode is géén liggeld verschuldigd. Eerder dan wel langer verblijven in de
haven zijn voor rekening van de schipper. Onder zeil in- en uitvaren is niet toegestaan,
houd rekening met elkaar, de havenmond is maar smal, vrije doorgang naar de
jachthaven is noodzakelijk. Als een skûtsje gerepareerd moet worden, moet een ligplaats
worden ingenomen in overleg met de haven coördinator.
Parkeren
Het is niet mogelijk om in Hindeloopen te parkeren dan wel het laden en /of lossen van
goederen of afzetten bemanning. Parkeergelegenheid is ruim voldoende aanwezig. Volg
hiervoor de aanwijzingen op van de verkeersregelaars / verwijsborden.
Protestbehandeling
In de (voormalige) KNRM Loods (bruin) bij havenlicht.
Startschip Nautilus
Ligt naast het commissieschip aan de Kortbrêge.
Vaarwater
IJsselmeer ten noorden van de dijk bij Hindeloopen. Volgschepen worden verzocht niet
vlak onder de dijk een ligplaats te kiezen.
Plaats voor de ambulance
Op de havenkade, ’t Oost achter de viswinkel van Sipke Bootsma / Havenmonument
EHBO Post
Bij Blauwe loods
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Prijsuitreiking
Op de havenkade
Feestprogramma
Vrijdag 12 augustus
Opening IFKS 20.00 uur op de Havenkade
Optreden de Hofkesjongers, gevolgd door live muziek
Zaterdag 13 augustus
Jaarmarkt 10.00 – 17.00 uur, langs de zeedijk
Optreden Zeemanskoor Auke Wybesz 13.00 – 14.30 uur bij de “Blauw Loods”
Optreden Hofkesjongers, vanaf 16.00 uur
Prijsuitreiking op de havenkade 20.00 uur
Feestelijke afsluiting met live muziek
Voor de schipper en elk bemanningslid zijn er van elke klasse, welke als 1 e , 2e of 3e is
geëindigd prachtige prijzen! Met dank aan Skipshelling Blom en Bedrijf Bootsma
Hindeloopen.
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IFKS STAVOREN
zondag 14 augustus 2022

Plaatselijke commissie
Age Bandstra
Henk Keizer
Willem Prins
Engelien Bouwman

06-51835161
06-51116464
06-26052502
06-29211069

Ligplaatsen:
Schippers worden verzocht om hun gewenste ligplaats in Stavoren van tevoren op te
geven bij Age Bandstra (lijst van 2019 is nog aanwezig!).
Bij aankomst in Stavoren kan dan contact worden opgenomen via VHF 10 of telefonisch
en krijg je een plek toegewezen.
Protestbehandeling
De protestcommissie zit in de ‘Ontvangstruimte Johan Frisosluis’, Stadsfenne 6, 8715 JL
Stavoren.
Startschip Nautilus
Het startschip ligt afgemeerd bij de visserijhaven.
Vaarwater
Loopt helemaal tot de dijk, dus ankerverbod voor de dijk tussen oude en nieuwe haven.
Plaats voor ambulance
Tijdens de wedstrijd is er EHBO voor publiek aanwezig in de ‘Ontvangstruimte Johan
Frisosluis’, Stadsfenne 6, 8715 JL Stavoren.
Bij calamiteiten staat de ambulance nabij de steiger bij het havenkantoor van de Marina
Buitenhaven. (kaartje).
Brug- en sluistijden
Warnserbrug en Johan Friso Sluis:
Maandag t/m zaterdag: 09.00 - 22.00 uur
Zondag 14 augustus: 07.00 – 21.00 uur
Wat betreft het schutten van de organisatie schepen is het volgende met de sluiswachter
afgesproken:
de organisatie schepen, startschip, contraschip, TC schip en de RIB’s, zullen met
voorrang geschut worden. Dit zal gebeuren rond 17.00 – 17.30 uur afhankelijk van
wanneer de wedstrijden afgelopen zijn.
Verzoek aan alle schippers: willen jullie rond bovengenoemde tijd ruimte voor de sluis
vrijlaten zodat de schepen ongehinderd en vlot geschut kunnen worden.
Volgen wedstrijden
Er is geen speaker aanwezig.
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Prijsuitreiking
16.15 uur B en C-klasse bij “De Kruitmolen”
18.15 uur A-klasse en a-klein bij “De Kruitmolen”
De prijsuitreiking is zonder live muziek.

Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4

Infocentr. onder sluiskantoor:
Vissershaven:
Marina buitenhaven:
De Kruitmolen:

Nr 5

Jan van Veen steiger (cruise):

Nr 6 Noordkant Johan-Friso kanaal:
Nr 7 Marinahaven:

Protestkamer
Schepen wedstrijdcommissie
Ambulance, nabij steiger havenkantoor
Prijsuitreiking B en C klasse 16.15 uur
Prijsuitreiking kleine A en A klasse 18.15 uur
Indien mogelijk
Zuidkant: aanlegsteiger Skûtsjes, klasse bij
klasse, i.v.m. het niet hoeven verhalen
van schepen voor de wedstrijden
Noordkant: aanlegsteiger volgschepen
Aanlegsteiger volgschepen/skûtsjes
Aanlegsteiger volgschepen/skûtsjes
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Afmeren bij de sluis van Stavoren
Op de tekening (IFKS buitenzijde sluis) zie je waar allemaal afgemeerd kan en mag
worden. Het rode mag ook gebruikt worden zolang het dan gaat om wachten voor
schutten.

Bij de tekening (IFKS binnenzijde sluis) niet laten afmeren. Behoudens afmeren voor
direct schutten naar het IJsselmeer
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IFKS HEEG
Maandag 15 augustus 2022

Plaatselijke Commissie
Watersportvereniging Heeg:
Contactpersoon:

info@wsheeg.nl
Maarten Stuurman 06-22737789

Plaats voor ambulance
’t Sylhûs, Watersportcentrum Heeg, Pharshoeke 101, 8621 CW Heeg
EHBO op de wal
Passantenhaven Heeg, Pharshoeke 99, 8621 CW Heeg
Havenmeester Douwe Cnossen 06-22416165
Ligplaatsen (zie ook kaartnummers)
Passantenhaven Heegermeer, skûtsjes gratis. Voor volgschepen is liggeld verschuldigd!
(no.2)
Openbare oever it Eilân, doorvaart te allen tijde vrijhouden (no. 3)
Eiland Rakkenpôlle in Heegermeer, skûtsjes gratis (no.4)
NB: Niet zeilend binnenlopen!
Protestbehandeling
It Heechhûs, it Eilân 6, 8621 CT Heeg
Startschip Nautilus en volgschepen
Blijven op het Heegermeer voor anker.
Vaarwater
Heegermeer, ten zuiden van vaargeul richting Stavoren (no. 5)
Volgen van wedstrijden
Op de wal:
vanaf het terras van ’t Sylhûs, Watersportcentrum van WSH en SFT.
Hier zal een groot scherm staan met live verslag en live beelden.
De bar is geopend.
Op het water:
ten anker ten noorden van de vaargeul of ruim buiten de oranje
betonning van het wedstrijdwater.
Rondvaartboot:
centrum Heeg, vertrek 13.00 uur (info@rondvaartenheeg.nl)
Prijsuitreiking
Om ongeveer 20.00 uur in MFC It Heechhûs.
De prijzen worden gesponsord door de ondernemersvereniging Heeg.
Na de prijsuitreiking verzorgt It Heechhûs het vertrouwde en gezellige IFKS feest!
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1. It Heechthûs
2. Passantenhaven Heecherwâl
3. Openbare oever it Eilân
4. Rakkenpôlle
5. Heegermeer
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IFKS SLOTEN
Dinsdag 16 augustus 2022

Plaatselijke commissie
Voorzitter
Gosse Haga 06-30494291
Ligplaatsen
Wedstrijdskûtsjes kunnen aanleggen bij de wal van Camping de Jerden, bij de loswal
aan de Haverkamp en voorbij de brug aan stuurboordzijde bij de jachthaven
Lemsterpoort.
Let op:
- Bij de loswal geen volgschepen! Volgschepen zijn altijd liggeld verschuldigd.
- Er is een ligplaatsverbod aan de kade langs de fabriek voor zowel skûtsjes als
voor volgschepen. Deze plek is gereserveerd voor startschip/contraschip en
redding/hulpverleningsvaartuigen.
- Het is verplicht de aanwijzingen van de havenmeesters op te volgen.
- De ligplaats van het startschip en de rondvaartboot nabij de platte brug vrijhouden,
zie bebording.
Ambulanceplek
Zwemplek “De Baaier”, Lytse Jerden 3a, 8553 XC Sloten (zie kaart 2)
Parkeren
Parkeren op de rondweg buiten de stad.
Protestbehandeling
A-klasse en a-klein: in sociaal cultureel centrum “de Poarte”, Kerksteeg 52.
C- en B-klasse: Formulieren ophalen en inleveren in restaurant de Zeven Wouden,
Voorstreek 120. Protestbehandeling in “de Poarte”
Startschip Nautilis
Het startschip is afgemeerd aan de kade bij de fabriek.
Vaarwater
Slotermeer, wedstrijdwater (zie kaartje)
Volgschepen worden verzocht tijdens de wedstrijd niet af te meren tussen het publiek bij
zwemplak “de Baaier” en het wedstrijdwater.
Brugtijden
Dinsdag 16 augustus:
Woensdag 17 augustus:

reguliere tijden
vanaf 7.00 uur

Volgen wedstrijd
Zwemplek “De Baaier” (zie kaart 2)
Prijsuitreiking
Om 20.00 uur in de feesttent, drie prijzen per klasse.
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Aanvullend programma
Kanon afschieten om 19.30 uur buiten naast de feesttent.
Groot feest direct na de prijsuitreiking in de feesttent.
Wedstrijdwater Sloten (kaart 1

_________ = wedstrijdwater alle klassen
========= = vaargeul
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IFKS Echtenerbrug
Woensdag 17 en donderdag 18 augustus 2022

Plaatselijke commissie
Tineke Beek
06-43830644 / 0514-541833
Antje de Boer
06-34864052
Ronald Huese
06-22518380
Jan Roelof Slump 06-51594381
Ron Verwater
06-53197948
Ligplaatsen
De ligplaatsen in Echtenerbrug/Delfstahuizen voor skûtsjes worden aangegeven d.m.v.
borden. In geval van vragen, kunt u altijd bellen met Tineke Beek.
Brugtijden
Follega: 09.00- 20.00 uur (aangevraagd voor 17 augustus 08.00 – 20.00 uur)
Protestbehandeling
In hotel Tjongervallei, Marwei 14, 8505 RC Delfstrahuizen.
Wedstrijdwater
De vaargeul noord-zuid mag worden doorkruist ten tijde van de A-klasse.
Locatie ambulance en EHBO
De EHBO-boot van de IFKS kan aanmeren bij de steiger van het boothuis van de
brandweer bij Gemaal Echten, Hoofdweg 29.
Hier is de EHBO aanwezig. De ambulance kan hier ook komen.
Lokale commissie IFKS is hier ook aanwezig. Aanspreekpunt voor calamiteiten is Tineke
Beek.
De huisartsenpost is gevestigd op De Veenscheiding 20 in Echtenerbrug,
telefoonnummer 0514-541122.
Douchegelegenheid
Bij het Multi Sanitaire Gebouw te Delfstrahuizen. Code toegangsdeur 0176 (van 16 t/m
19 augustus). Inworp € 0,50 in de douche automaat.
Prijsuitreiking
Donderdag 18 augustus om 20.00 uur in Hotel Tjongervallei.
Aanvullend programma
17 augustus:
Tsjûkemarbuffet
18.00 uur in Hotel Tjongervallei
18 augustus:
Skûtsjebuffet
18.00 uur in Hotel Tjongervallei
Kosten € 15,00. Opgeven (aantal personen) graag voor 10 augustus per e-mail
info@tjongervallei.nl of telefonisch 0514-541122.
Livemuziek en DJ op 16, 17 en 18 augustus vanaf 21.00 uur bij de Fryske Pub in
Echtenerbrug.

pag. 20

Wedstrijdwater
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IFKS Lemmer
Vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus 2022

Plaatselijke Commissie
Piet v.d Werf
06-22984970
Klaasje v.d Schaaf
06-53659380
Piet v.d Wal
Jan Andrea
Anita de Boer
Ligplaatsen A:
AANLEGPLAATS donderdag 18 op vrijdag 19 augustus en van vrijdag 19 op
zaterdag 20 augustus.
Door de enorme drukte is het niet mogelijk collectieve ligplaatsen voor skûtsjes te
reserveren. In ieder geval zal de loswal aan de Vuurtorenweg, alsmede de
aangrenzende steiger tot het bord P-uitgezonderd beroeps/chartervaart worden vrij
gehouden, 85 meter (punt E kaartje).
Verder kunnen Skûtsjes ligplaats kiezen in de Industriehaven (Punt C kaartje). Voor
volgschepen > 30 mtr. zijn aan de kaden geen ligplaatsen beschikbaar.
I.v.m. het wisselen van passagiers van de Bruine Vloot is het verboden ligplaats in te
nemen aan de betreffende steiger ten noorden van het eerder genoemde bord. Tevens is
het niet toegestaan om van donderdag 18 op vrijdag 19 augustus en van vrijdag 19 op
zaterdag 20 augustus ligplaats te kiezen in de binnenhaven.
Ligplaatsen B:
Idem als onder A, echter voor maximaal 15 skûtsjes, welke zondag de Friese
binnenwateren op varen heeft de gemeente ligplaatsen gereserveerd achter de
Lemstersluis, in de binnenhaven aan de Emmakade.
I.v.m. festiviteiten wil de Lemster Commissie graag dat de kampioenen in de A- klasse,
a-klasse klein, B-klasse en C-klasse in ieder geval naar binnen schutten.
Voor de goede gang van zaken en om misverstanden te voorkomen wijzen wij erop, dat
alle volgschepen doorvaart en liggeld verschuldigd zijn en dat deze op eerste
verzoek aan de betreffende ambtenaar dienen te worden afgedragen.
Het is beslist niet toegestaan om skûtsjes en/of volgschepen aan de autosteiger aan de
Vuurtorenweg, of aan de remming van de sluis af te meren.
OOK dit jaar zal verbaliserend worden opgetreden.
Bij het aanleggen in Lemmer dienen de aanwijzingen van de havenmeester en de
Commissie Lemmer moeten worden opgevolgd.
Er zijn geen ligplaatsen in de Jachthaven Friese Hoek, tenzij je vooraf toestemming hebt
gevraagd aan Gerben de Vries van jachthaven De Friese Hoek.
Dit geldt ook voor het gebruik van douches en toiletten van de jachthaven De Friese
Hoek.
Binnenlopen en uitslepen beide op eigen gelegenheid.
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Aankomst/Vertrek
I.v.m. de grote drukte van de recreatievaart door Lemmer, verzoekt de gemeente
dringend aan de schippers van skûtsjes en volgschepen zoveel mogelijk gebruik te
maken van de Margrietsluis.
Startschip: als seinvlag “H” wordt gehesen, verlaat het startschip het wedstrijdwater en
zal afmeren in het kraangat van de botenlift van jachthaven Friese Hoek (punt G op de
kaart). Als het startschip i.v.m. het hijsen van seinvlag “H” zich naar de wal heeft
begeven, dan kunnen nadere informaties worden ingewonnen op het terras van het
havencafé op het terrein van de jachthaven.
Protestbehandeling
Café Restaurant De Wildeman, Schulpen 6.
Ambulance
Deze staat bij de trailerhelling aan het einde van de industriehaven naast het pand
Industrieweg 1 8531 PA Lemmer.
Keuring O.S.
Deze zal op twee plaatsen kunnen zijn:
a. Op het water bij het controle schip, of
b. In de Industriehaven tegenover de Friese Hoek
Er wordt tijdig aangeven waar de controle zal plaatsvinden.
Prijsuitreiking
In de evenemententent op het parkeerterrein van het strand(ijsbaan) Plattedijk (punt F
kaart).
Vrijdag 19 augustus om 20.30 uur Commissie Lemmer. 3 prijzen per klasse. Voor ieder
skûtsje is er een fles beerenburg. Dansen na met een goede band!!
Zaterdag 20 augustus om
20.45 uur Dagprijzen IFKS bestuur.
21.15 uur Huldiging van de IFKS kampioenen 2022.
Na afloop grote feestavond met de band (ook hier is de naam nog niet bekend), dit ter
afsluiting van de IFKS kampioenschappen 2022.

Bijzonderheden
a. Binnenlopen van de haven mag niet onder zeil.
b. De betonning nabij de invaart van de industriehaven moet i.v.m. ondiepten
aangehouden worden.
c. De havenmeester stelt het op prijs, als de IFKS skûtsjes, die in de binnenhaven een
ligplaats gekozen hebben, zondagmorgen 21 augustus om 11.00 uur vertrokken zijn.
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