


















Met 15 strafpunten in Sloten, alwaar op maandag 28

juli de tweede wedstrijd werd gezeild. Halverwege de

wedstrijd liet de wind jammer genoeg verstrek gaan,

maar we dobberden uiteindelijk toch naar een 

verdienstelijke 5e plaats. 

 

De volgende dag vertrokken we, vergezeld door “ons” 

volgschip, naar Heeg, alwaar op het Heegermeer de 

derde wedstrijd werd gehouden. Op een tengevolge van 

de stormachtige wind, wild Heegermeer behaalden we een 

prachtige 3e plaats. 

 

Dat het skûtsje niet alleen bij harde wind, doch ook 

bij stil weer wel wou varen, bleek de volgende dag op 

de Fluessen bij Elahuizen. Hier zeilden we weer naar 

een goede 3e plaats, daarbij zelfs een vijftal schepen 

uit de 10 minuten eerder gestarte A-klasse achter ons 

latend. Hiermee kwamen we na aftrek van de slechtste 

wedstrijd, op een 3e plaats in het tussenklassement. 

 

Dat het weer nergens wisselvalliger is dan in ons 

kleine Nederland, bleek de volgende dag weer eens op 

het IJsselmeer bij Stavoren. Een harde zuidwestelijke 

wind zorgde voor een erg hol IJsselmeer. Na even onze 

neus op het wedstrijdwater te hebben laten zien, werd 

het door ons niet verantwoord geacht om de wedstrijd 

uit te varen, waarna we met 15 strafpunten de haven 

opzochten. 

 

Op vrijdag 1 aug. Werd er wederom gezeild op het 

IJsselmeer, nu voor de kust bij Makkum. Er stond nog 

steeds een krachtige wind en er werd dan ook zwaar 

gereefd aan de wedstrijd begonnen. 

Naarmate de middag vorderde, nam de wind af en kon er 

met vol tuig worden gezeild.. Dit leidde uiteindelijk 

tot een mooie 6e plaats.











 

SJOERD STILMA stierf op 1 oktober, 78 jaar oud. 

Destijds woonachtig in onze woonplaats, daarna lange tijd 

op één van de Friese eilanden en sinds enige jaren weer 

terug in Sloten. 

Zijn leven was “zakelijk”, niet altijd gemakkelijk in 

tijden waarin het daarmee slecht was gesteld. 

Samen met zijn vrouw (die hem tot grote steun was) waren 

de laatste jaren weer “onder ons”, waarbij hij zich op 

diverse terreinen verdienstelijk maakte. 

In zijn laatste levenstijd was het niet gemakkelijk, “op 

en af”, naar het ziekenhuis etc. met veel lijden en zorg.

Maandag 6 oktober werd hij begraven in het bijzijn van 

veel stadgenoten. 

“Wat vlied’ of bezwijk, getrouw is mijn God” was zijn 

levensdevies. 

In dat gegeven was zijn troost gelegen en zijn toekomst 

geborgen. 



















 


