
 De Compagnie in Friesland  25-26-27-28 mei 2017 

Ruimschoots voor aanvang van het Hemelvaartweekend van de compagnie, vertrokken er 7 

boten vanuit Giesbeek richting Echtenerbrug. 2 andere zouden zich later nog aan het 

konvooi toevoegen zodat 9 boten aan de tocht in Friesland konden beginnen. 

Op donderdag (Hemelvaartsdag) was een ieder dan ook ruimschoots op tijd bij de 

Jachthaven de Meerkoet in Echtenerbrug . Dus voldoende tijd om 

een praatje met de havenmeester te maken. 

De Leatitia was hier al enkele dagen eerder neergestreken omdat haar bemanning niet goed 

met de knutten overweg kon.  Nood breekt wet!! 

Na de opening door de voorzitter werd het weekend ingezet met een welkoms borrel. 

Toen de smaakpapillen goed waren gesmeerd  liet het koud/warm buffet zich goed smaken 

en werd er tot in de late uurtjes nagepraat/gedronken  

Vrijdagmorgen moest er al om 10 uur koffie worden gedronken. Niet omdat Maria die al 

klaar had, maar ook omdat het voor de zeilers een lange dag zou worden. 25 graden is mooi, 

maar windkracht 2-3 erg weinig. 

Er werd in 3 groepen gevaren. Alleen op de motor/samen op de motor en zeilend. 

Noodgedwongen moest een van de deelnemers uitwijken naar Joure, dit in verband met een 

zieke hond. Gelukkig viel het allemaal mee. 

Ondanks alles kwam een ieder nog op tijd aan in Terherne en aangezien de foerage 

commissie/vrouw haar werk goed had gedaan   

was er voor iedereen wederom een verrukkelijke maaltijd en werd er weer tot in de late 

uurtjes nagepraat.   

Zaterdag, de klapper van het weekend. Uiteraard eerst koffie met Friese koek en daarna de 

bekendmaking van de tocht voor deze dag. 

Deze bestond uit een puzzeltocht. Op en aan het Sneekermeer/Goingarijpsterpoelen en de 



Terkapsterpoelen waren 12 foto’s gemaakt en de deelnemers moesten op de bijgevoegde 

waterkaart  aangeven waar deze gemaakt waren . Een zware en lange klus, zeker bij 

windkracht 5 en als dan ook nog het opdrachtenboekje over boord waait wordt het helemaal 

moeilijk. 

Toch wist een ieder deze “zware” tocht tot een goed einde te brengen en waren het de 

schipper en de schipperse van de “Taurus”    die alle foto’s op de juiste 

plaats op de kaart wisten te zetten, gevolgd door de “Joffer” met 11 goede locaties. 

De twee P’s brachten het er minder goed vanaf en met de minste goede antwoorden 

eindigden zij als laatste en werden ze dan ook gelijk belast met de organisatie voor 2018. 

Tot slot werd deze enerverende dag afgesloten met een Chinees buffet. Daarna kon een 

ieder zich nog tegoed doen aan een voortreffelijk ijsbuffet. Na de koffie 

 werd er nog wat nagepraat  en kon men terugzien op een zeer 

geslaagde verrassingstocht. 

De zondag werd er nog gezamenlijk koffie  gedronken en sloot 

de voorzitter het weekend af, nadat hij had medegedeeld dat er nog gezeild kon worden met 

de historische Boeier  “Tjet Rix” . Daar hadden de zeilers wel zin in en 

met 6 man werd het een heerlijke zeilmiddag met w.k.5 op het Sneekermeer. 

Maar aan alles komt een einde en ook aan dit zeker voor herhaling vatbare Hemelvaart 

weekend. 

De compagnie kan terug zien op zeer geslaagde dagen, zowel op het water als op de kant. 

 

 

 


