maandag 12 november 2018

cultuur^media 28
radio^televisie 32
uit^service 34
noordoost-friesland

ysbrechtum

Gemeentepuzzel: wie
doet wat met wie p.23

Gerestaureerde ‘roestbult’
draait weer p.24

Kou en wind hinderen zeilers
in Langweer maar een beetje
RENZE LOLKEMA
LANGWEER Langweer geldt vooral ’s

zomers als een magneet voor watersporters en vakantievierders.
Het tweede weekeinde van november begint echter een beetje op de
zomer te lijken.
Voor de duidelijkheid, niet qua zon,
niet qua badslippers, niet qua luchtige outfits. Maar wel wat boten betreft.
Voor het derde achtereenvolgende jaar was het watersportdorp zaterdag en gisteren het decor voor
wat officieel de laatste zeilrace van
het jaar wordt genoemd. Of beter gezegd, volgens organisator Arjen Rahusen gisteren in zijn nawoord: ,,De
afsluiter van het seizoen.’’
Ze noemen het in Langweer de
Cold Race, refererend aan de koude
temparaturen waar de watersporters in november mee te maken hebben.
Liefst 54 teams waren dit najaars-

weekeinde naar Langweer gekomen
om op de Langweerder Wielen de
strijd met elkaar aan te gaan in de
door de organisatie beschikbaar gestelde polyvalken.
Zo’n wedstrijdvalk wordt bemand
door vier personen. In de deelnemende teams zaten veel SKS- en
IFKS-bemanningsleden, als ook eredivisiezeilers.
Dat leverde spektakel op, blikte
Rahusen gisteren terug. ,,Het principe is veel korte races varen van
maximaal vijftien minuten in telkens een andere boot. De teams worden op het water gewisseld dankzij
de inzet van RIB’s (grote speedboten) om het wedstrijdschema vlot af
te kunnen werken.’’
Dat viel zaterdag nog niet mee
omdat het weekeinde begon met
een ferme wind hetgeen voor onstuimige
weersomstandigheden
zorgde. De wedstrijd moest daarom
worden uitgesteld, aldus wedstrijdleider Alex Hoeve. ,,Dat kwam door
een stormfront dat nog boven de

Cold Race op
Langweerder
Wielen ook in
2019 op kalender
Waddeneilanden hing’’, zei Hoeve.
,,De vlagen van zo’n windkracht 7
waren net iets te veel van het goede.
Gelukkig zakte de wind rond twee
uur ’s middags weer naar zeilbare
omstandigheden. Aangezien de
baan al helemaal klaar lag, kon er
vrijwel direct gestart worden en hebben we er een mooie serie races uit
weten te persen.’’
Gisteren was het beter toeven op
de Langweerder Wielen. Wedstrijdleider Hoeve: ,,Er kon er met een
mooie wind van 3 tot 4 beaufort gevaren worden.’’
Dat leverde nog een paar spannende races op. Het Wapen van IJlst
dacht lange tijd aan de overwinning,
maar aan het einde van de twee-

daagse ging de hoofdprijs toch naar
de concurrent uit Groningen. Met
een minimaal verschil van drie punten was de nederlaag voor de IJlsters
gistermiddag een feit. ,
,Mooi dat we onze titel hebben
weten te prolongeren, maar makkelijk ging het zeker niet’’, aldus stuurman Arthur Kluppel van Zeg maar
Groningen. ,,Onze routine betaalde
zich uiteindelijk uit. We hebben er
hard voor moeten vechten. We kijken nu al uit naar volgend jaar om
hopelijk een hattrick te scoren.’’
Want, bevestigde organisator Arjen Rahusen gisteren tijdens de
prijsuitreiking, er komt een vierde
editie. ,,We hebben zelfs een wachtlijst. Het was wederom een groot
succes. We hebben teams opgeroepen om zich nu al in te schrijven, anders zijn ze volgend jaar te laat. Dit
jaar was 54 teams de limiet. Gezien
de animo voor dit evenement gaan
we kijken waar we in 2019 de lat zullen gaan leggen, maar bij 60 teams
zitten wij op het maximum.’’
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Is er leven
na een
debuut? p.28
In Provinsjehûs
ruimte door krimp
LEEUWARDEN Het provinciebestuur gaat actief op zoek
naar partijen die toekomstige leegstand in het Provinsjehûs willen huren. De doelgroep bestaat uit overheidsorganisaties of zelfstandige
bestuursorganen. Door een
krimp van de ambtelijke
dienst valt er de komende
jaren ruimte vrij. Er is sprake van een krimp met 110
formatieplaatsen.De ondernemingsraad vreest dat er
nog een afslanking van 170
banen overheen komt.

PvdA wil geld voor
scholing Friezen
LEEUWARDEN Scholing stimuleren voor mensen zonder werk. Dat is een van de
doelen van de PvdA na de
provinciale verkiezingen
van maart. In het conceptverkiezingsprogramma
pleiten de sociaaldemocraten voor een regeling voor
mensen die ,,nog niet meedoen of nieuwe dingen
moeten leren om mee te
komen in de nieuwe economie’’. De maatregel is er ook
voor bedoeld om voor nieuwe aanwas te zorgen op een
vergrijzende arbeidsmarkt.

Ontruiming door
lek waterleiding
DRACHTEN In zorgcentrum
Rispinge in Drachten zijn
gisterochtend drie appartementen ontruimd vanwege
een gesprongen waterleiding. Het lek werd rond half
acht uur ontdekt op de
derde etage. De bewoner
van dat appartement en
bewoners van de woningen
eronder werden geëvacueerd. Het lek is gerepareerd.

meer nieuws
> www.lc.nl
De polyvalken stijlvol in actie op de Langweerder Wielen.
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