Wetter, Wyn enWille

De ranke romp van het skûtsje helt, het water komt dichterbij
In de verte zet de wind een donkere veeg in het water
De windvlaag komt snel onze kant op
Met z'n drieën trekken we voluit aan de grootschoot
Het zeil klappert niet meer en je voelt dat het schip snelheid maakt
De bemanning van het andere skûtsje kijkt angstig achterom
We lopen langzaam in…
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Wetter, WynWater,enwindWille
en plezier
Wetter, Wyn en Wille maken een zeiltocht bij Annage tot een onvergetelijke dag vol
actie, beleving en bovenal ontspanning.
Al dertig jaar is Annage Skûtsjesilen een dynamisch watersportbedrijf gespecialiseerd
in skûtsjesilen met groepen. De vloot van Annage bestaat uit zeven authentieke
skûtsjes en drie replica’s van boerenzeilpramen. De skûtsjes zijn geschikt tot maximaal
25 personen per schip. Voor grote groepen is het mogelijk een vloot van meer dan
twintig schepen samen te brengen. Jaarlijks zeilen bij Annage meer dan tienduizend
enthousiaste gasten. Annage is hiermee de grootste van zeilend Friesland.
In de loop van de jaren ontwikkelde Annage verschillende arrangementen. Naast het
skûtsjesilen maken activiteiten op het vasteland en een uitstekende catering deze
arrangementen compleet.
Thuishaven van Annage is Earnewald. Dit pittoreske skûtsjedorp ligt in het hart van
Friesland aan de rand van een groot waterrijk natuurgebied: Nationaal Park De Alde
Feanen. De rust en schoonheid van dit gebied zijn overweldigend.
U heeft geen zeilervaring nodig. De schepen van Annage zijn gecertificeerd en varen
met professionele bemanningen. De ervaren schippers beschikken over de benodigde
papieren en doorlopen daarnaast een interne opleiding.
Met Annage kunt u uw zeiltocht veilig, verzorgd en vertrouwd tegemoet zien.

Cathrienus Herrema
Annage Skûtsjesilen
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'Hijs de zeilen,
klaar om te wenden!'

Teamgeest en individueel genieten
Skûtsjesilen is een ideale combinatie van teamsport en ontspanning. U zeilt samen met
uw gasten op snelle maar toch authentieke schepen in een unieke omgeving: wuivende
rietlanden, smalle slootjes en meren met vele eilanden.
U zeilt samen met de schipper en zijn maat het skûtsje. Om het schip te kunnen zeilen,
wordt er van de gasten verwacht dat ze zelf de touwtjes in handen nemen. Zeilervaring
is niet nodig. Voor aanvang van de tocht krijgt u uitvoerig uitleg en begeleiden de
schipper en zijn maat u bij de verschillende taken. Er is volop werk: de zeilen moet
worden gehesen, de schoten aangetrokken en om het schip op koers te houden,
moeten de zwaarden worden bediend. Door teamwork ligt het skûtsje dan snel op
koers.
Ligt het schip eenmaal op koers, dan is er alle rust om te genieten van de koele bries,
het opspattende water, de magnifieke vergezichten en een goed verzorgde catering.
Oog in oog met een boeiende geschiedenis van honderd jaar, proeft u de gemoedelijke
sfeer van weleer.
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Een hele dag genieten
Dagtochten

U wordt 's morgens ontvangen in de tuin aan het water of in één van onze sfeervolle
ontvangstruimtes. Na een versgezet kopje koffie met traditionele Friese oranjekoek
volgt het zogenaamde palaver van de schipper. Hierin laat hij of zij u kennismaken
met de historie van het oude schip. Na uitgebreide instructie kan er worden
ingescheept. Afhankelijk van het weer en het programma wordt er een vaarplan
gemaakt.
Omstreeks één uur vaart u naar een restaurant of een beschut eilandje om te lunchen.
Hierna wordt koers gezet naar grotere wateren, waar u de ervaring van de ochtend
goed kan benutten. Vaak ontstaat daar een spannende strijd met een ander skûtsje.
Aan boord staat een koelbox gevuld met bier en frisdranken. Natuurlijk mag de
berenburg niet ontbreken. Omstreeks vijf uur meert u weer aan bij Annage. In de tuin
wordt een oorlam gedronken en de barbecue aangestoken. Dit in een intieme en
ongedwongen sfeer volgens het zelfbedieningsprincipe.

Dagdeeltochten
Annage biedt tevens de mogelijkheid om een dagdeel te gaan skûtsjesilen. U kunt een
ochtend, middag of avond genieten van de prachtige natuur in het park De Alde
Feanen. Bij een middagtocht stapt u na een lunch in de tuin aan boord van de
schepen. U gaat drie uren zeilen, met aansluitend een barbecue of eventueel een
hapje en een drankje na.
Een avondtocht begint omstreeks half zes. U wordt ontvangen met koffie en broodjes.
Na een zeiltocht van twee uur tot aan de avondschemering kan een barbecue als
informele afsluiting van de avond dienen. Drankjes en eventueel hapjes gaan als
aangename metgezel mee aan boord.
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Arrangementen

Van 4 tot 400 personen

Annage biedt verschillende arrangementen die afgestemd kunnen worden op uw
wensen, budget en groep. Annage Skûtsjesilen biedt dagtochten, dagdeeltochten en
combinatieprogramma’s aan. Ook een weekend zeilen met een overnachting aan het
water behoort tot de mogelijkheden.
Voor groepen tot vierhonderd personen kan een vloot skûtsjes en andere traditionele
zeilschepen worden samengebracht. Kleine groepen vanaf vier personen kunnen zeilen
met een replica van een boerenpraam. De skûtsjes van Annage kunnen met maximaal
25 personen per schip uitvaren.
Annage heeft verschillende combinatieprogramma's samengesteld bestaande uit een
ruime keuze aan onderdelen. Deze arrangementen zijn ideaal voor sportieve groepen
maar ook bijzonder geschikt voor grote gezelschappen. Uiteraard kunt u altijd uw dag in
overleg met Annage inrichten.

Skûtsjemuseum arrangement
Wilt u uw gezelschap een cultureel programma aanbieden, dan kunt u kiezen voor het
skutsjemuseum arrangement. Terug in de geschiedenis van het Friese schippersvolk,
de skûtsjes en het vakmanschap van de vroegere hellingbaas en zijn knechten. In het
museum, op steenworp afstand van Annage, proeft en ruikt u de sfeer van getaande
zeilen, vers grenenhout en opgestapeld turf. Met de opgedane kennis over de
geschiedenis is het daarna genieten om echt met de authentieke skûtsjes het water op
te gaan.

Zeil & hike arrangement
Gaat de voorkeur uit naar een sportieve invulling van de dag dan is het
zeilarrangement in combinatie met een sportieve hike een goed idee. De ene helft van
de dag wordt er gezeild op skûtsjes, de andere helft van de dag wordt er deelgenomen

aan een hike of een fietstocht. De hike kan bestaan uit onderdelen zoals kanovaren,
valkzeilen, vlot- en brugbouwen, fierljeppen, boerengolf of bedwing de spannende
survivalbaan.

Teamtraining arrangement
Het reilen en zeilen binnen een organisatie lijkt in veel opzichten op een zeilschip: een
team moet goed kunnen samenwerken om een schip naar zijn einddoel te brengen.
Samen met Heijnis Training Coaching en Advies organiseert Annage sinds 1998
trainingen voor bedrijven, waarbij methodisch gewerkt wordt aan thema’s als
leiderschap, samenwerking, resultaatgerichtheid, omgaan met veranderingen en
koersbepaling. De schipper en zijn maat geven de touwtjes letterlijk uit handen en
zullen alleen in het uiterste geval ingrijpen als gevaar dreigt voor het schip of de
bemanning.

Wedstrijd arrangement
Als u een wedstrijdelement in uw dagje uit wilt dan kunt u uw collega's uitdagen voor
een dag wedstrijdzeilen op echte wedstrijdskûtsjes. 's Ochtends wordt elk team
getraind door de schipper en zijn maat. Na de lunch volgt de wedstrijd met maximaal
drie verschillende manches. Terug bij Annage wordt tijdens de barbecue de
Annagebokaal uitgereikt.

Vergader arrangement
Wilt u uw zakelijke bijeenkomst aanvullen met een informele zeiltocht? Dan kunt u de
ochtend gebruiken om te vergaderen in één van onze ontvangstruimtes direct aan het
water. Na de gezamenlijke lunch kunt u dan de rest van de middag genieten van een
skûtsjetocht.
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Verzeilen in schoonheid

Rustig glijdt de boeg door het water.
Het riet wuift zachtjes op de ontstane deining.
Een zeldzame visarend die zojuist nog boven de boomwal vloog,
verdwijnt achter het woudhuisje.
Achter het dijkje verraadt een milde bries
de aanwezigheid van een groter meer.

Nationaal Park De Alde Feanen

Earnewâld ligt aan de rand van Nationaal Park De Alde Feanen. Het tweeduizend
hectare grote laagveenmoerasgebied bestaat uit plassen, petgaten, uitgestrekte
rietvelden, trilvenen, dotterbloemhooilanden en blauwgraslanden.
In de tweede helft van de 17e eeuw kwam rond Earnewâld de vervening van het
verdronken hoogveen op gang. Ladingen gedroogde turf werden met skûtsjes
opgehaald. Het resultaat is een landschap zoals we dat nu kennen: een uitgestrekt
moeras- en watergebied. Deze laagveenmoerassen worden tot de rijkste en meest
gevarieerde natuurgebieden van Noordwest-Europa gerekend.
Kenmerkend voor De Alde Feanen zijn de wijde langgerekte meren en de smalle intieme
vaarten en doorgangen. Een skûtsje is uitermate geschikt om het prachtige en
veelzijdige waterlandschap van De Alde Feanen te verkennen.
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Op steenworp afstand van Annage staat de historische scheepswerf en tevens
skûtsjemuseum De Stripe. Hier komt de oude zeilvaart weer tot leven. Als bezoeker
proeft, ruikt en voelt u hier het oude schippersleven: een zwaar bestaan van hard
werken en armoede maar ook de vreugde van vrijheid.
U wordt ontvangen in een authentieke huiskeuken, waarin een schipperskroeg te
herkennen is. De stamtafel is een echt skûtsjezwaard.
In de smederij, de zwaardenmakerij en de zeilmakerij krijgt u een beeld van het
vakmanschap dat nodig was om een skûtsje te bouwen. Skûtsje-onderdelen en
gereedschappen zijn in een sfeervolle omgeving te bezichtigen. De scheepsmodellen
en een rijke fotocollectie geven een indruk van skûtsjes in hun natuurlijke omgeving.
In een speciaal ingerichte schipperskamer kunt u zelf een blik werpen in oude
werfboeken van de beroemde Friese scheepsbouwer Eeltsjebaes.
Aan de kade bij het museum hebben een aantal skûtsjes hun vaste ligplaats. Ze liggen
klaar om uit te varen. Voordat u wegzeilt aan boord van een van deze schepen, maakt
een rondleiding in het museum uw dag compleet.
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Skûtsjemuseum

Friese Historie met de geur van teer en taan

Skûtsjedorp Earnewâld
Earnewâld mag gerust de bakermat van het skûtsjesilen genoemd worden. Honderd
jaar geleden al voeren skûtsjes vers afgegraven turf vanuit de turfafgravingen van De
Alde Feanen naar dorpen en steden in de rest van Fryslân.
Vele skûtsjes hebben nog steeds in Earnewâld een vaste ligplaats. Een groot deel van
deze schepen wordt door Annage ingezet bij dagtochten. Het Skûtsjemuseum, dat
Earnewâld als skûtsjedorp compleet maakt, ligt op een steenworp afstand van Annage.

Een uniek Fries fenomeen
Het wedstrijdzeilen met skûtsjes is tegenwoordig een bekend en spectaculair jaarlijks

'Skûtsjesilen'

evenement. In drie weken tijd strijden bijna tachtig schippers met hun bemanningen
om de eer van hun dorp of stad.
Earnewâld stond begin jaren vijftig aan de wieg van het nu zo bekende
wedstrijdskûtsjesilen. Deze strijd stamt uit een eeuwenoude traditie. Op zeil- of op
spierkracht werden zware vrachten zoals turf, aardappelen en terpmodder vervoerd
door de smalle en ondiepe Friese waterwegen. Wie het eerst zijn schip kon laden, kon
als eerste vertrekken en aankomen op de plaats van bestemming. De strijd met de
andere skûtsjeschippers was toen al van wezenlijk belang. Deze combinatie van traditie
en wedstrijdzeilen is uniek in de wereld en zo Fries als maar kan!
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Annage Skûtsjesilen
Reidtûgel 5
9264 TS Earnewâld
Telefoon: (0511) 53 93 39
Fax : (0511) 53 93 38
Email : info@annage.nl
Internet :www.annage.nl
twitter: @cathrienus
Facebook: Annage Skûtsjesilen
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