waar Friesland trots op is', zo sloot hij zijn toespraak af. Burgemeester Reitsma van Wymbritseradeel zette Pier en Theo letterlijk en figuurlijk in het
zonnetje voor de nieuwbouw van zo'n veertig tjotters, Friese jachten en Staverse jollen en de restauratie van nog meer tjotters, Friese jachten, boeiers,
jollen en andere klassieke schepen. Hij prees Pieter
Pier Piers ma, de zoon van Pier, met het voornemen
om binnen afzienbare termijn de jachtwerf voort
te zetten. De burgemeester bood Pier een cheque
van € 500,- aan voor de Friese Tjottervloot. Naast
dit symbolische bedrag zegde hij toe als gemeente
bij te dragen aan een goede accommodatie in Heeg
voor de tjottervloot.

40 jaar JachtwerfPiersma
pen veertiq jaar gebouwde en qerestaureerde schepen, amveerden donderdaqmiddaq 5 augustus op
de jachtwerf. Buiten laqen alle schepen gepavoi-

wezige bestuurders van de Vereniging en de
Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten,
de Regionale Friese Reunie, de Koninklijke Zeilvereniging Oostergoo, de Friese Tjottervloot en
de Palingaak. Toen vervolgens Pier Piersma en

seerd te qlimmen in de zon. Binnen werden, direct
na de komst van de Commissaris van de Koninqin,
enkele woorden aan Pier en zijn mannen gewijd.
fan Willem Hoorn trad namens de scheepseiqena-

zijn vaste maat Theo Potma, met wie Pier al 38
jaar samenwerkt, naar voren werden gehaald en
hun beider echtgenotes Marie en Eelkje in de
bloemen werden gezet, hield het applaus niet op.

Zo'n driehonderd qenodiqden, waaronder vele
eigenaren van door [achtuierfPiersma in de afqelo-

ren als ceremoniemeester op.
De klanten hebben namelijk het initiatief voor
dit feest genomen en hebben het voor Pier en
zijn mannen georganiseerd. [an Willem Hoorn
sprak een bijzonder welkomstwoord richting de
Commissaris van de Koningin van Friesland, de
burgemeester van Wymbritseradeel en de aan-

De Commissaris sprak waarderende woorden voor
de maatschappelijke, cultuurhistorische en economische betekenis van Jachtwerf Piersma. 'Aan Pier
is te zien dat er aan een dergelijke historische werf
geen dikke boterham is te verdienen. Het toont
temeer zijn liefde voor het yak en zijn inzet voor
het behoud van oud hout'. 'Di t zijn de bedrijven,

Namens de Koninklijke Zeilvereniging Oostergoo
bood de heer Velsink de [achtwerf de erepenning
aan, ter erkenning van de grote verdiensten voor
de nieuwbouw en het behoud van het Friese ronde
jacht. Het is de zesde keer dat deze Oostergoo-penning werd uitgereikt. [an Brilleman sprak namens
de Regionale Friese Reiinie. Hij benadrukte de innige band tussen de Friese Reunie, de jachtwerf en de
familie Piersma, waardoor velen, hier ook aanwezig, al op jonge leeftijd 'oud hout' hebben leren
waarderen. Namens de scheepseigenaren en andere aanwezigen bood Klaas Havenga Pier Piersma
een cheque aan van bijna € 6.000 voor de Friese
Tjottervloot. Dit was immers Piers' cadeauwens.
Rob van Roessel nam namens het bestuur van de
Friese Tjottervloot de cheques in ontvangst en
schetste de interimfase, waarin de stichting zich op
dit moment bevindt en het belang van de aandacht
en support, die hiermee wordt gegeven. Pier sloot
de dag geernotioneerd af met de woorden "40 jaar
[achtwerf Piersma was 40 jaar feest".

Jubileum
l

Daarna waren alle schepen binnen de kortste
keren aan het zeilen op het Heeger Meer. Pier
ging bij Marius [onkhart aan boord van de boeier
Semper Idem. Ze gingen voor anker op het Heeger
Meer en alle schepen kwamen in kiellinie langs
varen en bra eh ten een saluut aan Pier en natuurlijk aan Theo. Het was prachtig zeilweer en Theo
Kampa kon bijgaande fraaie foto's maken. Daarna was er een uitgebreide borrel in de tuin bij
Pier. Na de borrel ging het hele gezelschap naar
de werf waar een groots buffet klaar stond. Het
was, mede dankzij alle enthousiaste klanten, een
geweldig feest.
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