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Friesland:  
om van te watertanden

Friesland-campings Kamperen

Tekst: Marc Erwich | Fotografie: Friesland Campings

Friesland is een beleving voor jong en oud. Het groen van de natuur 
en het blauw van de Friese meren vormen het perfecte decor voor 
een overheerlijke kampeervakantie in eigen land. Zoals de Friezen 
dat zeggen; Fryslân do libbest! 

Van achter de wuivende rietkragen doemen 
wapperende zeilen op, water glinstert in de 
zon. Na wat gezigzag door het slootje open-
baart Friesland zich echt in volle glorie: een 
zacht deinend meer tot de horizon, bevolkt 
door een bonte mix watersporters. Al zeilend, 
surfend, waterskiënd, zwemmend, varend, 
roeiend en kanoënd trekken ze voorbij. Niet 
voor niets is Friesland dé watersportprovincie 
van ons land. Een geheim is dat niet, maar dat 
mag de (water)pret zeker niet drukken. Ster-
ker nog, het verhoogt alleen maar de sfeer op 
het water en te land. Vooral ‘s zomers over-
stroomt de evenementenagenda. Kiezen dus.

Oer-Fries skûtsjesilen

Voor een onderdompeling in een eeuwenou-
de traditie moet je bij het skûtsjesilen zijn. 

Oer-Fries en zeer spectaculair. Want de Friese 
platbodems – vroeger in gebruik om turf, mest 
en andere lading bij de boer te brengen – krij-
gen het tijdens een wedstrijd behoorlijk voor 
hun kiezen. Botsingen, afbrekende masten, 
omslaande skûtsjes, noodweer; gelukkig kun-
nen de stoere schippers wel een stootje heb-
ben. 
Belangrijkste wedstrijd is het SKS skûtsjesi-
len, vernoemd naar de Sintrale Kommisje 
Skûtsjesilen, stuwende kracht achter deze 
twee weken durende race. Denk niet dat je 
zomaar kan deelnemen; dit is voorbehouden 
aan veertien zeebonken die strijden voor de 
eer van hun dorp of stad. Een grotere kans 
van slagen heb je bij de IFKS, de Iepen Frys-
ke Kampioenskippen Skûtsjesilen, oftewel de 
Open Friese Kampioenschappen Skûtsjesilen. 
Iedereen met een door de IFKS goedgekeurd 
schip mag zich inschrijven. Dichter bij Fries 
cultureel erfgoed kun je niet komen.
 
Elf steden

Hoewel, de Elfstedentocht is pas echt Frieser 
dan Fries. Maar dat is toch voor schaatsers? 
Mis! Er zijn namelijk veel alternatieven. Op 
de mountainbike, skeelerend, te voet, per 
step en zelfs met de woonwagen: geen ver-
voersmiddel is te gek. Als je liever op het wa-
ter blijft vaar je ‘gewoon’ de Elfstedenroute. 
Voor de echte sportievelingen is er de Stand 
Up Peddle, waarbij je staand op een soort 
surfplank door het water peddelt. 
Wat het ook wordt, vergeet niet om af en toe te 
stoppen. Elke stad heeft zijn charme en langs 
de route liggen heel wat verborgen schatten. 
Niet verstopt, maar daardoor niet minder mooi, 
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KijK voor alle inFo op  
www.Friesland-campings.nl 

is de waterpoort van Sneek, het symbool van 
de stad. Eigenlijk is de hele historische binnen-
stad met zijn grachten en monumentale pan-
den één grote bezienswaardigheid. En omdat 
Sneek een centrale functie vervult voor Zuid-
west-Friesland barst het er van de winkels, ter-
rassen, restaurants en uitgaansgelegenheden.
Het piepkleine vestingstadje Sloten is mis-
schien wel de mooiste van het elftal steden. 
Er wonen nog geen 1000 mensen, maar de 
toeristen zorgen voor veel gezelligheid op de 
vele terrasjes aan de grachten. Zij komen 
vooral om te zien hoe de tijd hier stilgestaan 
lijkt te hebben: de middeleeuwse muren, 
stadswallen, grachten en stadspoorten zijn 
nog allemaal intact. En dan hebben we het 
nog niet eens over het bruisende Leeuwar-

sloten is 
misschien 

wel de 
mooiste 
stad van 

het elFtal 
steden

de Friesland campings
Ruime keus in kwaliteitscampings vind 
je bij De Friesland Campings. Prachtig 
gelegen aan het water, ruime kam-
peerplekken, uitstekende sanitaire 
voorzieningen, veel horeca en tal van 
activiteiten en recreatiemogelijkheden. 
Bij de aangesloten campings (Vakan-
tiepark De Kuilart, Camping It Wiid, 
Vakantiepark Bergumermeer en Va-
kantiepark Cnossen Leekstermeer) 
kun je alles huren waarmee je het wa-
ter op kunt. Daarnaast kun je er onder 
leiding van gecertificeerde instructeurs 
zeil- en surfles krijgen. De Kuilart biedt 
van april t/m oktober zelfs de moge-
lijkheid om het skûtsjesilen te ervaren. 
Maar voor vermaak hoef je de camping 
niet af. Het assortiment is ruim: tennis-
banen, basketbalvelden, sauna’s,  
binnen- en buitenbaden, bowling-
banen en restaurants.

den, bedevaartsoord Dokkum, … Enfin, de 
boodschap is duidelijk!
 
Kanoën door het moeras

Even aan de seizoen drukte ontsnappen? 
Duik dan een van de vele natuurgebieden in, 
want met de Gaasterlandse Bossen, de Noard-
like Fryske Wâlden (Noordelijke Friese Wou-
den), De Alde Feanen (De Oude Venen)en De 
Onlanden is er keuze zat. Bovendien bereik je 
deze prachtige plekken vanaf De Friesland 
Campings (zie kader) in no-time. De Alde Fe-
anen is het meest ambitieuze jongetje van de 
klas. Want sinds 2006 is dit officieel een Nati-
onaal Park, de laatste van Nederland. Baan je 
met de kano een weg door dit gigantische 
laagveenmoeras of haal halsbrekende toeren 
uit op de survivalbaan. Kortom, op Friesland 
raak je niet snel uitgekeken. Dat staat als een 
paal boven water.


