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Bestuur 
 

Op 7 maart 2022 hielden we onze algemene ledenvergadering in café-restaurant De Kajuit. 
Dat corona niet meer onder ons leeft is teveel gezegd, maar dat het virus op z’n retour is, dat is 
zeker, zo opende onze voorzitter Karst Doevendans deze jaarlijkse ledenbijeenkomst. Tijdens de 
laatste persconferentie van minister Kuipers op 15 februari 2022 zijn de zo gewenste versoepelingen 
dan ook aangekondigd. Nederland gaat weer ‘open’. Dat kan omdat we beter tegen het virus kunnen. 
Veel mensen hebben een coronaprik gehad en steeds meer mensen hebben het virus gehad. We 
kunnen dus gaan denken aan ‘terug-naar het nieuwe-normaal’. 
 
Alle maandelijkse bijeenkomsten van het bestuur konden deels in een ruim bemeten kantoorpand, 
deels in De Kajuit en deels in het Proeflokaal gehouden worden. 
De hoofdlijnen op de agenda’s dit jaar waren: 
- De flinke refit van het startschip ‘de Roekoepolle’. 
- De communicatie met de leden, wedstrijdzeilers, klasse-organisaties, vrijwilligers en de  

leden door Teams-meetings, nieuwsbrieven en filmpjes op de website. 
- De 85e Sneekweek en de evaluatie ervan binnen de vereniging maar ook met de partijen uit  

de binnenstad. 
- De inspanningen voor de trainingen, Opti-vijfdaagses en herfstkampen. 
- Het vrijwilligersreglement. 
- De reparaties van met name Rib 5 en 6. 
- De zoektocht naar nieuwe bestuursleden. 
- Een tweede inspraaktraject over de gemeentelijke gebiedsvisie De Potten. 
- En de ontwikkelingen betreffende ’t Foarûnder op het Starteiland. 
 

 
In augustus dan dus eindelijk de 85e 
Sneekweek. Na twee jaar stilstand op 
dit front moest de organisatie van 
alle onderdelen wel weer even op 
gang komen. Mede door het feit dat 
er nieuwe mensen  op cruciale 
posities waren gekomen en we 
moesten dealen met een kortere 
voorbereidingstijd door corona.  
In dertig verschillende klassen 
konden ruim zeshonderd boten 
worden ingeschreven. 
 

Tijdens de openingsavond in het theater werd door burgemeester Jannewietske de Vries Trynke 
Schuurmans benoemd tot Schipper in de orde van de Sneker Pan. De tweede vrouw in een lange reeks 
van mannen na Reina Alberda-Zondervan in 1992. Trynke volgde haar destijds op in de sectie 
Wedstrijdzeilen in 1994. Trynke is in die kleine dertig bij de Koninklijke Watersportvereniging Sneek 
(KWS) actief geweest in vele functies binnen de club. Multi-inzetbaar, van rubberboot tot 
finishvoorzitter. En de laatste acht jaar als secretaris van de verening. 
 



Op dezelfde avond haalde voorzitter Doevendans de goede samenwerking met Stichting Sneekweek 
en de gemeente aan. Mede hierdoor kan er vanaf nu gewerkt worden aan een toekomstbestendige 
programmering van 7 dagen Sneekweek. En krijgt de watersport en in het bijzonder de zeilsport de 
uitstraling in het stadsbeeld terug die daarbij hoort. 
Vervolgens konden duizenden belangstellenden op de kades genieten van de vlootschouw, die met 
een spectaculaire lasershow werd afgesloten. 
 

Op maandagavond, tijdens de vrijwilligersavond werd Maria Poiesz in het zonnetje gezet. Voor haar 

jarenlange toewijding en inzet voor het aangepast zeilen en de sectie Joast werd zij benoemd tot 
Lid van verdienste van de vereniging. 
  
Woensdag was de 205e Hardzeildag. Traditiegetrouw met deelname van ronde- en platbodems en als 
dagprijs dit keer de elektrische pont ‘De Sweagen’ als miniatuurtje. Hard gezeild werd er niet. 
Hiervoor was de wind te zwak. Het feest op het starteiland na de wedstrijden daarentegen was groots 
en druk bezocht. En de slotavond met ‘Smûk’ fantastisch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Over de andere wedstrijden en activiteiten volgt hieronder uitgebreidere informatie van al onze 
secties. 
 
Voor 2023 vergen de volgende onderwerpen in ieder geval de nodige aandacht binnen het bestuur: 
- Samen met Stichting Skarsweagen de visie voor het Starteiland. 
- Actualisatie beleidsplan 2019 – 2023. 
- PR van de vereniging. 
 
 

Ledenadministratie 

Op 31 december 2022 telde onze vereniging in totaal 1.084 leden. 
Deze zijn onder te verdelen in de volgende groepen: 
- erevoorzitters/ ereleden (5)  
- leden (838) 
- juniorleden (59) 
- jeugdleden (111)  
- KWS-kids (15) en  
- donateurs (56).  



Het ledenaantal is iets meer afgenomen dan afgelopen jaar, maar minder sterk dan het gemiddelde 
van voorgaande jaren (-2,0%). 
Een deel van de leden die het lidmaatschap opzegde, gaf daarvoor als reden ‘dat er niet meer werd 
gevaren en/ of wedstrijden gezeild’.  
Er zijn dit jaar geen leden geroyeerd. Iedereen heeft netjes de contributie betaald. 
De leden van de vereniging wonen in heel Nederland. 6 Leden wonen buiten Nederland. 
Hieronder in tabelvorm een overzicht over de afgelopen zes jaar  

 
 
Sectie wedstrijdzeilen 

 
De sectie is verantwoordelijk voor het organiseren van de zeilwedstrijden. Om deze doelstelling te 
realiseren beschikt de KWS over een groot aantal vrijwilligers: comitéleden, juryleden en stand-by 
leden.  
 
Wedstrijden 2022 
Na twee jaren met allerlei beperkingen vanwege Covid-19, was 2022 weer het eerste reguliere 
zeilseizoen. En wat voor een seizoen. Een prachtig zeilseizoen weliswaar onder wisselende 
weersomstandigheden. Helaas viel het aantal deelnemers tijdens diverse evenementen wel tegen. 
Misschien dat men na twee coronajaren nog even moest ontwaken uit een ‘winterslaap’.  
 
Op het programma stonden dit jaar naast de welbekende clubwedstrijden, Kleine Sneekweek, 
Sneekweek, Paasevenement en Pinksterevenement, ook het NK Schakel, Valk en Regenboog op de 
wedstrijdkalender. Het seizoen werd voor de KWS sectie Wedstrijdzeilen traditioneel afgesloten met 
de altijd zo geslaagde Roekoepolle Race. In het weekend van 15 en 16 oktober streden bijna 30 
skûtsjes op het Sneekermeer om de hoofdprijzen. 
 
De District Noord Kampioenschappen (voorheen de NNWB kampioenschappen) konden in de 
oorspronkelijke opzet niet doorgaan. In de aanloop naar dit evenement werd ons medegedeeld, dat 
de verantwoordelijke stichting zou worden opgeheven. Omdat de sectie Wedstrijdzeilen nagenoeg 
alle voorbereidingen al had getroffen, is het evenement omgedoopt tot de ‘KWS 
Clubkampioenschappen’ en kon er toch gezeild worden. Momenteel worden gesprekken gevoerd met 
een aantal Friese watersportverenigingen om de District Noord Kampioenschappen in de toekomst te 
kunnen blijven organiseren. Het idee is dat ieder jaar een andere vereniging dit evenement op zich 
neemt. Zo houden we deze mooie traditie in stand en kunnen de zeilers op verschillende Friese meren 
blijven varen.  
 
Sneekweek 
De 85e Sneekweek was een groot succes. De gehele week was er sprake van mooi weer en een 
gezellige sfeer. De zeilomstandigheden waren op alle dagen wel lastig. Naast dat er over het 
algemeen niet veel wind stond, draaide die ook nog alle richtingen op. Lastig voor de wedstrijdleiding 
om de juiste banen te kunnen uitzetten, maar ook voor de zeilers. Vaak werd er lang uitgesteld en 
gewacht op de juiste wind, voordat er gestart werd. Het geduld van de zeilers werd dus behoorlijk 
op de proef gesteld. Door het tijdig en goed informeren van de zeilers via sociale media over de te  
hanteren procedures van de wedstrijdleiding kon de ‘ergernis’ over te weinig Beaufort zoveel 
mogelijk worden weggenomen. 

 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 

Erevoorzitters/ 

ereleden 

5 5 5 5 5 

 

5 

Leden 838 850 861 894 903 931 

juniorleden 59 62 62 63 70 71 

Jeugdleden 111 107 108 139 135 138 

KWS-kids 15 23 9    

Donateurs 56 59 66 63 64 67 

totaal 1084 1106 1111 1164 1177 1212 

 -2,0 –0,5% –4,5 –1,1% 2,9% -1,5% 



 
Noviteit was het fenomeen ‘twee wedstrijdbanen’: de reguliere Sneekweekbaan en een baan aan de 
Noordzijde van het Prinses Margrietkanaal.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Noordbaan om de zeer enthousiaste groep windsurfers - na 32 jaar afwezigheid – te faciliteren, 
beginnende Optimistzeilers de kans te geven in rustiger vaarwater een Sneekweek te laten ervaren 
en de G-zeilers weer een paar prachtige zeildagen te laten meemaken. 
Gelukkig kon de Provincie Fryslân dit idee goedkeuren. Sterker nog ze dachten zeer met de sectie 
mee. Het snelvaargebied werd tijdelijk verkleind door met een kraanschip de gele tonnen, die het 
gebied markeren, te verplaatsen.  

 
 
Aan de Noordkant van het eiland werd een tent geplaatst ten behoeve van de palavers en ontvangsten 
van deze nieuwe klassen. En omdat de tent er toch stond werd ie ook gebruikt voor de 
vrijwilligersavond en de jaarlijkse Sneekweek-barbecue van het Zakelijk Gezeilschap.  
 
Hansa 
Tijdens de Sluitingswedstrijden kon een nieuwe klasse verwelkomd worden. Voor het eerst in de 
geschiedenis deed de Hansaklasse mee. Dit als eerste stap richting het ONK 2023 en het EK 2024 op 
het Sneekermeer. De zeilers in de Hansaklasse hebben met veel enthousiasme deelgenomen en 
hopelijk zien we ze vaker terug tijdens KWS wedstrijden. 
 
Oranjevlag 
Tijdens een aantal wedstrijden is geëxperimenteerd met een andere startwijze. Hierbij werd er 
gestart tussen een oranje vlag op het startschip en een oranje vlag op een RIB, in plaats van starten 
tussen twee oranje boeien. Tijdens de jaarlijkse evaluatie met de klassenorganisaties begin 



november is feedback ontvangen. Deze feedback is meegenomen in het overleg met de 
wedstrijdleiders, zodat er een definitief besluit genomen kan worden in de sectie over de wijze van 
starten tijdens KWS wedstrijden in 2023. 
 
Clubborrel 
Gedurende de KWS clubwedstrijden is in samenwerking met café-restaurant ’t Foarunder na de 
wedstrijden op de zaterdag een KWS borrel georganiseerd. Om het clubgevoel en de sfeer na de 
zeilwedstrijden te versterken. Dit viel in goede aarde. Er was sprake van een hoge opkomst en veel 
gezelligheid in ’t Foarunder.  
 
Veiligheidsdag 
Eind september presenteerde de KWS Stand-by zich tijdens de Veiligheidsdag in Sneek in een eigen 
stand. Ondanks dat het slechte weer, was er veel aanloop gehad. Het heeft enkele nieuwe vrijwilligers 
opgeleverd. Deze dag was mede een groot succes dankzij Willy Fenneman van RISK Organisatie en de 
standby vrijwilligers die hebben geholpen bij de voorbereidingen en de dag zelf.  
 
Opleiding 
De sectie Wedstrijdzeilen heeft aardig geïnvesteerd in het vergroten van de kennis van onze 
vrijwilligers. In maart was er een vrijwilligersdag met diverse workshops met gezellige afsluiting. 
Daarnaast zijn er nieuwe wedstrijdleiders in opleiding. Zo hebben Germen Geertsma en Wouter 
Boekel hun diploma behaald voor niveau 3 en is Marcel van der Kooij inmiddels in het bezit van het 
diploma wedstrijdleider niveau 4. De overige vrijwilligers ronden de cursus volgend jaar af. Wil je 
ook vrijwilliger bij de sectie Wedstrijdzeilen worden, wil je hier meer over weten of ben je bereid 
om een cursus te volgen, stuur dan een berichtje naar de sectie Wedstrijdzeilen. 
 
Dankjewel 
Al met al wordt teruggekeken op een geslaagd zeilseizoen. Een speciale dank is op zijn plaats voor 
alle enthousiaste vrijwilligers van de KWS, de Gemeente Súdwest-Fryslân, de Provincie Fryslân, de 
klasse organisaties en de deelnemers die het mogelijk hebben gemaakt om van afgelopen jaar zo’n 
mooi zeilseizoen te maken. Ook een woord van dank voor de vrijwilligers vanuit de 
klassenorganisaties, die de sectie hebben geholpen tijdens diverse evenementen. Door leden van 
klassenorganisaties te laten meedraaien in het comité wordt veel van elkaar geleerd. Het comité 
leert hoe een deelnemer naar bepaalde zaken kijkt en de leden van de klassenorganisaties ervaren 
wat er allemaal bij de wedstrijdorganisatie komt kijken. Zowel de sectie Wedstrijdzeilen als de de 
klassenorganisaties kijken hier tevreden op terug. Dit zal in 2023 dan ook een vervolg krijgen. 
 
Mocht je het zeilseizoen 2022 opnieuw willen beleven? Het mediateam van de K.W.S. heeft dagelijks 
verslag gedaan van het grootste zeilevenement op binnenwater in Europa. De sfeerimpressies en 



interviews met deelnemers zijn onder meer terug te zien de website van de Sneekweek en het You-
tube kanaal van Watersport TV.  En Eize Hoekstra heeft weer prachtige foto’s gemaakt. 
 
 

Sectie Sponsoring en PR 

 
Terugblik 2022  
In 2022 kon sectie PR en Sponsoring ook weer volledig in actie komen. Met een fantastische 
Sneekweek en een vol programma voor deelnemers, sponsoren en publiek. Zelfs in de stadsgrachten 
kon er in de Sneekweek worden gezeild. Samen met de gemeente Súdwest-Fryslân en de Koninklijke 
Watersportvereniging Sneek, kon de eerste editie georganiseerd worden door stichting Sneekweek 
van Optimist on Tour. Overdag kwamen basisschoolleerlingen van groep 5 t/m groep 8 kennis maken 
met kanovaren, suppen en zeilen. En er was elke dag ruimte voor alle andere kinderen uit de 
omgeving om gratis kennis te maken met de watersport. 
 
Door al die actie en de zeer drukbezochte Jeugdzeiltrainingen gedurende het jaar kon een enorme 
groei aan deelnemers en publiek geregistreerd worden op onze website www.kws-sneek.nl en 
www.sneekweek.nl. 
Natuurlijk erg fijn voor onze sponsoren, die via traffic op de website goed in beeld blijven. 
De diverse filmpjes hebben eveneens volop bijgedragen aan het aantal bezoekers op onze site en 
andere sociaal media kanalen.  Net als in 2021 namelijk werden onder leiding van Robbert Evers deze 
‘club filmpjes’ geplaatst op de website als verbinding tussen de KWS en de rest van de wereld. 
Ondertussen zijn ze niet meer weg te denken in onze communicatiestrategie. 
In het drijvend Lokaal 55 dat gelegen was aan de noordkant van het eiland werden de sponsors 
ontvangen tijdens de Sneekweek. 
 
Nieuwe Website 
De nieuwe KWS-website werd gelanceerd tijdens de algemene ledenvergadering in maart 2022. We 
Fabric, onze website-sponsor, zorgde ervoor dat onze website weer geheel up-to-date is.  
 
De Sectie PR & Sponsoring is verantwoordelijk voor de: 
- PR van de vereniging in samenwerking met de andere secties; 
- de werving, de selectie en het relatiebeheer van de sponsors; 
- de website en de redactie ervan. 

 
Sponsors 
Hoofdsponsor KWS 2022: Rabobank Sneek-
Zuidwest Friesland.  
De co-sponsors/ partner in 2022: 
- Vrumona/Heineken. 
- Code Zero. 
- We-Fabric. 
- Unilever. 
- Zakelijk Gezeilschap der KWS. 
- MHB (partner). 
 
In de Sneekweek werd er geen kleding van 
Code Zero verkocht aan de deelnemers. 
Wel kon op de site van Code Zero speciaal 
ontworpen Sneekweek-shirts worden 
besteld. En dat werd volop gedaan, 

http://www.kws-sneek.nl/
http://www.sneekweek.nl/


getuige de vele gedragen kleurige shirts op het Starteiland. 
Code Zero heeft laten weten in 2023 wel weer een echte shopstand te plaatsen op het eiland! Want 
die werd toch wel gemist door deelnemers en publiek. Aan het loket van het wedstrijdcentrum werd 
er veelvuldig naar gevraagd. 
 
Op het wedstrijdcentrum ondertekende Unilever tijdens de Sneekweek hun sponsorcontract. Het 

werd verlengd tot 2026. En Code Zero heeft de 
verbintenis met de K.W.S. verlengd tot en met 2025. 
Super mooi dat we kunnen bouwen op een zeer lange 
relatie met beide sponsoren. We zijn hen daar zeer 
erkentelijk voor. 
 
In 2022 is er een start gemaakt met de zoektocht naar 
nieuwe sponsoren voor de KWS. De sectie is samen met 
het bestuur in onderhandeling met een nieuwe sponsor. 
We zien dit positief tegemoet en verwachten, dat hier 
snel duidelijkheid over komt. Desondanks blijft het een 

behoorlijke uitdaging in deze pittige tijden om nieuwe sponsors aan ons te binden. 
Alle sponsorbijdragen zijn afgedragen aan de KWS in 2022. 
 
 

Sectie Jeugdzeilen en training 

 
Het jaar 2023 was voor de sectie Jeugd en trainingen een heel mooi jaar!  
Er zijn heel veel trainingen geweest, er is door veel kinderen meegedaan aan wedstrijden (lokaal, 
nationaal en internationaal) en  vele kinderen zijn de basis vaardigheden van het zeilen bijgebracht. 
Trainers zijn verder opgeleid tot zeiltrainer 3 en we hebben een enthousiaste groep met ouders die 
met van alles en nog wat hand- en spandiensten verrichten! 
 
Beginnende zeilers 
Op zondag 15 mei is er gestart met de jongste Optimist-jeugd. De aftrap van een serie van acht 
zondagen. Vijf lessen voor de zomervakantie en drie na de zomervakantie. 
We ontvingen op de ochtend een groep van 25 kinderen en voor het middagprogramma ook. Allemaal 
in de race voor die fel begeerde CWO – diploma’s.  
 
Een deel van de beginnende jeugd heeft ook mee kunnen doen aan de Optimisten-5-daagse in juli en 
augustus. Deze zeilweken worden georganiseerd in de eerste en laatste week van de zomervakantie. 
Zo kunnen de kinderen die ook het zondag programma volgen nog meer uren maken en met hun 
volgende CWO niveau bezig gaan of een volgende diploma uitgereikt krijgen aan het einde van de 
week. 
 



Vanuit de 
sportagenda van 
het beweegteam 
Súdwest-Fryslân 

konden kinderen 
ook kiezen voor 
onze zeilactiviteit 
de 5 daagse. 
Daardoor mochten 
we vier nieuwe 

gezichten 
verwelkomen die 
een hele leuke 
week hebben 

gehad. Voor de meesten hun eerste ervaring met zeilen en 
onze vereniging.  
 
Tijdens de 5-daagse worden spelletjes gespeeld, 
watergevechten gehouden en zeilrondjes gemaakt. Nieuw dit 
jaar was de deelname van de RS Feva in het CWO-programma. 
De kinderen die hierin het Sneekermeer onveilig hebben 
gemaakt, zijn ook beloond met een welverdiend CWO-diploma. 
 
De Roerkoning was dit jaar weer open en dus geschikt voor de lunch tussen de trainingen door. Tijdens 
de 5-daagse hebben vrijwilligers van de KWS gezorgd voor een lekker en voedzame lunch. Als nasleep 
van de Corona (toen de Roerkoning nog dicht was), mochten ook dit jaar ouders niet gelijk met de 
kinderen mee naar het starteiland. Vandaar dat we met alle kinderen en trainers op de pont 
verzamelden, ouders uitzwaaiden en naar het eiland vertrokken waar de kinderen in groepjes met 
hun eigen trainers begonnen met hun trainingen. Ouders waren daarna wel welkom om te zien (van 
een afstandje) wat de kinderen allemaal leerden.  
 
Tijdens de trainingen gaan de beginnende zeilers stap voor stap op een speelse manier starten met 
varen. Peddelraces, varen met een vlinderzeiltje (een mast van pvc met daaraan een driehoekig 
zeildoek dat ze aan de hoeken vasthouden, hiermee kun je koersen van halve wind tot voor de wind 
varen), optuigwedstrijdjes. Kortom, spelenderwijs kennis maken met het zeilen en het varen.  
 
Vaak vinden kinderen het ‘grote meer’ wat spannend, daarom wordt er gekozen om te starten in de 
havens. Samen met hun groepsgenootjes in een boot, samenwerken en het is minder spannend. Onder 
een bruggetje door peddelen, goed sturen, om de meerpalen heen; alles komt aan bod. 
 
Eenmaal wat zekerder in de boot gaan de kinderen de meer op en starten ze met het ‘echte’ zeilen. 
In baantjes wordt veel gevaren, de diverse manoeuvres worden geoefend en ze varen een tochtje 
over het meer. In kleine groepjes worden zelfs de eerste wedstrijdjes gevaren. 
 
De kinderen krijgen steeds meer vertrouwen in zichzelf en in deOoptimist. En zodra het weer het 
toelaat, wordt geoefend met omslaan en oprichten en hangen in de hangbanden. De meeste kinderen 
zijn dit jaar samen met hun trainer onder de omgeslagen boot gegaan! Om erachter te komen, dat 
je zelfs onder de boot kunt ademen.  
 
CWO-diploma (Commissie Watersport Opleidingen) 
Aan het einde van de trainingen sluiten de Optimist-kinderen af met het verkrijgen van hun CWO-
diploma. Sinds oktober 2019 is het KWS-trainingscentrum een gecertificeerde CWO opleidingslocatie. 
Met dit diploma kunnen de zeilers aantonen welke kennis zij hebben van het varen in een eenmans- 
en tweemans-jeugdboot. Een volgende keer dat ze komen trainen, hebben we dan een duidelijk 
beeld van de vaardigheden en kunnen we onze trainingen daarop aanpassen.  
Sinds we als KWS de CWO’s uit mogen reiken, is dit aan 150 kinderen gedaan. Sommige kinderen zijn 
gestart met CWO 1 en zitten al op CWO 3.  
 



In 2023 hopen we weer te kunnen starten met 
de opleiding tot Zeilinstructeur/-trainer 
volgens het CWO systeem, waarvoor we altijd 
op zoek zijn naar jeugd en ouders die hun 
trainerspapieren willen halen om les te kunnen 
geven. 
 
Opti-squad 
Dit is het derde jaar van het KWS opti-squad. 
Het groepje bestaat uit gevorderde zeilers / 
beginnende wedstrijdzeilers en geoefende 
wedstrijdzeilers. Op de woensdagmiddag en 
avond en de zondagen hebben ze kunnen 
trainen onder leiding van verschillende 
gemotiveerde en zeer enthousiaste trainers.  
De groep is gegroeid en is nog groeiende! Vanaf 
november hebben ze geprobeerd nog op de 
zondag te varen, maar helaas gooide het weer 
(veel wind en soms zelfs ijsgang) wat roet in het eten. De combi-wedstrijden werden goed bezocht 
en een aantal kinderen heeft meegedaan aan de Dutch Youth Regatta( DYR) in Workum en tijdens de 
United4Sailing door het land. 
 
Daarnaast hebben ze ook meegedaan aan de clubwedstrijden van de KWS. Dit was met de 
openingswedstrijden en sluitingswedstrijden samen met hun trainer als begeleiding.  
 
Tijdens de herfstvakantie hebben we in samenwerking met stichting Jeugd Wedstrijd Zeilen (JWZ) 
een herfstkamp georganiseerd. Het was vanwege de stormachtige wind nog even spannend of het 
door kon gaan. Maar gelukkig is dit gelukt en hebben zo’n 30 zeilers, waaronder Optimist, Splash en 
29-er in 3 dagen veel geleerd in theorie en in praktijk. Komend jaar staat het herfstkamp weer op de 
planning.  
 
Flitsen 
Een mooie groep Flitsen hebben tien keer kunnen trainen op de vrijdagavond. Ze trainden in 2 
groepen van ongeveer 5 bootjes. Met name beginnende Flitszeilers pakten de kans om te oefenen.  
 

RS Feva  
Veel zeilers van de 
RS Feva zijn in 

2022 
doorgestroomd 

naar de 29-er. Dat 
houdt in dat de RS 
Feva opnieuw 
opgezet is met een 
aantal nieuwe 
zeilers. De 
trainingen zijn in 
november gestart, 
maar helaas ook 
hier was er 
vanwege het weer 
minder mogelijk 
qua trainen. De 
trainingen gaan 
zodra het kan weer 
door.  
 
29er 
In de 29-er zagen 

we dit jaar veel nieuwe gezichten. Een team (Petra Vos en Sam Swart) is toegelaten tot het Nationale 



Training Teams (NTT) van het Watersportverbond en traint naast de landelijke trainingen nog steeds 
in Sneek! Vele zeilers in de 29-er hebben een nieuw team samengesteld en samen hebben ze een 
aantal wedstrijden in het landelijke circuit bezocht. Zelfs de winterwedstrijden op de Braassem zijn 
met de teams van de KWS bezocht.  
 
Volwassenen  
Voor de volwassenen konden ook weer trainingen worden 
ingepland. Er werd dankbaar gebruik van gemaakt. Ook met 
vele nieuwe gezichten. Er is getraind op de maandag, 
dinsdagavond, donderdagochtend, donderdagavond en 
vrijdagavond. De groepen zijn dusdanig samengesteld dat een 
ieder op zijn of haar niveau kan trainen. We kennen: 
beginnende zeilers, de meer geoefende zeilers en de zeilers 
die al wedstrijdzeilervaring hebben. Met name de laatste 
groep, komende uit diverse open eenheidsklassen, maken 
graag gebruik van het ‘trainingsmeters maken’ op clubniveau 
in de Lasers. 
 
Naast de trainingen in de Lasers hebben we voor de O-jollen 
en Solo’s op donderdagavond trainingen georganiseerd. Deze 
trainingen zijn wekelijks goed bezocht en hopen we in 2023 
wederom te kunnen doen. 
 
Niet alleen de jeugd heeft een trainingskamp gehad, ook een 
aantal zeilers in de Laser en in de Ojol hebben in een weekend 
volop getraind. Onder leiding van enthousiaste trainers 
hebben deze zeilers hard gewerkt aan het verbeteren van hun 
zeilkunsten.  
 
We hopen dat 2023 wederom een heel mooi zeiljaar mag 
worden met vele trainingen op en rond het starteiland, voor zowel jeugd als volwassenen. 
 
 

Aangepast Zeilen en Stichting Aangepast Sneek en (SAZS) 
 
Sinds maart 2022 kent het Aangepast Zeilen een vertegenwoordiging binnen het bestuur van de KWS, 
in de persoon van Han Sterk. Een mooie ontwikkeling voor de integratie van deze tak van sport. De 
stichting aangepast zeilen Sneek (SAZS) blijft eigenaar van de aangepaste boten en materieel, en ook 
blijft SAZS verantwoordelijk voor fondsenwerving voor activiteiten en materieel van KWS Aangepast 
Zeilen. Ook is Han het aanspreekpunt van deze stichting. 
 
Activiteitenaanbod 2022 
Er kon het afgelopen jaar een vol programma worden gedraaid. Bijna alles is doorgegaan op enkele 
trainingsavonden en een enkele zaterdag met slecht weer na.  
Het hele zeilseizoen door wordt er op de woensdagavond voor mensen met een lichamelijke 
beperking en op de donderdagavond voor mensen met een geestelijke beperking getraind. 
Er zijn in totaal zes zeil-zaterdagen georganiseerd in samenwerking met Sailability. Op deze dagen 
kon iedereen met een beperking - lid of geen lid van de KWS - meedoen. Op zo ‘n dag wordt er gestart 
om 10.00 uur met een kop koffie. Daarna wordt een ronde gezeild tot de lunch en voor wie het wil 
kan er in de middag ook nog gevaren worden. Al met al een hele mooie dag om kennis te maken met 
het aangepaste zeilen.  
 
Per klasse benoemen we hieronder de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. 
Hansa-klasse 
Het bid om de EK Hansa klasse te mogen organiseren in 2024 is gewonnen door de KWS samen met 
SASZ. Vandaar dat er een exemplaar van de Hansa in de hal van het theater stond te pronken tijdens 
de opening van de Sneekweek (zie foto) . Het EK zal op het Starteiland worden gehouden van 14 tot 
en met 21 september 2024.  



De Hansa klasse was voor het eerst vertegenwoordigd op de Sluitingswedstrijden. Een mooie training 
in aanloop naar het Open Klasse Kampioenschap Hansa in 2023 in juni. Naar verwachting zullen daar 
tussen de 20 en 30 boten present zijn. Dit is een mooie generale repetitie voor de EK een jaar later. 
 

G-zeilen 
Afgelopen zeilseizoen begon op 12 mei 
en eindigde op 15 september met 9 
zeilers en 7 actieve vrijwilligers. 
Er wordt op donderdagavond gezeild 
als het weer het toelaat. Boven de 
windkracht 5 wordt eigenlijk niet 
gezeild. 
Dit jaar waren er 2 evenementen op de 
zeilkalender; de Special Olympics 
Nationale Spelen Twente en de 
Sneekweek. 
Aan het einde van het zeilseizoen 
hadden we 12 actieve leden en 9 
vrijwilligers. 
 
Sneekweek 
Ook dit jaar is een zeilprogramma 
opgezet samen met Sport Friesland, 
gesponsord door het Foppe Fonds. Het 
doel is om G-Zeilen te promoten onder 
mensen met een verstandelijke 
beperking in Friesland. Het overleg 
met Sport Friesland begint in februari 
samen met de diverse watersport-
verenigingen die aan aangepast zeilen 
doen of willen gaan doen. Zoals de 
afgelopen jaren worden er 6 
zeilavonden georganiseerd waar 
nieuwe sporters aan deel kunnen 

nemen met als ultieme afsluiting,  meedoen met de Sneekweek. 
De Sneekweek 2022 op een eigen baan, De Noordbaan. Het was een groot succes, 13 teams en een 
sportief evenement waarbij team Sneek als eerste eindigt in de gold. 

 
Secial Olympics Nationale Spelen Twente 
10, 11 en 12 Juni 2022 is er met vier teams 
deelgenomen aan de Special Olympics 
Nationale Spelen in Twente. De spelen 
worden om de 2 jaar georganiseerd. Er 
werd afgereisd naar Twente met 4 teams en 
2 vrijwilligers, de teams bestaan uit 2 
sporters en een unified partner. Er wordt 
gezeild in een RS Venture, een nieuwe boot 
voor de deelnemers. Het was een prachtig 
weekend. Fryslân/ Sneek kwam met 
olympisch goud thuis, gewonnen door Jouke 
Coehoorn en Gerard Hibma. Voor deze 
activiteit is sponsoring bij het Special 
Sporters Fonds aangevraagd.  
 
2.4mR 
Het seizoen van de 2.4 begon op 13 maart met 
het zeilklaar maken van de boten. 
Vanaf april werd weer enthousiast en fanatiek 
op de woensdagavonden getraind. 

Veel tijd is gestoken in de wedstrijd tactiek, het trimmen en optimaal uitvoeren van de bootjes. 



De vloot van de SASZ bestaat uit 7 boten. Met nog eens 5 “eigen” boten van KWS leden is de vloot groeiende. 
Door middel van sponsoring van enthousiaste ondernemers is de SAZS 2.4 vloot van nieuwe zeilen voorzien. 
Vlak voor de Sneekweek geleverd en allemaal strak op de startlijn in de Sneekweek! 
Tijdens deze Sneekweek, met 14 deelnemers, was er ook internationale belangstelling. Zo deden er twee 
Duitse zeilers mee. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Komend seizoen 
Een van de speerpunten voor het komend seizoen is het meer bekend maken van het 2.4 mR zeilen onder 
de KWS zeilers. Diverse wedstrijdzeilers hebben al interesse getoond een keer te willen mee varen. Stap 
eens in, je bent welkom! 
In mei is een trainings- en promotieweekend georganiseerd. Dit wordt ondersteund door de internationale 
klasse organisatie. 
Het streven is om naast uitbreiding van boten en zeilers de KWS 2.4 zeilers (nog) meer aan internationale 
wedstrijden deel te laten nemen en meer buitenlandse zeilers bij ons te mogen begroeten. 
 
Materieel en onderhoud 
Het materieel van de SAZS bestaat uit:  

- een tillift met twee walpunten,  
- vijf trailers (één nieuwe trailer om 3 Hansa klasse boten te vervoeren. Gesponsord door 

Friesland Vaart) 
- negen 2.4 mR (waarvan één opknapper) en  
- vijf Hansa klasse waarvan drie 303 (twee in bruikleen van Sailability), één 2.3 in bruikleen 

van Sailability met servo (elektrische bediening) en één Liberty met servo.  
- Daarnaast een eigen Valk en twee Valken in vaste bruikleen van Sail-a-Way.  

 
OPROEP: 
De sectie Aangepast Zeilen heeft veel handjes nodig om te kunnen zeilen. Het is een dankbare groep 
mensen. Lijkt het je leuk om je als vrijwilliger bij ons aan te sluiten dan kun je altijd vrijblijvend 
contact op nemen met: Han Sterk 06-27016651 
 
 
 
 



Sectie Beheer Gebouwen en Materiaal  
 
Doelstelling van de sectie is het beheren en onderhouden van het onroerend goed inclusief  
technische installaties van het Wedstrijdcentrum, de Kûp en het Trainingscentrum ‘De Roerkoning’. 
Daarnaast is deze sectie ook verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de varende 
bezittingen, zoals het Startschip, de verenigingsboten, de rubberboten en de kranen voor het takelen 
van de wedstrijd(comité)boten. 
Het gehele jaar is hier een grote enthousiaste club vrijwilligers voor in touw.  
 
Activiteiten 
Eindelijk weer een jaar met activiteiten, trainingen en wedstrijden en Sneekweek als vanouds. 
Iedereen was er aan toe, elkaar ontmoeten en samen de handen uit de mouwen. 
De eerste KWS klusdag is een feit. In 2023 wordt dit herhaald, de inzet van het begin van een traditie. 
 
Hieronder een overzicht van de niet reguliere activiteiten uitgevoerd in 2022: 
Startschip 
Het schip heeft een grote opknapbeurt gehad afgelopen winter in Woudsend. Om er pico bello uit te 
zien tijdens de 85e Sneekweek. 
Voorafgaand hieraan is het schip ontruimd en ontdaan van tapijt e.d. en naar Woudsend gevaren, 
Hier is het schip droog gezet en zowel van binnen als van buiten geschilderd, onderwaterschip is 
behandeld, de spudpaal is weer gericht en de motor heeft een grote onderhoudsbeurt gehad. 
Daarnaast zijn vloeren voorzien van een nieuwe pvc vloer en schoonloopmatten. 
Toilet en urinoir zijn opnieuw betimmerd met kunststofplaat. 
En ook niet onbelangrijk, de koelkast is vervangen! 
 

    
 
Ribs / whaley  
De ribs zijn dit jaar weer op twee verschillende locaties voorzien van een servicebeurt. Hierdoor is 
de doorlooptijd van het  onderhoud korter en dat werkt prettig met zo’n vol jaarprogramma met 
trainingen en wedstrijden. 
De vloot is uitgebreid met een tweede kunststofboot gedoneerd door de familie Westers waarvoor 
onze dank. 
 
Wedstrijdcentrum 
Wederom op zoek naar een lekkage. Nu op het dak van de toren. Onze vrijdagploeg heeft ontdekt 
dat de stalen opbouw op de toren gaten had waardoor water via de liggers en kolommen in het 
gebouw kon komen. De gaten zijn afgedicht en de kolommen gevuld met isolatie. Hopelijk is en blijft 
het nu dicht. Het onderhoud aan de lift is uitgevoerd in voorjaar 2022. 
 
Roerkoning 
Onderhoud lift is uitgevoerd in voorjaar 2022. 
De liggende delen van de kozijnen en ramen zijn voorzien van een nieuwe laag verf 
De periodieke keuring door de brandweer is wederom met goed gevolg doorstaan. 
 
Stalling / Terrein  
Rondom de bergingen is weer het nodige snoei en opruimwerk gedaan  
Het stalling terrein is aan de noordzijde van de Roerkoning uitgebreid met ca 500 m2 en dit voorjaar 
voorzien van een waterdoorlatende verharding en direct in gebruik genomen als stalling. 



 

 
Een gewijzigde opstelling van de terreinindeling is gemaakt en de extra beschikbare ruimte is alweer 
geheel gevuld. 
 

 
 
 
De vrijdagploeg 
De vrijdagploeg werkt aan alle voorzieningen van de KWS en Stichting Skarsweagen, van 
reparatiewerk aan gebouwen, terrein en haven tot onderhoudswerk aan de vloot van de KWS.    
Een overzicht van de reguliere activiteiten van de afgelopen jaren, zonder volledig te zijn : 

• Roerkoning 
o Het schoonhouden van het gebouw, ramen zemen, vloer(laten) verzorgen, 

gevelreiniging, controle noodverlichting 
o Onderhoud verwarmingsinstallaties 
o Lockers nakijken en repareren, batterijen deursloten vervangen. 
o Ventilatieroosters schoonmaken 
o Bevoorrading en logistiek 
o Periodieke controle/keuring alarm-/brandmeldcentrale 
o Periodiek Legionellacontrole 
o Trainingsgroepen bijstaan en helpen als er een onderdeel stuk is 
o Voorbereidingen treffen tbv van alle wedstrijden 

• Stallingsterrein 
o  Bijhouden van de indeling overdekte en open stallingsplaatsen. 
o Repareren van kuilen en bulten in kunststof grindplaten 
o Regelmatig onkruidbestrijding, struiken kort houden. 
o Optimisten: controle uitrusting en herstel bestickering. 
o Alle trainingsboeien regelmatig oppompen. 
o  



• De Kûp 
o Constant ordenen van de zeilen, masten boeien en alle andere hulpmiddelen 

• Starteiland 
o Hulp aan Skarsweagen bij onderhoudswerk havengebouw, zoals reparatie van hang- 

en sluitwerk,  tegelverharding en platte daken schoonmaken. 
o Snoeiwerk langs voetpaden, opschot op oevers weghalen ,steigers schoonmaken, 

repareren en onkruidbestrijding damwanden. 
o Hoezen stroom- en waterpalen aanbrengen in november, weer weghalen half maart. 
o Vorstbestendig maken van de waterinstallatie, weer op druk zetten , legionella 

controle periodiek 
o Controle, onderhoud en reparatie vuilwaterpomp 
o Controle, reparatie en onderhoud water tappunten en stroompalen 
o Het beheer in de haven van sponsorvlaggen en clubvlaggen 
o Controle brandblussers in de haven  
o Schoonmaken sponsorborden 
o Controle van de doorstroming van regenwater via duikers en wadi’s en schoonhouden 

hiervan  
 
Op naar een actief 2023! En we gaan ervan uit dat de regels voor gebruik van opstallen en terreinen 
worden gebruikt door deelnemers en publiek zoals het hoort. 
 
 

Vanuit onze stichtingen 
De koninklijke Watersportvereniging is nauw verweven met onderstaande drie stichtingen. Nauw 
omdat bestuursleden van de KWS volgens de statuten van de stichtingen in hun besturen 
vertegenwoordigd moeten zijn. 
 
Stichting Skarsweagen 
Stichting Skarsweagen is een samenwerking van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS) en 
de gemeente Súdwest-Fryslân ten behoeve van het beheer en onderhoud van het gezamenlijk 
grondbezit en vastgoed op het Starteiland. 
De stichting voert sinds 1992 met haar vrijwilligersorganisatie het beheer over het Starteiland 
inclusief havens en pontverbinding.  

 
 
 



 
Havenbeheer en beheer Starteiland 
De stichting heeft ook voor het dagelijks beheer en toezicht van het Starteiland een havenmeester 
in dienst. De havenmeester, Harold Dijkstra, is naast gastheer van de haven ook verantwoordelijk 
voor het klein onderhoud zoals maaien, snoeien, vuil ophalen en het schoonhouden van het 
toiletgebouw. Voor de drukke maanden en in het bijzonder de Sneekweek werd de havenmeester 
ondersteund door Arnold van Solkema en Jan Feenstra. 
 
Gelukkig konden vanaf maart 2022 alle beperkingen als gevolg van de Covid pandemie worden 
opgeheven. Alle evenementen konden doorgaan en was het weer ouderwets gezellig met een goede 
bezetting in de haven. Dit jaar was het weer mogelijk om havenabonnementen af te sluiten, waar 
dankbaar gebruik van gemaakt werd door de leden van de KWS. 
De bezetting kwam uit op 6.629 overnachtingen en dat is ruim meer dan in 2021.  
 
Betalen via I-Marina 
In 2022 is overgestapt naar een nieuw betaalprogramma, namelijk dat van I-Marina. Bij dit programma 
hoeft men niet een app te downloaden maar kan men met de QR code scannen van de aanlegplaats 
en daarna betalen via Ideal. In het begin was het even wennen, maar de gasten zijn er nu content 
mee. Uiteraard is het ook nog altijd mogelijk bij de havenmeester af te rekenen. 
 
Groot onderhoud /investeringen 
Het planmatig groot onderhoud wordt conform schema uitgevoerd in samenwerking met de gemeente 
Súdwest-Fryslân (SWF). 
Op de T-steiger tegenover het toiletgebouw was al 40 meter van nieuwe langsliggers voorzien. In 
februari/maart 2022 is het restant van 80 meter gedaan. Dan zal ook de T-steiger rechts van het 
bruggetje van nieuwe liggers en gordingen voorzien worden en zullen 5 nieuwe meerpalen geheid 
worden omdat de oude zijn stukgevaren.  
De langsliggers van de ‘KWS-steiger’ zijn in november grotendeels vernieuwd. 
De grasmaaier is in 2022 vervangen.  
Verder is het stallingsterrein bij de ‘Roerkoning’ vergroot en kun je beter bij de nieuwe trailerhelling 
komen. 
De walbeschoeiing en de middensteiger van de binnenhaven naast het Ponthuis is compleet vernieuwd 
i.v.m. laad-en lossteiger van de Marrekrite milieuboot. 
Het Starteiland zag er weer verzorgd uit met dank aan de gemeente, havenmeester en de vrijwilligers 
van de vrijdagploeg. 
 
Starteiland Groen 
Stichting Skarsweagen heeft in 2018 veel geïnvesteerd in groene energie. Mede omdat de regering 
een subsidieregeling had voor sportverenigingen en stichtingen die sportaccommodaties exploiteren. 
Tevens was er een SDE subsidie voor grootverbruik installaties waaronder onze haven valt. 
Er zijn 72 zonnepanelen op het toiletgebouw gemonteerd en ook dit jaar met dit zonnige jaar hebben 
is een mooie opbrengst gehaald.  
Opbrengst:   
- 21.000 kw/h  tbv de havens, 
-   4.800 kw/h  tbv het toiletgebouw  
- 11.400 kw/h  tbv  de Roerkoning  
-   4.800 kw/h  tbv het ponthuisje.  
Bovengenoemde investeringen zijn dus snel terugverdiend en er wordt gedacht over verdere ombouw 
van de energievoorzieningen. Skarsweagen kan met recht een Groene Club genoemd worden. 
 
Pont 
In 2019 is de nieuwe elektrische pont de ‘Sweagen’ - gebouwd door SRF uit Harlingen - in de vaart 
genomen.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Afgelopen jaar zijn er aan  het eind van het seizoen problemen geweest met de laadklep en 
aanmeerpaal. Ze kregen te weinig spanning, omdat de accu’s ten einde waren. 
Het bleek dat er teveel stroom uit het accupakket werd onttrokken. Dit is nu bijgesteld en er zijn 
nieuwe zwaardere accu’s geplaatst.  Verder hebben de elektromotoren een eerste servicebeurt 
gehad. Om dit te doen moest de pont wel op het droge. Dit is gedaan bij Piet ten Woude in IJlst. 
Daar is de pont gelijk ook bijgeverfd en voorzien van een nieuwe antifoulinglaag. 
 
Ontwikkelingen ’t Foarûnder 
De familie Vellinga heeft na ruim 40 jaar exploitatie van café-restaurant ‘t Foarûnder aangegeven te 
willen stoppen. Al die jaren hebben zij de zeilers en toeristen fantastisch ontvangen en was er altijd 
een goede samenwerking met stichting Skarsweagen. Zij hebben t Foarûnder te koop aangeboden aan 
de Stichting Skarsweagen aangezien deze het recht van eerste koop heeft.  
 
Stichting Skarsweagen heeft inmiddels overeenstemming bereikt met de familie Vellinga om het ‘t 
Foarûnder  over te nemen mits de financiering rond kan komen. De stichting heeft daartoe een 
verzoek bij de gemeente ingediend om een deel van de aankoopsom te financieren. Begin 2023 wordt 
duidelijk of alles kan doorgaan. 
 
Mocht dit slagen dan is het doel het ‘t Foarûnder uit te bouwen tot een breed toegankelijk 
multifunctioneel watersportcentrum vanwaar onze verenigingsactiviteiten meer gaan plaatsvinden.  
De stichting zal uitsluitend het beheer van het vastgoed voor haar rekening nemen en heeft inmiddels 
overeenstemming bereikt met een nieuwe exploitant voor de horeca. 
Een mooie ontwikkeling voor het starteiland en onze vereniging waarbij de belangen voor de 
watersporter nog meer voorop komen te staan. Bovenstaande ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd 
dat het drukke en vooral ook spannende tijden zijn voor stichting Skarsweagen.  
 
Concluderend zien wij met tevredenheid terug op het jaar 2022 en hopen dat wij voor 2023 ook weer 
faciliterend voor de KWS en onze gasten kunnen zijn. 
 

Stichting De Kajuit 
De activiteiten van de stichting zijn na de verkoop in 2017 begrijpelijkerwijs zeer beperkt geweest. 
Het stichtingsbestuur en de KWS zal een visie ontwikkelen over wat met de vrijgekomen gelden uit 
de verkoop zal worden gedaan. Zolang hierover geen duidelijkheid is zullen geen investeringen vanuit 
deze stichting worden gedaan. 
 
 



Stichting Zakelijk Gezeilschap 
Het Zakelijk Gezeilschap der KWS is een sponsorgenootschap van ondernemende leden die de 
zeilsport, en dan met name de KWS in het bijzonder, een warm hart toedragen. 
De leden komen vier of vijf keer per jaar bijeen in een informele en gezellige setting. De activiteiten 
die worden georganiseerd zijn uiteenlopend en keer op keer een succes.  
 
Qua ledenaantal heeft de club de afgelopen 2 jaar moeten inleveren. Voor corona was het 
ledenaantal 55. Begin 2023 staat de teller op  45. Het bestuur van Het Gezeilschap is  zeer content 
over het feit dat deze 45 bedrijven de KWS in ieder geval is blijven steunen. We gaan er vanuit dat 
er nu weer een gunstige periode aankomt waarin we een aantal bedrijven zover te krijgen dat ze lid 
worden van het Gezeilschap en daarmee de activiteiten van de KWS gaan ondersteunen, doch bovenal 
in een interessant netwerk terecht komen. 
Het afgelopen jaar zijn de volgende bijeenkomsten georganiseerd.  
• Bedrijfsbezoek aan De Omrin, op 22 juni 2022. 

Onder leiding van Jerry Homan is verteld wat er met ons afval gebeurt, dit alles tegen de 
achtergrond van het bevorderen van de duurzaamheid. Na afloop een heerlijk diner in de 
Jouster Toer. 

• De barbecue op het Starteiland tijdens de Sneekweek op Hardzeildag. 
Natuurlijk is dit een lastige periode om iets te organiseren, gezien de vakanties. Toch is het 
goed deze traditie in ere te houden. Een bezoek aan de Sneekweek hoort er namelijk bij. 
Een aantal van ruim 30 personen heeft dit jaar  kunnen genieten van lekker eten, prachtig 
weer en een gezellige groep mensen, inclusief de nieuwe Panschipper en haar gevolg. 

• Bedrijfsbezoek aan Jachtwerf Heeg 8 december 2022. 
Eigenaar Geert Wijma, had al een aantal keren aangegeven het Gezeilschap te willen 
ontvangen op zijn bedrijf in Heeg. Op 8 december was het eindelijk zover. Dit bezoek was 
zeer interessant en zeker de moeite waard. Knap hoe hij bepaalde varianten / type boten 
tot een succes maakt. Een korte passage uit de uitnodiging: 
Bij Jachtwerf Heeg kunt u diverse modellen zeilboten en types zien, zoals de spectaculaire 
jeugdzeilboot Splash, de uitdagende Olympiajol, de sportieve open zeilboot Randmeer, de 
klassiek gelijnde G2, de comfortabele Pointer 22, het kajuitjacht Pointer 25 en de elegante 
en stijlvolle Pointer 30.   
Na afloop was het gezellig eten en drinken bij het Restaurant de Watersport in Heeg. Echt 
sfeervol en lekker. Voor herhaling vatbaar. 

• Theaterbezoek Sneek op 16 februari 2023 
 

 
In totaal hebben 33 Gildemannen en vrouwen zich prima vermaakt bij het optreden van  
Brothers in band met The Very Best of Dire Straits. Het was echt een avondje uit.  
Volle bak en heerlijk even terug in de tijd met de topnummers van toen.  

 
Op het voordek 
Uiteraard hebben we weer 2 bedrijven bereid gevonden om zich in het KWS journaal te presenteren 
in de rubriek ‘Op het voordek’. Deze rubriek geeft bedrijven de gelegenheid om te vertellen over 
wat ze doen, wat men maakt, welke ambities men heeft etc. 
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