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ZAKELIJK GEZEILSCHAP DER KWS 

coverfoto  Robbert Evers

Beste lezer,

Het watersportseizoen is intussen weer 
van start gegaan. We hebben de eerste 
gasten weer mogen begroeten in onze 
haven. We zijn benieuwd hoe het dit jaar 
zal gaan met de geplande evenemen-
ten. Natuurlijk hopen we op veel mooie 
wedstrijden en ontmoetingen op het 
Starteiland want daar zien we met elkaar 
erg naar uit.

In het bestuur hebben we uitgesproken 
vooral te kijken naar de mogelijkheden 
binnen de geldende regelgeving en niet 

Van de voorzitter
wat er niet kan. Het wedstrijdseizoen is 
ook gewoon voorbereid als andere jaren. 
Kort voor het evenement nemen we dan 
een beslissing of een evenement doorgang 
kan vinden.

De jeugd tot en met 27 jaar kan gelukkig 
wel weer gewoon trainen binnen het gel-
dende coronaprotocol. Net als voorgaand 
jaar draaien de trainingsprogramma’s 
onder verantwoordelijkheid van de sectie 
Jeugd en Training volop. Van trainingen 
tot en met complete CWO programma’s 
worden door onze vereniging verzorgd. 
We zijn blij dat topzeilster en topcoach An-
nemieke Bes nu wekelijks de KWS jeugd-
squads onder haar hoede gaat nemen. Dit 
past prima in onze filosofie om hoogwaar-
dige (jeugd) trainingen aan te bieden vanaf 
het Starteiland.

Nu houdt de pandemie ons nog steeds 
stevig in de greep. Als het nationaal vac-
cinatieprogramma echt op stoom komt 
zal er in de loop van de zomer wellicht 
weer meer mogelijk zijn. Natuurlijk blijft 
het spannend of we wel of niet de 85e 

Sneekweek kunnen afkondigen. Uiteraard 
staat voorop dat het op een verantwoorde 
manier moet kunnen. 

We zijn verheugd dat we vanaf dit seizoen 
met Wefabric een nieuwe sponsor aan 
boord. De mensen van Wefabric zullen 
ons ondersteunen in websitebeheer, 
online marketing zodat onze vereniging 
goed zichtbaar en digitaal bereikbaar is. Zij 
hebben voor de KWS een nieuwe website 
ontwikkeld en zullen ons de komende drie 
jaar ondersteunen. Naar verwachting zal 
kort voor de zomer de nieuwe website 
worden gelanceerd. In dit nummer zullen 
zij zich nader aan u voorstellen.

De jaarvergadering kunnen we helaas 
niet fysiek houden en zullen we nu voor 
het eerst in de historie van de KWS online 
houden. In dit bewaarnummer ook de 
uitnodiging voor de jaarvergadering met 
bijhorende jaarverslagen, die we op 10 
mei aanstaande gaan houden. 

Uw voorzitter
Karst J. Doevendans

H e t K WS J o u r n a a l  i s  e e n u i t g ave v a n K l i k  & Co M e d i a p r o d u c t i e s 
i n  s a m e nwe r k i n g m e t d e  Ko n i n k l i j ke Wa t e r s p o r t ve r e n i g i n g S n e e k . 

Redactie     : Gerhard Bouma, Henk Huijsman en Richard de Jonge 

Fotografie  : Richard de Jonge

Ontwerp en opmaak : Klik & Co Mediaproducties - Richard de Jonge 

Adres uitgever    : Westereems 7 | 8602 CR Sneek | T 0515 421371 | E info@klikenco.nl

Druk     : Drukkerij van der EemsColofon

De Koninklijke Watersportvereniging Sneek is opgericht op 1 juni 1851 en is aangesloten bij het Watersportverbond

Het volgende KWS Journaal verschijnt eind december.
Aanleveren kopij en advertentiemateriaal 6 december.
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Bestuur en secties

Postadres
Koninklijke Watersportvereniging Sneek
Postbus 100
8600 AC  Sneek
Email: bestuur@kws-sneek.nl
Bankgegegevens: NL 77RABO 01.11.03.79.64

Bestuur 
Voorzitter      Karst J. Doevendans   voorzitter@kws-sneek.nl
Secretaris     Trynke Schuurmans bestuur@kws-sneek.nl
1e Penningmeester     Jacob Boonstra  penningmeester@kws-sneek.nl
2e penningmeester     Marcel van der Kooi wedstrijdzeilen-penningmeester@kws-sneek.nl
Commissaris sectie Wedstrijdzeilen   Klaas Weissenbach  wedstrijdzeilen-voorzitter@kws-sneek.nl
Commissaris sectie Beheer Gebouwen en Materiaal Peter Spek  materiaal@kws-sneek.nl
Commissaris sectie PR&Sponsoring   Natasja Kesteloo  sponsoring@kws-sneek.nl
Commissaris sectie Jeugdopleiding en Training   Marinus Schouten  jeugdzeilen@kws-sneek.nl
Commissaris sectie Activiteiten   vacant
Ledenadministratie     Hilda Hoekstra  ledenadministratie@kws-sneek.nl

Sectie Wedstrijdzeilen 
Klaas Weissenbach    voorzitter
Afke Deen   secretaris
Marcel van der Kooi  penningmeester
Arjen Kort   wedstrijdtechnische zaken
Johan Schurer   wedstrijdtechnische zaken
Wouter Huijsman   stand-by
David Dijkstra   stand-by
Marcel Bult   jury
Marieke Guichard   inschrijvingen/ website

Sectie Beheer Gebouwen en Materiaal 
Peter Spek   voorzitter  
Evert van der Sluis   materiaal
Jan Geertsma   materiaal
Lia Kolk    Roerkoning
AkkeRiem ter Horst  Roerkoning
Gerlof van der Werf  Roerkoning
Theo Otte   Roerkoning 
Tineke Neijenhuis    Roerkoning
Annie Reitsma     Roerkoning
Dina Schurer    Roerkoning
Hanneke van der Heide  Roerkoning
Hugo Snoekc   verenigingsboten  
Gerhard Bouma         planning rubberboten  

Sectie PR & Sponsoring
Natasja Kesteloo   voorzitter
Gerlof van der Werf  algemeen lid
Myrthe van der Schuit  algemeen lid
Gert-Henk Bakker   website/techniek
Leonie van der Zee   social media

Robbert Evers   adviseur social media Sneekweek
Eize Hoekstra   fotografie

Redactie website/nieuwsbrieven
Gert-Henk Bakker    coördinator
Marieke Guichard    inschrijvingen 
Eize Hoekstra    foto’s 
Daan Stoel    algemeen
Betty Gietema   jeugdzeilen
Afke Deen   wedstrijdzeilen

Redactie KWS Journaal
Richard de Jonge    (eind)redactie, opmaak en fotografie
Gerhard Bouma    redacteur
Henk Huijsman   redacteur 
Trynke Schuurmans  redacteur
   
Sectie Jeugdopleiding en Training
Marinus Schouten   voorzitter
Jolanda Troelstra   secretaris
Betty Gietema   opleiding en training
Tim Spek    evenementen
Rainier Boerdijk   opleiding en training
Sandrine Roell   opleiding en training

Stichting Skarsweagen
Karst Doevendans   directeur
Ko Otte    directeur
Peter de Jong   rvc
Klaas Weissenbach jr  rvc
Marcel van der Kooi  rvc
Harold Dijkstra   havenmeester  havenmeester@skarsweagen.nl

Nico Veldman   vrijdagploeg
Theo Faber   vrijdagploeg
Hein Neijenhuis    vrijdagploeg
Jan de Bruin    vrijdagploeg
Leen van der Meer   vrijdagploeg
Aant Reitsma    vrijdagploeg
Johan Schurer    vrijdagploeg
Bruno van der Heide   vrijdagploeg
Jan Buitelaar    vrijdagploeg
Marcel Bult    vrijdagploeg

Stichting Aangepast Zeilen KWS
Maria Poiesz  voorzitter
Han Sterk   secretaris
Annette ten Dam  penningmeester

Stichting Zakelijk Gezeilschap
Natasja Kesteloo   voorzitter
Piet Hibma   penningmeester
Henk Hanenburg   secretaris
Gerlof van der Werf  lid
Enno Dijkstra   lid

Erevoorzitters
U. de Bruin †
E.K. Hoekstra †
E.R. Koudenburg
H. Snoekc
J.J. Dijkstra

Ereleden
R. Alberda-Zondervan †  B.K. van Arem †  Drs. H. de Boer †  
Mr. J. Brouwer †   J.P. van der Horst †  S. Jorna †
Mr. R. Mulder †   J.P. Otte   S. van der Steeg †  
D. van der Werf †   G.S. van der Werf

Leden van Verdienste
O.P. Yntema
A.S. de Goede
P.Hibma, 
J. de Bruin
F. de Bruin-Van der Feer
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Aanmelden als nieuw lid of donateur doet u zo:
U kunt zich aanmelden als lid door het aanmeldformulier op de site (www.kws-sneek.nl)  in te vullen. U ontvangt dan binnen 
een week een welkomstpakket. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Lidmaatschappen
De KWS kent vier soorten.
Senior-lidmaatschap is bedoeld voor watersporters vanaf het jaar waarin men 24 wordt. 
Junior-lidmaatschap is bedoeld voor jonge watersporters vanaf het jaar waarin ze 19 worden tot en met het jaar waarin ze 
23 jaar worden.
Jeugd-lidmaatschap is bedoeld voor jonge watersporters tot en met het jaar waarin ze 18 jaar worden. 
KWS-kids lidmaatschap (tot het jaar waarin men 10 jaar wordt) is speciaal voor hen die beginnen met zeilen en het zeilen 
leren leuk vinden. 
Het donateurschap is bedoeld voor iedereen die de KWS een warm hart toedraagt. Met deze bijdrage zorgen de vele vrijwil-
ligers ervoor, dat er jaarrond activiteiten voor leden en donateurs worden georganiseerd.
Als donateur ontvangt u ook twee keer per jaar het KWS Journaal.

Contributie 2021 (kalenderjaar):
Seniorlid: €  78,--
Juniorlid: €  55,50
Jeugdlid:  €  39,--
KWS-kids: €    0,--
Donateur: €  39,-- minimaal

Voordelen lidmaatschap
• Deelname aan de clubwedstrijden (openings-, zomer- en sluitingswedstrijden) is geheel gratis;
• De vereniging biedt een breed scala aan cursussen, opleidingen en lezingen, niet alleen gedurende het zeilseizoen,  
 maar ook in de winter; 
• U kunt een ligplaatsabonnement aanvragen en daarmee kunt u het gehele seizoen aan het Starteiland aanmeren  
 (dit is alleen mogelijk voor senior- en juniorleden);
• U kunt tegen scherpe tarieven een Laser, Optimist , 29-ers en RS-Feva’s huren;
• U kunt voor het zeilseizoen een stallingsplaats aanvragen op het terrein naast De Roerkoning om bijvoorbeeld 
 een Flits, Optimist, Schakel, Vauriën of andere kleinere wedstrijdboot te stallen. Wel is hierbij vereist dat met de  
 betreffende boot deel wordt genomen aan wedstrijden en/of trainingen.
• U ontvangt twee maal per jaar het KWS Journaal. Via dit clubblad van de KWS wordt u op de hoogte gehouden van  
 het reilen en zeilen van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek. 
• De KWS is lid van het KNWV, daarmee bent u als KWS (jeugd)lid ook automatisch lid van het Koninklijk Nederlands  
 Watersport Verbond (kortweg Watersportverbond geheten) en kunt u een wedstrijdlicentie aanvragen. De KWS  
 behartigt de belangen van al haar leden bij het KNWV. 

Wijzigingen over lidmaatschap doet u zo:
Wijzigingen in het lidmaatschap, bijvoorbeeld verhuizing, nieuw telefoonnummer of e-mailadres kunt u door middel van het 
wijzigingsformulier op de site doorgeven. Ook kunt u zelf inloggen met de inloggegevens die u na inschrijving van de leden-
administratie ontvangt. Adres- en contact gegevens kunt u daarmee zelf wijzigen. Handig ook voor de nieuwsbrieven die we 
enkele keren per jaar versturen.

Wilt u geen gebruik meer maken van de vele voordelen, dan is opzegging mogelijk per 1 januari van het volgende jaar. Uw 
opzegging dient dan voor 31 december bij de ledenadministratie bekend te zijn. 
U kunt hiervoor een mail sturen naar ledenadministratie@kws-sneek.nl of het wijzigingsformulier invullen.
 
Vragen
Voor vragen over het lidmaatschap kunt u een e-mail sturen naar ledenadministratie@kws-sneek.nl of telefonisch contact 
opnemen met Hilda Hoekstra via 06-33 85 26 51.

Verenigingsinfo 

Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS) Algemene Ledenvergadering KWS

Aanvang is 19.30 uur.
De uitnodiging en de jaarverslagen vindt u elders in dit blad. 
De vergadering kan niet live, niet in café-restaurant De Kajuit, zoals u gewend bent, maar online.  
Uiteraard vanwege de beperkende maatregelen in verband met de COVID-pandemie.
Het bijwonen van de vergadering is mogelijk via aanmelding op de website www.kws-sneek.nl. 
Aanmelding kan vanaf 26 april 2021.

KWS Jeugd Opleiding en Training

Via www.kws-sneek.nl/jeugd en www.kws-sneek.nl/trainingen kun je zien hoe actief we al weer zijn met de opleidingen en 
trainingen voor de jeugd en volwassenen. Via deze pagina’s kun je meer informatie vinden. 

Vrijwilligersbijeenkomst

Online in gesprek met alle vrijwilligers van het wedstrijdcomité op 14 maart was even wennen voor de sectie Wedstrijdzei-
len.  Het alternatieve programma viel reuze in de smaak. 
In wisselende samenstellingen  twee korte lezingen over EHBO en de gewijzigde Regels voor Wedstrijdzeilen.  Gevolgd door 
een ludieke pubkwis onder het genot van een vooraf rondgebracht ‘borrelpakket’. 

Starteiland 

Vanaf 2 april jl is onze haven weer open en ontvangt de havenmeester iedereen graag.  De haven open betekent, dat net als 
vorig jaar de toiletvoorzieningen - coronaproof - in gebruik zijn. De KWS leden kunnen tegen gereduceerd tarief op het Start-
eiland liggen. Zie ook nieuwsbrief stichting Skarsweagen. Betalen van havengeld kan coronaproof met de Bluewaterapp.
Vanwege de in acht te nemen coronamaatregelen blijven De Roerkoning en het stallingterrein tot nader orde dicht. 

Ambitiedocument De Potten

In het KWS Journaal van december 2020 vertelden we over de visie voor het Pottengebied. De gemeente Súdwest-Fryslân 
heeft hiervoor een externe partij gevraagd om deze opdracht uit te voeren. Essentie van deze taak: een kwaliteitsslag maken 
en meer samenhang  in het gebied. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 maart 2021 dit document inspraakrijp verklaard. Van 1 april tot 29 
april aanstaande ligt de visie ter inzage. Iedereen die dat wil kan een inspraakreactie indienen.
Het bestuur van de Koninklijke watersportvereniging Sneek zal van deze gelegenheid gebruik gaan maken.

WBTR,  de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

De nieuwe WBTR raakt alle (sport)bestuurders van  verenigingen en stichtingen en houdt in 
dat je voor 1 juli 2021 intern een aantal zaken moet hebben besproken en vastgelegd. 
Waarom is deze wet relevant?
- Persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid van (sport)bestuurders.
- Besturen zijn verplicht regels op te stellen over stemrecht, afwezigheid, toezicht en financieel bestuur.
- De nieuwe afspraken en regels moeten binnen vijf jaar worden vastgelegd in de statuten via de notaris. 
Het bestuur van de KWS zal dit gaan vastleggen in haar huishoudelijk reglement en de statuten ook aanpassen.

Sneekweek 

a. In ons beleidsplan 2019-2023 staat dat we het deelnemersveld van de Sneekweek in ieder geval willen behouden,  
	 maar	liefst	willen	laten	stijgen.		De	sectie	Wedstrijdzeilen	heeft	daarom	een	enquête	opgesteld	en	verspreid.	Om		
	 van	alle	(oud)deelnemers	en	potentiële	deelnemers	te	horen	wat	goed	is	en	wat	beter	kan	op	en	rond	het	wed	
	 strijdwater.	Op	basis	van	de	resultaten	zal	worden	gekeken	hoe	we	van	de	Sneekweek	een	nog	aantrekkelijker		
 evenement kunnen maken.
b.	 Per	1	februari	is	Esther	Poiesz	-	in	opdracht	van	de	gemeente	Súdwest-Fryslân,	Sneek	Promotion,		Vereniging	On	
	 dernemend	Sneek	en	Uit	in	Sneek	-	als	onafhankelijk	kwartiermaker	aangesteld.	Zij	heeft	de	opdracht	om	met	de		
 betrokken partners een ‘toekomstbestendige Sneekweek’ te programmeren en te organiseren tussen stad en  
	 meer.	Onze	voorzitter	Karst	Doevendans,	maakt	deel	uit	van	deze	kerngroep.	
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Verenigingsinfo

Scoor je 
KWS 
Clubkleding

Vanaf nu is de KWS clubkleding van Code 
Zero voor leden van de KWS verkrijgbaar bij 
Intersurf in Sneek. De collectie bestaat uit een 
polo, softshell jas, zeiljas, korte broek en een 
pullover zowel in dames als herenuitvoering. 
De kleding is voorzien van het KWS logo en 
verkrijgbaar in verschillende kleuren tegen 
aantrekkelijke prijzen. 
Het is ook mogelijk om tegen een kleine ver-
goeding je klasse teken en/of de Nederlandse 
vlag op de mouw te plaatsen.

Intersurf heeft als lid van het Zakelijk Gezeil-
schap het exclusieve recht gekregen om de 
clubkleding te verkopen. In de winkel kun je de 
kleding passen en aanschaffen.

data  evenement  wedstrijdklassen     wedstrijdleider  locatie   opm.

april 
3, 4, 5  Paasevenement  Flits, Schakel, Vaurien  Menno Huisman  Sneekermeer  afgelast
17, 18  Openingswedstrijden Alle erkende klassen  Marcel Bult  Sneekermeer afgelast

mei 
8, 9  Houtevenement  Regenboog, 16m2, Pampus, 30m2 Erwin de Vries  Sneekermeer 
13 t/m 16 50e Kleine Sneekweek Alle erkende klassen  Johan Schurer  Sneekermeer + 
            Poelen 
22 t/m 24 Pinksterevenement Flits, Vaurien, Schakel  Arjen Kort  Sneekermeer 

juni 
12, 13  Noord Nederlandse 
  Kampioenschappen alle erkende klassen  Arjen Kort  Sneekermeer 
26, 27  Zomerwedstrijden  alle erkende klassen  n.t.b.   Sneekermeer 

juli 
2, 3   Schuttevaerrace  ORC en vrije klasse   Theo de Groot  IJsselmeer + 
            Waddenzee 

augustus 
7 t/m 12  85e Sneekweek  alle erkende klassen  Johan Schurer  Sneekermeer + 
            Poelen 

september 
2 t/m 5  NK Pampus   Pampus    Jan Kooistra  Sneekermeer  
10 t/m 12 ONK Solo Solo  Erwin de Vries   Sneekermeer 
25, 26   Sluitingswedstrijden alle erkende klassen  Piet van der Zwaag  Sneekermeer 

oktober  
16, 17  Roekoepôle race  skûtsjes     Arjen Kort  Sneekermeer + 
            Poelen 

Wedstrijdkalender 2021

Eregalerij Uiteraard een beperkt rijtje in 2020
De huldiging van onze kampioenen organiseren we op een moment dat het weer kan. 

Nederlands 
Kampioen 
12-Voetsjol

Nederlands 
Kampioen 

29er Under 19 

Nederlands 
Kampioen 

29er

Nederlands 
Kampioen

Solo

Nederlands 
Kampioen 

Yngling

Arjen Kort
Hella Foekema

Marlies Schouten
Maud Lodewijk

Robbert Huisman
Gijs Zuidema

Paul Dijkstra Yska Minks
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Achtergrond

Tekst Richard de Jonge
Foto’s Richard de Jonge en Staatsbosbeheer 

lees verder

Het Sneekermeer is rond 950 ontstaan. Door veenwinning. Dat ging er 
vroeger nogal rigoureus aan toe. Net als bij de Beulaker waar ook net 
iets te veel veen is gewonnen waardoor de wind vat kreeg op de ribben 
en dit doorwaaide. Henk-Jan van der Veen van Staatsbosbeheer: “Bij het 
Sneekermeer zie je rond 1100 de knik naar meer-vorming. Het Sneekermeer 
is erg interessant qua ontwikkelingsgeschiedenis. Sneek maakt onderdeel uit 

van het Lage Midden van Friesland. Dat strekt 
zich uit tot Drachten en de Friese Wouden. 
Een gebied van 100.000 hectare dat ligt in een 
kom en wordt omgeven door het zand van 
het zuidoosten en de klei van het westelijk 
gedeelte van Friesland. Dan zie je dat het Lage 
Midden van oudsher al een veenachtig gebied 
is. Het lag lager en was van oorsprong ook een 
ontzettend nat gebied. Dat stond vroeger - tot 
halverwege de 19e en 20e eeuw - vooral in 

de wintermaanden voor een groot deel 
onder water. En dan hebben we het 
over een derde van Friesland. Weinig 
wegen, nat en moeilijk bereikbaar. Velen 
deden aan landbouw, beetje veeteelt. 
En winterdag stroomde dat grotendeels 
onder. Het waren ook voornamelijk 
hooilanden. In die lage delen van 
Friesland was veel armoede.”

Waterbeheersing
Het knikpunt ligt volgens Van der Veen 
met de komst van grote gemalen. “In 
1920 werd het Woudagemaal gebouwd 
en in 1966 het Hooglandgemaal en 
daarmee is de Friese waterbeheersing 
veel beter geworden. Van een grillig 
verloop van waterstanden naar een 
gereguleerde situatie. Sluisjes, gemalen 
en kanalen werden opnieuw ingericht, 
de komst van de Afsluitdijk en met de 
verkaveling later, had Friesland een 
heel gereguleerd systeem. En dan zie je 
dat dat waterbeheer een stuk stabieler 
wordt met een redelijk vast waterpeil. 
Er zijn verhalen dat je vroeger met die 
natuurlijke waterstand in een droge 
zomer op sommige plekken door het 
Sneekermeer kon lopen. Dat is nu niet 
meer voor te stellen. Ook wordt het 
Lage Midden gecultiveerd. Kunstmest 
wordt uitgevonden en boeren krijgen het 
wat dat betreft gemakkelijker om hun 
land te bewerken en dan zie je dat die 
landbouw intensiveert. En daarmee gaat 
de productie omhoog en maakt armoede 
plaats richting welvaart. Bedrijven 
worden groter en ook de machinale 
mogelijkheden. En de boer kan veel 
eerder het land op. Als je pech had 
moest je wachten tot juli voordat het 
water er een beetje af was. Nu kun je in 
april het land al op. Dat scheelt nogal.”

Zeggenmoerassen en moerasbossen
Het Sneekermeergebied bestaat uit het 
Sneekermeer, Goëngarijpsterpoelen, 
Terkaplesterpoelen en Akmarijp. Het heeft een 
vrijwel open landschap met een afwisseling 
van grotere en kleinere wateroppervlakken, 
omgeven door kades en rietkragen en 
zoetwatermoerassen en uitgestrekte 
graslandpolders. De waterdiepte varieert 
overwegend tussen de één en twee meter. 
In het gebied vind je diverse eilandpolders. 
Tweeduizend jaar geleden bestond het 
gebied uit uitgestrekte zeggenmoerassen en 
moerasbossen. Vanaf ongeveer de tiende 
eeuw werd het gebied op kleine schaal in 
gebruik genomen. 

Oudvaart
De ontginning van het Lage Midden van 
Friesland is begonnen rond het jaar 950 en 
de bewoners van toen beschikten zeker niet 
over de landmeetkundige instrumenten om 
over meer en poelen heen te meten. Het 
kan niet anders of het Sneekermeer moet 
na ontginning en verkaveling zijn ontstaan 
en de conclusie is dan ook dat het ontstaan 
van het meer ergens tussen 950 en het einde 
der Middeleeuwen ligt. De omstreeks 950 
aangevangen ontginning had zoals gezegd 
als basis de Sneeker Oudvaart, die van groot 
belang was voor het waterverkeer in het 
gebied. De dorpsgenoten begonnen met het 
graven van een aantal lange, rechte en vrij 

Sneekermeer ontstaan 
    door rigoureuze veenwinning

Net als verschillende andere meren 
in de provincie is ook het Snee-
kermeer ontstaan door vervening. 
Boten hebben er eigenlijk altijd wel 
gevaren. Denk daarbij aan de boten 
die noodzakelijk waren voor de 
afvoer van het veen, maar er werd 
op het Sneekermeer ook gevist. 
Waar het lange tijd vooral een wa-
terberging was en met de gemalen 
een belangrijke doorvoerfunctie 
had, kreeg het met de komst van 
de watersport een andere functie. 
Aardig om te weten misschien is dat 
Sneek op een oude terp is gebouwd. 
Een verhoging in het landschap, vijf 
tot zeven meter boven NAP.
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Vaar op zeker
U kunt pas écht zorgeloos van uw schip 
genieten als u daarvoor een goede verzeke-
ring heeft. Wilt u een passende offerte? Bel 
ons, of bezoek onze website.

Tel.  (0513) 61 44 44
www.kuiperverzekeringen.nl

brede sloten die loodrecht stonden op de Oudvaart en hierop 
afwaterden. Parallel aan deze vaarten werden minder brede 
sloten gegraven en na enkele honderden meters kwamen er 
dwarssloten. Zo ontstonden rechthoekige percelen met een 
lengte van tweehonderdvijftig tot vijfhonderd meter en een 
breedte van vijftig tot honderdvijfentwintig meter. Vervolgens 
werden parallel aan de lange sloten op de percelen greppels 
gegraven. (bron: Tijdschrift voor Waterstaatgeschiedenis) 

Herinnering aan vroeger
Het ongeveer 1.000 hectare grote gebied rond het 
Sneekermeer bestaat voor een groot deel uit rietland. Het 
oude riet wordt door Staatsbosbeheer zelf gesneden of 
gebrand. Dat heeft tot doel het riet te verjongen. Daarnaast 
hebben vogels hun eigen voorkeur. Een Karekiet, Blauwborst 
en Rietgors bijvoorbeeld, broeden in eenjarig riet, andere 
soorten doen dat liever in riet dat wat ouder is. Het mag 
duidelijk zijn dat Staatsbosbeheer streeft naar riet in 
verschillende leeftijdsklassen. Naast rietland ook grasland. 
Van der Veen: “Nat grasland zoals in de Potskar, daar hebben 
we ook veel hooilanden. Sinds we dit gebied opnieuw hebben 
ingericht, staat er winterdag water op. Net zo als dat vroeger 
was. In het voorjaar ze je daar veel vogelsoorten foerageren 
en broeden. En in mei en juni zie je weer de Dotterbloem en 
Koekoeksbloem. Dan ligt het accent wat meer op de planten. 
Aan de ene kant de weidevogels en aan de andere kant de 

moerasplanten, dat maakt het Sneekermeer zo mooi.” Naast 
de rietlanden en graslanden zijn er nog de blauwgraslanden 
net onder Akmarijp. “Dat zijn de oude schraallanden de 
voedselarme graslanden die vroeger totaal over het Lage 
Midden lagen met een bijzondere plantengroei. En dat is dan 
ook wel weer bijzonder, genoemd naar de blauwgrijze kleur 
van de grassen die daar groeien. Die zie je nog maar zelden 
in Nederland. Deze worden van oudsher laat gemaaid. En dat 
komt doordat niet zo heel veel voedingsstoffen bevatten, de 
grasgroei dus heel laat op gang komt en doordat de grassen 
ook niet zo heel veel productie leveren. Aan de andere kant 
staan de grassen wat wijder uit elkaar waardoor er veel 
plantensoorten in staan. Dat is ook weer leuk voor insecten 
en daardoor broeden er dus ook veel weidevogels in die 
blauwgraslanden. Het is één van onze rijkste gebieden.” 
Door al deze elementen zou je kunnen zeggen dat de 
blauwgraslanden herinnert aan hoe het vroeger was.

“Niet zichtbaar, wel essentieel”
Als gebruiker merken we niet zo veel van de 
Staatsbosbeheer. Het seizoen begint pas als de vogels zijn 
uitgebroed, met het maaien van het land. Dan hebben we 
het over half juli tot eind september. Vraag is natuurlijk wat 
we zouden merken als Staatsbosbeheer niets zou doen. Van 
der Veen: “Als we helemaal niets meer doen aan beheer, 
dan is het gebied binnen tien jaar bebost. Dan krijg je er een 
moerasbos voor terug met wilgen, berken, elzen. Dat is een 
heel ander gezicht. Nu heb je een afwisseling van alles, door 
dat mozaiek patroon krijg je ook veel planten en dieren. Laat 
je dat los, dan is dat stukken minder. Eentoniger vooral. De 
meeste mensen zien ons werk niet. Aan de ene kant is dat 
ook goed. Aan de andere kant zie je ook dat juist de boorden 
van het Sneekermeer in trek zijn omdat we het open 
houden. Juist die afwisseling maakt het zo aantrekkelijk. Niet 
zichtbaar, wel essentieel. Belangrijk voor overwinterende 
watervogels. Boeien in het water met een eendje er op. 
Voornamelijk langs de randen om aan te geven dat het een 
belangrijk rustgebied is voor overwinteraars. We vragen de 
mensen om daar niet te dicht langs te varen om deze vogels 
niet weg te jagen.” 

Met als standplaats Joure is Henk-Jan van der 
Veen boswachter publiek bij Staatsbosbeheer 
in het zuidwesten van Friesland. Van wat er 
gebeurt op en met de terreinen van deze 
organisatie, is hij de vertaalbuis naar de 
buitenwereld. Ter indicatie: het zuidwesten 
loopt globaal van Heerenveen naar het 
westen met de A32 als grens en zo via 
Bolsward inclusief de omgeving van Lemmer 
met als zuidgrens De Tjonger. Grote gebieden 
zoals bij Akmarijp, Nannewijd, Gaasterland, 
De Brekken en rond het Sneekermeer zijn 
eigendom van Staatsbosbeheer. 
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tekst  Gerhard Bouma
foto’s Maaike Wiersma

Jan Kooistra
Bevlogen wedstrijdleider ontpopt zich 
als handige harry

De Achterkant

Zelf moet hij om dat laatste smakelijk lachen. “Jij met je wor-
stenvingers, zeggen ze tegen mij.” Kooistra spreekt overigens 
veelvuldig Fries, voor het gemak citeren we hem in het Ne-
derlands. “Je wilde weten wat mij inspireerde om dit te gaan 
doen.” Hij toont de trapopgang waar een halfmodel van een 
Flits hangt. “Gemaakt door en gekregen van Pake de Bruin, 
na mijn bestuursperiode in de Flitsclub in de jaren ‘80.” Elke 
keer als Kooistra zijn trap oploopt ziet hij het halfmodel han-
gen. Het prikkelde hem om na te denken over het maken van 
een model van zijn Valk.

Precisiewerk
Dat Kooistra erg handig is, is bij menigeen wel bekend. Hij 
mag, zachtjes uitgedrukt, graag klussen bij Zeilmakerij Mole-
naar, maar ook restaureerde hij drie Valken en enkele Flitsen. 
Dat bracht hem er een jaar of vier geleden toe om eens te 
zien of hij niet een model van zijn Valk 785 kon maken. “Het 
was lastig om goede bouwtekeningen te krijgen”, vertelt hij. 
De modeltekeningen die er wel waren klopten niet en zijn 
uitgangspunt was dat alles tot in de puntjes exact hetzelfde 
moest zijn. De lijn, spanten, tuigage, alles moest kloppen. 
Het was een winter werk en het resultaat mocht er zijn, 
uiteraard met mini-zeilen van Molenaar er op. Het model is 
precies zijn eigen Valk, en alles werkt zoals het hoort. “Ook 
het beslag heb ik zelf gemaakt, uit een roestvast stalen 
stripje.” Dat leverde hem verbrande vingertoppen op, en 
menig keer moest het opnieuw omdat het kleine spul bij het 
slijpen wel eens uit zijn vingers vloog en niet meer terug te 
vinden was. 

Een boot voor Beer
Eind 2017 overleed zijn grote vriend Beer van Arem, van wie 
het gemis nog altijd wordt gevoeld. Hij werd uitgenodigd om 
afscheid te komen nemen en bij die gelegenheid vroeg Don 
van Arem hem of hij niet een model van hun Pampus 297 
wilde maken. Hij wilde er graag op een mooie plek een zilve-
ren doosje met wat as van zijn vader in bewaren. Kooistra gaf 
aan niet meteen tijd te hebben. Hij moest er over nadenken 
maar besloot al vrij snel dit in het geheim te doen. Met hulp 
van Pieter Boelsma, die hem van de mahonie en eiken latjes 
en waardevolle bouwtips voorzag, begon hij aan de klus. 
Erover vertellen emotioneert hem nog steeds. “Halverwege 
kreeg ik het er moeilijk mee, omdat ik niet kon loslaten waar 
het bootje voor bedoeld was.” 

Niet van echt te onderscheiden
Het proces van een model bouwen is grotendeels gelijk als 
bij een echte boot, werkspanten op een bouwmal, de huid 
opbouwen, werkspanten er uit breken en de overgebleven 
‘eierschil’ ontdoen van lijmresten. Spanten zacht maken in een 
pannetje heet water en vervolgens snel in de huid buigen. En 
dan het eindresultaat nauwkeurig afbouwen. Dat de onthulling 
een bijzonder moment was, spreekt voor zich. Maaike had voor 
de gelegenheid een fotoalbum gemaakt om deze onthulling 
mee in te leiden. Het duurde enige tijd voordat Don van Arem 
besefte dat het geen foto’s van de echte Pampus 297 waren. 
De foto’s van de bouw zijn indrukwekkend en het eindresultaat 
een man als Beer waardig.

Nog twee Valken
Het jaar daarop kwam min of meer verzoek twee. Kooistra 
neemt niet echt opdrachten aan, hij begint er aan, of niet. De 
eigenaar van Valk 846, Jetze Sipma, voelde pas nattigheid toen 
Kooistra hem om wat verf vroeg. Sipma, een goede Valkvriend 
van Kooistra, had zijn eerste Valk zien staan bij de onthulling 
van de nieuwe snijtafel van Molenaar, en van het één kwam 
het ander. Daarna volgde nog een derde Valk, de 110 van 
Kooistra zelf.

“Nu is het wel mooi geweest met die Valken”, besluit Kooistra, 
“hoe dat moet weet ik nu wel.” Over het volgende project laat 
hij nog niet heel veel los. We weten al wel dat het weer een 
lattenboot gaat worden, een Zestienkwadraat deze keer en ook 
weer op verzoek. “Het is moeilijker, maar wel mooier om te 
maken. Eerst maar eens op zoek naar goede tekeningen die ik 
kan laten verschalen.” We kunnen niet wachten op de foto’s.

We kennen Jan Kooistra tegenwoordig voornamelijk als be-
vlogen wedstrijdleider en Schipper in de Orde van de Sneker 
Pan. Deze Pan en de andere onderscheidingen en prijzen in 
de woning van Kooistra (naar eigen zeggen al vijf seizoenen 
68 jaar oud) en partner Maaike Wiersma getuigen echter van 
een lange geschiedenis in het wedstrijdzeilen, die terugvoert 
tot zijn bestuursperiode in de Flitsclub in de jaren ‘80. Maar 
ook heel interessant is wat Kooistra tegenwoordig zoal in 
zijn vrije tijd doet. De foto’s die we op de sociale media 
voorbij zien komen van de zeilbootmodellen schaal 1:10 die 
hij bouwt, maken nieuwsgierig. En als je zo naar zijn handen 
kijkt, zou je niet meteen zeggen dat Kooistra in de wieg is 
gelegd voor het fijne werk dat hierbij vereist is.
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Verenigingsnieuws

Wefabric bouwt nieuwe website KWS
Fris, modern, snel en functioneel

“Door betere toepassingen 
betere resultaten voor de klant”

Tekst en foto  Richard de Jonge

Doorlopende ondersteuning en inspiratie waren belangrijke 
uitgangspunten voor de KWS. Dit samen met een moderne 
uitstraling. De site is grafisch gezien in een nieuw jasje gesto-
ken waarbij alle functionaliteiten onder loep zijn genomen. 
Svea Reekers, samen met Leo Flapper grondlegger van We-
fabric: “Wat moet er in, wat absoluut niet, hoeveel wordt er 
gebruikt en hoe wordt het gebruikt. Wat heel belangrijk is in 
de nieuwe website is dat iedereen vertegenwoordigd wordt. 

Er zijn zo veel aspecten binnen de vereniging, het is belangrijk 
dat die allemaal een plaatsje krijgen. Wat je veel zag en wat 
er de laatste jaren heel erg in ons vak is veranderd is dat een 
website eerst een soort van online visitekaartje was. Dan 
waren mensen bij je bedrijf geweest en moest je ook online 
te vinden zijn. Nu is het eerst online. Men gaat eerst online 
zoeken dan pas naar je bedrijf of vereniging. Op een website 
moet veel mogelijk zijn, meer beleving en interactie.” 

Versterken
Het woord versterken komt vaak voorbij. Dat doen de twee 
samen, maar dat doet eigenlijk het hele team. Flapper: 
“Programmeurs denken op zich alleen in hun eigen program-
maatjes die ze schrijven. Kijken of het goed werkt. Belangrijk 
is echter dat je open staat. Marketeers versterken dit door 
meer naar binnen te kijken. Wat is het nu werkelijk en wat 
kun je er mee. Los van ideeën bedenken en hoe ga je dan ma-
ken, is er meer verdieping nodig. Als we 
niet gaan denken van ‘hoe gaan de men-
sen dat dan gebruiken’, dan krijg je beide 
eigenlijk net niets.” Reekers: “We doen 
alles op het gebied van web en marketing 
en dan ook echt alles. En door zo veel afdelingen en mensen 
met hun eigen discipline te hebben, zie je dat het versterkt. 
Het vak gaat zo snel. Je hoeft niet alles te weten.”

Bedrijfsblindheid
“Dat is aan de kant van de developer ook zo”, neemt Flapper 
over. “Hoe dingen opgebouwd worden. Daarin zie je steeds 
nieuwe ideeën. Hoe kunnen dingen technisch gezien beter. 
Tien jaar geleden nog, moest je zelf het wiel uitvinden. Nu 
heb je veel standaarden liggen, die je als basis kunt gebrui-
ken. Je kunt hier dus slim op verder bouwen, waardoor je 
betere resultaten kunt halen voor de klant. Dat is eigenlijk 
ook de kern van wat we doen. Omdat je zo veel mensen hebt 
zitten met eigen disciplines kan je goed meedenken met die 
ondernemer. Soms zitten die al zo lang in het bedrijf dat er 
sprake is van bedrijfsblindheid. Omdat wij hier zitten en niet 
op locatie kunnen we vanuit verschillende perspectieven er 
met een frisse blik naar kijken.”

Afdeling op afstand
Svea Reekers: “We zijn hier met ons tienen en iedereen 
die hier werkt kan in de breedte functioneren. Marketing, 
content, event, video, iedereen heeft zijn eigen specialisatie 
waarmee je voorkomt dat je verzandt en je op een bepaald 
niveau blijft hangen. Dat is bij marketeers ook zo. We kunnen 
door deze werkwijze heel veel. Uit een klantentevreden-
heidsonderzoek vorig jaar is gebleken dat ons enthousiasme 
erg gewaardeerd wordt. We houden van sparren en zijn erg 
betrokken bij hoe de klant werkt. Wij reageren niet pas als de 
klant een vraag heeft. Wij vinden dat een te late fase waarop 
je wordt aangesloten. Helemaal als het uitvoerende dingen 
zijn. Doordat we de branche van de klant zo in de gaten hou-
den, weten wij wat er speelt. Op hetzelfde moment als dat 
de klant het weet. Wij voelen heel veel dingen aan. ‘Van hé 

wij hebben dit gezien, zullen we dat voor je gaan doen’. We 
zijn eigenlijk een afdeling op afstand. In plaats van dat ze zelf 
medewerkers in dienst hebben, doen wij dat voor ze. Dat is 
het onderscheidende. Het is niet hoe je een bericht plaatst op 
social media of niet per se hoe een website er uitziet, maar 
hoe gaat het werken en hoe kun je het vertalen naar een 
bedrijf zodat het ook daadwerkelijk iets oplevert.” 

Verdieping
Voor de toekomst verwacht Wefabric vooral verdieping. Leo 
Flapper: “Met de standaarden kun je tegenwoordig al snel 
een website opzetten. Maar het gaat om de verdiepingsslag. 
Je richten op de processen en hoe dingen worden opgepakt. 
Processen ga je optimaliseren, hoe je naar buiten uitstraalt 
ga je communiceren. Wij denken daar graag aan mee. Je ziet 
dat de applicaties die we nu maken al meer zijn gericht op 
een bepaalde vraagstelling: meer verkoop of iets neerzetten 
voor de toekomst. Het is niet meer een vast omlijnd product. 
Eerst was de afspraak vooral pragmatisch. We spreken dit af, 
dat wordt er opgeleverd en klaar. In sommige gevallen zag je 
die klant dan ook nooit meer. De klant van nu wil een partner 
waar ze continu een update van krijgen. Meebewegen met de 
markt. We zitten erg op expertise, advies en uitvoerend, waar 
we eerst vooral op uitvoerend zaten. Wat we voor de toe-
komst willen en al druk mee bezig zijn, is een specialistenpool 
onder één dak. Er zit nog veel meer in ons vak en daar hebben 
we nog veel meer experts voor nodig. Maar we willen niet 
heel erg groot worden. Dan word je een manager. Dat willen 
we niet. Daar vinden we ons werk veel te leuk voor.”

Fris, modern, snel, functioneler, doelgroep gericht en 
mobile first, zijn de belangrijkste kernwoorden van de 
website van de KWS, gemaakt door Wefabric. Verder zit 
er een logische flow in de website. Er wordt door Wefabric 
hard gewerkt aan de laatste details. Zo het nu staat, is de 
nieuwe site voor het zomerseizoen online.

Wefabric werkt voor ondernemingen in het midden- en 
kleinbedrijf. Het bedrijf bestaat sinds vier jaar en ‘huist’ 
in een deel van de oude Flach drukkerij in Sneek. Reekers 
deed de opleiding Communicatie aan de NHL Stenden en 
Flapper rondde met succes de opleiding Communication & 
Multimediadesign af aan dezelfde school. Niet de NHL en 
ook niet de middelbare school die ze beiden volgden, maar 
een gemeenschappelijke vriend bracht ze samen. Intussen 
werken er tien mensen bij Wefabric. 
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IREEN WÜST  SLOEP VENI VIDI VICI

Ireen Wüst was negen jaar het boegbeeld van de TVM schaatsploeg. Ze reeg 
winter na winter de successen aaneen. Met vier gouden, drie zilveren en één 
bronzen olympische medaille is ze de succesvolste Nederlandse Olympische 
sporter ooit. “Met TVM achter me wist ik gewoon dat alles om me heen perfect 
geregeld was. Daarom kon ik op het ijs ook altijd vol voor de prijzen gaan!” 

Na al die inspanning is er ook tijd voor ontspanning. Even afstand nemen van het 
keihard racen tegen de klok en juist zoveel mogelijk tijd pakken om zorgeloos 
te genieten. “Best gek eigenlijk, maar om te ontspannen ben ik ook heel graag 
op het water, niet om steeds weer snellere rondjes te rijden, maar om gewoon 
lekker rond te dobberen. Zo’n zonnige dag in mijn sloepje is voor mij ideaal om 
even alles van me af laten glijden. Uiteraard heb ik mijn sloep verzekerd bij TVM. 
Dan weet ik dat het perfect geregeld is.”

Wilt u meer weten?
Neem dan contact op met de pleziervaartspecialisten bij TVM verzekeringen 
via (0528) 29 27 50 of www.tvm.nl

MET TVM ACHTER JE STA JE STERKER.

INSPANNEN OP HET IJS, 
ONTSPANNEN OP HET 
WATER SAMEN MET TVM.

TVM is trotse 
sponsor van 

de KWS

sponsor van 
de KWS

18380431_TVM_Adv_KWS_Journaal_210x297.indd   1 06-07-18   10:49

struiksmamakelaars.nl

0515 41 82 82    info@struiksmamakelaars.nl
Leeuwarderweg 16 Sneek

Wij zetten voor u 
alle zeilen bij!

Stationsstraat 66 SNEEK | 0515 - 43 56 00 | www.rientjesnotariaat.nl

Als het startschot klinkt, duiken we in het diepe. We bijten ons 

vast in het doel. Water kan ons vuur niet blussen, want wij lopen 

letterlijk het vuur uit de sloffen om aan uw wensen te voldoen, 

omdat we vakidioten zijn. We houden van ons werk en laten 

het vuur in ons branden om van het vonkje een vlam te maken:  

van idee tot tastbaar product. Welkom bij Van der Eems.

Vuur
VANDEREEMS.NL  EASTEREIN / HEERENVEEN 



In Memoriam

Wiebe Kort
Wiebe Kort werd geboren in 1944 in 
Kortezwaag. Kortezwaag was nou niet 
direct een plaats in het Friese merenge-
bied, maar de familie Kort was wel he-
lemaal behept met het watersportvirus. 
Zo bouwden Wiebe met zijn vader een 
aantal Zestienkwadraten waarvan de 
3588 Wynharpe de bekendste is en waar 
Wiebe met veel succes wedstrijden in 
heeft gezeild.

Voor Wiebe begon met wedstrijdzeilen 
was hij actief als zeilinstructeur bij zeil-
school Anja van Jacques Tempel. Hier 
leerde hij met een zeilboot om te gaan en 
de meeste voldoening hadden de man-
nen als ze voor de wind op lager wal bij 
het theehuis aan zeilden en dan vlak voor 
de wal een opschieter maakten en ach-
teruit aanlegden op lager wal. 

Wiebe begon mee te doen aan zeilwed-
strijden en niet onverdienstelijk. In 1970 
werd hij samen met Otto de Vries uit Gor-
redijk Nederlands kampioen in de 16m2. 
Dit was ook de tijd waarin ik samen met 
mijn broer ging zeilen in deze klasse. En 
wij keken natuurlijk ontzettend bij de na-
tionaal kampioen Wiebe Kort op. Door 
het zeilen kregen wij een vriendschap-
pelijke relatie. Wiebe was een allround 
sportman. Zo was hij ook een technisch 
zeer begaafde schaatser en werd hij 
schaatstrainer van jong oranje dames. 
Zo heeft hij bekende schaatsers als Alie 

Boorsma, Ria Visser en Thea Limbach be-
geleid tot mondiale toppers.

Door zijn zeilprestaties dongen ook zeil-
makers naar zijn gunsten. Wiebe, die een 
opleiding als leraar had, voelde zich niet 
helemaal thuis voor de klas. Zo kwam 
het dat hij in dienst kwam bij zeilmakerij 
Molenaar en hier het vak leerde. Echter, 
zeilmakerij de Vries in Grou wilde ook 
graag 16m2-zeilen maken en Wiebe werd 
overgehaald om bij hen te komen wer-
ken. Gelijk werden revolutionaire zeilen 
gemaakt, waar veel prijzen mee werden 
gewonnen. 

Wiebe was intussen getrouwd met Jellie 
van der Schaaf uit Drachten. Ze kregen 
twee zoons: Thijs en Erik. Inmiddels al-
lebei al diverse keren Nederlands kam-
pioen in de kwadraat klasse. Wiebe vond 
echter dat hij genoeg ervaring had om 
zelf een zeilmakerij te beginnen en samen 
met collega Rudie Smits ontstond zeilma-
kerij Kort en Smits. Veel successen in al-
lerlei klassen werden behaald met door 
hen gemaakte zeilen. 

Al die tijd bleef Wiebe de 16m2 trouw al 
was het niet meer steeds in de 3588. Zo 
heeft hij nog gezeild in de 4206, de 4293 
en natuurlijk in de 4328. Wiebe heeft veel 
evenementen gewonnen. Zo schreef hij 
onder meer elf keer de Sneekweek op zijn 
naam en vele malen was hij de beste op 

een NNWB-kampioenschap. Ik heb 1 keer 
het genoegen mogen smaken om samen 
met hem de Holland Week in Loosdrecht 
te winnen.

Wiebe heeft vanaf 1963 onafgebroken 
55 jaar wedstrijden gezeild in de Zes-
tienkwadraat. Behalve deze klasse heeft 
Wiebe nog een keer een jaar in een Re-
genboog gestuurd en later nog een jaar 
in de Pampus. De 16m2 bleef echter zijn 
grote liefde. Toen hij ouder werd kreeg 
hij de beschikking over de 4109 en hier-
mee werden vele toertochten in de oude 
venen tussen Grou en Eernewoude ge-
maakt. Zo is er nog een foto van vorig jaar 
zomer dat Wiebe Thijs en Erik met zijn 
drieën een zeiltocht maken. Wiebe zijn 
gezondheid ging echter achteruit maar 
hij bleef een echte sportman en tot enige 
jaren geleden was hij nog bijna elke dag 
actief op zijn racefiets en gaf hij schaats-
training op Thialf. Wedstrijdzeilen deed 
hij echter niet meer maar bleef wel zijn 
zoons volgen en kon dan ook vaak een 
wedstrijd beter navertellen dan iemand 
die actief had deel genomen. Ongeveer 
vier jaar geleden hebben Wiebe en ik nog 
meegedaan aan een evenement op Grou. 
Dat we toen gewonnen hebben is niet in 
het minst te danken aan de inforomatie 
die ik aan boord van hem kreeg.
We zullen hem missen op en bij het water
  
  Gerrit Hofstra
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Reportage

Van Berlijn naar het Starteiland met de ‘Dolce Vita’

Achthonderd km in twaalf dagen

Eind september vorig jaar kregen wij van Brandsma Jachten het verzoek een boot 
uit de regio Berlijn naar Sneek te varen. Het was een jonge Brandsma Vlet 1200 AK 
met een opvallende rode kleur en naam: ‘Dolce Vita’. De oudere jeugd onder ons 
kent die film nog wel met die prachtige fonteinscene.

Tekst en foto’s Nelleke Lampe 
en Folkert Poiesz

Gezien de tijd stonden we niet direct te popelen maar wij zijn 
ook bevriend met de eigenaren Christina en Johannes, dus 
hebben we ‘ja’ gezegd. Zij wonen in Magdenburg en Christina 
is als arts verbonden aan een groot ziekenhuis en erg druk 
(corona). Haar echtgenoot mocht om medische redenen 
tijdelijk niet auto rijden en ook niet varen. Dus werden mijn 
partner Nelleke Lampe en ik naar Magdenburg gebracht. Na 
een welkomstborrel, eten en gezellig bijkletsen, brachten 
we de nacht door in een hotel op loopafstand. De volgende 
morgen vroeg ontbijt en met de auto op pad richting Marina 
Brandenburg-Plaue een kleine 80 km verderop, de thuishaven 
van de Dolce Vita. De Marina Brandenburg Plaue heeft betere 
jaren gekend. Het is er erg rommelig, sterk verouderd, rotte 
steigers en veel boten in de categorie ‘oude meuk’. We had-
den afgesproken dat Johannes zou meevaren tot Wolfsburg 
en hij daarna met de trein weer naar huis zou gaan.

Indrukwekkende sluiswand
Na vertrek uit de Plauersee volgde de grote Wendsee en na 
drie kleinere sluizen hebben we afgemeerd in de rustige klei-
ne marina van Stadt Burg. De volgende ochtend erg mistig en 
na twee uren varen wachtte ons de grote sluis Hohenwarte 
met 20 meter hoogteverschil (!). Direct na de sluis begint het 
lange Mittelland kanaal. Wij mochten aansluiten achter een 
oud Pools vrachtschip. De sluiswand was indrukwekkend. Ge-
lukkig vonden we een drijvende bolder. Na de sluis al snel de 
beroemde Elbe-Trogbrücke, hier vaar je bijna 80 meter boven 
de Elbe en moet je meestal in konvooi. Alles wordt geregeld 
met rode en groene lichten. In het voormalige DDR-gebied 
varen veel oude vervuilende en vooral rokende vrachtsche-
pen uit Oost Europa. Door hun beperkte afmetingen circa 50 
meter kunnen ze overal komen en vervoeren meestal oud 
ijzer, kolen, vervuilde grond et cetera. 

Otters en bevers
Na een pittige tocht kwamen we aan in 
Wolfsburg de Volkswagen-stad. In de 
leuke jachthaven overnacht en vooraf 
even een wandeling langs het kanaal. 
Voetbalstadion, musea, de oude fabrie-
ken, alles ademt naar Volkswagen. De 
volgende dag geen ochtendmist maar 
een zwak zonnetje. Nu zagen we veel 
reeën, roodwild en…een wolf langs de 
oever. Verderop ook enkele otters zien 
zwemmen en meerdere beverburchten 
langs beide oevers gespot.

Impuls
Van de diverse steden en dorpjes die 
we onderweg passeerden wil ik één 
speciaal noemen: Bad Essen een bekend 
kuuroord langs het Mittelland kanaal. 
Hier een prachtige jachthaven direct 
uitgegraven langs het kanaal. Mooie 
drijvende steigers met water en stroom 
uiteraard, prachtig grote kunstwerken 
bij de ingang, een prima restaurant met 
leuke terrassen. Direct achter de haven 
een leuk winkelcentrum en ook een 
supermarkt. Rondom de haven prachtige 
appartementen met balkons, niet meer 
dan driehoog. De havenmeester vertelde 
dat sinds de opening van deze jachtha-
ven-accommodatie het hele dorp en 
lokale middenstand een enorme impuls 
hebben gekregen in het seizoen. Nu nog 
lagen er naast de laatste toeristen ook 
vier grote motorboten die op doorreis 
waren naar Zuid Frankrijk om daar te 
overwinteren. Direct moest ik denken 
aan het voormalige Flexa-terrein aan de 
Houkesloot. Daar had natuurlijk ook een 
prachtige toekomstbestendige jachtha-
ven kunnen komen met dito voorzienin-
gen en natuurlijk terrasjes met muziek. 
Misschien zelfs een ondergrondse park-
keergarage. Helaas. 

Wilde staking
Het Mittelland kanaal is totaal ruim 320 
km lang en loopt dwars door midden-
Duitsland. Bij het zogenaamde ‘Nasses 
Dreieck’ moet je er af en kom je op het 
Dortmund-Ems Kanaal. Hier belandden 

we in een wilde staking van sluiswach-
ters en moesten we eerder stoppen in 
Marina Alte Fahrt Fuestrup. Gezellig 
haventje met handbediend pontje naar 
havenkantoor en restaurant, beiden 
waren open. Gelukkig konden we na een 
volle dag staking weer verder en via di-
verse sluizen richting het Wesel-Datteln 
knanaal opvaren richting de Rijn.

Record
Na sluis Friederichsfeld en Marina Wesel 
eindelijk op de Rijn. Wat een verschil met 
de kanalen, heel veel grote beroepsvaart 
soms drie dik en wij hadden natuurlijk 
de forse stroom mee. Onze planning was 
Arnhem te halen maar het ging veel snel-
ler dan gedacht. Hier kon ik ook de volle 
140 pk’s los trekken en dat hebben we 
ook wel gedaan. Bij het Pannerdensch 
Kanaal verlieten we de Rijn en kwamen 
al redelijk snel op de IJssel. Om 20.00 
uur lagen we afgemeerd in de clubhaven 
van Kampen. Een kleine 180 km gevaren, 
voor ons een record.

Starteiland
De volgende morgen al in donker redelijk 
vroeg vertrokken en wegens harde 
westenwind kracht zeven gekozen voor 
de toeristische route via Ramspol en 
later de Weerribben. We roken de stal en 
besloten nog even langs het Starteiland 
te gaan. Hier werden we begroet door 
Menno, Jacqueline en de kids. Robbert 
en Marleen hadden de hele dag trainin-
gen afgewerkt op de Sneekermeer. Dus 
gezellig even bijpraten, een borreltje 
en daarna door en afgemeerd aan onze 
eigen steiger. Na de douche nog een 
laatste beerenburgje en moe en rozig in 
de koffer. 

Resumé: In totaal ca 800 km gevaren 
tot Sneek in twaalf dagen. Een aparte 
beleving op een prachtige Brandsma vlet 
met een prima cv en, niet onbelangrijk, 
een top koelkast. 
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slim 
 is kiezen voor
korte lijnen

Kwaliteit in installatiewerk begint met wederzijds 
vertrouwen en korte lijnen. Wij weten wat onze 
klanten willen en zorgen ervoor. otte-installaties.nl
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huis

TOP presentatie op

V E R K O O P A A N K O O P TA X AT I E

Dr. Boumaweg 16,  Sneek
T 0515 - 444 588
E info@smedesmakelaardij.nl
www.smedesmakelaardij.nl

RCN is meer dan alleen vakantie

Beleef RCN de Potten
Direct aan het Sneekermeer ligt RCN de Potten, 
een watersportparadijs voor jong en oud. 
 
Zeilfanaten beleven hun ideale vakantie.  
Kies uit een kampeerplaats met eigen ligplaats, 
een chalet of luxe vakantievilla.  
 
Geniet van het uitzicht in ons restaurant met  
terras aan het water.

 rcn.nl/depotten     facebook.com/rcndepotten        
potten@rcn.nl      tel: 0515 415 205 

101004_RCN_AdvDePotten_V3.indd   1 06-01-17   15:54

altijd in focus

Als ondernemer weet u vaak prima wat u de wereld vertellen 
wilt. Maar hoe communiceert u op een manier die mensen 
raakt in het hart?

Klik & Co heeft  het antwoord. Wij leveren een totaalpakket aan 
diensten, terwijl onze brede experti se en enorme ervaring ga-
rant staan voor hoge kwaliteit. Van fotografi e tot teksten, huis-
sti jlen en websites – noem het en Klik & Co heeft  het in huis. 

U kunt bij ons terecht voor brochures, periodieken, adverten-
ti es en promoti efi lms, maar ook voor de verslaggeving van uw 
evenement. Nauti sche fotografi e is ons absolute specialisme.

Klik & Co laat u niet dobberen. Wij werken 
met korte lijnen en heldere afspraken. Dat 
is wel zo duidelijk. Daarbij begeleiden wij u 
graag van start tot fi nish, zodat u opti maal 
kunt profi teren van ons uitgebreide netwerk. 

Westereems 7 | 8602 CR | Sneek
T 0515 42 13 71 | I www.klikenco.nl | E info@klikenco.nl

Laat uw merk niet zwemmen, 
klop aan bij Klik & Co

Klik & Co Staand 2012.indd   1 1-2-2012   15:28:10



Paul Dijkstra
Maatwerk in composiet bootcasco’s

Interview

“Nee, ik heb niet erg veel last van de Corona-crisis”, vertelt Paul desgevraagd, “maar het is 
wel moeilijker geworden om van het werk los te komen omdat er vorig seizoen maar weinig 
wedstrijden werden gezeild en we veel meer thuis waren.” De Corona maatregelen verbie-
den het niet om Paul persoonlijk te bezoeken, maar het leek ons verstandig om dit gesprek 
telefonisch plaats te laten vinden. Paul en Marieke wonen samen met hun jongens van twee 
en vier boven hun bedrijf in Uitwellingerga aan het Prinses Margriet kanaal. “Ik heb tien 
mensen aan het werk, dus we zijn voorzichtig en hopen dat we lekker door kunnen werken.”

In een zeilboot komen we Paul voor het eerst tegen in, hoe 
kan het bijna ook anders, de Flits. Hij heeft maar kort in de 
Flits gevaren omdat hij voor zijn leeftijd best groot was. Hij 
bemande een jaar bij Petra Hofstra en stuurde een seizoen 
zelf. Daarna maakte hij als 14-jarige al snel de overstap naar 
de Schakel. “In de Flits zeilde ik eigenlijk het lekkerst in de 10 
van mijn zus Fraukje, in de Schakel voer ik van 2002 tot 2008.” 
In die tijd kluste hij veel aan Schakels en heeft er verschil-
lende opgeknapt. “Andere jongens werkten bijvoorbeeld in 
de supermarkt, ik deed liever dit.” Hoogtepunt was de bouw 
van een nieuwe Schakel, de 2623. Het is op dit moment nog 
steeds de Schakel met het hoogste nummer. Het zal niemand 
verbazen dat Paul uiteindelijk in de scheepsbouw terecht is 
gekomen.

Veel zeildagen
Met vader Dieuwe als bekend Pampuszeiler verwacht je toch 
een beetje dat de zeilcarrière van Paul een vervolg in ‘het 
hout’ zou krijgen. Hij kan daar wel om lachen. “Nee, ik heb 
een seizoen in de Vaurien gezeild en ben daarna overgestapt 
naar de 29-er.” Hij maakte deel uit van de eerste groep die in 
2006 fanatiek ging trainen in de 29-er en hij zeilde daarna van 
2008 tot 2010 in de 49-er. “We hebben toen waanzinnig veel 
gezeild, ik denk dat ik dat laatste jaar honderd zeildagen heb 
gemaakt. We hebben heel veel getraind.” Ze zeilden bij Mal-
lorca en deden mee aan de Princess Sofia Regatta. Ze waren 
niet bijzonder succesvol, en achteraf vindt hij het wel jammer 
dat hij er niet nog een paar jaar mee door heeft kunnen gaan. 

Uitdaging zoeken
Helaas bestaat het leven niet alleen uit zeilen en de aan-
dacht van Paul ging na deze periode voornamelijk uit naar 
het opstarten van zijn bedrijf, Paul Dijkstra Composites BV. 
“Het bouwen van houten eenheidsklassers zou me snel gaan 
vervelen”, vertelt hij. Zijn bedrijf richt zich daarom op het 
bouwen van maatwerk composiet bootcasco’s en producten. 
“Ik maak het mezelf graag moeilijk en doe daarom het liefst 
speciale one-off projecten. Dan blijft het interessant.” Hij 
begon in Medemblik waar hij met een aantal zzp-ers casco’s 

bouwde voor een jachtwerf. Inmiddels is zijn bedrijf uitge-
groeid tot twee loodsen aan het Prinses Margriet Kanaal met 
tien werknemers. “Over de leukste projecten mag ik helaas 
niets zeggen”, legt hij uit. Wel kan hij met gepaste trots ver-
tellen het casco voor de roeiboot van oceaanzeiler Mark Slats 
gebouwd te hebben, die er vorig najaar de Talisker Whisky 
Atlantic Challenge mee won. Dit is een race over de oceaan 
van de Canarische Eilanden naar Antigua en Barbuda.  

Musto Skiff
Inmiddels zeilt Paul al weer een aantal jaren niet onverdien-
stelijk in de Musto Skiff en in de Solo. Beide boten vullen 
elkaar goed aan vindt hij. Hij was in de Musto Skiff tweemaal 
Duits kampioen en in 2019 werd hij zesde van de ruim 100 
deelnemers tijdens het WK in Medemblik. “Dat had wel beter 
gekund”, vindt hij zelf, “tijdens het pre-evenement werd ik 
eerste.” Begin vorig jaar deed hij mee aan de Australische 
Kampioenschappen in Melbourne. Door bosbranden werd het 
evenement verplaatst waardoor hij voortijdig naar huis moest 
en op de laatste dag zijn leidende positie niet kon verdedigen. 

Solo
In de uitslagen van de Sneekweek 2019 vinden we Paul terug 
als kampioen in de Solo en werd hij tweede bij het NK. “Eigen-
lijk ging het niet normaal in 2019”, glundert Paul, “dit was 
misschien wel mijn beste jaar ooit.” Omdat er in de Musto 
Skiff relatief weinig wedstrijden worden gevaren, had Paul 
wel behoefte aan wat anders voor er naast. “De Solo leent 
zich goed voor een breed publiek, het is een mooi veld en 
er zijn meer wedstrijden.” Hij vindt het een fijne boot voor 
doordeweeks, er wordt elke week op donderdag op het Snee-
kermeer getraind en het is een leuke groep zeilers die steeds 
groter wordt.

“Tegenwoordig is het zeilen mijn uitlaatklep, even niet met de 
zaak bezig”, besluit Paul, “gewoon lekker zeilen, races winnen 
en genieten van mijn gezin.” Gaan de jongens ook in de Flits? 
“Dat zou leuk zijn, maar ze moeten het zelf willen.”

Tekst  Gerhard Bouma 
Foto Richard de Jonge
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tekst  Henk Huijsman
foto Maret van Esch 

Oda Neijens 
KWS-vrijwilligster met ‘Mestreechter Geis’

“De North Atlantic Challence 
was het kantelpunt in mijn leven”

Vooral tijdens de door haar zo geliefde “Vastelaovend in 
Mestreech” (carnaval in Maastricht) en niet te vergeten, de 
Amstel Gold Race zijn er vele logees die haar huis weten te 
vinden. Maar hoe komt een Maastrichtse als vrijwilligster bij 
zowel de Kleine Sneekweek als de Sneekweek terecht, is de 
vraag die iedereen op de lippen zal branden. “Nou dat is een 
heel verhaal.

Eigenlijk begon mijn drang naar zeilen, iets wat ik van mijn 
moeder heb mee gekregen, in het voorjaar van 1980. We 
streken met een aantal vrienden neer aan de oevers van het 
Grindgat Oost-Maarland, een paar kilometer ten zuidwes-
ten van Maastricht.” Het bleek een perfecte plas om onder 
andere te windsurfen. “Vanaf de oevers kon je gelijk de plas 
op zeilen zonder de drukke Maas te hoeven oversteken.” Met 

In Touw

de hulp van onder meer vader Neijens ontstond wat uitein-
delijk ‘Zeil- en Windsurfvereniging de Waolenwiert Eijsden’ 
is geworden. Nadat de gemeente de grond langs de oevers 
verkocht aan projectontwikkelaars werd een stukje grond 
aangeboden bij de jachthaven. “Dat stuk hebben we met ge-
zamenlijke steun en met inspanning van alle leden in de lente 
van 2019 kunnen kopen.”

Sinds 2015 is ze wedstrijdcommissaris bij de Waolenwiert en 
onderdeel van het bestuur van de vereniging. “We organise-
ren daar op regelmatige basis zeilwedstrijden voor open bo-
ten en jollen, en zeiltrainingen voor de jeugd. Maar ik heb niet 
mijn hele leven aan de oevers van het Grindgat doorgebracht. 
Na mijn middelbare school ben ik Industrieel Ontwerpen gaan 
studeren in Delft.”

Ze specialiseerde zich in de vormgeving en de productie van 
telecom producten waaronder nieuwe mobile telefoons. 
Zo heeft zij de nodige inbreng gehad bij de vormgeving van 
menig mobieltje van onder meer Ericson en Nokia. Menig 
fabrikant in die wereld had haar naam graag op de loonlijst 
staan.

Filemiep
Naast alle drukte werd er wel tijd vrij gemaakt om in team 
Yngling NED 306 van Maarten Jamin opgenomen te blijven, 
iets waarmee ze tijdens haar studie in Delft al mee was 
begonnen. Met dit team voer ze verschillende WK’s en EK’s. 
En uit deze periode stammen ook de eerste contacten met de 
KWS. Maar haar leven begon echter steeds meer te bestaan 
uit vele autokilometers met even zovele files. Als, zoals het 
zelf noemt, ‘filemiep’ jaagde ze haar carrière na. Een carrière 
van steeds nieuwere ontwerpen van steeds moderner wor-
dende mobieltjes. 

Zware zeeën
Het zeilen bleef waaronder in de Dart 18 en de J22. Tijdens 
een vakantie in 2003 monsterde ze aan op een Odysee 46 
om mee te doen aan de ‘North Atlantic Challence’. “Deze 
NAC was uiteindelijk het kantelpunt in mijn leven”, vertelt ze 
met een gezonde blos op haar wangen. “Drie en halve week 
op de oceaan. Een oversteek van Newport (Rhode Island 

USA, red) naar Hamburg. Tijdens deze race zonk de Duitse 
46-voeter Monsun. De bemanning moest van boord en werd 
later gevonden in hun reddingboten. Dit alles gebeurde in 
zware zeeën ten zuiden van New Foundland. Wij hielden met 
onze bemanning, die bestond uit vijf mannen en mij als enige 
vrouw, de boel in drie tweemans  shifts, van elk acht uur,  
goed onder controle.”  Na drie en een halve week kwam, na 
veel zwaar weer, de kust van Hamburg in zicht. “En zoals dat 
vaker gaat als de eindstreep in het vizier komt, ging het ook 
nu niet echt zoals we gewenst hadden. De wind viel volledig 
weg, de voedselvoorraden waren op en, erger nog, de wa-
tertank was ook leeg.” Eenmaal aan de wal en terugdenkend 
aan de drie en halve week op de Oceaan drong langzaam het 
besef bij Oda door dat er meer was dan een flitsende carrière, 
een snelle auto, de files en vliegen in de Business Class.

“Ik maakte een abrupt einde aan mijn carrière, leverde mijn 
lease bak in en ging op zoek naar werk met meer vrijheden. In 
ging werken in de horeca op vele nationale en internationale 
evenementen zoals de Tefaf, WK Hockey, Olympic Experience, 
ABN-Amro Tennistoernooi en CHIO.” Weer later ruilde ze 
deze werkzaamheden in voor een meer regelmatiger baan bij 
een bank in Maastricht. 

Ongekende gastvrijheid
Door het doen van stages voor het WL3 (Wedstrijdleider 3) 
bij onder andere Beer van Arem werden de contacten met 
de KWS weer aangehaald, wat erin geresulteerd heeft dat 
Oda nu alweer jaren een graag geziene vaste kracht in het 
wedstrijd-comité van zowel de Kleine Sneekweek als de 
Sneekweek is geworden. “Ik kom er graag voor uit het ‘verre’ 
Limburg’, want elk jaar is het weer een feestje. De mensen, de 
omstandigheden en alles wat er bij komt tijdens de Snee-
kweek. En dan de gastvrijheid. Ik heb aan veel verschillende 
evenementen meegewerkt zoals de North Sea Regatta, en 
evenementen bij Medemblik, maar zoals ik de gastvrijheid bij 
de KWS mag ervaren is ongekend. Ik hoop nog lang deel uit te 
maken van dit grootse evenement.” Op de vraag of er ook tijd 
is voor een relatie is in haar leven antwoordt ze schaterend: 
“Als hij van huishouden en van afwassen houdt als ik op het 
water ben.” 

Oda Neijens, geboren en getogen 
in de ‘sixties’ in het mooie Maas-
tricht. De laatste decennia woont 
ze daar, na enkele omzwervin-
gen, nog steeds. Ze woont in het 
hartje van de stad en tot voor kort 
zelfs in een eeuwenoud klooster. 
Omdat een vastgoed ontwik-
kelaar dure appartementen gaat 
realiseren in dat klooster, moest 
er verhuisd worden. “Ja, en dat 
viel niet mee”, aldus Oda, “één 
van de vereisten was namelijk dat 
ik voldoende ruimte zou krijgen 
voor logees, maar dat is uiteinde-
lijk gelukt.”
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Zakelijk Gezeilschap der KWS

ZAKELIJK GEZEILSCHAP DER KWS 

Accent Automatisering
Altis BV 

Aquatec Industries BV
BDO Accountants en Belastingadviseurs

Bouwbedrijf v.d. Meer BV
Catering Hanenburg / Lokaal 55

Cryo Store B.V.
Dikhoff & Schurer Opticiëns

Douma Staal BV
Drukkerij Van der Eems

Elzinga B.V.
Finance & Trade Support

Firma M. de Groot, Jacht & Scheepstuigerij
•	 HBO	Bouw	&	Energie

Henk Jan Watersporttechniek
Inbak BV
Init3 BV

Installatiebedrijf Otte B.V.
Interlinie visuele Reclame

Intersurf
It Foarunder BV

Jachthaven Hindeloopen
Jachtwerf Heeg BV

Jan Sikkes Stoffen en Gordijnen
Kesteloo Project Management

Krüse Management Recruitment
Kuiper Verzekeringen

Lampe Technical Textiles B.V.
Landustrie Sneek BV

Miedema Sails
Nautisch Adviesburau Dirk van der Zee

Notariskantoor De Wit & Dijkstra
Omrin

Orthodontiepraktijk Sneek
Ottenhome Heeg BV

Perimeter Protection Industry
Poly Nautic

RCN Vakantiepark De Potten
Repko Sneek

Rientjes Notariaat Mediation 
en Juridisch Advies

Schuil Isolatiezorg  v.o.f.
Smedes Makelaardij

Snakeware
Snijtech B.V.

Van der Valk Hotel Sneek
Van Wieren Watersport

Veenema Olie
Voice to Voice

Wefabric
Westers Nautic

White Whale Yachtbrokers
Workumer Jachtservice

ZDV Zakelijke Dienstverlening
Zonklaar

Rientjes Notariaat 
Mediation en Juridisch Advies

“Nederig door vertrouwen dat cliënten me geven”

Tekst en foto  Richard de Jonge

OPHET VOORDEK

Je zou zeggen dat ze bij de notaris de 
deur plat lopen vooral omdat er zo 
veel woningen worden verkocht. Dat 
zou kunnen, maar Notariaat Rientjes 
vormt hierop een uitzondering. Na-
tuurlijk passeren hier momenteel heel 
veel aktes van levering en hypotheken 
zoals de documenten officieel heten, 
maar het tegenover het station in 
Sneek gevestigde kantoor houdt zich 
voornamelijk bezig met familie- en 
ondernemersrecht. En dat heeft alles 
te maken met passie. 

lees verder

Vrijwel meteen na binnenkomst zie je de cartoons van Jesse 
van Muylwijck. Deze verraden dat het er hier vrij aimabel, 
niet stijf, aan toegaat. Afstand is er niet, nou ja, de spreek-
woordelijke dan, want het is nog steeds coronatijd natuurlijk. 
Rientjes: “Dicht bij de cliënten. Ik houd heel erg van mensen. 
Voel mij erg bevoorrecht met de vele warme vertrouwens-
banden die in de loop van de jaren zijn ontstaan met diverse 
cliënten. Ons vak draait om vertrouwen en integriteit. Soms 
eist het ambt dat je boven de cliënt staat, maar ik sta liever 
naast de cliënt. Spar graag en probeer altijd net dat meer te 
betekenen. Ben ook erg kritisch, maar ook erg nieuwsgierig. 
Ik vind iedereen bijzonder en uniek; daar kan ik echt van 
genieten. De klant staat centraal. Ze zijn geen druk op de 
knop. Integendeel. Al die ‘doe-het-zelf notarissen’ en Hema- 
notarissen, dan doe je je zelf tekort. Wat we willen uitstralen 
is dat als je hier bent geweest, het goed is geregeld. Dat geeft 
rust. Ik heb een bloedhekel aan ruzie. Ik ben dan wel geen ad-
vocaat geworden, maar heb om die reden indertijd wel civiel 
recht gestudeerd. Wij deëscaleren eerder.”

“Ruzie is zó onnodig”
Met deze wetenschap is het niet zo vreemd dat Rientjes 
Notariaat een vrij grote mediationpraktijk heeft. “Ik vind ook 
dat dat logisch voortvloeit uit ons vak. Je bent onafhankelijk, 
onpartijdig. Ruzie is zó onnodig. Naar advocaten laten hollen, 
dat voorkom ik liever. Daar worden in de regel vaak maar 
twee beter van...  Mediation wordt vaak ingezet bij echtschei-
dingen, bij geschillen tussen ondernemers, aandeelhouders, 
joint-ventures, maar ook bij burenruzies en geschillen tussen 
ouders en kinderen. 

Uitdaging
“Je kunt de klant snel in een hokje plaatsen en zeggen ‘dat 
testament moet je hebben’ want dan ben je klaar. Ik ga kijken 
wat er echt speelt bij de klant. Bij ons ligt de nadruk niet in 
hoofdzaak op het vastgoed. Zeventig procent is familierecht 
in combinatie met het ondernemersrecht. Als een onderne-
mer hier komt om een BV op te richten, kijk ik ook meteen 
naar zijn familiesituatie en wat er kan spelen in de toekomst. 
Want achter elke ondernemer zit ook een familieman of fa-

milievrouw. Dus wat daar omheen komt, pak je mee.” Dat het 
grootste deel van de werkzaamheden bij Rientjes Notariaat 
verband houden met familie- en ondernemersrecht is niet 
toevallig. “Daar ligt mijn passie. Het is ook niet zozeer stan-
daardwerk. Ik zoek juist de uitdaging in het bijzondere werk. 
In vastgoed zitten best spannende elementen, maar meestal 
is het toch vrij standaard. En dat is bij familie- en onderne-
mersrecht absoluut niet het geval.” 

Juridische huisarts
“Ik zie ons eigenlijk een beetje als een juridische huisarts”, 
gaat ze verder. “We weten ook wel door te verwijzen als het 
nodig is, maar proberen het meeste zelf op te lossen. Als er 
problemen zijn, zijn we ook van die oliemannetjes en -vrouw-
tjes dus even een knijpje olie er tussen en het loopt weer. 
Als notaris moet je met alle disciplines mee kunnen praten. 
Met accountants, fiscalisten en met de ondernemer ook. En 
je bent als notaris natuurlijk zelf ook ondernemer. Dus de 
problemen die een ondernemer heeft, maak je zelf ook mee. 
Daar kun je goed in adviseren. Daarom, dat vertrouwen dat 
mensen je schenken, daar word ik heel nederig van.” Onder-
nemingen niet alleen uit het MKB, er zijn ook grote bedrijven 
die bij Rientjes Notariaat klant zijn. Ook uit het westen van 
het land. Juist omdat het bedrijf zoveel doet in de combi 
familie- en ondernemersrecht. 

Vooroordeel 
‘Wat ze voornamelijk doen is stempels zetten en daar betaal 
je ook nog eens erg veel geld voor’. Deze vooroordelen 
rusten er vaak op de notaris. Of misschien moeten we rustten 
zeggen, want er is veel veranderd. “Mensen hebben geen 
idee waar een notaris aan moet voldoen en hoe die hoge 
kosten tot stand komen. Het komt natuurlijk voor dat je veel 
onderzoek doet naar de achtergronden van een bedrijf of 
persoon. Waar komen zijn financiële middelen vandaan, klopt 
dit allemaal? Daar gaat veel tijd mee heen. Bovendien loopt 
een notaris grote risico’s. Kostbare verzekeringen die daar 
aan vast zitten. Daarnaast zitten in onze nota’s ook de kosten 
opgenomen van het kadaster, de overdrachtsbelasting, de 
makelaar en de financieel tussenpersoon. Kosten die men no-
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Het adres voor maatwerk!

www.zandstrazeilmakerij.nl

Gespecialiseerd in: 

Cabrioletkappen voor flybridge

Boottenten

Sprayhoods

Zonnetenten

Rolfokhoezen

Zeilhuiken

Wintertenten

Ligplaats voor de deur

Oude Oppenhuizerweg 75A | 8606 JCSneek
T 0515 41 77 86
F 0515 41 77 86

T 0515 42 00 07

F 0515 42 00 11

M 06 51 25 19 20

I www.jaarsmasilvius.nl

E info.jaarsmasilvius.nl 

Voor een kussen om te zoenen!

Hèt adres voor scheepsstoffering

• Matrassen en kussens

• Latt enbodems

• Grote slaapstudio

• Losse verkoop van meubelstoff en

• Stuurstoelen

• Korte levertijden

 matrassen zelfs binnen 24 uur 

Oude Oppenhuizerweg 75 | 8606 JC Sneek

Na 21 jaar trotse partner van 
KWS en boegbeeld Sneekweek 
zeilen we verder.

LC.nl

Beleef de echte sportverhalen met  
de LC. In zowel de krant, als op al  
onze digitale producten. 

Ga snel naar lc.nl/KWS

“  Niets voelt beter  
dan een mooie  
overwinning.”

Renze Lolkema
Sportverslaggever

Neem nu 
een proef- 

abonnement

We zijn er elke wedstrijd bij. 

Zakelijk Gezeilschap der KWS

Het Zakelijk Gezeilschap der KWS bestaat uit ondernemende lieden en sponsors van de KWS die de KWS en 
de zeilsport in het bijzonder een warm hart toedragen. 

De leden komen vijf tot zes keer  per jaar bij elkaar om elkaar te ontmoeten. Het bestuur bestaat uit Natasja 
Kesteloo, Piet Hibma, Gerlof van der Werf en Henk Hanenburg. Wilt u ook lid worden van het Zakelijk Gezeil-
schap der KWS? Stuur gerust een email met uw gegevens naar natasjakesteloo@hotmail.com

Sluit aan

Karin Rientjes is 23 jaar notaris te Sneek. Twee 
jaar geleden verhuisde Rientjes Notariaat van 
de Markstraat naar de Stationsstraat 66, het 
voormalige hotel Bonnema/Daaldersplaats. 
Ze is geboren in Kenia, woonde vervolgens in 
Brazilië en Zuid-Afrika alvorens ze op haar zes-
tiende naar Nederland kwam. Op het gebied 
van scholing heeft Rientjes niet bepaald stil 
gezeten. Ze volgde de opleiding Civiel Recht in 
Leiden, Notarieel Recht in Groningen, Postdoc-
torale beroepsopleiding in Nijmegen en deed 
nog twee jaar een opleiding aan Nijenrode. 

tariskosten noemt, maar die wij voor de cliënt uitbetalen. We 
zouden de cliënt veel meer moeten laten weten wat we doen. 
Dan is er ook meer begrip. Het is niet even een handtekenin-
getje halen bij de notaris voor een samenlevingscontract. Er 
komt zo veel meer bij kijken.”
“Je verzekert van alles in je leven en dan hebben we het over 
je huis, je auto, reis, inboedel, opstal. En wat je het meest 
dierbaar is, vergeet je. Geen goed levenstestament en vol-
doen de indertijd gemaakt huwelijkse voorwaarden nog aan 
de huidige situatie? De problemen die daar uit voortvloeien, 
krijgen wij op ons bord. Dat is een grote uitdaging, maar de 
grootste uitdaging is om deze problemen te voorkomen.”  

Niet toe aan pensioen
Een spraakwaterval is wat overdreven misschien, maar 
Rientjes is op zijn zachtst gezegd nogal enthousiast over haar 
vak. “Mijn dagen en weken zijn gewoon tekort. Ik zou graag 
een week van tien dagen hebben, dan heb ik er drie om iets 
anders te doen”, zegt ze glimlachend. Een ander zou gas terug 
nemen. Zoals het schrijven van columns en het geven van le-
zingen eraan geven. “Van veel dingen die ik meemaak in mijn 
praktijk denk ik ‘dat moet ik de mensen vertellen’. Daar gaat 
het mij om. Er komt straks de Wet Bestuur en Toezicht dat in 
het bijzonder van belang zal zijn voor de statuten van vereni-
gingen en stichtingen. Bij de KWS wellicht ook van belang. De 
nieuwe regelgeving zegt bijvoorbeeld dat er geen tegenstrij-
dig belang mag zijn bij een bestuurder. Een bestuurslid die 
ook aannemer is en het wedstrijdcentrum gaat verbouwen. 
Dat mag niet. Daar ga ik straks ook een stukje over schrij-
ven. Net als over het digitaal oprichten van een BV. Ik heb 
zo’n geweldig vak. Er vroeg laatst iemand of ik niet eens met 
pensioen moest. Notarissen moeten er uit als ze zeventig zijn. 
Daar moet ik niet aan denken, ben ik nog lang niet aan toe.” 
Naast al het eerder genoemde is Karin Rientjes ook betrokken 
bij Stichting Duurzaamheid Sneek 2050 (zonnepanelen op da-
ken). “Er komt maar acht procent energie uit zonnepanelen. 
Dat kan veel meer. Daken op fabrieken, kantoren, woningen. 
Weg al die lelijke molens. Kreeg brok in mijn keel toen ik al die 
lelijke palen uit het water zag steken bij Makkum en Hinde-
loopen. Zonde.”

Foiling-fietsen
Terugkomend op die extra drie dagen in de week, zegt ze: 
“Eén van die dagen zou ik me graag in willen zetten voor 
de KWS. De KWS is een voorbeeld van een professionele 
doe maar gewoon vereniging. Maar is, net als ons vak óók 
in transitie, denk ik. Watersport moet net als voetbal voor 
iedereen mogelijk zijn. Geen elite sport. Mensen willen 
meer uitdagingen. Misschien is foil-waterfietsen een idee. 
Een elf-steden-waterfiets- tocht met als startpunt de Wa-
terpoort bij de opening van de Sneekweek, met een super 
laser spektakel in plaats van vuurwerk. Is ook beter voor 
het milieu”, knipoogt ze. 

Pielen
Rientjes is op latere leeftijd met de watersport in aanra-
king gekomen. Samen met echtgenoot Peter Spek pielt – 
zoals ze dat zelf zegt – ze wat rond op het IJsselmeer en de 
Waddenzee. In een Hanse 385 met een ‘doe-het-zelf’ fok. 
Kinderen Tim en Femke zijn ook actief in de watersport. 
Tim geeft training aan de RS-Feva zeilers. Femke zou meer 
willen doen, maar haar baan als jonge arts op de spoedei-
sende hulp in het ziekenhuis Sneek, slokt nogal wat vrije 
tijd op. Zij is bestuurslid bij de Vaurien en helpt in het 
protestcomité. Lachend: “Daar ben ik ook voor gevraagd 
vanwege mijn juridische achtergrond, maar daar ben ik 
veel te onnozel voor. Dat wedstrijdzeilspel vind ik maar 
ingewikkeld en ook spannend.” Man Peter is bestuurslid 
gebouwen- en materiaalman bij de KWS.
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HARD EN HOOG GAAN
Dat is onze passie!

Wedstrijdzeilen voor de eenheidsklassen is 
maatwerk. Het model, de snit, de doeksoorten, 
in alles moet de juiste keuze worden gemaakt.

Met onze kennis en ervaring gecombineerd 
met de ontwerpsoftware en vooral de 

 feedback van de zeiler, komen we tot een 
goed presterend eindproduct.
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Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging tot het bijwonen van de 
ONLINE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek
op maandag 10 mei 2021 

Aanvang  19.30 uur.

1. Opening om 19. 30 uur

2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. maart 2020 (opgenomen in KWS Journaal april 2021)

3. Mededelingen en ingekomen stukken

4. Jaarverslag vereniging (opgenomen in KWS Journaal april 2021) en korte toelichtingen.

5. Jaarverslag penningmeester *)

 - Vaststellen balans per 31 december 2020

 - Vaststellen exploitatierekening over het jaar 2020

6. Begroting 2021/ contributie 2022 ter vaststelling

7. Verkiezing bestuur**)

 a. In overeenstemming met het rooster van aftreden treedt af en is herkiesbaar:

  Commissaris Materiaal, de heer Peter Spek.

 b. In overeenstemming met het rooster van aftreden treedt af en is herkiesbaar:

  Commissaris Sponsoring en PR, mevrouw  Natasja Kesteloo.

8. Stand van zaken Stichting Skarsweagen

9. Rondvraag

10. Sluiting rond 21.00 uur

*)  De financiële stukken zijn op te vragen bij de penningmeester via

  penningmeester@kws-sneek.nl een dag voorafgaand aan de vergadering.

**)  Eventuele tegenkandidaten voor deze bestuursfuncties dienen uiterlijk vijf dagen voor 

 aanvang van de vergadering schriftelijk te zijn aangemeld bij het bestuur of via:

  bestuur@kws-sneek.nl

Agenda

Het bijwonen van de vergadering is mogelijk via 
aanmelding op de website www.kws-sneek.nl
Aanmelding kan vanaf 26 april 2021. 

W E F A B R I C . N L
Iepenlaan 7   ·   Sneek

Wij zijn 
Wefabric: 
jouw web- & 
marketing-
afdeling 

#zondergedoe

#webenmarketing

#lekkerveelresultaat

Trotse 

sponsor!
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Notulen Algemene Ledenvergadering 9 maart 2020 

Algemene Ledenvergadering

Opening
De voorzitter heet de 50 leden in de zaal van harte welkom. In 
het bijzonder worden de erevoorzitters en ereleden welkom 
geheten.

Een minuut stilte wordt in acht genomen voor de leden die 
niet meer onder ons zijn. Dit zijn:  Reinard Mulder, Ben Over-
kamp, Richard Schuurman, Peer van Loo en Herman Silvius.

Terugblik 2019
De voorzitter blikt vervolgens terug op een mooi watersport-
seizoen met veel wedstrijden en trainingsactiviteiten.

2019 stond ook in het teken van de watersportdag, mede ter 
gelegenheid van de doop van de nieuwe pont. Tijdens deze 
dag hebben ook veel inwoners het starteiland bezocht. 
Memorabel is  de behoorlijke vlucht van het radiografisch zei-
len in de DF 65.Harry Amsterdam heeft met veel enthousias-
telingen inmiddels 60 bootjes op het water. Dit is een mooie 
aanvulling op het activiteitenprogramma. 

We zien dat het watersport seizoen steeds langer duurt en 
dat we feitelijk het hele jaar de watersport kunnen promoten. 
Niet voor niets is gestart met de Winterwedstrijden en zien 
dat er leuke deelname is en deelnemers enthousiast zijn. 

Sneekweek terug naar zeven dagen
De 84e Sneekweek was in alle opzichten succesvol. Met een 
hardzeildag zo die hoort te zijn. Hardzeilweer. Vooral de hele 
dag zeilen en geen aangepast programma als gevolg van dat 
we wedstrijdwater moeten delen. De oude discussie inzake 
de wedstrijdvolgorde binnen de skutsjevloot van de SKS  is 
afgelopen weekend helaas weer opgestart om de slotdag niet 
meer in Sneek te houden. 

Fijn dat mede door onze oproep bij de opening van de 84e 
Sneekweek in het theater weer ingezet wordt op de oor-
spronkelijke lengte van de Sneekweek en de sport meer cen-
traal moet komen te staan.  Geen “Garden of Dance” maar 
wat ons betreft een “Garden of Sail”. 

Goed om te noemen is ook de gebiedsvisie Pottengebied, 
waartoe de gemeente het initiatief heeft genomen. De KWS 
en stichting Skarsweagen hebben onlangs gesprekken ge-
voerd met het adviesbureau. 

Nederlandse kampioenen
Ook onze leden hebben in 2019 mooie zeilresultaten laten 
zien. Liefst 14 Nederlandse kampioenen, twee wereldkampi-
oenen en een Europees kampioen. Ook de traditionele primus 
interparus was weer voor een KWS lid,Thijs Kort - Chapeau!

Sponsoring
Met de dank aan onze sponsoren kunnen wij blijven investe-
ren in de kwaliteit van onze vereniging. Onze sectie Spon-
soring en PR is de laatste maanden weer hard aan de slag 
geweest met een prima resultaat. De NDC zal haar contract 
verlengen. 

Watersportverbond
Nog steeds maken wij ons zorgen over het functioneren 
van het watersportverbond. Na de laatste roerig verlopen 
algemene ledenvergadering zijn diverse bestuursleden af-
getreden omdat men feitelijk niet een deugdelijke begroting 
en plan voor de toekomst kon neerleggen. En dat nu er op 
zoek gegaan moet worden naar een nieuwe hoofdsponsor  
De KWS probeert nu samen met het demissionair bestuur en 
de andere grote vijf verenigingen een plan te maken om tot 
een slagvaardig en financieel gezond watersportverbond te 
komen.

Vrijwilligers
Zoals u in alle bestuursstukken heeft gelezen in het KWS Jour-
naal er gebeurt veel binnen de club.  Zonder ons fantastisch 
vrijwilligerskorps kunnen wij dit niet organiseren. Het blijft 
uniek wat we met elkaar voor elkaar krijgen en maakt ons een 
trots bestuur van deze club.

Jaarverslagen
Naast de welbekende jaarverslagen van de secretaris kon 
de vergadering de penningmeester en het bestuur decharge 
verlenen voor de financiële verantwoording. 
Tevens wordt de begroting 2020 en de contributie 2021 door 
de vergadering aanvaard.

Beleidsplan 2019-2022
De voorzitter gaat nog even in op de hoofdlijnen van het 
beleidsplan voor de komende jaren. De focus voor 2020 ligt 

op leden en clubgevoel door o.a. lidmaatschap tot 10 jaar 
vormgeven, het vervol van de Open Dag, Meer sociale events 
zoals samenzijn na de wedstrijden, Clubhuis verkenningen en 
Versterken wedstrijdorganisatie en Sneekweek. 
Daarna gaven Klaas Weissenbach (voorzitter sectie Wed-
strijdzeilen), Peter Spek (voorzitter Materiaal), en Natasja 
Kesteloo(voorzitter sectie PR & Sponsoring) een korte presen-
tatie over de highlights voor het komende jaar.

Lid van Verdienste
Piet Hibma, die na drie bestuurstermijnen afscheid nam van 
het bestuur werd benoemd tot Lid van Verdienste. Sinds 
2008 bekleedde hij deze functie. Een zeer belangrijke functie 
binnen de KWS, want onze vereniging kent vele secties en 
deelnemende stichtingen. Vanwege zijn staat van dienst was 
ie in 2018 al benoemd tot de 64e schipper in de orde van de 
Sneker pan. En vanavond kwam daar dus een mooie titel bij.

Op deze avond werden nog twee vrijwilligers in het zonnetje 
gezet.  Jan en Fronie de Bruin hadden namelijk aangegeven 
te willen stoppen als comitélid. Beide prettige ambassadeurs 
van de zeilsport in Sneek en daarbuiten en voor de KWS in 
het bijzonder. Beide een loopbaan van Flitsouder tot Flits-
grootouder. Vanaf 1987 paraat voor de KWS. Vanwege hun 
buitengewone verdiensten voor de KWS heeft het bestuur 
besloten ook hen te benoemen tot lid van verdienste van de 
vereniging.

Uitreiking KWS Hoofdprijs 2019
Met deze prijs zet het bestuur jaarlijks een instantie of per-
soon in het zonnetje, die zich inzet voor de Sneekweek, maar 
niet direct bij de (wedstrijd)organisatie is betrokken.
Dit jaar werd de prijs uitgereikt aan Snakeware.
Het bedrijf dat meer dan 20 jaar als websitesponsor verbon-
den was met de KWS. Eind 2019 is in goed onderling overleg 
geconstateerd dat het voor beide partijen tijd is voor nieuwe 
kansen en nieuwe energie. 

Verkiezing bestuur
Bij het agendapunt verkiezing bestuur werd Marcel van der 
Kooi herkozen als 2e penningmeester van het bestuur. Jacob 
Boonstra neemt het stokje over van Piet Hibma, als 1e pen-
ningmeester van de vereniging. 

Stichting Skarsweagen
De voorzitter, tevens directeurvan Stichting Skarsweagen, 
meldt erg ingenomen te zijn met de nieuwe elektrisch 
varende pont. Een grote verbetering voor de bereikbaarheid 
van het Starteiland. Uiteraard moest het even wennen, maar 
wij zijn hier erg blij mee en biedt voor onze vereniging goede 
mogelijkheden om onze gastvrijheid optimaal in te vullen.
Sinds 2020 is de Bluewater app geïntroduceerd om het 
beheer van de haven gemakkelijker te maken. En voor KWS-
leden is er een regeling ingevoerd voor vaste seizoenligplaat-
sen. Op de site staat daarover meer.

Rondvraag en Sluiting
Van de rondvraag maakten Afke de Goede en Esther Poiesz 
dankbaar gebruik. Dit deden ze in de hoedanigheid van 
jubileumcommissie-lid. Want dit jaar staat de 50e Kleine 
Sneekweek en de 85e Sneekweek op het programma. En dat 
kan de KWS natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. De 
dames vermaakten de aanwezigen met een online kennisquiz 
over de Sneekweek. Het zal u niet verbazen dat de voorzitter 
en de secretaris van de vereniging er met de winst vandoor 
gingen in de vorm van een goede fles wijn.Mede door dit uit-
gebreide intermezzo kon de voorzitter iets later dan gepland 
iedereen bedanken voor de aanwezigheid en uitnodigen voor 
een drankje aan de bar. foto’s Eize Hoekstra
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foto’s Eize Hoekstra

Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag 2019Jaarverslag 2020

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 
Erevoorzitters/
Ereleden  5 5 5 5 3 5 
Leden  861 894 903 931 937 969 
juniorleden 62 63 70 71 67 72 
Jeugdleden 108 139 135 138 156 156 
Donateurs 66 63 64 67 68 68 
Totaal  1111 1164 1177 1212 1231 1268 
  – 4,5 % -1,1 % 2,9 % -1,5 % -2,7 % -3,1 %

    Bestuur

Op 9 maart 2020 hielden we onze algemene ledenvergadering in De Kajuit. Een 
week later kondigde premier Rutte de intellectuele lockdown in ons land af. Een 
ongelooflijk vreemd jaar volgde. Een paar wedstrijden konden verzeild worden. 
Gelukkig was er door de trainingen nog wat KWS reuring te beleven op het 
Starteiland. Dat was het dan ook. Er gebeurde dit jaar dus noodgedwongen 
meer achter de schermen dan ervoor. In dit verslag lees je er meer over.

De basisregels: was je handen stuk, nies in je elleboog, houd anderhalve meter 
afstand, schud geen handen, blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd drukte. We 
kennen ze uit het hoofd en ze zullen nog wel een tijdje nodig blijven. Ook als we 
het coronavirus Covid-19 onder de knie krijgen.

Ten tijde van het opstellen van dit jaarverslag zit uw secretaris op 
9 maart 2021, precies een jaar later dus,  woorden te schrijven die 
nog steeds te maken hebben met de corona pandemie. Gelukkig wel 
met dit verschil dat we perspectief hebben op een ‘normaal’ leven. 
We maken namelijk sinds eind januari 2021 allemaal deel uit van een 
nationaal vaccinatieschema. De prikkers, de locaties, de mensen zijn 
er klaar voor. Nu nog voldoende vaccins, aldus minister De Jonge. De 
beschikbaarheid van die vaccins en de naleving van de coronaregels 
is cruciaal voor wel of geen 85e Sneekweek in 2021. In welke vorm 
dan ook. Rond mei 2021 zal duidelijk worden of het verantwoord 
kan. We houden hoop. Want we zien er natuurlijk allemaal naar uit 
om elkaar weer te zien en te begroeten op het Starteiland.                                                                                       

Vanaf 6 april gingen alle maandelijkse bijeenkomsten van het be-
stuur online verder via Teams. Tijdens de zomermaanden fysiek in 
een ruim bemeten kantoorpand. En vanaf oktober weer online.
De hoofdlijnen van gesprek dit jaar waren:
 Uiteraard de coronamaatregelen en coronaprotocollen.  
 Ze vormden de rode draad. 
 En dan met name de zaken die wel doorgang konden  
 vinden. Dat betrof met name de trainingen voor de jeugd  
 en de Heropeningswedstrijden.
 De communicatie met de leden, wedstrijdzeilers,   
 vrijwilligers en de leden in coronatijd.
 De keus van een nieuwe website leverancier.
 Reactie op de gebiedsvisie De Potten.

In 2020 dus geen 85e Sneekweek. Net als vele andere Snekers bracht het 
dagelijks bestuur toch maar wel een bezoek aan het Starteiland op Hardzeildag 
op 5 augustus. In een anderhalve meter setting weliswaar. Yodi en Hans Vellinga 
van It Foarûnder hadden tafels in de verhuur en via de app konden bestellingen 
gedaan worden. Zij en wij maakten er het beste van.

Op de agenda voor 2021:
 onderzoek naar de wedstrijden in de Sneekweek door  
 de sectie wedstrijdzeilen.
 de introductie van de nieuwe KWS en    
 Sneekweekwebsite door WeFabric
 toekomstbeeld Sneekweek samen met de   
 stakeholders uit de stad.
 nieuwe leden en vrijwilligers
 de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen  
 (WBTR)

Ledenadministratie
Op 31 december 2020 telde de KWS in totaal 1111 leden. Deze zijn 
onder te verdelen in de volgende groepen: erevoorzitters/ereleden 
(5), leden (861), juniorleden (62), jeugdleden (108), KWS-kids (9) 
en donateurs (66). Het ledenaantal is sterker afgenomen dan de 
voorgaande jaren (-4,5%). KWS-kids is een nieuwe groep leden. Dit 
is de jeugd tot en met 9 jaar. De daling van het aantal jeugdleden 
is dus deels te verklaren door deze nieuwe groep.Bij bijna de 
helft van de opzeggingen werd aangegeven dat dit was vanwege 
het feit dat er niet meer werd gevaren en/of gezeild. Verder 
werd hoge leeftijd, gezondheid, verhuizing en heroverweging 
van lidmaatschappen als reden genoemd. De leden van de KWS 
wonen in heel Nederland. Verder wonen er enkele leden in België 
en Duitsland, Noorwegen en Engeland.

De sectie is verantwoordelijk voor het organiseren van 
wedstrijden. Om deze doelstelling te kunnen realiseren beschikt 
de KWS over een groot aantal vrijwilligers: comitéleden, juryleden 
en stand-by leden. Chris Burgers en Frans Gort bieden de sectie 
ondersteuning bij wedstrijdtechnische zaken en het opstellen van 
de wedstrijdbepalingen.

Terugblik 2020
In verband met COVID-19 zag het seizoen 2020 er anders uit dan we gehoopt 
hadden. In totaal zijn er slechts vijf wedstrijddagen geweest. Wel kijken we 
met veel enthousiasme terug op de winterwedstrijden die we begin 2020 
geïntroduceerd hebben en op de vele trainingen die er ondanks COVID-19 
hebben kunnen plaatsvinden. Eind augustus hebben we een extra evenement 
in het leven geroepen in de vorm van de herOpeningswedstrijden. Op die 
manier hebben we zoveel mogelijk KWS-leden in de gelegenheid gesteld 
om toch enkele wedstrijden te varen. Helaas waren we genoodzaakt om de 
wedstrijden die gepland stonden voor de zaterdag af te lassen in verband 
met te harde wind. De zondag was een prachtige zeildag. Daarnaast heeft in 
september het NK Spanker, Sailhorse en Efsix plaatsgevonden. Een prachtig 
driedaags evenement met wisselende weertypen. In 2020 waren er verder 
geen andere wedstrijden mogelijk. Een personele wisseling vond plaats binnen 
de sectie. Auke van der Werf is vanwege zijn werk naar het buitenland verhuisd 
en heeft daardoor afscheid genomen van de sectie. We hebben de sectie 
afgelopen najaar gelukkig weer kunnen versterken met Arjen Kort. 

Activiteiten 2021
Ook komend seizoen zal niet een normaal seizoen worden. De Paaswedstrijden 
2021 zijn vanwege corona afgelast. Toch kijken we vooral naar wat wel mogelijk 
is. We hebben daarom verschillende scenario’s uitgewerkt. Onze wedstrijden 
zijn onderhevig aan een vergunning van de provincie en eventuele additionele 
regelgeving van de gemeente. Het spreekt voor zich dat wij goed contact 
onderhouden met deze overheden om op tijd te anticiperen op versoepelingen 
van de maatregelen.  
Voor het komende zeilseizoen staan er in principe 35 wedstrijddagen op het 
programma. Naast het reguliere programma zijn de navolgende evenementen 
het vermelden waard:
 District Noord Kampioenschappen
 85e Sneekweek
 NK Pampus
 ONK Solo

Om de toekomst te garanderen voert de sectie een actief wervingsbeleid voor 
jonge en oudere comitéleden. Dit beleid werpt zijn vruchten af, want jaarlijks 
verwelkomt de sectie meerdere nieuwe comitéleden, stand-by leden en 
nieuwe jonge wedstrijdleiders. 

We hebben afgelopen maanden in zeven online-sessies gesprekken gevoerd met 
de klassenorganisaties. Tijdens deze sessies hebben we onder andere gesproken 
over hoe we de continuïteit van de wedstrijdorganisatie kunnen borgen door 
een nog grotere betrokkenheid van de verschillende klassenorganisaties 
en zeilers bij de KWS. We hebben afgesproken om de klassenorganisaties 
actief te benaderen met de vraag of ze ondersteuning kunnen bieden in de 
wedstrijdorganisatie. We hebben als sectie dit voorjaar een en ander verder 
uitgewerkt en gecommuniceerd met de klassenorganisaties. We hopen op 
een mooie kruisbestuiving tussen de KWS enerzijds en de klassenorganisaties, 
zeilers en andere zeilliefhebbers anderzijds. 
Geïnteresseerden kunnen via een elektronische leeromgeving van het 
Watersportverbond online certificaten behalen voor diverse facetten van de 
wedstrijdorganisatie. Voor vrijwilligers en zeilers die hierin geïnteresseerd 
zijn, bieden wij de mogelijkheid om aanvullende cursussen en opleidingen te 
volgen. Afhankelijk van de noodzaak en omvang van zo’n opleiding, draagt de 
KWS in een redelijke en billijke mate bij in de kosten.

Andere jaarrond activiteiten 

De sectie wedstrijdzeilen belegt over het gehele jaar maandelijks 
een reguliere vergadering waarin alle lopende zaken worden 
behandeld. De huidige sectie is een goed op elkaar ingespeelde 
ploeg waarin iedereen zijn takenpakket heeft. Naast deze reguliere 
vergaderingen zijn er de overleggen met:
 de klassenorganisaties
 de stand-by leden over onder andere de KWS 
 rescuetrainingen
 de wedstrijdleiders
 het Watersportverbond
De vijf geplande KWS Winter-clinics zijn vanwege corona niet 
doorgegaan. Wel spijtig omdat ze doorgaans door veel leden en 
geïnteresseerde wedstrijdcomitéleden uit het gehele land bezocht 
worden. 

   Sectie PR en Sponsoring 
Uiteraard ook voor de sectie PR en Sponsoring was 2020 een 
jaar ‘anders dan anders’. Toen in het voorjaar 2020 bleek dat 
de kans groot was dat de KWS weinig tot geen (zeil)activiteiten 
kon organiseren in de rest van het kalenderjaar is de sectie PR 
en Sponsoring in gesprek gegaan met al haar sponsoren. Samen 
met de sponsoren is er afgesproken, dat alle sponsorcontracten 
1 jaar doorschuiven ‘in de tijd’. Op deze manier hebben zowel de 
sponsoren als de KWS meer de kans om het maximale rendement 
uit de sponsor verbintenis te halen. 

De Sectie PR & Sponsoring is verantwoordelijk voor de 
- PR van de vereniging; 
- de werving, de selectie en het relatiebeheer van de sponsors;
- de website en de redactie ervan. 

In 2020 was de Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland de 
hoofdsponsor van de KWS. 
De co-sponsors :
 TVM
 Vrumona/Heineken
 Code Zero
 Snakeware
 Unilever
 Leeuwarder Courant 
 Zakelijk Gezeilschap der KWS. 

Ondanks het feit dat de Schuttevaerrace en de Sneekweek niet 
door konden gaan, waren Rederij Doeksen en MHB partners van 
de KWS. 

Sectie Wedstrijdzeilen
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Algemene Ledenvergadering

Omdat ‘live’ niet mogelijk was heeft de sectie meerdere malen, onder leiding 
van Robbert Evers, door middel van een ‘club filmpje’ de verbinding gezocht 
met de leden en de rest van de wereld. Onder andere tijdens de 1e ‘week 
Sneek’ van augustus (normaliter de Sneekweek). De filmpjes waren een 
enorm succes en werden duizenden malen beken op de KWS website en social 
media. Dit succes is een mooie ontwikkeling waardoor de verenging meer gaat 
communiceren via film.

Website
Na meer dan 20 jaar van zeer gewaardeerd ‘sponsorschap’ hebben Snakeware 
en de KWS samen besloten dat het voor beiden partijen tijd was voor ‘nieuwe 
kansen en avonturen’. De KWS bedankt Snakeware voor de jarenlange fijne 
samenwerking. Samen zijn we groot geworden. 

In de Sneker partij Wefabric heeft de KWS een prachtige vervanger gevonden. 
Eind 2020 werd er samen met het team sectie PR en Sponsoring en 
afgevaardigden van bestuur en de secties een start gemaakt met de ontwikkeling 
van twee nieuwe websites. De KWS-verenigingssite en de Sneekweeksite. Zo 
lang als nodig is zorgt Snakeware ervoor dat de ‘oude’ KWS website in de lucht 
blijft. We zijn bijzonder blij met deze mogelijkheid.

    Sectie beheer, materiaal en gebouwen
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 KWS-vlet, de verenigingsboten, de rubberboten maar 
ook de kranen voor het takelen van de wedstrijd(comité)boten.

Varende bezittingen
Regulier onderhoud- en reparatiewerkzaamheden vindt gedurende het seizoen 
plaats aan de sloep, stand-by rubberboten, de RsFeva’s, de Lasers, de 2.4’s, 
de Optimisten, de bokken. Door Covid zijn de activiteiten na de start in maart 
vrij snel overgegaan in een ruststand en zijn de activiteiten tot een minimum 
beperkt met zeer beperkte bezetting vanwege de geldende maatregelen.

Startschip:
Het startschip ‘de Roekoepolle’ heeft haar keuring certificaat binnen. De 
startmotor heeft een revisie gehad in Den Oever. Het toilet is in de winter 
voorzien van onderhoudsarme beplating. Beneden is een rail gemaakt voor 
ophanging van de boeien waardoor deze makkelijker te gebruiken zijn dan 
vanuit het ruiim.Het opknappen van de bovenverdieping is in verband met 
Covid on-hold gezet.

Stalling/Terrein:
Voor de Optimisten zijn stalen frames geplaatst waarop de Optimisten op hun 
kop op liggen en er door de kinderen zelfstandig vanaf gehaald kunnen worden 
en teruggelegd hetgeen in deze Coronatijd ideaal is en de trainingen gewoon 
door kunnen gaan zonder hulp van volwassenen. Komend voorjaar komen er 
standaard-blokken waar de masten met zeil en al ingestoken kunnen worden 

zodat de zeilers sneller kunnen starten met trainen en de spullen 
makkelijker compleet blijven. Er zijn door de Stichting Skarweagen 
extra betonplaten geplaatst ten behoeve van het neer leggen van 
de Whaley en misschien ooit een volgende. De platen moeten nog 
worden voorzien van een lier en rolblokken voor het op de wal 
zetten en opbokken van de Whaley.

Gebouwen
Wedstrijdcentrum:
Tweetal langdurige lekkages blijven ons plagen in het stormseizoen. 
Een oplossing hiervoor is in beraad. Het onderhouden van de 
vloerbedekking en in de jurykamer herstellen van het gat is on-
hold gezet in verband met Covid, uitvoering misschien najaar 
2021. Onderhoud lift is uitgesteld naar voorjaar 2021

Roerkoning:
Voor de Roerkoning staat op de planning om de vloerbedekking te 
vervangen door een kunststofvloer die beter bestand is tegen het 
vocht en vuil. Ook dit is even on-hold gezet. Onderhoud van de lift 
is uitgesteld naar voorjaar 2021

Algemeen
De AED’s zijn weer gekeurd en akkoord bevonden.

Klusdag
Door het verschijnsel lock-down en afstandsmaatregelen kon de 
geplande KWS-klus-dag in maart niet doorgaan. Voor 2021 zal het 
ook lastig worden om te organiseren. We houden deze actie voor 
2022 dus tegoed.

Vrijdagklusclub:  
De vrijdagklusklub klust normaal gesproken elke week 
aan de bezittingen van de KWS en Stichting Skarsweagen. 
Van reparatiewerk aan gebouwen, terrein en haven tot 
onderhoudswerk aan de vloot van de KWS. In 2020 was dat minder 
nodig en ook minder mogelijk. Hopelijk kan in 2021 de draad weer 
worden opgepakt door het volledige team van vrijwilligers. 

    Sectie jeugdopleiding en training

Dit afgelopen vaarseizoen had een vreemde en onzekere start, 
maar samen met de trainers van de KWS hebben de kinderen 
er het beste van kunnen maken. We hebben vele enthousiaste 
kinderen en hun ouders bij de pont naar het Starteiland mogen 
begroeten. 

Jeugdzeilen in de Optimist
Zoals heel veel activiteiten hebben we onze initiële planning voor 
het jeugdzeilen van de KWS een paar keer aan moeten passen. 
Het idee was om vanaf mei 8 zondagen trainingen te geven aan 
onze jongste Optimisten-jeugd. Helaas moest deze planning op 
de schop en vanaf juni konden de licht gevorderde kinderen het 
water op in de Optimisten. We zijn gestart met een groep van tien 
kinderen, die op zondagochtend aan het trainen zijn geslagen voor 
hun CWO-diploma’s

En later in juni mochten ook onze beginners het water op. In totaal hebben we 
dit seizoen ruim 70 kinderen op zondag mogen verwelkomen. De groep was 
verdeeld over de ochtend (10-13 uur) en de middag (14-17 uur) en 40 kinderen 
in totaal, hebben de Optimisten-5-daagse in de eerste en laatste week van de 
zomervakantie gevolgd. 

De ouders mochten niet mee naar het Starteiland en de Roerkoning bleef dicht. 
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. 

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 het 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 de Optimist en zodra het weer het toelaat, gaan we ook oefenen 
met omslaan en oprichten en hangen in de hangbanden. De meeste kinderen 
zijn dit jaar zelfs samen met hun trainer onder de omgeslagen boot gegaan. 
Om erachter te komen, dat je zelfs onder de boot kunt ademen. Met een 
zestal zeilers onder de vleugels van Thomas Westerhof is er tot december door 
getraind. En intussen is deze groep begin dit jaar alweer gestart met trainingen 
op de zondag.

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-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 84 kinderen 
gedaan. Sommige kinderen zijn gestart met CWO 1 en zitten al op CWO 3. In 
2021 starten we met de opleiding tot Zeilinstructeur/-trainer volgens het CWO 
systeem, waarvoor zich een mooie groep kandidaten heeft aangemeld.

Opti-squad
Verder is er een Opti-squad opgericht, dit is voor de gevorderde zeilers/
beginnend wedstrijdzeiler en geoefende wedstrijdzeilers. Ze hebben in 2020 
op de woensdagmiddag vele trainingsuren kunnen maken.

Flitsen
Op zaterdag 3 oktober hebben de Flitsen bij de KWS getraind met een mooie 
groep zeilers. Op zondag is er niet gezeild omdat er teveel wind stond. Met 
de training van zaterdag werd er ook getoetst of de Flitsen voor hun diploma 
CWO tweemansboot in aanmerking kwamen. Aan het einde van de training 
werd de traditionele Pake de Bruin wedstrijd gevaren waarbij de stuurman of 
vrouw wisselt met de bemanning. De bemanning stuurt dan in de wedstrijd. De 
diploma’s zijn per post aan de cursisten uitgereikt.

Rs Feva 2020 
Begin 2020 bestond het KWS RsFeva squad uit de volgende zeven 
teams:
 Bente Zuidema & Silke Zuidema
 Marleen Huisman & Ilse Jansma
 Dian Jansma & Suze Zijlstra
 Ilse Reitsma & Jibbe van Berkum
 Petra de Vos & Sam Swart
 Marijn Wijkstra & Huib Numan
 Minke van Berkum & Hugo Numan

De vaste trainers waren Tim Spek en Wiebrand de Vos. De Rs Feva’s 
teams deden mee aan de georganiseerde winterwedstrijden. 
De korte wedstrijdjes met de nabespreking met beeldmateriaal 
viel in de smaak bij de zeilers. In de voorjaarsvakantie zijn twee 
teams naar de buitenlandse RS Feva training in Bandol (Frankrijk) 
geweest. 

Vanaf 8 mei werden de trainingen hervat. In eerste instantie 
mochten alleen familieleden in één boot zeilen waardoor de 
teamsamenstelling bij een aantal teams tijdelijk wijzigden. Tim 
draaide een ochtend en een middagshift zodat er niet teveel 
zeilers tegelijk waren en er zoveel mogelijk teams konden varen. 
De voor- en nabespreking werd online gedaan. Later werd in de 
reguliere teams getraind en begin juli namen de teams deel aan 
de klassetraining op Loosdrecht. In de maand september was er 
een klassetraining op Muiderzand en later die maand werden er 
nog twee evenementen gevaren bij Medemblik. Het ONK en de 
U4. Bij het ONK deden deden 29 teams mee en Marleen en Silke 
zijn daar als 3e geëindigd. Petra & Sam werden 6e, Marijn & Huib 
13e, Minke & Hugo 16e en Ilse & Jibbe 28e. Ondanks het rare 
zeilseizoen een prima prestatie van de teams.

Vanaf 4 oktober is de nieuwe KWS Rs Feva squad van start gegaan 
met de volgende teams:
 Marleen Huisman & Silke Zuidema
 Petra de Vos & Sam Swart
 Ilse Jansma & Ilse Reitsma
 Marijn Wijkstra & Hugo Numan
 Huib Numan & Jibbe van Berkum
 Ayanna Troelstra & Djamilla Troelstra
 Sevenah Potma & Just van de Heuvel
 Vaste reserve Lourens Reiker

Deze teams hebben in het najaar tien trainingsdagen gemaakt met 
als afsluiter de zelf bedachte SNERT sprintwedstrijden. Dezelfde 
opzet als de winterwedstrijden en na afloop SNERT eten. Een 
mooie afsluiter van een raar seizoen waarbij het zeilen voor deze 
groep kinderen een prettige uitlaatklep was. 
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Algemene Ledenvergadering

Vanuit onze Stichtingen

Volwassenen 
Voor de volwassenen zijn er nadat de maatregelen werden verruimd vier 
avonden ingepland waarvan er drie avonden is getraind. Een dinsdagavond is 
niet doorgegaan vanwege de weersomstandigheden. Onder leiding van Marcel 
Vos is er gezeild in de Lasers met ongeveer vijf deelnemers per keer. We hopen 
in het komende seizoen met de nieuwe Lasers meer avonden te kunnen vullen 
met enthousiaste zeilers.

Aangepast Zeilen Sneek (SAZS)
In 2020 zijn door de Coronamaatregelen ook voor het Aangepast zeilen de 
meeste wedstrijden en evenementen afgeblazen. De 2.4 mR klasse heeft nog 1 
wedstrijd van de heropeningswedstrijden van de KWS meegedaan. Uiteindelijk 
heeft maar 1 zeiler de wedstrijd uitgevaren. 

De cursus voor nieuwe G-zeilers (zeilen voor verstandelijk beperkten) in 
de Valken met daaraan gekoppeld de deelname aan de Sneekweek kon 
niet doorgaan. Het Foppefonds heeft de sponsoring van dit project een 
jaar doorgeschoven. Bij deze groep was het niet doorgaan van de Special 
Olympics Nationale Spelen in Den Haag de grootste teleurstelling. 
De geplande kennismakingsmiddag met School Lyndensteyn (School voor 
Speciaal onderwijs in Beetsterzwaag) moest helaas afgezegd worden, net 
als alle Zeildagen in samenwerking met Sailability en de ‘opstapdagen’ 
voor de 2.4 mR klasse. 

Op 8 juli zijn de trainingsgroepen weer opgestart. Alle Coronamaatregelen 
die door de KWS waren opgesteld werden door onze groep zo strak 
mogelijk uitgevoerd, al ging het in het enthousiasme een enkele keer niet 
helemaal volgens de regels. De Roerkoning was dicht en omkleden moest 
zoveel mogelijk thuis.

Het doorgaan van de trainingen was vooral afhankelijk van de beschikbare 
vrijwilligers. Vrijwilligers die door vakantietijd of in verband met eigen 
Coronabeperkingen, niet beschikbaar waren. De woensdagmiddagtrainingen 
van de jongeren viel hierdoor helemaal in het water. De Hansagroep, zeilend 
in de Hansaklasse, Liberty en Valk, heeft vier keer de mogelijkheid gehad om 
te zeilen. De 2.4 mR heeft twaalf keer heel fanatiek kunnen trainen met vaste 
trainers Tjeerd van der Zee en Hessel Douma. De G-zeilers in de Valken,  konden 
zeven keer zeilen. 

Het materieel bestaat uit: een tillift met 
twee walpunten, drie trailers, acht 2.4 mR 
(waarvan één opknapper) en vijf Hansaklasse 
waarvan drie 303 (twee in bruikleen van 
Sailability); één 2.3 in bruikleen van Sailbility 
met servo (elektrische bediening) en één 
Liberty met servo. Daarnaast hebben we 
een eigen Valk en twee Valken in vaste 
bruikleen van Sail-a-Way. Bij het onderhoud 
van dit alles kunnen we nog wel wat 
vrijwilligers gebruiken. Dit jaar is er een SV 
14 met trailer aangeschaft, dit met behulp 
van diverse bij elkaar gespaarde donaties. 
Meer informatie over deze boot en waarom 
hij geschikt is voor aangepast zeilen: https://
scheepstimmerman.nl/2018/01/31/sv-14-
zeilboot-voor-mensen-met-een-beperking/
   

1. Skarsweagen

Bestuur 
De stichting is verantwoordelijk voor het beheer van het Starteiland en de 
daarbij behorende voorzieningen zoals havens en ponten. Het dagelijks 
bestuur (directie) wordt gevormd door Karst Doevendans en Ko Otte. De raad 
van commissarissen(rvc) bestaat uit:Marcel van der Kooi , Klaas Weissenbach 
namens de KWS en Peter de Jong namens de gemeente Súdwest-Fryslân. 
Binnen de directie is Karst Doevendans verantwoordelijk voor de beleids -en 
bestuurlijke zaken, terwijl Ko Otte de operationele aansturing van de haven en 
onderhoud voor zijn rekening neemt.

Havenbeheer en beheer Starteiland
Stichting Skarsweagen heeft voor het 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. Als gevolg 
van de Covid pandemie kon de haven, het toiletgebouw en het havenkantoor 
pas op 31 mei open. Het wedstrijdcentrum en de Roerkoning zijn nagenoeg het 
gehele jaar gesloten geweest.

Blue Waterapp
Passanten en KWS-leden konden voor het eerst betalen via de Blue Waterapp, 
een soort van parkeerapp. Het betaalsysteem is volledig coronaproof. Je hoeft 
niet meer naar het havenkantoor. Maar je kan ook met de pin betalen bij de 
boot of in het havenkantoor. 
Het was voor zowel de havenmeester en de gasten even wennen,maar door 
de corona was het fijn dat men op afstand kon betalen. Voor het gebruik 
van het systeem zijn alle boxen nu van een nummer voorzien. Wij hebben in 
verband met corona dit jaar geen abonnementen uitgegeven. Wel was er een 
voordeelregeling voor de KWS-leden. Na zestien betaalde overnachtingen kon 
men daarna gratis liggen in onze haven. Ondanks dat er bijna geen evenementen 
konden doorgaan was de haven gedurende het jaar goed bezet, met circa 3.500 
overnachtingen. Overnachtingen van veel nieuwe gasten. Het aandeel KWS’ers 
begrijpelijkerwijs wat minder dan anders. 

Groot onderhoud /investeringen
Het planmatig groot onderhoud wordt conform schema uitgevoerd 
in samenwerking met de gemeente Súdwest-Fryslân (SWF). Er is een 
walbeschoeiing in de nieuwe haven nabij de Starttoren (tot de eerste 
middensteiger) vernieuwd. Dit was feitelijk de oude wal van het Kolmeersgat. De 
walbeschoeiing  nabij de brug in de oude middenhaven is vernieuwd. Verder is 
de rotte gording bij de jollensteiger vlakbij het toiletgebouw vernieuwd. Nieuwe 
stalen dukdalven zijn aangebracht aan de noordkant van het eiland en zijn rotte 
meerpalen omgedraaid zodat er weer grote vrachtschepen of rondvaartboten 
tegen aan kunnen aanmeren. Op de T-steiger tegenover toiletgebouw was al 
40 meter van nieuwe langsliggers voorzien. In februari/maart 2021 wordt het 
restant van 80 meter vernieuwd met kunststof steigerplanken. In het begin van 
het jaar is een nieuwe trailerhelling nabij de Roerkoning gerealiseerd. Hierbij 
zijn tevens nieuwe stelconplaten aangebracht. 
Het Starteiland ziet er verzorgd uit met dank aan de gemeente, havenmeester 
en de vrijwilligers van de vrijdagploeg.

Starteiland Groen
Stichting Skarsweagen heeft in 2018 veel geinvesteerd 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. We hebben 72 
zonnepanelen op het toiletgebouw gemonteerd met een 
opbrengst van 21.000 kW/h ten behoeve van de havens, zestien 
panelen voor het toiletgebouw met een opbrengst van 4.800 
kW/h, 38 panelen voor de Roerkoning met een opbrengst van 
11.400 kw/h en zestien panelen voor het ponthuisje met een 
opbrengst van 4.800 kw/h. Bovengenoemde investeringen zijn 
snel weer terugverdiend. Men kan ons met recht een Groene Club 
noemen.

Pont
In 2019 is de nieuwe elektrische pont de ‘Sweagen’ - gebouwd 
door SRF uit Harlingen - in de vaart genomen. In 2020 zijn de 
laatste kinderziekten opgelost en heeft de pont vrijwel zonder 
storingen gevaren. Wij hebben inmiddels het definitieve certificaat 
van de Scheepvaartinspectie ontvangen en bij een door de 
Rijkswaterstaat uitgevoerde controle bleken alle scheeppapieren 
en veiligheid aan boord goed op orde.

   2. 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.

   3. Zakelijk Gezeilschap 
Het Zakelijk Gezeilschap staat bekend om haar aansprekende 
ontmoetingen. En juist dat, elkaar treffen, was door de pandemie 
in 2020 niet mogelijk. De activiteiten van het Zakelijk Gezeilschap 
stonden letterlijk ‘stil’ op alle fronten. In overleg met het bestuur 
van de KWS is daarom besloten om in 2020 geen sponsorafdracht 
te doen. Contributie is in dit coronajaar dan ook niet geïnd bij 
haar gezeilschapsleden. Een aantal door de pandemie ‘getroffen’ 
leden (die hierdoor overwogen hun lidmaatschap op te zeggen) is 
gevraagd om dit nog een jaar kosteloos aan te zien. 
Een aantal prachtige roestvast stalen bankjes op het Starteiland 
zijn in opdracht van het Gezeilschap geproduceerd en geplaatst. 
Hiervan is nog niet veel gebruik gemaakt. Hopelijk brengt 2021 
beterschap.
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Wij geloven in de kracht van verenigingen. Graag helpen we om ambities te

realiseren waar we kunnen. Dat doen we niet alleen met geld, maar ook door het

inzetten van onze kennis en ons netwerk.

Rabobank: trotse hoofdsponsor van de KWS

voor de
zeilsport.

Wij doen mee
uit passie 


