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ZAKELIJK GEZEILSCHAP  DER KWS 
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Beste lezer,

Na twee jaar een aangepast programma als 
gevolg van de coronapandemie konden we 
nagenoeg ons gehele programma van zeil-
wedstrijden en trainingen organiseren. Wat 
hebben we met ons allen weer kunnen ge-
nieten van de watersport en met als hoog-
tepunt dat we eindelijk de 85e Sneekweek 
konden organiseren. Een volle haven in de 
Sneekweek en weer de vertrouwde dyna-
miek en gezelligheid op het Starteiland.

Van de voorzitter
Tijdens de evenementen merkten we ook 
dat iedereen het weer fijn vond elkaar weer 
te ontmoeten op het starteiland en te genie-
ten van de trainingen en wedstrijden. Om de 
gezelligheid te stimuleren hebben we dit jaar 
ook tijdens onze clubwedstrijden borrels ge-
organiseerd die goed werden bezocht door 
onze zeilers en leden.

Na de lancering van onze nieuwe website 
hebben we er voor gekozen om de com-
municatie over onze activiteiten wat meer 
via online media te doen omdat we hiermee 
goed op de actualiteit kunnen inspelen. Het 
KWS Journaal wordt nu twee keer per jaar 
uitgebracht. Aan het begin van het seizoen 
en aan het einde van het seizoen. In dit num-
mer volgt dan ook een uitgebreide terugblik 
van het afgelopen seizoen en mooie inter-
views met dank aan ons fantastische redac-
tieteam.

Verderop in het blad praten we u bij over de 
laatste ontwikkelingen op het Starteiland. 

Voor het nieuwe jaar is de planning voor de 

zeilwedstrijden en trainingen alweer rond 
en staan naast ons reguliere programma 
het NK Pampus en Zestienkwadraat op het 
programma. Ook gaan we een klassenevene-
ment voor de Hansaklasse houden als voor-
bereiding op het WK Hansa wat we in 2024 
mogen organiseren.

Mooi te zien dat door de secties en door 
ons vrijwilligersorganisatie er weer hard en 
enthousiast wordt gewerkt aan een mooi 
watersportseizoen. We kunnen niet wachten 
om het eerste startsein te geven en laat de 
winter maar snel voorbij gaan.

Wij hopen op 8 januari  weer onze jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie te organiseren. Helaas 
niet op de vertrouwde locatie maar deze 
keer bij de Walrus. Wij hopen u daar te mo-
gen begroeten.

Voor nu wens ik u alvast een voorspoedig en 
vooral een gezond 2023. Veel lees plezier.

Uw voorzitter
Karst J. Doevendans
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tekst en foto’s Henk Huijsman

Aan boord bij
Politievaartuig P64 

Reportage

Beide schippers op de P64 zijn 
bij het eerste contact gelijk en-
thousiast als ik ze vraag voor een 
interview in het kader van onze 
rubriek ‘Aan boord bij”. Echter het 
maken van een afspraak is nog 
niet zo eenvoudig. De twee zijn 
druk bezet, want naast het varen 
op de P64 doen ze nog veel andere 
werkzaamheden.

Certificaat nodig. Deze cursus duurt een aantal weken en 
wordt lang niet door alle cursisten met zo’n certificaat 
afgesloten en alleen daarmee mag men op de waterscooter 
varen. Het is dan ook een speciaal dingetje om met snelheden 
van rond de 120 km/u over het water te scheren.”

Ogen en oren
De waterscooters worden gebruikt om overtreders in snelle 
boten te kunnen achterhalen maar kunnen ook overal in de 
provincie snel ter plaatse te zijn. Ze zijn de vooruit gestuurde 
‘ogen en oren’ van het korps. Eenmaal ter plaatse kunnen ze, 
indien nodig, eerstehulp verlenen en nemen ze de situatie op 
zodat de later aankomende collega’s gelijk gestructureerd aan 
het werk kunnen. “De waterscooters zijn een prachtig middel 
om ons snel te kunnen verplaatsen zonder dat ze veel overlast 
veroorzaken”, vertelt Nolke. “Ze geven nagenoeg geen golfslag 
en ook de geluidsoverlast is minimaal.”

Het kantoor
We zitten aan boord van de P64 met een vers kopje koffie 
en Joost heeft voor de gelegenheid een heerlijke taart 
meegebracht. De P64, voor veel KWS-ers vooral bekend van 
de vlootschouw waar het schip altijd een prominente plek 
inneemt in de Kolk.

Nolke: “Ja wij zijn ook vaartrainers op de snelle boten van de 
Politie. Wij trainen schippers van zowel de Regio-Politie als 
de schippers van de Landelijke Eenheid Noord-Oost.” “Naast 
de trainingen van al deze mensen geven wij ook de jaarlijkse 
terugkom trainingen”, vult zijn collega Joost aan. 
In onze regio maakt de politie naast de P64, met standplaats 
Terherne, en de P85 met standplaats Harlingen, ook gebruik 
van een aantal snelle boten. Dit zijn Stormers, RIB’s en 
Waterscooters. 

Snelle boten
“Deze trainingen zijn essentieel voor het werk op het water, 
de schippers moeten ook met de aluminium Stormers op 
een verantwoorde manier langszij van een jacht kunnen 
komen, aan schades heeft niemand iets”, vervolgt Joost. “ 
Wij leren ze om onder alle omstandigheden met de boten 
te manoeuvreren. Als schipper op een politieboot liggen je 
vaarkunsten vaak onder een vergrootglas, daar leren we de 
collega’s mee om te gaan.”

Speciaal dingetje
Zijn de Stormers en de RIB’s snel, de waterscooters zijn nog 
vele malen sneller. Joost: “Voor het varen op een waterscooter 
is een speciaal daarvoor te behalen Vaar Bekwaamheids 

Centraal in het vaargebied
Was de vaste ligplaats voorheen aan de Houkesloot, 
tegenwoordig is de haven van Rijkswaterstaat in Uitwellingerga 
de uitvalsbasis. “We liggen daar meer centraal in ons 
vaargebied” aldus Nolke. “De P64 wordt namelijk vooral 
gebruikt voor controles bij de beroepsvaart. Te denken valt dan 
aan Vaartijdenbesluit, belading, bemanningen en benodigde 
diploma’s/certificaten en niet te vergeten de alcohol controles. 
Een sprekend voorbeeld daarvan is de, nog niet zo lang 
geleden, aanvaring van een vrachtschip met de sluizen van 
Terherne. Na controle bleek er alcohol in het spel te zijn.

“Kijk” zegt Nolke,”Ook dit is één van de voordelen van dit 
schip. Wij hebben een ademanalyse apparaat aan boord. 
Moesten we vroeger een persoon die wij verdachten van een 
te hoog alcohol promillage over het water en een opgeroepen 
collega via de weg naar een bureau brengen, nu kunnen wij 
dat zelf afhandelen. Zo wordt het schip ook gebruikt bij grotere 
controles voor de watersport. Wij gebruiken het schip dan als 
kantoor zodat we zaken snel en kordaat kunnen afhandelen. 

Bij die grotere controles bij de watersport wordt dan veel en 
vooral goed samen gewerkt met de regio politie en de mensen 
van Rijkswaterstaat. Controles vinden dan plaats op het water 
door middel van de snelle boten. Eventuele verbalen kunnen 
dan direct worden afgehandeld op de P64.

Leden van het Koninklijk Huis
Als de koning en koningin of een ander lid van het Koninklijk 
Huis zich op of rond de wateren van het werkgebied bevindt 
is de P64 ook ter plaatse. De vaste bemanning wordt 
dan aangevuld met leden van de Dienst Koninklijke en 
Diplomatieke  Beveiliging, de DKDB. 

Een ruim takenpakket wat je niet altijd koud laat.
Aan het einde van het gesprek met deze twee bevlogen 
mannen, die beiden een deel van hun vrije dag opofferden 
voor dit gesprek, stel ik de vraag die mij al die tijd al op 
de lippen ligt: “jullie hebben veel apparatuur aan boord, 
bijvoorbeeld de sonar en een warmtecamera om bijvoorbeeld 
slachtoffers op te sporen.  Wat gebeurt er met je als je een 
verdronken persoon opspoort?”

Joost: “Wij werken alle twee al 25 jaar bij de politie, de ene 
keer heb je een ‘opvoedend’ gesprek met een puber die veel 
te hard vaart zonder vaarbewijs en de andere keer heb je te 
maken met een ongeval. Het is een deel van je takenpakket. Bij 

de puber hoop je dat die het meeneemt in zijn of haar gedrag 
en bij een ongeval, met in het slechtste geval met dodelijke 
afloop, ben je er voor de familie. Hoe mooi is het om die 
mensen bij te staan en te helpen bij de eerste verwerking van 
het leed. Dat is nou precies waarom wij bij de politie werken.”

Eén ding is mij wel weer duidelijk geworden, politieman 
of -vrouw zijn is veel meer dan alleen maar een bonnetje 
schrijven. Het zijn ‘mensenmensen’ met een groot gevoel voor 
rechtvaardigheid die altijd klaar staan als het nodig is, op en 
rond het Sneekermeer, maar ook op de Waddenzee.           

“De ene keer heb je een 
‘opvoedend’ gesprek met 
een puber, de andere 
keer heb je te maken met 
een ongeval

Werf: Damen Shipyards Gorinchem
Type:  Stan Patrol
Lengte: 19,77 m
Breedte: 5,27 m
Diepgang 1,40 m
Voortstuwing: 2 x Volvo 700 pk
Boegschroeven 2 x 160 pk
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Verenigingsinfo

Op 2 augustus 2022 overleed onze 
Panschipper en oud-voorzitter van de 
NNWB, Jaap Brinksma, op de respectabele 
leeftijd van 87 jaar.

In 1997 werd hij benoemd tot 
Panschipper vanwege zijn verdiensten 
voor de watersport in de brede zin. Bij 
zijn benoeming was de in Lutkewierum 
geboren Brinksma tien jaar voorzitter van 
de Noord Nederlandse Watersport Bond 
(NNWB), een organisatie die negentig 
watersportverenigingen in Noord- 
Nederland overkoepelde.

Door zijn inzet werden onenigheden 
tussen de NNWB en het Koninklijk 
Nederlands Watersport Verbond (KNWV) 
uit de wereld geholpen. Onder zijn bewind 
bij de NNWB werd een eigen secretariaat 
met betaalde kracht gerealiseerd in 
Bolsward. Daarnaast was hij voorzitter van 
het watersportberaad, een landelijke club 
waarin alle belangenorganisaties waren 
vertegenwoordigd.

Op 26 september overleed onze 
Panschipper en oud-voorzitter van het 
KNWV, Evert Lagerweij op de respectabele 
leeftijd van 89 jaar.

Evert Lagerweij is in 1932 in Utrecht 
geboren. Hij is er opgegroeid en heeft 
er gestudeerd en heeft er nagenoeg 
altijd gewoond. De laatste jaren van 
zijn werkzame leven was hij hoogleraar 
veterinaire anesthesiologie aan de 
universiteit van Utrecht en woonde hij in 
Bunnik.

Lagerweij was niet echt opgegroeid met 
de watersport maar toen hij tijdens de 
oorlog zijn eerste vaartochtjes over de 
Loosdrechtse Plassen had gemaakt kreeg 
hij de smaak van het zeilen te pakken. 
Vanaf 1951 is hij intensiever met de 
watersport in aanraking gekomen, hij 
werd toen namelijk instructeur bij de 
Eerste Friesche Zeilschool in Sneek van 
Anneke en Heppie Stam. Hij heeft in zijn 
jonge jaren meegedaan in de Sneekweek 
in de schouw en niet zonder succes. 

In Memoriam Prof. Dr. Evert Lagerweij

In 1985 werd hij benoemd tot voorzitter 
van het KNWV, nadat hiervoor jaren 
secretaris van de Nederlandse Vereniging 
van Kustzeilers was geweest. Onder zijn 
voorzitterschap heeft hij ervoor gezorgd 
dat in 1989 de slepende controverse 
tussen de NNWB en het KNWV werd 
beëindigd. Negentig noordelijke 
watersportverenigingen het KNWV 
keerden, na een contributieverhoging, het 
verbond de rug toe om onder de vlag van 
de Noord Nederlandse Watersportbond 
(NNWB) te zeilen. De KWS was toen 
één van de weinige verengingen die wel 
aangesloten bleef bij het KNWV omdat 
de Sneekweek anders zijn internationale 
karakter zou verliezen. Bij de opening van 
de vijfenvijftigste Sneekweek in 1990 werd 
hij tot Schipper in de Orde van Sneker Pan 
benoemd om de goede band tussen de 
KWS en het watersportverbond kracht bij 
te zetten. 

Hij was een behendige bestuurder, 
met veel humor, die ervoor zorgde dat 
samenwerking tussen de noordelijke 
verenigingen en het KNWV weer 
goed op gang kwam en de noordelijke 
watersportverenigingen onder het KNWV 
konden blijven zeilen.

Evert Lagerweij was ook bijzonder trots 
dat later de NNWB volledig is opgegaan 
in het Watersportverbond en dat het 
Watersportverbond weer het orgaan 
was voor alle watersporters en zeilers. 
Tijdens de jaarvergadering van het 
Watersportverbond was hij als erelid altijd 
een graag gehoorde spreker waar hij met 
een optimistische blik  naar de watersport 
kon kijken.

Ook was hij een trouwe gast tijdens 
de Sneekweek en onze jaarlijkse 
bijeenkomsten van de Panschippers en 
kon hij het vaak niet laten even op zijn 
kenmerkende wijze het woord te voeren.
Wij zullen zijn prominente aanwezigheid 
missen maar zullen zijn inzet voor de 
watersport niet vergeten.

Zijn passie voor de watersport kwam 
niet voort uit actief zeilen, maar de witte 
zeilen bekoorden hem echter dusdanig 
waardoor hij zich bestuurlijk voor de 
watersport inzette.

Brinksma behartigde de belangen van 
de noordelijke watersport om een goede 
manier waarbij zijn kenmerkende rustig 
manier van optreden vaak werd geroemd. 
Een van de grote projecten waar hij in 
zijn bestuursperiode een belangrijke rol 
heeft gehad met de NNWB, is de realisatie 
van Middelsee Route als onderdeel van 
het Friese Meren project. Alle bestaande 
bruggen werden op een doorvaarhoogte 
van 2,50 meter gebracht, vaarten werden 
verdiept en waar nodig verbreed. De 
prachtige Middelsee Route tussen Sneek, 
Leeuwarden, Franeker en Bolsward 
is uitgegroeid tot een icoon voor de 
recreatieve watersporter.

Onder zijn voorzitterschap was er altijd 
een goede samenwerking tussen de 
NNWB en de KWS. Mede door zijn inzet 
is de noordelijke watersport goed op de 
kaart gezet en zullen we hem missen in 
het watersportlandschap.

Op 28 september 2022 overleed oud-
Pampuszeiler en Sneekweekrecordhouder 
Jan Pier Eringa op 82-jarige leeftijd. Jan 
werd geboren in Sneek en was jaren 
eigenaar van familiebedrijf Eringa Mode in 
Sneek. Naast het werken in het prachtige 
familiebedrijf aan de Oosterdijk was hij 
vooral een groot liefhebber van de sport 
zoals volleybal maar bovenal zeilen.

Jan Eringa was een trouwe deelnemer 
aan onze zeilevenementen op het 
Sneekermeer en ruim zestig Sneekweken 
gevaren in verschillende klassen.

De liefde van het zeilen voor het water en 
het zeilen had hij van huis uit meegekregen. 
Zijn vader had een 16m2 zodat ze van 
jongs aan konden kennismaken van de 
watersport. Op 13-jarige leeftijd kreeg 
hij een Pluis, die als bouwpakket werd 
afgeleverd in het atelier.  Deze werd tussen 
de kleermakers afgebouwd. De Koninklijke 
Zeilvereniging Sneek had vier Pluisjes 
zodat hij samen met onder andere Rienk 
Alberda veel oefende. De vaste route was 

Op 20 maart 2022 is onze weerman Piet 
Paulusma op 65-jarige leeftijd overleden. 

Paulusma begon zijn carrière als weerman 
in 1985 bij Omrop Fryslân. Sinds september 
1996 bracht hij voor SBS6 dagelijks Piets 
Weer vanaf een wisselende locatie in het 
land. Na 23 jaar maakte hij de overstap 
van SBS6 naar omroep MAX. In januari dit 
jaar werd Paulusma benoemd tot Ridder 
in de Orde van Oranje Nassau vanwege 
zijn inzet voor Friesland en talloze goede 
doelen. 

Hij was ruim twintig jaar betrokken bij de 
KWS als weerman en in het bijzonder bij 
de Sneekweek. Hij was altijd beschikbaar 
om onze wedstrijdleiders te voorzien van 
goede adviezen bij opkomend onweer 
of harde wind zodat wij de wedstrijden 
op een veilige manier konden verzeilen. 
Ook verzorgde hij cursussen voor onze 
wedstrijdleiders en heeft hij vaak lezingen 
gegeven voor onze leden.

Al die jaren kwam hij tijdens de Sneekweek 
met zijn Tv-ploeg naar het Starteiland om 
zijn weerpraatje te doen. Uiteraard altijd 
met als afsluiting het bekende ‘Oant 
moarn’.

In Memoriam Piet Paulusma
Van 2008 t/m 2012 maakte hij met de SBS 
het Sneekweekjournaal wat een inkijkje 
gaf in de Sneekweek en ons ook veel 
naamsbekendheid heeft gegeven. 

Paulusma was een ware ambassadeur 
voor onze vereniging, de Sneekweek maar 
vooral voor de zeilsport in de meest brede 
zin. Het mooie was dat hij altijd joviaal en 
zeer toegankelijk was. Hij genoot ervan 
om te gast bij ons te zijn. 

Het was niet voor niets dat hij vaak 
bij ons de prijzen uitreikte tijdens de 
prijsuitreiking van de Sneekweek en na 
afloop opging in het feestgedruis. Het was 
dan ook zeer bijzonder dat als eerbetoon 
aan Piet zijn dochter Martsje dit jaar de 
Sneekweek hoofdprijzen uitreikte.

Wij zullen Piet zijn aanwezigheid en goede 
weeradviezen en zijn ‘Oant moarn’ missen 
tijdens onze evenementen.

dan rondje Starteiland en Potten. In 1954 
zeilde Jan zijn eerste Sneekweek.

Na zijn diensttijd liet hij van zijn 
opgespaarde soldij een prachtige 
Vrijheid met nummer 1060 bouwen bij 
jachtwerf joh. van der Meulen. Na een 
paar jaar kocht hij een snellere romp die 
hij vervolgens liet afbouwen door Rienk 
Alberda tot Vrijheid 1395.

Na de Vrijheid heeft hij een Valk met 
nummer 663 laten bouwen maar die 
moest hij weer snel van de hand doen 
omdat hij een huis ging kopen in de 
Offingawier en daar geld voor nodig had. 
De zaken gingen goed, hij miste het zeilen 
en liet daarom snel weer een nieuwe Valk 
bouwen met nummer 760. 

Lichamelijk lukte het niet meer in de Valk 
te zeilen, maar Jan kon niet zonder de 
zeilsport en liet een prachtige Pampus 
bouwen bij Lamme in Loosdrecht, de 372. 
Hierin heeft Jan een kleine dertig jaar in 
gevaren, veelal samen met zwager Wijtze 

de Boer. Hij werd later aan Onno Zweep 
verkocht onder de voorwaarde dat Jan 
hem in de Sneekweek mocht gebruiken. 
Jan kon niet zonder de Pampus en heeft 
later de Pampus 421 gekocht en heeft 
uiteindelijk in 2019 hem verkocht omdat 
hij met zeilpensioen ging. Jan was een 
fanatieke zeiler die vooral zeilde onder de 
Olympische gedachte. Hij genoot intens 
op het water, maar op de wal zorgde hij 
voor gezelligheid en reuring. 

Wij zullen de zijn aanwezigheid en 
betrokkenheid tijdens onze evenementen 
op en rond het Starteiland missen.

In Memoriam Jan Pier EringaIn Memoriam Jaap Brinksma
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Verenigingsinfo

De Optimisten Squad traint het 
hele jaar door op de zondagen 
en in de zomerperiode ook op de 
woensdagmiddagen. Hoofdcoach Rob 
Sepers begeleidt de squad, die bestaat 
uit zo’n vijftien zeilers tussen de 8 en 
14 jaar. De zeilers gebruiken tijdens de 
trainingen veelal de Optimisten van de 
KWS, waardoor ze snel het water op 
kunnen voor veel trainingsuren. Sommige 
zeilers zijn net ingestroomd vanaf het 
CWO-programma, terwijl andere zeilers 
dit jaar onder andere de DYR en de U4 hebben gevaren. Het 
niveauverschil zorgt er juist voor dat de zeilers veel van elkaar 
leren en elkaar juist helpen met beter worden. 

Altijd een gediplomeerde trainer
De kinderen die het CWO-programma volgen, kunnen na 
het behalen van hun CWO 2 diploma doorstromen naar de 
Optimisten Squad. Hier maken ze kennis met het varen van 
wedstrijdjes, leren ze wat er nog meer bij het zeilen komt 
kijken en varen ze met leeftijdsgenoten. Als een team nemen 
de kinderen deel aan de combi-wedstrijden in de regio 
Noord en gaat er een aantal deelnemers gezamenlijk trainen 
op het IJsselmeer. Er is altijd een gediplomeerde trainer bij 
de kinderen, die vaak zelf ook begonnen is in de Optimist. 
Ook begeleidende ouders zijn een hele grote hulp bij deze 
Optimisten Squad. 

RS Feva Squad nieuw leven ingeblazen
Groeien de kinderen uit de Optimist? Dan is er binnen het 
winterprogramma de mogelijkheid om door te varen in de 
RS Feva. Deze tweemans zwaardboot met gennaker is ook 
populair onder de kinderen die vaker in de Flits varen. De 
RS Feva Squad is dit jaar nieuw leven ingeblazen, nadat de 
meeste kinderen hieruit doorgestroomd zijn naar de 29-er. 
De kinderen die nu in de RS Feva varen, wisselen door, ze 
hebben geen vaste taak aan boord. Op deze manier leren ze 
gelijk de verschillende ‘functies’ aan boord te beoefenen. 

Sommige stuurlieden uit de Flits moeten wennen aan het 
bemannen, maar ook hierin wordt iedereen begeleid en 
helpen ze elkaar. De KWS beschikt over drie eigen RS Feva’s, 
waarvan de kinderen het eerste jaar gebruik kunnen maken. 

Willen ze hiermee door gaan, dan is een eigen boot een 
gewenste volgende stap. 

Ook op het IJsselmeer
Zoals al eerder genoemd zijn veel kinderen uit de RS Feva 
doorgestroomd naar de 29-er. Deze tweemans zwaardboot 
met gennaker en trapeze is voor de iets oudere kinderen 
met behoorlijke zeilervaring. Naast de trainingen op het 
Sneekermeer, wordt ook veel gevaren op het IJsselmeer. Ook 
gaat deze groep naar wedstrijden door het hele land. Sinds 
dit najaar is een team van de KWS 29-er toegetreden tot het 
NTT (Nationaal Talenten Team) van het Watersportverbond. 
Desondanks blijven zij ook trainen op het Sneekermeer.

Eer en sfeer
Op de zondagen van de wintertrainingen (als het weer het 
toe laat), is het dus een gezellige drukte op het Starteiland. 
Iedereen helpt elkaar. Naast al deze drukte van de jeugd, 
hebben we deze winter ook de winterwedstrijden op het 
programma. Niet alleen jeugdklassen kunnen hieraan mee 
doen, maar ook de ILCA’s (voorheen Laser), Solo, O-jol 
en andere geïnteresseerden. Omdat het geen officiële 
wedstrijden vanuit de KWS zijn, wordt er gevaren om de eer 
en de sfeer en het is de bedoeling dat er per wedstrijddag 
zo’n drie wedstrijdjes gevaren worden. Ouders helpen hierbij 
als starters, jury, coach en welke begeleiding er nog meer 
nodig is. De gezelligheid helpt natuurlijk erg mee bij het laten 
slagen van deze wedstrijdserie. 

Helaas hebben we in Nederland wel eens te maken met 
minder goed weer, dus wordt voor elke training bekeken of 
het veilig genoeg is om de kinderen het water op te laten 
gaan. Hierdoor hebben we wel een paar keer de dag moeten 
afgelasten, maar wat in het vat zit…. 

Zeilen vanuit huis
Niet getreurd, zelfs dan kan er droog geoefend worden 
met zeilen. Rob Sepers geeft op dinsdagavonden theorie-
sessies aan de jeugd. Level 1 voor kinderen die beginnende 
wedstrijdzeilers zijn en level 2 voor de gevorderde 
wedstrijdzeilers. Deze sessies zijn online, waardoor er ook 
vanuit huis ‘gezeild’ kan worden. Bij het schrijven van dit stuk 
zijn de eerste sessies geweest en is er al veel geleerd. Wellicht 
kunnen we dit aanbod uitbreiden voor de volwassen zeilers. 
Nog deelnemen als jeugdzeiler aan deze online trainingen? 
Opgeven kan via Manage2Sail, net als voor het meevaren van 
de winterwedstrijden.

En voor het nieuwe seizoen? Dagelijkse trainingen voor de 
jeugd en volwassenen staan er op de planning. De precieze 
indeling volgt nog, dus houd de website in de gaten. Heb 
je interesse om de jeugd te begeleiden? Neem dan gerust 
contact op met Betty Gietema of Rob Sepers, die dit 
coördineren. 

Het zeilseizoen van de KWS jeugd 
houdt niet op in september. Ster-
ker nog, we gebruiken de zondagen 
volop om de jeugd aan het zeilen 
te houden tijdens de winter. Er 
zijn trainingen van de Optimisten 
Squad, de RS Feva Squad is nieuw 
leven in geblazen, de 29-ers trainen 
wekelijks en we zijn gestart met de 
winterwedstrijden. Ook bij slecht 
weer kunnen onze jeugdzeilers zich 
vermaken met zeilen: we bieden 
tweewekelijkse theorie-trainingen 
aan op verschillende niveaus.

Jeugdzeilen door de winter
Eer en sfeer

Tekst en foto’s Sandrine Röell
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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

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.

UNILEVER0298_93x136,5.indd   1 15-01-18   16:58
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Tekst Gerhard Bouma
Foto’s  Eize Hoekstra en anderen

Foto Sneek.nl 

Nieuwe wedstrijdleiders

Verenigingsinfo 

Het zal deelnemers aan de zeilwedstrijden op het Sneekermeer niet ontgaan 
zijn, nieuwe - vaak jonge - gezichten op het Startschip en op de toren. Soms 
waren er zelfs wedstrijdleiders en vrijwilligers van andere verenigingen 
in touw. Het geeft aan dat de KWS actief bezig is om ervoor te zorgen dat 
wedstrijden ook in de toekomst gewoon door kunnen gaan. Benieuwd naar 
de plannen en ontwikkelingen zochten we Johan en Dina Schurer op.

“We zagen de laatste jaren toch wel een tekort aankomen, 
vooral aan wedstrijdleiders”, legt Johan Schurer desgevraagd 
uit. “Met het overlijden van Beer van Arem, het stoppen van 
Jan de Bruin, Jan Kooistra die een stap terug doet en Piet van 
der Zwaag die door ziekte vorig jaar afviel, is er al met al toch 
heel veel ervaring uit de vereniging verdwenen. Ook zijn er 
een aantal aankomende talenten voorlopig afgehaakt vanwege 
werk en kinderen en dergelijke.” Dus actie was nodig.

Vorige opleiding gedateerd
Schurer: “Het was ook wel een probleem dat de opleiding tot 
wedstrijdleider verouderd was. Dit hielp niet bij het werven 
maar gaf ook geen houvast bij het ontwikkelen van een lange-
termijn plan. Wilde dit traject succesvol zijn dan moest de 
opleiding van het Watersportverbond op de schop.”

Elektronische Leer Omgeving
Om de opleiding aantrekkelijker te maken is de ELO, de 
Elektronische Leer Omgeving, van het Watersportverbond 
ontwikkeld. Indertijd gaven Paul de Groot en Beer van Arem 

al aan dat de opleiding in een ander jasje moest worden 
gestoken. Met het wegvallen van Beer werden Johan en Dina 
benaderd door De Groot om deze opleiding op te bouwen. 
In eerste instantie werd hierbij gekeken naar een opleiding 
tot wedstrijdleider niveau 3. Een wedstrijdleider van dit 
niveau mag lokale wedstrijden organiseren en leiden. Voor 
bijvoorbeeld een Nederlands Kampioenschap heb je niveau 
4 nodig. Bij gebleken geschiktheid kan er dispensatie worden 
verleend aan een wedstrijdleider niveau 3 om een NK te leiden 
onder begeleiding van een wedstrijdleider niveau 4. 

Samenwerking
“We wilden het beslist samen doen”, zegt Schurer over de 
inbreng van echtgenote Dina. “Dat scheelt veel afstemming 
en we vullen elkaar goed aan. Ik vanuit mijn ervaring als 
wedstrijdleider en meer praktische instelling en Dina met de 
kennis en ervaring uit haar werkverleden bij het ontwikkelen 
van leeromgevingen en toetsen.” Als uitgangspunt werden de 
clubwedstrijden van zeilverenigingen in het land genomen. 

Het tekort aan vrijwilligers zoals hiernaast 
beschreven beperkt zich overigens niet alleen 
tot de wedstrijdleiders. Na de Covid-19 
jaren was 2022 het eerste jaar met weer een 
normale kalender. Toch was het lastig om alle 
evenementen goed gevuld te krijgen. Er kunnen 
bijvoorbeeld wel een paar schippers bij, enige 
vereisten daarvoor zijn een klein vaarbewijs en 
een goed bootgevoel. Ook de stand-by kan altijd 
mensen gebruiken. En natuurlijk zijn er altijd 
vrijwilligers nodig om de procedures aan boord 
en op de wal goed te laten verlopen.

Nog wel wensen
Uiteindelijk wordt het traject afgesloten met wat je een 
examen mag noemen. Onder toezicht van een wedstrijdleider 
niveau 4 organiseer je dan een wedstrijd en voert deze uit. 
Inmiddels hebben een vijftal vrijwilligers deze opleiding 
doorlopen of zijn nog onderweg. “We maken deze serie 
af, maar dan willen we toch ook op zoek naar vrouwelijke 
wedstrijdleiders, we hebben nu alleen mannen. En wat 
40-plussers mogen er ook wel bij”, vindt Schurer.

Het vervolg
Momenteel wordt gewerkt aan de opleiding voor 
wedstrijdleider niveau 4. Bij een nationaal kampioenschap 
staat er meer op het spel en beroepen de zeilers zich meer op 
de regels. De wedstrijdleider wordt bij niveau 4 ondersteund 
door de ELO-opdrachten en begeleid door de leercoach in 
het leiden van een NK. Ook is de samenwerking met het 
Watersportverbond intensiever. “We hopen dat meer zeilers, 
ook actieve, de weg naar het wedstrijdcomité weten te 
vinden”, besluit Schurer, “voor mooie wedstrijden hebben we 
zowel zeilers als vrijwilligers nodig.”

“We hebben alle onderdelen van begin tot eind doorgenomen 
en beschreven en gekeken wat een wedstrijdleider in 
opleiding moet weten.” Op basis van al deze input werd in 
samenwerking met Paul de Groot, Bart van Breemen en Rob 
Hoogstra van het Watersportverbond de ELO samengesteld.

Hoe word je wedstrijdleider?
De opleiding tot wedstrijdleider begint met een intakegesprek. 
Daarbij wordt gekeken voor welke onderdelen je vrijstelling 
kunt krijgen en dan meteen al kunt afvinken. Als ervaren 
zeiler bijvoorbeeld heb je vaak al kennis van de vlaggen en de 
startprocedure. Daarna kunnen de modules op eigen tempo 
worden doorlopen, ook kun je zelf de volgorde bepalen. 
Bovendien krijg je een leercoach toegewezen, in Sneek is dat 
Schurer, in Loosdrecht is dat de Groot. Omdat de opleiding op 
maat is kun je eerder klaar zijn dan op de oude manier. 

Opleiding in een ander jasje
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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.

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!



Interview

Windsurfer LT
Nieuwkomer 
op de Sneekweek

Jullie deelname en het enthousiasme waarmee viel menig 
watersporter op.
“Dat kun je wel zeggen. We hebben een snel groeiende 
klasse met meer dan 120 leden in Nederland en een paar 
duizend wereldwijd. Deze Sneekweek deden er iets meer 
dan 20 mee en de deelnemers waren erg enthousiast over 
het programma op het water en alles er om heen. Het 
fanatisme waarmee gevaren is niet anders dan vroeger. En 
dat viel vast op.” 

Ja wat wil je, met tien courseraces in drie dagen. Hoe 
beviel dat?
“We hadden in november de evaluatie met Marcel van der 
Kooi en Gerlof van der Werf en iedereen was het erover 
eens: dat was een uitstekende keuze. Zowel het varen op 
een aparte baan, de korte races die we er konden varen én 
de geweldige long distance op de woensdagochtend over 
het mooie Sneekermeer: een goede reden om volgend jaar 
weer terug te komen.”

Oh ja?
“We komen graag terug en verwachten dan 30 tot 40 
Windsurfer LT deelnemers. We rekenen dan overigens 
ook op vijf KWS-leden die mee varen. Zitten er jeugdleden 
tussen, dan stellen we hen een gratis longboard ter 

beschikking. En anderen kunnen via onze verhuurpoule ook een board 
huren voor die dagen. Dit is een uitnodiging voor KWS-leden.”

Vertel nog eens wat meer over jullie klasse?
“Wat wil je weten? Dat we naast wedstrijden ook toertochten 
organiseren? Dat we in oktober met 365 windsurfers uit 22 landen 
een WK hadden in Mondello op Sicilië? Dat daar 35 Nederlanders 
deelnamen en zeker 60 deelnemers onder de 30 waren? Dat er 
wereld- en olympisch kampioenen meededen, waaronder ook onze 
eigen Stephan van den Berg? Die bovendien in Mondello opnieuw 
wereldkampioen werd in zijn gewichtsklasse? En dat het niveau dus 
hoog was? 
Dat maakt het misschien ook een mooie klasse voor oude en jonge 
deelnemers: er wordt op hoog niveau geracet en daar wordt elke 
jonge zeiler een betere racer van. We hebben in Nederland zes tot tien 
wedstrijden per seizoen, en kunnen daarnaast aan diverse wedstrijden 
in het buitenland meedoen. De toertochten zijn er bijna tweewekelijks 
en ook daar is belangstelling voor. Uiteraard hebben we als klasse een 
eigen website: www.windsurferclass.nl 

Ben je er volgend jaar weer?
“Nou en of. En misschien krijg ik drie van mijn vier kinderen dat jaar 
ook weer mee. En lukt het me ook om twee van mijn drie broers, 
met dochters mee te nemen. Dan halen we de 40 deelnemers wel, in 
2023.” 

Na 35 jaar waren de windsurfers weer 
terug in de Sneekweek. Op een modern 
longboard, met de naam Windsurfer LT, 
voeren ze op de laatste drie dagen van 
de Sneekweek tien courseraces en een 
long distance. We spraken met één van de 
ruim 20 zeilers, Simon van der Sluijs. 

Tekst Henk Huijsman
Foto’s Eize Hoekstra



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 
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Reportage

Veiligheidsdag Sneek

“Daar moeten wij als KWS Sectie Wedstrijdzeilen ook bij 
aanwezig zijn”, was de eerste gedachte van Wouter Huijsman 
toen hij dit las. Vooral de Stand-By.

De KWS Stand-by, onderdeel van het Sectie Wedstrijdzeilen, 
is uitgegroeid naar een professionele organisatie op het 
gebied van de veiligheid op en rond het Sneekermeer tijdens 
de vele wedstrijden die daar gezeild worden. Wouter: “Ik 
vond dat we daar eigenlijk wel meer bekendheid aan mochten 
geven binnen onze gemeentegrenzen en daar leek deze dag 
uitstekend geschikt voor.”

Niet eenvoudig
Maar zo eenvoudig bleek dat nog niet te zijn. De organisatie 
doelde meer op de bekende hulpverlener instanties zoals 
brandweer, politie et cetera. Maar al snel bleek dat het aantal 
deelnemers steeds meer uitbreidde. “Toen ik dat te horen 
kreeg heb ik weer contact opgenomen met de organisatie en 
uiteindelijk kreeg ik groen licht”, zegt Wouter. “En omdat deze 
dag ook gebruikt kon worden om nieuwe vrijwilligers aan te 
trekken, ging ook het bestuur van de KWS snel akkoord.”

Extra veiligheid
Hiermee was de basis gelegd. “Al snel kwam het verzoek van 
de organisatie om boten van ons te gebruiken voor extra 
veiligheid van de bezoekers tijdens de diverse demonstraties 
in de Kolk. Ook kwam de vraag of het Startschip beschikbaar 
zou zijn voor het afsluiten van de Geeuw tijdens die 
demonstraties. En wat is er dan mooier om een aantal RIB’s 
van de KWS daar ter plaatse te hebben en het Startschip De 
‘Roekoepolle’ die de Geeuw tijdens deze demonstraties zou 
kunnen afsluiten.”

Zoektocht naar nieuwe vrijwilligers
“Omdat we als KWS maar weinig vijvers hebben waaruit we 
kunnen vissen als het om nieuwe vrijwilligers gaat, was deze 
dag ook een uitgelezen mogelijkheid om meer bekendheid te 
geven aan het fenomeen KWS Vrijwilliger”, vervolgt Wouter. 

Enthousiast: “Een saillant detail is dat de eerste vrijwilliger die 
zich aangemeld heeft, zijn eerste dienst al gedraaid heeft op 
het Sneekermeer”. 

Demo’s
Naast de zorg voor de toeschouwers langs de Kolk tijdens 
de demo’s werden er door de mensen van de KWS stand-by 
demo’s verzorgd langs de kade. In het KWS kraampje aan de 
wal waren verschillende redding materialen te bezichtigen en 
lagen er voor de geïnteresseerden flyers klaar. 

Man te water
Wouter: ” We hebben kunnen laten zien hoe je moet omgaan 
met een ‘man te water’, het gebruik van de reddingslijnen en 
tevens kon men de ambulance van de RISK organisatie van 
binnen en van buiten bekijken. Willy Fenneman, de directeur 
eigenaar van RISK werkte ook nu weer geheel belangeloos 
mee. 

Tekst Henk Huijsman
Foto’s Wouter Huijsman 

Wilt u ook eens in de ‘schoenen’ staan 
van een hulpverlener? Dan bent u 
welkom op 17 september 2022 op de 
Veiligheidsdag in Sneek. Een initiatief 
dat in het teken staat van de mensen, 
de hulpverleners en de organisaties 
die iedere dag klaarstaan om Súdwest 
weer een stukje veiliger te maken.
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Tekst Klaas Weissenbach
Foto’s  Eize Hoekstra

2021

Verenigingsinfo

Op het programma stonden dit jaar naast de welbekende 
evenementen zoals de clubwedstrijden, Kleine Sneekweek, 
Sneekweek, Paasevenement en Pinksterevenement, ook de 
NK’s Schakel, Valk en Regenboog op het programma. Het 
seizoen werd voor de KWS sectie Wedstrijdzeilen traditioneel 
afgesloten met de altijd geslaagde Roekoepolle Race. In het 
weekend van 15 en 16 oktober streden bijna dertig skûtsjes 
op het Sneekermeer om de hoofdprijzen.

Traditie in stand houden
De District Noord Kampioenschappen (voorheen de NNWB 
kampioenschappen) konden helaas in de oorspronkelijke 
opzet niet doorgaan. In de aanloop naar dit evenement 
werden we geïnformeerd dat de achterliggende 
stichting zou worden opgeheven. Omdat we als sectie 
Wedstrijdzeilen nagenoeg alle voorbereidingen al hadden 
getroffen, hebben we het evenement omgedoopt tot 
de KWS Clubkampioenschappen en toch door laten 
gaan. Momenteel zijn we in gesprek met een aantal 
Friese watersportverenigingen om de District Noord 
Kampioenschappen in de toekomst te blijven organiseren. Het 
idee is dat elk jaar een andere vereniging dit evenement gaat 
organiseren. Hiermee houden we deze mooie traditie in stand 
en kunnen de zeilers op verschillende meren blijven varen.

Duidelijkheid naar de deelnemers
De 85e Sneekweek was een groot succes. Niet alleen mochten 
we weer bijna 700 boten met 1200 zeilers verwelkomen, 
maar er was de gehele Sneekweek sprake van een gezellige 

sfeer op en rond het Starteiland. We hadden heel mooi weer, 
maar voor de zeilers was het soms lang wachten op wind en 
werd het geduld dus behoorlijk op de proef gesteld. Door 
al vroeg wedstrijden uit te stellen en via social media te 
communiceren waarom er sprake was van uitstel en wat de 
verwachtingen waren, hebben we geprobeerd zoveel mogelijk 
duidelijkheid richting de deelnemers te geven.

Op twee banen tegelijk
Tijdens de 85e Sneekweek hadden we ook een noviteit. 
Voor het eerst in de geschiedenis hebben we tijdens de 
Sneekweek gelijktijdig op twee wedstrijdgebieden gevaren: 
de reguliere Sneekweekbaan en een baan aan de noordzijde 
van het Prinses Margrietkanaal. De Windsurfer LT klasse was 
na 32 jaar afwezigheid weer van de partij. Ook wilden we 
graag beginnende Optimistzeilers de mogelijkheid bieden 
om mee te doen aan de Sneekweek. Zo is het idee ontstaan 
om een tweede baan aan de noordzijde van het Prinses 
Margrietkanaal te realiseren. We hebben hier vervolgens 
een gesprek over gehad met de Provincie Fryslân waarbij 
ons voorstel enthousiast werd ontvangen. Langs deze weg 
willen wij de Provincie Fryslân dan ook enorm bedanken voor 
het meedenken en hun medewerking. De Provincie moest 
onder andere het snelvaargebied tijdelijk verkleinen door 
met een kraanschip de gele tonnen die dit deel markeren, te 
verplaatsen. 

Nieuwe klasse
We hebben tijdens de Sluitingswedstrijden ook een 
nieuwe klasse mogen verwelkomen. Voor het eerst in de 
KWS geschiedenis deed de Hansaklasse mee tijdens de 
wedstrijden. Dit is een mooie eerste stap richting het ONK 
2023 en het EK 2024 in de Hansaklasse op het Sneekermeer 

Organisatie en de standby vrijwilligers die hebben geholpen 
met de voorbereidingen en gedurende de dag zelf. 

Geslaagde vrijwilligersdag 
Als sectie Wedstrijdzeilen hechten we veel waarde aan 
de kennis van onze vrijwilligers. In maart is daarom een 
zeer geslaagde vrijwilligers-dag georganiseerd met diverse 
workshops en een gezellige afsluiting. Ook zijn er een aantal 
nieuwe aspirant wedstrijdleiders gestart met een cursus. 
De eersten hebben deze cursus intussen afgerond; we 
verwachten dat de rest de cursus volgend jaar afrondt. Wil 
je ook vrijwilliger bij de sectie Wedstrijdzeilen worden, wil 
je hier meer over weten of ben je bereid om een cursus te 
volgen, stuur dan een berichtje naar de sectie Wedstrijdzeilen 
en we nemen contact met je op.

Van elkaar leren
Al met al kijken we terug op een geslaagd zeilseizoen. 
Een speciale dank is op zijn plaats voor alle enthousiaste 
vrijwilligers van de KWS, de Gemeente Súdwest-Fryslân, de 
Provincie Fryslân, de klassen- organisaties, de vrijwilligers 
vanuit de klassenorganisaties en de deelnemers die het 
mogelijk hebben gemaakt om van afgelopen jaar zo’n mooi 
zeilseizoen te maken. Ook willen we de vrijwilligers vanuit de 
klassenorganisaties bedanken die ons afgelopen jaar hebben 
geholpen tijdens de diverse evenementen. Door leden van 
klassenorganisaties te laten meedraaien in het comité leren 
we veel van elkaar. Het comité leert hoe een deelnemer naar 
bepaalde zaken kijkt en de leden van de klassenorganisaties 
ervaren wat er allemaal bij de wedstrijdorganisatie komt 
kijken. Zowel de sectie Wedstrijdzeilen en de vrijwilliger van 
de klassenorganisaties kijken hier tevreden op terug. Dit zal in 
2023 dan ook een vervolg krijgen.

dat we mogen organiseren. De zeilers in de Hansaklasse 
hebben met veel enthousiasme deelgenomen en hopelijk zien 
we ze vaker terug tijdens KWS wedstrijden.

Experiment
Tijdens een aantal wedstrijdseries hebben we 
geëxperimenteerd met een andere startwijze. Hierbij werd 
er gestart tussen een oranje vlag op het startschip en een 
oranje vlag op een RIB (contra), in plaats van starten tussen 
twee oranje boeien. We hebben tijdens de jaarlijkse evaluatie 
met de klassenorganisaties begin november feedback 
ontvangen. De feedback is meegenomen in het overleg met 
de wedstrijdleiders zodat we een definitief besluit kunnen 
nemen over de wijze van starten tijdens KWS wedstrijden.

Hoge opkomst
We hebben ook getracht het clubgevoel en de sfeer na 
de zeilwedstrijden te versterken. Gedurende de KWS 
clubwedstrijden hebben we in samenwerking met ’t 
Foarunder een KWS borrel georganiseerd aan het einde van 
de zaterdagmiddag na de zeilwedstrijden. Dit bleek een goed 
idee te zijn, want er was sprake van een hoge opkomst en veel 
gezelligheid in en om ’t Foarunder.

Groot succes
Eind september waren we als KWS aanwezig tijdens 
Veiligheidsdag in Sneek. De KWS Stand-by had hier ook een 
stand om de KWS Stand-by te presenteren. 

Ondanks dat het tegenvallende weer, hebben we veel 
aanloop gehad en inmiddels hieruit ook de eerste nieuwe 
vrijwilligers bij de KWS mogen verwelkomen. Deze dag was 
mede een groot succes dankzij Willy Fennema van RISK 

Na twee jaren met allerlei beperkingen 
deels gevaren te kunnen hebben, 
was 2022 weer het eerste reguliere 
zeilseizoen na Covid19. En wat voor 
een seizoen. We kunnen terugkijken op 
een mooi zeilseizoen met wisselende 
omstandigheden. Helaas viel ons het 
aantal deelnemers tijdens diverse 
evenementen wel een beetje tegen. 
Wellicht dat men na twee Covid19 
jaren nog even moest ontwaken uit een 
‘winterslaap’.

Tevreden terugblik ondanks 
tegenvallend aantal deelnemers

Varen op twee wedstrijdbanen 
is goed bevallen
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KWS Klusdag

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

geregeld.
aangenaam 

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 

’t Foarunder in handen Skarsweagen?
Uitbouwen tot breed toegankelijk 
multifunctioneel watersportcentrum

Verenigingsinfo

Vorig jaar is de stichting Sneekweek 
opgericht en het is de bedoeling dat zij 
vanaf 2023 meer de regie gaan voeren 
over de activiteiten in de binnenstad. 
Belangrijke andere doelstelling van 
de stichting is om het imago van de 
Sneekweek te verbeteren waarbij er een 
vooraanstaande rol voor de zeilsport 
moet zijn. 

Eén van de eerste initiatieven is 
geweest dat ‘Optimist on Tour’ tijdens 
de Sneekweek in de stadsgrachten de 
zeilsport heeft gepromoot en de jeugd 
enthousiast maakt voor de sport. Dat 
er maar vele van dergelijke initiatieven 
mogen volgen.

De familie Vellinga heeft na ruim 
veertig  jaar exploitatie van ’t Foarunder 
aangegeven te willen stoppen. Al 
die jaren hebben zij de zeilers en 
toeristen fantastisch ontvangen en 
was er altijd een goede samenwerking 
met onze vereniging en Stichting 
Skarsweagen. Zij hebben It Foarunder 
te koop aangeboden aan de Stichting 
Skarsweagen aangezien deze het recht 
van eerste koop heeft. De stichting 
Skarsweagen is namens de gemeente 
beheerder van het Starteiland inclusief 
havens en pontverbinding. Stichting 
Skarsweagen is nu aan het onderzoeken 
of het financieel haalbaar is om ‘t 
Foarûnder over te nemen. 

Mocht dit slagen dan is het doel ‘t 
Foarunder uit te bouwen tot een 
breed toegankelijk multifunctioneel 
watersportcentrum van waaruit onze 
verenigingsactiviteiten meer gaan 
plaatsvinden. Als vereniging juichen we 
deze ontwikkeling toe omdat we graag 
het clubgebeuren op het Starteiland 
willen versterken. 

De stichting zal uitsluitend het beheer 
van het vastgoed voor haar rekening 
nemen en zal dan op zoek gaan naar een 
exploitant voor de horeca. Mocht de 
overname slagen dan zal Skarsweagen 
ook de pontverbinding inclusief 
bemanning volledig gaan verzorgen. Een 
mooie ontwikkeling voor het Starteiland 
en onze vereniging waarbij de belangen 
voor de watersporter nog meer voorop 
komen te staan. Al met al drukke en 
spannende tijden voor onze vereniging 
en Stichting Skarsweagen. We houden u 
op de hoogte.

Namens het bestuur, 
Karst Doevendans

Na eindelijk weer een volledig 
watersportseizoen na twee jaar van 
beperkte activiteiten zijn we weer 
gestart met de voorbereidingen van 
het nieuwe seizoen. De evaluatie 
met de klassenorganisaties heeft 
weer plaatsgevonden en daaruit 
kwamen mooie punten waar we 
weer mee aan de slag kunnen.

In 2022 hebben voor het eerst 
een klusdag georganiseerd om, als 
leden van de KWS, met elkaar onze 
grote hoeveelheid aan boten een 
schoonmaakbeurt te geven voor 
aanvang van het seizoen. 

De opkomst was nog niet dat wat we 
gehoopt hadden maar er waren een 
aantal leden en met elkaar hebben we 
een mooie, nuttige en gezellige dag 
gehad waarbij  alle boten gereinigd zijn 
voor het nieuwe seizoen. De verzorging 
was uitstekend geregeld door vaste 
leden van de vrijdagploeg.

Voor 2023 zijn we van plan om weer 
een klusdag te organiseren voor 
aanvang van het seizoen en hopen, 
verwachten dan een mooie opkomst 
om met elkaar onze kostbare KWS-
bezittingen klaar te maken voor het 
nieuwe zeilseizoen.

Onder het motto vele handen maken 
we licht werk zullen we begin volgend 
jaar weer een beroep op jullie als 
KWS-leden doen, houd dus de social 
media in de gaten en mis deze mooie 
gezamenlijke klusdag niet.

Behalve dat het van belang is om ons 
gezamenlijk bezit goed te onderhouden 
is het een mooie gelegenheid om voor 
aanvang van het seizoen elkaar weer 
te ontmoeten en het nuttige met het 
aangename te verenigen.
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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

• HBO Bouw & Energie
Hollandboat International Yachtbroker

Inbak BV
Init3 BV

Installatiebedrijf Otte B.V.
Interlinie visuele Reclame

It Foarunder BV
Jachthaven Hindeloopen

Jachtwerf Heeg BV
Jan Sikkes Stoffen en Gordijnen
Krüse Management Recruitment

Kuiper Verzekeringen
Lampe Technical Textiles B.V.

Landustrie Sneek BV
Miedema Sails

Montapanel Werkbladen
Nautisch Adviesburau Dirk van der Zee

Notariskantoor De Wit & Dijkstra
Omrin

Orthodontiepraktijk Sneek
Ottenhome Heeg BV

Perimeter Protection Industry
Poly Nautic

Postma & Cohen
RCN Vakantiepark De Potten

Repko Sneek
Rientjes Notariaat Mediation 

en Juridisch Advies
Smedes Makelaardij

Van Wieren Watersport
Veenema Olie
Voice to Voice

Wefabric
Westers Nautic

White Whale Yachtbrokers
Zonklaar

Interlinie
“Offline is onlosmakelijk 
verbonden aan ons vak”

“Waar kantoren vroeger altijd koel en 
zakelijk waren, is het tegenwoordig 

veel meer een belevenis”

Tekst en foto  Richard de Jonge

OPHET VOORDEK

Van origine maakt Interlinie project- en gevelborden voor 
grote partijen zoals Van Wijnen, Jorritsma Bouw, de Bam. Dat 
is steeds breder geworden zoals het beletteren van auto’s. Te-
genwoordig houdt het in Sneek gevestigde bedrijf zich ook be-
zig met het interieur: plafonds voorzien van een mooie print, 
akoestische panelen in alle kleuren en varianten en het wrap-
pen van meubels en keukens. 

“Het is soms moeilijk om te 
vertellen wat we allemaal doen 
en daarom is social media voor 
ons een erg goed kanaal. Klanten 
komen vaak ook op ideeën als ze 

zien wat we doen”, zegt Han Miedema 
directeur/eigenaar van Interlinie waar 
zeven mensen werkzaam zijn. “Maar we 
kunnen zeker niet zonder de persoonlijke 
gesprekken. Die zijn ook vaak bij de klant 

op lokactie, waardoor we ook meteen het gevoel krijgen wat 
het bedrijf doet. Waar kantoren vroeger altijd koel en zakelijk 
waren, is het tegenwoordig veel meer een belevenis. Waar 
staat een bedrijf voor, wat wil het uitdragen en op welke 
manier willen ze dat doen. Een accountant bijvoorbeeld is een 
vertrouwensberoep, die zul je niet gauw met felle kleuren 
zien werken. Aan ons de taak om met een bepaald kleurge-
bruik voor vertrouwen te zorgen. De uitstraling moet passen 
bij wat het bedrijf doet. Online kun je moeilijk een gevoel uit-
dragen. Door op een website te kijken, kun je niet zien welke 
mensen daar zitten, wat ze belangrijk vinden, wat zit er achter 
de mensen. Daar voor is persoonlijk contact essentieel.” 

Persoonlijk contact
“Offline is onlosmakelijk verbonden aan ons vak. Mensen 
willen niet alleen maar in een webshop hun kleren bestel-
len. Zolang persoonlijk contact voor iedereen belangrijk is, 
blijft ons vak ook belangrijk. Je ziet het gebeuren, Cool Blue 
is groot geworden door internet, maar opent nu ook fysieke 
winkels. Offline zal altijd een versterking zijn van online. 
Maar hoe reclame er in de toekomst uitziet? Je ziet dat de 
schapkaartjes tegenwoordig digitaal zijn. Betekent dat ook 
dat iedereen straks led-schermen aan de gevel heeft hangen? 
Dan zullen we mee moeten, maar daar heb ik op dit moment 
nog geen antwoord op.” 

Trots
“Het mooie aan wat wij doen is dat het zichtbaar is. Dat je al-
les ziet wat je hebt gedaan. Dat rijd ik door Sneek en zie ik de 
gevel van Cloetta, die van Lokaal 55 en van Bakkerij Posthuma 
die we hebben gedaan. Dan ben trots. Busjes van Poiesz, daar 
hebben we nu zes van gedaan. Dan zie je ze rijden en denk 
ik ‘dat is toch prachtig’. Het doet wat het moet doen: zorgen 
voor zichtbaarheid.”

Geïnspireerd raken
Interlinie moet het voor de werving van nieuwe klanten 
vooral hebben van mond tot mond reclame. Miedema: “Dat 
bestaat voor een groot deel uit doorvragen bij bestaande 
klanten. Hoe is het resultaat geweest, bevalt het wat we doen 
en zou je ons aanbevelen? Daarnaast zien we dat social media 
echt goed werkt. Het laten zien wat we doen zodat een klant 
geïnspireerd raakt. En uiteindelijk het allerbelangrijkste is bij 
de klant te zijn. Het er over hebben, waar is behoefte aan, 
waar willen jullie naartoe en hoe past de uitstraling daar bij. 
Het gebeurt dat we binnenkomen voor een subtiele autobe-
lettering, we in gesprek raken, de klant geïnspireerd wordt 
en we uiteindelijk alle kantoorruimtes bij de klant hebben 

voorzien van textielframes en is er aan de buitenkant van 
alles is gebeurd. Maar, het ene kan niet zonder het andere. 
De klant doet bij ons inspiratie op, maar voor het maken van 
een gevelreclame moet je wel de situatie ter plaatse bekijken. 
“Het is niet van ‘u vraagt en wij draaien’. Als de klant een 
bepaalde visie heeft, willen wij graag weten wat daar achter 
zit. Vaak willen klanten het op een bepaalde manier. Dan 
willen wij graag achterhalen waarom het op die manier moet 
en waarom het de beste manier is. Misschien hebben wij met 
ons inzicht wel een andere manier. Het is ons dagelijks werk. 
Wij weten wat de beste materialen zijn en welke geschikt zijn 
voor welke toepassing.”

Wrappen van je Ferrari-rode keuken
Het wrappen neemt een steeds belangrijkere plaats in. Het 
gebeurt al veel langer dat auto’s worden gewrapt en in de 
watersport zie je dat met dashboards gebeuren, de laatste 
tijd neemt het wrappen van keukens een vlucht. Een prima 
alternatief als na vijf jaar je hippe Ferrari-rode keuken op je af 
komt. “Vaak kiezen mensen voor wrappen als de apparatuur 
nog goed is, maar de kleuren oubollig en niet meer van deze 
tijd is. Bij een nieuwe keuken heb je het al gauw over 30.000 
euro. Afhankelijk van de hoeveelheid is wrappen ongeveer 
een tiende van dat bedrag. Door middel van wrappen zorg je 
voor een compleet nieuwe uitstraling. “ Wrappen wordt ook 
toegepast bij meubels zoals tafels. Er zijn prachtige folies met 
houtstructuur. 

Egaliserend fotobehang
Fotobehang is ook zo’n mooie toepassing Waar andere dit 
aanbieden in banen, maakt Interlinie het naadloos. Wandje 
van vijf bij drie meter? Uit één stuk uit de machine op de 
wand waarbij het aanbrengen door de vaklieden van Interli-
nie wordt gedaan. Sinds kort is er een iets dikker fotobehang 
dat zichzelf egaliseert. Dat wil zeggen dat een oneffen wand 
met fotobehang er weer strak uitziet. Een stukadoor is niet 
meer nodig. Bovendien is het beter voor de akoestiek en het 
isoleert. Als je een ruimte moet voorzien van akoestische 
panelen omdat je het gevoel hebt dat je in een zwembad met 
honderd kinderen zit als je een vergadering of je thuis een 
verjaardag hebt, hoeven die niet langer zwaar en zwart te 
zijn. Je kunt ze voorzien van leuke afbeeldingen, maar in je 
bedrijf ook gebruiken voor branding. Op deze manier kunnen 
akoestische panelen een toegevoegde waarde hebben.
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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 2023 (kalenderjaar):
Seniorlid: €  80,--
Juniorlid: €  57,--
Jeugdlid:  €  40,--
KWS-kids: €    0,--
Donateur: €  40,-- 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)
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

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. 

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
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rabobank.nl/sneek-zwf

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 


