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ZAKELIJK GEZEILSCHAP  DER KWS 

Beste lezer, 

Vorig jaar hadden we begin maart nog mooi 
schaatsijs, wat dit jaar nog brengt is koffi  e-
dik kijken. Ondanks dat we een beetje in de 
winterslaap zijn, is er bestuurlijk best druk om 
weer klaar te zijn voor het aankomende wa-
tersportseizoen.

Zo vraagt het in de vaart brengen van een 
nieuwe pont best veel aandacht. Denk alleen 
al aan alle regelgeving van de scheepvaar  n-
spec  e waar aan voldaan moeten worden. Nu 
wordt de laatste hand gelegd aan de aanpas-
sing van de infrastructuur van de aanlanding 
van de pont en de nieuw te realiseren cam-
perplaatsen. Wach   jden bij de pont zullen 
hopelijk dan tot het verleden behoren. 

De nieuwe pont zal op donderdag 30 mei  j-
dens de Kleine Sneekweek worden gedoopt 
door de burgemeester van gemeente Súd-
west-Fryslân Jannewietske de Vries. We wil-
len er een feestelijke watersportdag van ma-

Van de voorzitter

ken waar een ieder kennis kan maken met ons prach  ge Starteiland, vereniging 
en de watersport in de meest brede zin.

Tijdens de najaarsvergadering van het Watersportverbond hee   onze vereni-
ging samen met de grotere koninklijke watersportverenigingen haar zorgen 
geuit over het func  oneren van het Watersportverbond. Vorig jaar is op aan-
raden van de verenigingen een werkgroep ‘herkenbare meerwaarde’ gefor-
meerd. Zij hee   een rapport uitgebracht over het func  oneren van het Water-
sportverbond en hoe dit orgaan van meerwaarde kan zijn voor verenigingen 
en watersporters. Wij hebben er met onze collega watersportverenigingen op 
aangedrongen om op korte termijn werk te maken van de goede adviezen van 
deze werkgroep. We zouden graag een compacte en slagvaardige organisa  e 
zien waarbij meer focus moeten komen op haar kerntaken. Het bestuur van het 
Watersportverbond hee   toegezegd hier nu echt werk van te maken om ons 
Watersportverbond toekomstbestendig te maken met een duidelijke focus op 
onder andere wedstrijdzeilsport. Wordt vervolgd.

Op maandag 11 maart wordt onze tradi  onele algemene ledenvergadering ge-
houden. Tijdens deze vergadering zullen wij onder andere ons beleidsplan na-
der toelichten en zullen de verschillende sec  es hun plannen presenteren voor 
het komend watersportjaar. In deze vergadering zal ons bestuurslid, KWS icoon, 
Gerlof van der Werf na 29 jaar bestuursperiode afscheid nemen. Gelukkig blij   
hij wel ‘aan boord’ om ons met raad en daad bij te staan. Ook A  e de Goede 
gaat ons bestuur na acht jaar verlaten, maar blij   ac  ef als vrijwilliger. Het is 
goed te zien dat de jongere genera  e op staat om het stokje over te nemen 
zodat de toekomst van onze mooie vereniging blij   gewaarborgd.

In dit nummer tre   u de agenda aan voor de vergadering en bijbehorende ver-
slagen. Hieruit kunnen we opmaken dat het afgelopen vereniging jaar weer veel 
ac  viteiten zijn ontplooid door onze vereniging. Ik hoop u te ontmoeten op de 
11 maart.
  Uw voorzi  er, 
   Karst J. Doevendans
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april
20-22 Paasevenement        Flits/Vaurien/Schakel/ Splash, Flash              Sneekermeer
27-28 Openingswedstrijden    Alle erkende klassen                                    Sneekermeer

mei
25-26 Houtevenement       Regenboog/16 m2/Pampus/30m2  Sneekermeer
30, 31 en 
1, 2 juni 49e Kleine Sneekweek  Alle erkende klassen   Sneekermeer+Poelen

juni
8-10 Pinksterevenement       Flits / Vaurien / Schakel   Sneekermeer
22-23 Zomerwedstrijden       Alle erkende klassen   Sneekermeer+Poelen
31 en 1 juni  Schu  evaerrace       ORC/IMS    IJsselmeer + Wadden

juli
26-28 NK           Schakel    Sneekermeer

augustus 
3-8 84e Sneekweek       Alle erkende klassen   Sneekermeer+Poelen
22-25 NK                                      16m2                                                                        Sneekermeer

september 
5-8 NK                                      Regenboog                                                             Sneekermeer
28-29                       Slui  ngswedstrijden     Alle erkende klassen   Sneekermeer

oktober 
19-20  Roekoepôle race       Skûtsjes      Sneekermeer+Poelen

WEDSTRIJDKALENDER 2019 (VOORLOPIG)

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

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 Sn e e k . 

Redactie     : Gerhard Bouma, Annechina de Jong en Richard de Jonge 

Fotografi e  : 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 mei. 
Aanleveren kopij en adverten  emateriaal, 6 mei.
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Moeder Fronie maakte naar 
aanleiding Loes’ favoriete kleur 
onderstaand rijmpje

Er was eens een meisje uit Sneek,
Die naar roze dingen keek.
Alles was roze wat ze vroeg,
Alles was roze wat ze droeg.
Zodat ze op een Pink Panter leek.

Aan boord bij

Loes, Stephan en Joep

Winner 9.50 met boordbioscoop
De watersport met de paplepel ingegeven en het zeilen van jongs af aan als 
hobby gehad, koop je op latere lee  ijd niet zo maar een zeilboot. Dan koop je in 
elk geval een representa  ef schip, maar vooral een goede zeiler. En in het geval 
van Loes de Bruin eentje met een klassieke uitstraling. Dat was de eerste, een 
X-332, de tweede, een Friendship 26 en dat is de huidige ook, een Winner 9.50. Tekst en foto Richard de Jonge

Deze laatste hee   ze sinds een jaar. Dat de Friendship 26 ver-
vangen moest worden hee   alles te maken met de lengte van 
Stephan. Hij meet 2,04 meter en het behoe   weinig voor-
stellingsvermogen om voor je te zien dat hij zich in de boot 
bewoog als een soort Quasimodo. Nu zijn er in binnen het 
budget van Loes maar weinig zeiljachten met een stahoogte 
van boven de 2,04 en dus werd er binnen de mogelijkheden 
gezocht. “Ik had al verschillende Winners 9.50 bekeken toen 
de boot van mijn oom en tante te koop kwam. Ze hadden een 
sloep en dat gaat prima maar vooral mijn tante kreeg nadat ze 
haar kniebanden had gescheurd, had ze moeite om aan boord 
van de zeilboot te klimmen. Hij is van 2002 en hee   maar 
weinig diepgang. Hij steekt 1,35 meter en is daarmee perfect 
voor de Friese wateren. Daarnaast is het een goede zeiler. Dat 

vind ik ook belangrijk. En hij hee   een klassieke vorm, dat is zo 
mooi aan de Winners. Daar komt bij dat het een Nederlandse 
werf is. Dan weet je eigenlijk ook dat het met de kwaliteit 
goed zit. Mijn ouders (Jan en Fronie de Bruin, red)hebben een 
Victoire. Daarvan heb ik het gehele bouwproces van dichtbij 
kunnen volgen. Onze Winner is van hetzelfde jaar, hee   de-
zelfde uitstraling en beleving.”

Caravan
De WesterFeer, naar de twee achternamen van Loes’ oom en 
tante, is al  jd goed onderhouden. Ook binnen ziet de boot er 
uit als door een ringetje te halen. Het enige grote wat buiten 
is veranderd is dat er een achtertent op is gekomen. Dat hee   
alles te maken met zoon Joep die Flits zeilt. Loes lachend: “De 

boot wordt veel als caravan gebruikt. Zo’n achtertent is ideaal 
voor het drogen van de na  e kleding. En het vergroot je leef-
ruimte. Dat is vooral ’s avonds handig. Dan kunnen we lang 
buiten zi  en en kan Joep binnen gewoon slapen.” 

Voeten in ankerkluis
Even terug naar de Friendship 26. Die had niet alleen een be-
perkte stahoogte voor Stephan maar ook de slaapruimte liet 
op zijn zachtst gezegd nogal te wensen over. “Ik sliep met mijn 
voeten in de ankerkluis”, lacht hij. “En daarbij ben ik ook een 
beetje claustrofobisch. Je snapt dat ik aan boord niet de beste 
nachten heb beleefd.” Daar komt bij dat de boot slechts één 
hut had en de langsbank dienst deed als bed voor Joep. En dat 
betekent dat je elke dag de boel moet opruimen. Dat behoort 
met de komst van de Winner tot het verleden. Zoals gezegd 
was de eerste boot van Loes een X-332. Die werd inder  jd 
eigenhandig uit Engeland gehaald en natuurlijk is in een later 
stadium Denemarken aangedaan waar de werf zit. De Wad-
den, het IJsselmeer en de Randmeren zijn met de Friendship 
26 bezocht. 

Bang
Stephan kan zich de eerste zeilervaring nog goed herinneren. 
“We voeren voor de wind, toen Loes me vroeg het roer over 
te nemen. We voeren op de wal af, dus moest ik oploeven. 
Dat wist ik toen niet, maar nu weet ik dat dit zo heet. Ik zat 
klem in de kuip, maar het water liep achter de rug van Loes in 
het gangboord. Ik zag het zwerk al drijven en was bang dat ik 
haar boot op mijn eerste date zou vernachelen. Ik heb voor de 
zekerheid maar even gevraagd of zulke boten ook om kunnen 
slaan.” 

Boordbioscoop
Stephan - met De Ve  en als achternaam – hee   zich ontpopt 
als handige Harry. Wat zijn ogen zien, maken zijn handen. Zo 
hee   hij in de voorhut elektriciteit aangelegd, vooral voor het 
opladen van de mobiele telefoons, en beschikt de WindFeer 
over een heuse boordbioscoop.  Dat klinkt moeilijk dan het 
is, want Stephan is behalve handig vooral ook prak  sch. De 
bioscoop bestaat uit het door middel van kli  enband strak 
ophangen van een (stuk) zeil tussen de twee palen naast de 
ingang en een zogenaamde picobeamer. “Ideaal op regen-
ach  ge dagen. Dan kan Joep lekker fi lmpjes kijken. En voor 
’s avonds hee   het ook een voordeel. Want dan kunnen wij 
langer in ’t Foarunder blijven”, knipoogt hij. 

Flamingo 
Voor wat de zeilgarderobe aangaat zou Loes een groter voor-
zeil willen. “Mijn oom en tante zeilden er mee op het Heeger-
meer. Het is een dagzeiler met een kleine fok. Het gebeurt 
weleens dat ik maar een klein stukje hoef te zeilen en dan 
schiet zo’n klein fokje niet zo op. Ik zou er wel een genua op 
willen. Omdat er al een furling-systeem op zit, kun je hem zo 
uit- en inrollen. Ideaal.” Gevraagd naar haar ideale boot hee   
ze een verrassend antwoord: roze. Huh? Ze lacht. “Mijn kin-
derkamer was roze. Ik was echt een roze meisje. En gek op 
fl amingo’s ook. Al  jd geweest. Haar woonkamer rondkijkend 
zien we er inderdaad een paar staan, roze natuurlijk, ook op 
de trui van Stephan en buiten zelfs een fl inke, van een kleine 
zes  g cen  meter. “Die staat ook op onze boot.” Als ze weer 
een fronsend voorhoofd tegenover zich vindt: “Stephan hee   
van een zelfde exemplaar de standaardpootjes vervangen 
door roestvast stalen en zo staat ie op de zaling.” Een jort van 
een fl amingo.  Stephan: “Voor mij ook handig want als ik op 
het Starteiland kom hoef ik nooit lang te zoeken.” Ook maakte 
de handige Harry een parasolhouder op de lier. 

Met Joep de Schildweek gewonnen
Op zesjarige lee  ijd begon ze met zeilen. Natuurlijk in de Flits, 
met haar nee  es. In de door haar opa Pake de Bruin gebouw-
de 933. Dezelfde boot als waarin Joep nu zeilt. In de Vaurien 
zeilde jarenlang over een groot deel van de wereld tot Uru-
guay aan toe. De laatste voor haar zwangerschap zeilde ze in 
één van de KWS-Ynglings. Nu Joep  en is, ligt een terugkeer 
in de zeilerij voor de hand. Fout. “Ik kan best voor beiden een 
tos   maken”, grapt Stephan en als de wedstrijd niet goed is 
gegaan mogen ze ook mijn schouder lenen om uit te huilen. 
Maar Loes is daar nog niet aan toe. Joep staat voorop. Toch 
hee   ze er twee jaar geleden weer aan geroken en niet be-
paald zonder succes. Loes: “Joep wilde graag meedoen aan 
de Schildweek, maar zijn maatje was met vakan  e. ‘Kunnen 
we niet samen’, zei hij. Dat kan alleen in de Schakel, dus wij 
er eentje geregeld en meedoen. Het was erg licht weer, ideaal 
met zo’n lichtgewicht aan boord”, wijzend naar Joep. En wel 
zo ideaal dat de twee brutaal de wedstrijdserie won. Voorals-
nog wint het moedergevoel het van de wedstrijdspanning en 
gaan haar aspira  es niet verder dan deel uit maken van het 
comité. In de prak  jk zit ze op het startschip maar vooral in 
een rubberboot om met boeien te slepen. “Onder leiding van 
Beer (van Arem, red) was ik een keer tweede starter. Met mijn 
vader achter me die over mijn schouder meekeek. Dat was 
wel bijzonder.”
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HANDIGHEIDJE

ZWEMVESTEN

Kort

Een glijmiddel. En omdat het een ver-
dienstelijk glijmiddel is, gebruikt de KWS 
het voor haar Op  misten als geleider in 
de bergingsrekken op het botenterrein 
achter de Kûp. In tegenstelling tot een 
vloeibaar glijmiddel is het hard en steke-
lig: het ruwe deel van kli  enband.

Kli  enband, een uitvinding op zich, is
het dus, in het kwadraat. Leen van der
Meer kwam met het voorstel kli  en-
band in plaats van een geleiderail te 
proberen, als antwoord op het moei-
zaam of tevergeefs duwen en trekken 
aan Op  misten in de berging. Het is
niet duur, duurzaam, gemakkelijk aan te
brengen en glijdt krasvrij.

Theo Faber bracht het idee in de prak  jk
en plakte het:
- Op de horizontale stalen regels van de
botenstelling is eerst met popnagels een 
waterslang aangebracht, ter bescher-
ming van de boten;

Tijdens een overleg van wedstrijdleiders is gesproken over
uniform beleid voor het dragen van een zwemvest door de 
deelnemers. Bij diverse (jeugd)klassen is het dragen van een 
zwemvest conform de klassenvoorschri  en verplicht. Alle 
andere klassen moeten een zwemvest aan boord hebben en 
wanneer het wedstrijdcomité de Y vlag toont, deze dragen.
Vaak komt het erop neer dat deelnemers het dragen van het
zwemvest overlaten aan het wedstrijdcomité. Een wedstrijd-
comité hijst de Y vlag op basis van de factoren windsterkte 
en watertemperatuur. Tijdens het overleg bleek dat het dra-
gen van een zwemvest vaker wel dan niet zou moeten. Veel 
wedstrijdleiders zijn zeilers en konden zonder veel moeite 
diverse voorbeelden vertellen van bemanningen die  jdens 
een wedstrijd overboord gingen. Meestal liep dit goed af. 
Toch was er ook een voorbeeld vanuit de Pampusklasse 
waarin het maar net goed is gegaan. Tijdens de Kleine Sneek-
week 2016 raakte bij Pampus 418 de stuurman overboord. 
De stuurman zwom niet en had geen zwemvest om. Pampus
26 kon net op  jd een reddingsac  e verrichten om de stuur-
man uit het water te krijgen. Achteraf bleek dat er slechts 
één poging was om de stuurman te pakken te krijgen en 
die lukte. Seconden later en het was een drama geworden. 

- Op de waterslang is dubbelzijdige extra sterke tape met hechtstrook, 5 cm breed, 
van TESA aangebracht (te koop in de bouwmarkt)

Let wel, de KWS zit hiermee in de slipproeff ase. Als het goed is schuiven de jeugdzei-
lers voortaan zelfstandig, krasvrij de boten in en uit de berging. Popeye en Pipi zijn 
van voor hun  jd, this is now, real, man. 

Als je dit ook wilt, kun je kli  enband bijvoorbeeld in de stoff en- en/of fourniturenzaak 
kopen. Kli  enband koop je los, per zijde. Voor deze waterspor  oepassing is dat dus 
ideaal, want je betaalt niet voor de zachte zijde van kli  enband. Een prijsvoorbeeld: 
de zel  levende harde kli  enzijde, 50 mm breed, zwart, kost € 1,95 per meter.
Houd er rekening mee dat normaalgesproken kli  enband voor buitentoepassing op-
genaaid wordt. En sowieso geldt natuurlijk voor de plakvariant dat je de ondergrond 
goed ontvet, vuil-, stofvrij en droog maakt.

Voor je eraan begint kunt je natuurlijk even voorproeven in de booTschappen van de 
KWS.

Reden genoeg om te bepalen dat de Y vlag vaker getoond zal 
worden. Het beleid  jdens KWS wedstrijd is als volgt:

A. In de Wedstrijdbepalingen en als mededeling bij de 
evenementen in 2019 opnemen dat het wedstrijd comité bij 
gesignaleerde overtredingen van de gewijzigde regel 40 RvW 
Persoonlijke Drijfmiddelen tegen de boot zal protesteren
B. Bij waarneming van een overtreding van de gewij-
zigde regel 40 als wedstrijdcomité protesteren
C. Dit punt inbrengen in het overleg met het Water-
sportverbond en bij het overleg met de grote 6 verenigingen

In 2019 gaat een KWS wedstrijdcomité niet op zoek naar 
mensen zonder zwemvest, maar als er  jdens het wedstrijd-
zeilen geconstateerd wordt, dat een zwemvest in strijd met 
de regels niet wordt gedragen, dan zal het Wedstrijdcomité 
protesteren en wel op basis van regel 40 RvW bij Y-vlag of de 
verplich  ng in Klassenvoorschri  en.

Met vriendelijke zeilersgroet,
 Wedstrijdleiders KWS

Het stekelt en het glijdt…

Beleid uit hoofde van veiligheid en duidelijkheid

door Annechina de Jong
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Jeugd

Lang bleef hij buiten beeld, Marinus 
Schouten. Al een half jaar is hij com-
missaris Jeugdopleiding en Training 
van de KWS en daarmee ook voorzit-
ter van de sec  e JOAST. “Ik wil tot-
dat alles loopt een beetje low pro-
fi le blijven als je het niet erg vindt. 
Ik wil eerst het op de rit hebben. 
Bovendien doen onder andere Be  y 
en Rainier ook heel veel werk en op 
de achtergrond Jan IJben.” Maar de 
missie voor het KWS-jeugdzeilen 
staat op papier. En nu, na minstens 
vier keer aandringen, laat hij als een 
waardig beleidsman zien, dat hij er 
voor staat. 

Na Onno Yntema was er even geen echte commissaris van het 
KWS-jeugdzeilen. Een handje vol mannen on  ermde zich  j-
delijk beleidsma  g over het jeugdzeilen met een nieuwe voor-
zi  er voor ogen. De heren en dames dachten aan een aantal 
mogelijk geschikte kandidaten en Marinus Schouten is voor 
deze taak gevraagd gezien professie en jeugdzeilrelevan  e. 
Zijn kinderen zeilen niet onverdienstelijk, blijkt uit een mailzin 
deze winter: “Even samen zi  en voor de tekst kan al  jd, maar 
dan wel uiterlijk volgende week vrijdag in verband met zeilerij 
van mijn kinderen in het buitenland.” 

Vooruit met beleid
Hoewel googelend de visie en missie van de KWS niet een-
duidig vindbaar zijn, is binnen de KWS wel duidelijk, dat het 
gaat om het s  muleren van wedstrijdzeilen en het houden 
van zeilwedstrijden. Vanuit dat oogpunt werken Marinus, 
Be  y Gietema en Rainier Boerdijk ac  viteiten voor de jeugd 
uit met ondersteuning van CWO-specialist Jan IJben. In dit 
ar  kel staan ze voor dit jaar, maar natuurlijk werken zij aan 
een meerjarenplan. Be  y en Rainier zijn beide coördinator en 
gediplomeerd trainer in het jeugdzeilen van de KWS.

Nieuw Trainen/ Opleidingen op zondagen
“Dit jaar gaan we met de KWS het iets anders doen dan voor-
afgaande jaren. Nu met de nieuwe pont is het Starteiland een 
stuk beter bereikbaar en kunnen we ervoor zorgen dat ook in 
de weekenden dat er geen zeilwedstrijden zijn, er wel volop 
wordt gezeild vanaf het Starteiland. Elke zondag in het zeilsei-
zoen is er op het Starteiland bij de Roerkoning en het Foarûn-
der wat te beleven.”

“Vanaf zondag 14 april beginnen we met de zeilopleidingen 
en trainingen. Elke zondag van 9:30 tot 16:30 uur. Behalve 
natuurlijk op de weekenden van de clubwedstrijden. De ge-
vorderde jeugdwedstrijdzeilers in de Op  mist, Flits, Laser 4.7/ 
Radiaal/ Standaard, RS Feva en 29er kunnen ook extra trainen 
op elke woensdag. Hier starten we nu later dan gebruikelijk, 
namelijk om 17:00 uur en eindigen om 20:00 uur of eerder als 
de zon eerder ondergaat.”

CWO
“De KWS is een weds  jdzeilen georiënteerde vereniging, 
maar je kunt er uiteraard ook leren zeilen. Dit jaar gaan we 
starten volgens het CWO-programma in de Op  mist.”

Het CWO is een uniform diplomasysteem in Nederland voor 
diverse watersportdisciplines, dat door de s  ch  ng CWO in 
het leven is geroepen. CWO is de a  or  ng van ‘Commissie 
Watersport Opleidingen’. De S  ch  ng CWO is een samen-
werkingsverband van het Watersportverbond, ANWB en de 
Hiswa. Totaal maken zo’n 70 zeilscholen en 160 Watersport-
verbond verenigingen gebruik van het CWO-systeem. Dat 
hanteert diverse disciplines waaronder het Jeugdzeilen (een/
tweemans; geschikt voor jeugd t/m 15 jaar) en Zwaardboot 
(een/tweemans; goed vervolg op Jeugdzeilen). 

Binnen de KWS gaan we de CWO-lijn Jeugdzeilen invoeren in 
de Op  mist en in de Flits. Later misschien ook in de RS Feva 
en in de Laser. Jeugdzeilen kent drie niveaus voor de prak  jk 
en bijbehorende theorie:
• CWO1 Basisvaardigheden in guns  ge omstandigheden (tot  
windkracht 3);
• CWO2 Basisvaardigheden en enkele extra’s in normale om-
standigheden (tot windkracht 4, rus  g en beschut vaarwater);
• CWO3 Basisvaardigheden en gevorderdenmanoeuvres, 
aangevuld met beginselen van wedstrijdzeilen, onder norma-
le omstandigheden (tot en met windkracht 5).
Op de site van CWO, www.cwo.nl/disciplines-eisen, vind je 
uitgebreidere beschrijvingen van deze trainingen.

Er wordt gewerkt met diploma’s en vorderingenstaten. Op de 
vorderingenstaat kunnen de eisen afgetekend worden zodra 
een kind aan de betreff ende eis voldoet.
Als de kinderen het niveau van CWO2 hebben behaald en ze 
het leuk vinden, proberen we ze spelenderwijs de beginselen 
van het wedstrijdzeilen bij te brengen. De dag van de diplo-
ma-uitreiking sluiten we ook af met kleine wedstrijdjes.

De CWO-opleiding begint op 6 april in het zwembad. Hier le-
ren kinderen wat te doen bij omslaan, hoe je een boot weer 
kan inklimmen, het testen van zwemvesten, et cetera. 
Als de zeiler het niveau van CWO 2 of zelf 3 hee   gehaald, 
kan hij/zij meedoen met de zeilwedstrijdtrainingen. Ook op 
zondag bieden wij training aan voor de beginnende wedstrijd-
zeiler; leren kruisrakje varen, starten en hoe het zit met de 
voorrangsregels. Op  mist Groen heet dat nu, wat vroeger 
Op  mist C hee  e. Na een paar zondagtrainingen gaan we 
eerst bij de KWS een weds  jdmiddag organiseren en dan la-
ter als KWS-zeilers meedoen aan een Combi Noord wedstrijd.
De gevorderde weds  jdzeiler kan ook op zondag terecht. Alle 
trainingen zijn zo ingedeeld dat ze in de weekenden vallen 
waarin geen clubwedstrijden worden gehouden. Je kan bij-
voorbeeld ook een keer meedoen in een andere klasse.

Squads
Als kinderen het wedstrijdzeilen als een sport willen beoefe-
nen kunnen ze deelnemen aan een intensiever programma 
per klasse in hun Squad. “We gaan met de Squads ook op de 
woensdagen trainen, naast de zondagen. Ook kunnen de zei-
lers deelnemen aan de Combi Noord compe   e en de nog 

Tekst Annechina de Jong
Foto Richard de Jonge

“Eerste doel is zoveel mogelijk inschrijvers 
op de CWO-programma’s en trainingen”

Voorzitter JOAST Marinus Schouten 

meer gevorderden aan de UNITED 4 en selec  ewedstrijden 
per klasse op bijvoorbeeld het IJsselmeer. De trainers gaan 
dan met de Squads mee en geven coaching en begeleiding op 
en rondom het wedstrijdwater.”

Zeilers dienen zich wel te commi  eren aan een programma, 
waar een zekere opkomst verplicht is. Ook is er een minimaal 
aantal van circa 5 teams per squad nodig om een goed pro-
gramma te kunnen uitvoeren.
De Squads zullen zijn:
• KWS Op  mist Groen Squad (de beginnende wedstrijdzeiler); 
• KWS Op  mist Squad (A en B zijn als aanduiding vervallen, nu 
voor de zeiler onder de 12 is een Benjamin klassement);
• KWS RS Feva Squad;
• KWS 29er Squad;
• KWS Laser 4.7/ Radiaal Squad.

We hebben bij de KWS de mogelijkheid per klasse boten te 
huren. Je kunt dan voor maximaal 1 seizoen starten in een 
nieuwe klasse. De Flitsklasse organiseert met de Flitsclub 
binnen de KWS eveneens een aantal jeugdevenementen/-
weds  jden. Je kan bij de KWS ook bijvoorbeeld op woensda-
gen met je team trainen en op zondagen CWO halen in de 
Op  mist of op bepaalde zondagen zeilen in de RS Feva. En het 
CWO 1 programma in de Flits volgen is ook een mogelijkheid. 
Natuurlijk zijn er meer klassen bij de KWS ac  ef waarin jon-
geren zeilen, zoals de Schakel en Vaurien. Ook hiervoor kan 
begeleiding en training worden georganiseerd.

Kortom
Het jeugdzeilen bij de KWS vindt plaats op zondagen. Daar-
naast gaan de Squads ook op woensdagen trainen. “Er zijn 
nog meer ouders nodig die ons willen helpen met de organi-
sa  e en willen begeleiden. Nieuwe trainers zijn eveneens wel-
kom. Het Vaarbewijs hebben is geen voorwaarde die we stel-
len aan trainers. We hebben nu twee trainingsboten waarin 
een trainer zonder vaarbewijs kan varen. We bieden trainers 
in ruil voor commitment aan de vereniging, een opleiding aan 
tot CWO-instructeur/zeilwedstrijdtrainer en het behalen van 
een vaarbewijs. Een mooi bijbaantje voor de jeugd!” onder-
streept Marinus.

Houd Facebook en www.kws-sneek.nl in de gaten; binnenkort 
kun je inschrijven voor de trainingen en CWO-opleiding.



Bootnaam

Bedenk een KWS-quizvraag met boten en koek. Een goede bedenken 
is moeilijk Het antwoord is gemakkelijk: de familie Koek. Charles, Co-
rien, Sybrant (15), Chris  aan (13) en Janna (9). Je maakt het hun niet 
gauw te bont, de vijf hebben zelfspot; wat je bedenkt, kun je zeggen.  

Graag zelfs, want in de goede familietradi  e boten de familie-
naam Koek te geven, is wat verfrissend denkwerk wenselijk. 
Sybrant gaat met Bram Abma Schakel zeilen met een oude 
mannenboot, de naam althans: Viagra. Kletskoek voor ge-
zonde jongens. Het betre   een Schakel te leen van Jan Pieter 
Silvius en Michel Gijselaar. “Want we gaan niet zo vaak zeilen, 
voetbal gaat voor.” “Maar natuurlijk wél leuk als we op het 
Starteiland zijn”, voegt Sybrant er aan toe.

Chris  aan is de aanjager in het wedstrijdzeilen van de familie 
Koek. Niet zijn vader die met bootjes opgroeide. Chris  aan 
vaart nu drie seizoenen als stuurman in Flits Koekiemonster. 
Daarvoor zeilde hij als bemanning in Guppie, de 1034, bij Mar-
 jn de Zee. “Koekiemonster was gewoon een verwaarloosde 

boot op de botenbank van de Flitsclub, gra  s af te halen. Zo 
zijn er niet zoveel. We weten nu wel dat je beter een wed-
strijd-Flits kunt kopen, dan er zelf een opknappen: veel goed-
koper”, merkt handyman Charles, uit ervaring op. Chris  aan 
voegt toe: “Maar daardoor kon je hem wel zo maken zoals 
je zelf wilde, zo met Koekiemonster”. Chris  aan doelt op de 
beeltenis van de blauwharige vriend op beide boegen en op 
de spiegel. “En de naam is goed leesbaar.“ vult Charles aan. 
“Iedereen kent dat bootje wel, op de een of andere manier.” 
Chris  aan wordt veel toegeroepen. Chris  aan ‘is’ Koekiemon-
ster en ze noemen hem Koekie. “Ja, zo noemt ook bijna ieder-
een mij op school.” En dat vindt hij niet vervelend. Aan Chris  -
aan is te merken dat hij het gewend is, zijn gezichtsuitdrukking 
verandert er niet om. Dat is anders bij de presta  es: “Ik heb 
het afgelopen jaar wel goed gevaren met Koekiemonster.” Hij 
won in de A het Paasevenement en de Zomerwedstrijden en 
in het jaarklassement werd hij tweede.

Koelblik
Koekkoek en Zusje is de naam van het schippersvletje dat  
Charles’ vader (“oude Koek”, grapt Charles) voor hen opknap-
te. “Het zou Koekkoek gaan heten,” zegt Corien. Toen bleek ik 
zwanger en hebben we het Koekkoek en Zusje genoemd.” Het 
huidige moederschip  heet Caroline. Charles: “We hebben het 
schip voor een symbolisch bedrag gekocht. De voorwaarde 
was dat we de naam ongemoeid zouden laten. Dat hebben 
we gedaan natuurlijk. In de volksmond heet hij Koekblik.” 

Glacé
Roze Koek. “Roze met een ‘z’ is van jou hè? Rosé is van haar 
moeder”, fl apt Charles eruit, terwijl hij Janna aankijkt.  Nu 
twee jaar geleden kreeg zij de Op  mist Dolphine, blauw met 
wit. Roze werd die, dat moest wel en hij kreeg de naam Roze 
Koek. Bij het doopfeest werd er getrakteerd op glacékoeken. 
Daar moest op gegeten worden. Vergelijkbaar met dat feest 
ging het met Janna’s verjaardag  jdens het clubkampioen-
schap in het Pinksterweekend van 2018. Honderdvij  ig roze 
koeken gingen erdoor. Deze hadden ze voor de gelegenheid 
besteld en voor dé dag stond er een hele grote gevulde doos 
in de winkel klaar voor jarige Janna. 

Doe de hussel 
“Maar ik stop er nu mee.” Janna gaat Flits varen. “Wat gaat er 
gebeuren met Roze Koek?” “Die is verkocht.” Janna gaat stu-
ren in de Flits. “Lekker in plané gaan met Niels Gerlofs.” Niels 
en Janna zijn tegelijk begonnen in de Flits. Op het Schildmeer 
oefenden ze al wat. “Er wordt wat gehusseld hè. In principe 
had Janna de Sneaky kunnen nemen, maar Charles vond de 
Vlafl its zo mooi en Charles houdt van mooie bootjes”, legt Co-
rien uit. En stralend beves  gt Charles haar: “Die boot heet zo 
en die ziet er zo netjes uit, dus daar gaan we niks aan verande-
ren.” Vlafl its, nummer 802, kochten ze afgelopen najaar. Over 
die naam zullen de nodige opmerkingen komen, inderdaad.” 

Willemijntje
Een Koek-naam voor hun boten is overigens geen star prin-
cipe hoor. Het Friese jacht Willemijntje uit 1920, is bijvoor-
beeld ook van hen. Een pronkstuk met dusdanig persoonlijke 
waarde dat het gezins-e-mailadres de naam Willemijntje in 
zich hee  , waardoor de lerares Duits van Corien haar stee-
vast aansprak met Willemijntje. Charles hee   de platbodem 
der  g jaar gehad. “Vanaf mijn ach   ende, maar we zeilen er 
nooit meer mee, want de Friese jachtwedstrijden zijn op ge-
lijke data met die van de kinderen, maar op andere loca  es. 
Dus toen de kinderen gingen wedstrijdzeilen, konden wij dat 
niet meer. We hebben zelfs met de kinderen met het Friese 
Jacht wedstrijdgezeild. Chris  aan en Janna vonden dat leuk, 
Sybrant niet.” 

Tweestrijd
En de eruit-keuze is gevallen op …. Willemijntje. Er viel uit 
meer boten te kiezen met en ook zonder naam. “Gelukkig 
blij   het varen op een platbodem, na de verkoop van de Wil-
lemijntje, doorgaan op de boeier Catharina.” Oók wel even 
een noemenswaardig schip. “Tijdens de Sneekweek hee   
Charles al  jd de Panschipper aan boord. Zo hee   hij in 2012 
Panschipper Johan de Visser en zijn gezin aan boord gehad. 
Door zíjn enthousiasme zijn we bij de Flitsen gaan kijken.” 

Eruit-erin: In november kochten ze een Pampus, de 2 uit het 
bouwjaar 1934. Deze wordt opgeknapt bij Jeroen de Groot in 
Foxhol. Corien en Charles maken er geen geheim van, de boot 
gaat heten: Tweestrijd. “We hebben Biscuit overwogen, maar 
dat werd ‘m niet, want het Klassenvoorschri   zegt dat het een 
Nederlandse naam moet zijn.” Het is nummer 2; Tweestrijd 
vanwege het afscheid van de andere boot en tweestrijd in 
wedstrijden. Denk aan afwegingen die je maakt als start ik bij 
de bovenboei of bij de pin, ga ik overstag of zet ik door?” De 
basis voor de dooptekst is al klaar. 

De Koek-tradi  e is verbroken, maar kan terug komen hoor. 
“Nu even niet. We vonden dit wel een echt mooie naam.”

Tekst Annechina de Jong
Foto Richard de Jonge

Andere Koek
Familie Koek verzint ze 
waar je bij staat
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Nieuw: vanaf april tot 
november 2018

elke dag vanaf 11 uur 
geopend

WWW.DEKAJUIT.COM
* Het goedkoopste luch gerecht is gratis *geldig tot 1 november 2018

Wij zijn te vinden bij Jachthaven De Domp 1 in 
Sneek, op loopafstand van het centrum! 

dekajuitsneek

0515-432503

Jachthaven De Domp 1
8605CP SNEEK

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.

slim 
 is kiezen voor
korte lijnen

geregeld.
aangenaam 



Interview

Ongetwijfeld zijn Erik en Jacqueline elkaar in hun jeugdjaren 
al eens tegengekomen op het water,  jdens één van de vele 
vakan  es rond Prinsenhof en Pikmeer. Zeker is dat ze elkaar al 
lange  jd kenden van het wedstrijdzeilen, toen de vonk  jdens 
de Sneekweek van 1985 in de fees  ent oversloeg. Door hun 
lange loopbaan op het water zijn ze een bekende verschijning 
op het Starteiland en Sneekermeer. Reden genoeg om eens 
wat meer van deze Twaalfvoetsjol zeilers te weten te komen.

Erik groeide op in Wartena. Zijn vader bouwde daar zelf een 
Flits en bovendien werden door hem een Valk en een Top 
afgebouwd. Vele zomers werden zeilend doorgebracht op 
en rond de Oksepoel. Erik zeilde in een indrukwekkende lijst 
jeugdklassen, inclusief Flits (474), zeilde twaalf jaar Laser en 
kwam uiteindelijk in de Zes  enkwadraat terecht.

Het begon met een Jol
Ook bij Jacqueline thuis draaide alles om water en zeilen. Zo 
rond 1970 liet Pa Brijder een Flits bij Wester in Grou bouwen, 
nummer 791 en kocht in 1977 de Twaalfvoetsjol 674 van Max 
Breuning waar Erik en Jacqueline nog steeds in zeilen. “Wil je 
hem ook even zien?”, vraagt Erik. In de garage staat de prach-
 g glimmende Jol te wachten op het nieuwe seizoen. “Hij ziet 

er als nieuw uit, maar na het NK van afgelopen zomer was de 
tweejaarlijkse lakbeurt ook echt wel nodig.” Het onderhoud 
aan de boten, Jol en moederschip, doen Erik en Jacqueline 
zelf.

Het washandje
 “Oh, die mensen van het washandje”, riep Pa Brijder uit toen 
Jacqueline thuis vertelde dat het aan was met Erik. Nadat 
eens een washandje in het water was gevallen, moest vader 
van der Meer te water om het doekje op te vissen. Brijder 
had de verrich  ngen gevolgd en was deze zwempar  j dus nog 
niet vergeten. Twee jaar na deze aankondiging werd de eerste 
van drie zonen geboren, Tom. Daarna volgden Berend en Flo-
ris. Natuurlijk werd er gezeild in Flits 791 die na een uitstapje 
weer in familiebezit was gekomen. Toen de jongens klein wa-
ren kwam het zeilen voor Erik en Jacqueline op een laag pitje 
te staan.

En nog een Jol
Dit veranderde in 1998 toen Pa Brijder nog een Jol kocht, dus 
waren er op zeker moment twee Jollen in de familie. Erik en 
Jacqueline gingen daarom vanaf 2000 in de 674 wedstrijd-
zeilen. “Ik won in dat eerste jaar meteen de Sneekweek, het 
NNWB kampioenschap en de noordelijke jaarprijs”, vertelt 
Erik. Die laatste prijs won hij inmiddels zeven keer.

Alleen mee bij slecht weer
“Maar ja, ik hoefde natuurlijk lang niet al  jd mee”, vult Jac-
queline lachend aan, “ik mag alleen mee als het slecht weer 
is”. Dat er niet al  jd gezeild kon worden vond ze natuurlijk 
niet echt leuk. De oplossing kwam in de vorm van de Jol van 
Jan Geerts de Jong. Die zeilde niet meer maar had wel al  jd 
zijn Jol mee. “Ik mocht zijn Jol lenen, en heb er samen met 
Froukje Deen met heel veel plezier in gezeild.” Het bloed 
kruipt waar het niet gaan kan, in 2018 besloot zoon Floris ook 
in de Twaalfvoetsjol te stappen. Voor zijn eerste Sneekweek 
hoopte hij een dagprijs te kunnen scoren. Dat hij gelijk de eer-
ste wedstrijd een 1 zou varen had dan ook niemand verwacht.

Veel wedstrijden
De wedstrijdkalender van Erik en Jacqueline is met 45 starts 
per jaar goed gevuld. “We zeilen voornamelijk in Friesland, 
want het moederschip moet wel mee kunnen”, vertelt Jacque-
line, die het niet ziet zi  en om overal in het land de wedstrijd-
dagen op terrasjes door te brengen. Dat was het afgelopen 
NK bij Alkmaar, voor het NK maken ze graag een uitzondering, 
geen op  e; ze moesten drie dagen vol aan de bak. “Het was 
echt overleven.” Tot windkracht 3-4 zeilt Erik alleen, bij wind-
kracht 5 hangt het er van af, en bij 6-7 moet Jacqueline mee. 
“Als het hard waait, dan ook maar echt hard”, vindt Erik. De Jol 
blij   dan ook niet erg gauw in de haven.

Niet vergeten te genieten
In Friesland wordt aan alle wedstrijden meegedaan, “We vin-
den dat het zeilen in de regio op peil moet blijven.” Naast het 
wedstrijdzeilen trainen ze niet, maar Erik en Jacqueline vin-
den het wel heerlijk om in de Jol tochtjes te zeilen op mooie 
zomerdagen. Daarnaast genieten ze enorm van het sociale 
aspect van het wedstrijdzeilen met elkaar. Meestal zijn ze dan 
ook te vinden in de meest Noordelijke haven van het Startei-
land, omringd door de mensen waar ze al jaren hun zeilavon-
turen mee delen. “Oh ja”, vertellen ze tot slot, “binnenkort 
gaan we een ballonvaart maken.” De ballonvaart voor drie 
personen wonnen ze van alle klassen over vier evenementen 
die in Grou werden verzeild. In afwach  ng van het nieuwe 
zeilseizoen echt iets om naar uit te kijken.

Tekst Gerhard Bouma
Foto Richard de Jonge

“Ik mag alleen mee 
als het slecht weer is”

Erik van der Meer en Jacqueline Brijder

Ook tochtjes op mooie zomerse dagen
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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

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 

 

Vuur
VANDEREEMS.NL  EASTEREIN / HEERENVEEN 

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 

struiksmamakelaars.nl

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

Wij zetten voor u 
alle zeilen bij!

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



In Touw

Veiligheid hoog in het vaandel

Tekst Gerhard Bouma
Foto Richard de Jonge 

“Tegenwoordig zou dat niet meer kunnen”, vertelt David over 
het feit dat hij als twaal  arige al met zijn vader als opstap-
per mee voer in de Stand-by. De verdergaande professiona-
lisering, “eigenlijk helemaal een verkeerd woord”, biedt nau-
welijks ruimte meer voor opstappers die te jong of overbodig 
zijn. Net als het zeilen vindt David dat de Stand-by ook om 
plezier moet gaan, maar dan bovendien met een verantwoor-
delijkheid voor de veiligheid van de mensen op het water. 

Er vroeg bij
Als jongetje kreeg David de Stand-by via vader Jaap natuur-
lijk met de paplepel ingegoten. Zijn broer Minze hee   wel een 
poosje Flits gezeild, maar David ging toch liever met zijn vader 
mee het water op. Het was niet alleen maar Stand-by varen, 
omdat de RIBs bij de familie Dijkstra op de wal stonden moest 
er ook veel geholpen worden met te water laten en naar het 
Starteiland brengen van al het materieel. Toen hij zes  en 
werd haalde hij zijn vaarbewijs en vanaf dag één na zijn acht-
 ende verjaardag ging hij zelfstandig het water op. “Alles met 

elkaar haalde ik vroeger  toch wel zo’n ach   en vaardagen per 
jaar”, denkt David. Tegenwoordig probeert hij zeven of acht 
beurten in het seizoen mee te varen.

Briorace
Naast het werk voor de KWS moet toch ook beslist de Brio-
race, offi  cieel de Brio Zeilmarathon Terherne voor open zeil-
boten, niet vergeten worden waar David de begeleiding voor 
regelt en invult. Afgelopen jaar werd deze tocht voor de 31e 
keer gehouden waarvan vader Jaap er zelfs 30 keer bij was. 
Eén keer moest deze verstek laten gaan wegens zijn trouwdag. 

Rescue training
De professionalisering kwam al eerder ter sprake. Om dit te 
bewerkstelligen organiseert hij samen met Wouter Huijs-
man sinds 2016 in het voorjaar een rescue cursus. “De aanzet 
hiervoor werd al jaren daarvoor gegeven door mijn vader en 
Beer”, vertelt David. “Wouter en ik doen de hele organisa-
 e van de Stand-by samen, we zi  en ook allebei in de Sec-
 e Wedstrijdzeilen van de KWS, maar voor deze cursus doet 

Wouter 90% van het werk.” De jaarlijkse training omvat ver-
schillende aspecten van het rescue varen, voor elk onderdeel 
zijn professionals ingehuurd om instruc  e te komen geven. 
Het gaat dan om redding op het water, EHBO en veilig varen 
met de RIBs. “Op die dag herhalen we alles van de rescue, met 
onder andere varen en EHBO. Afsluitend hebben we dan al  jd 
een gezellige barbecue, want het plezier hoort er ook bij.”

Klein oproepje
Per seizoen zijn er in totaal zo’n 260 vaarbeurten in te vul-
len. Deze beurten kunnen met de bestaande ploeg wel bezet 
worden, maar David merkt wel dat er een teruggang is  jdens 
bepaalde evenementen. “Vroeger zaten sommige evenemen-
ten, zoals de Kleine Sneekweek, zomaar vol”, constateert 
David, “maar tegenwoordig kiest men ook veel voor de eigen 
kalender en wordt het steeds las  ger.” Alhoewel hij vindt dat 
er in principe voldoende mensen in de groep zi  en, kunnen er 
al  jd nog meer bij. “Als we als KWS een ambi  euze wedstrijd-
kalender willen moeten we dit wel met de Stand-by kunnen 
bijhouden. Het zou jammer zijn als leuke evenementen niet 
plaats kunnen vinden omdat we de veiligheid niet kunnen ga-
randeren.”

Vlootschouw
Alsof het allemaal nog niet genoeg is, is David ook nauw be-
trokken bij de Vlootschouw. De zes jaar die hij ooit deel uit 
maakte van de Sneekweek feestcommissie, komen daarbij 
waarschijnlijk goed van pas. Deelnemers naar de Kolk slepen, 
de vlootschouw zelf en zorgen dat iedereen weer terug komt 
op het Starteiland. “Het is soms wel een gedoe, want iedereen 
wil op  jd weer terug zijn.” Alhoewel sommige deelnemers 
dan wel eens wat ongeduldig worden, het komt al  jd weer 
goed.

Pa Panschipper
Eén van de mooiste dagen in de afgelopen jaren vond David 
toch wel dat zijn vader Schipper in de Orde van de Sneker Pan 
werd. Druk bezig met de voorbereidingen op de vlootschouw 
werd hij met vlootschouwshirt en al uit de Kolk geplukt om 
bij de huldiging aanwezig te kunnen zijn. Iedereen was er, 
een broer was uit het buitenland overgekomen. Voor David 
was het een complete verrassing, momenten later stond hij 
samen met de rest van de familie achter zijn vader. Ook in-
drukwekkend vonden ze het om Jaap in de Stand-by RIBs te 
escorteren  jdens het tradi  onele ererondje van de Schipper 
langs Starteiland en Sneekermeer. Laten we hopen dat David 
zich nog lang voor de vereniging inzet, wie weet wat er dan 
nog gebeurt.

Als het om lange loopbanen bij de KWS gaat zijn er niet veel die David Dijkstra, coördinator 
Stand-by, snel kunnen verslaan. Op zijn 35e al bijna 25 jaar ‘bij de zaak’ mag gerust indruk-
wekkend worden genoemd. Getrouwd met Nienke woont David al weer zeven jaar in Sneek, 
na een uitstapje van vijf jaar in Utrecht. Samen hebben ze een dochter, Liselot, van bijna 
vier en een tweede op komst. “Hopelijk gaan die net zo veel van het water houden als wij.”

“Het zou jammer zijn als leuke evenementen niet plaats kunnen 
vinden omdat we de veiligheid niet kunnen garanderen”

David Dijkstra
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Zakelijk Gezeilschap der KWS

ZAKELIJK GEZEILSCHAP  DER KWS 

Accent Automatisering
Antonius  Ziekenhuis
Aquatec Industries

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

Fysio4U
Henk Jan Watersporttechniek

Inbak BV
Init3 BV

Installatiebedrijf Otte B.V.
Interlinie Visuele Reclame

It Foarunder
Jachthaven Hindeloopen

Jachtwerf Heeg BV
Jan Sikkes Stoff en en Gordijnen
Kesteloo Project Management

Krüse Management Recruitment
Kuiper Verzekeringen

Lampe Technical Textiles B.V.
Landustrie Sneek BV

Miedema Sails
Nano-Coat Nederland BV

Nautisch Adviesburau Dirk van der Zee
Notariskantoor De Wit & Dijkstra

Off enware
Omrin

Ottenhome Heeg
Perimeter Protection Industry

Poly Nautic
RCN Vakantiepark De Potten

Repko Sneek
Schuil Isolatiezorg  v.o.f.

Score BV
Smedes Makelaardij

Snijtech B.V.
Tandartspraktijk Kraan en Partners
Van der Schaaf Autobedrijven B.V.

Van der Valk Hotel Sneek
Van Wieren Watersport

Voice to Voice
Westers Nautic

White Whale Yachtbrokers
WJH Yachtservice

ZDV Zakelijke Dienstverlening
Zonklaar

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 5 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 Ha-
nenburg. Wilt u ook lid worden van het Zakelijk Gezeilschap der KWS? Stuur gerust 
een email met uw gegevens naar natasjakesteloo@hotmail.com

Sluit aan

OP HET VOORDEK

ELZINGA BV

Tekst en foto Richard de Jonge

Deksels op blikken van 125 cc tot 5 liter in hoogglans, zijde-
glans of mat in meer dan 200 verschillende kleuren. Voor fa-
brikanten als Histor, Flexa en het vooral onder watersporters 
bekende, IJsselcoa  ngs en naar landen als België, Spanje en 
Frankrijk. Het gaat jaarlijks in totaal om – gaat u even zi  en 
– acht miljoen deksels. Rond de 40.000 per dag. “Dat is al-
 jd grappig om te vertellen”, zegt Siebrand Elzinga die deel 

uitmaakt van het vierkoppige managemen  eam. “Voor ons is 
dat heel gewoon, maar op de een of andere manier verbaast 
dat mensen. We zeggen al  jd dat we alles spuiten waar maar 
verf op kan. Ook bijzondere projecten. De onderzeeër die bij 
het Marine Centrum in Den Helder ligt, hebben we gedaan. 
Maar ook vliegtuigen die na hun ac  eve  jd nu dienst doen 
als decora  e bij vliegbases als die van Leeuwarden. Dan gaan 
de vleugels er af en komt hij op een dieplader naar Irnsum. We 
brengen ze weer terug in de oorspronkelijke staat.”

Wrappen
Elzinga BV is een full-service autoschadeherstel bedrijf. Auto’s 
komen voornamelijk via verzekeringsmaatschappijen binnen. 
“We deuken uit en herstellen als wat kapot is gegaan. Want 
je kunt je voorstellen dat dit bij een fi kse botsing meer is dan 
een deuk. Ook vrachtauto’s. We spuiten ongeveer 12 nieuwe 
vrachtauto’s in de week, in de huiss  jl van bedrijven. Wat je 
tegenwoordig ook veel ziet is dat een deel wordt gewrapt en 
een deel wordt gespoten zoals de cabine en de bak.” 

Vijfde genera  e
Siebrand Elzinga vormt met neef Sieb de vijfde genera  e El-
zinga werkzaam binnen het bedrijf. Het bedrijf werd in 1860 
opgericht. Begonnen met schilderen van woningen en koet-
sen en dit ontwikkelde zich later verder met auto’s en vracht-
auto’s en kwamen er ook boten bij. Voornamelijk van par  cu-
lieren en dan vooral onderwaterschepen stralen, coaten en 
in an  -fouling spuiten. Tegenwoordig stralen en spuiten we 
ook veel schepen in de primer waarna het naar de werf terug 
gaat voor de a  ouw. Zo af en toe krijgen we een schip binnen 
met schade. Een aanvaring tussen twee boten, een te krappe 

bocht en een paaltje gepikt. Als we dat hersteld hebben en 
de boot er weer als nieuw uitziet, gaan de mensen met en blij 
gezicht naar huis. Dat proberen we ook voor elkaar te krijgen 
als we het onderwaterschip spuiten en voorzien van een nieu-
we an  -fouling. Dat is noodzakelijk kwaad. Mensen kunnen 
daarbij het gevoel hebben dat ze geld uitgeven aan iets wat ze 
toch niet zien. Dat is moeilijk. We proberen daarom al  jd iets 
extra’s te doen. Door bijvoorbeeld een krasje op de romp mee 
te nemen. Dat is een kleine moeite, maar zorgt er wel voor dat 
ze denken dat ze er goed aan hebben gedaan, het geld goed is 
besteed. Met het schadeherstel en spuiten, de auto ook even 
laten wassen. Iets extra’s bieden, dat is belangrijk. Daar houd 
ik zelf ook van.”

Tour de France
Formeel is hij controller, vooral op projecten. Hij houdt in 
de gaten hoe en of het project binnen de afgesproken  jd 
wordt opgeleverd, vraagt zich al  jd af of er op een effi  ciën-
tere manier kan worden gewerkt en let op de centen. Elzinga 
BV hee   in Irnsum de beschikking over twee grote hallen met 
de wereld aan spuitcabines variërend van 4 x 6 meter tot 6 
x 38 meter. De eerste is bedoeld voor personenauto’s, de 
tweede voor harmonicabussen. Er zijn er bij waar er aan de 
ene kant in en aan de andere kant uitgereden kan worden. 
Elzinga BV hee   VDL Bussen in Heerenveen als klant. Dit be-
tekent niet dat alle bussen naar Irnsum komen. De panelen 
worden gespoten, waarna VDL alles zelf in Heerenveen as-
sembleert. Rondkijkend in de hallen zien we ook een mobiele 
showroom van BMW die helemaal in de kleuren van het merk 
moet worden gespoten. Een volgende bijzondere klus is een 
mobiele studio die door een Franse TV-zender wordt gebruikt 
om dagelijks verslag te doen van de komende Tour de France. 
Naast cabines waar stofvrij kan worden gewerkt, zijn er ook 
zogenaamde afzuigwanden. Hier worden producten gespoten 
die alleen beschermd moeten worden en waar het esthe  -
sche deel minder of niet belangrijk is zoals een kolkenzuiger 
waarmee riolen worden leeggezogen. Er werken 60 mensen 
bij Elzinga BV, in twee ploegen soms in drie. 

Wie denkt dat ze bij Elzinga BV alleen plaat-
werk herstellen en personenauto’s spui-
ten, hee   het compleet mis. Het in Irnsum 
geves  gde bedrijf doet veel meer dan dat 
en spuit ook vrachtwagens, campers, bus-
sen en boten. Zowel nieuw, bijvoorbeeld in 
de huiss  jl van een bedrijf, maar ook scha-
deherstel en het herstelt dan niet alleen 
plaatwerk, maar alles wat kapot kan gaan. 
Dit valt allemaal onder voer- en vaartuigen. 
Maar dan zijn we er nog niet want het doet 
ook industrieel spuitwerk. Hierbij moet je 
denken aan strips, bakjes, metalen kastjes 
én deksels van ver  likken. Eigenlijk alles 
wat een repeterend karakter hee  . 

“We proberen altijd iets extra’s te doen”
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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

Bothniakade 39 | 8601 BM Sneek
T 0515 41 77 86
F 0515 41 77 86

Oude Oppenhuizerweg 75

8606 JC Sneek

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

• La  enbodems

• Grote slaapstudio

• Losse verkoop van meubelsto  en

• Stuurstoelen

• Korte levertijden

 matrassen zelfs binnen 24 uur 

Voorzi  er     : Karst Doevendans  voorzi  er@kws-sneek.nl  

Secretaris     : Trynke Schuurmans  bestuur@kws-sneek.nl  

1ste Penningmeester    : Piet Hibma   penningmeester@kws-sneek.nl  

2de Penningmeester    : Marcel  van der Kooi wedstrijdzeilen-penningmeester@kws-sneek.nl  

Commissaris sec  e Wedstrijdzeilen  : A  e de Goede  wedstrijdzeilen-voorzi  er@kws-sneek.nl  

Commissaris sec  e PR & Sponsoring   : Gerlof S. van der Werf  sponsoring@kws-sneek.nl    

Commissaris sec  e Beheer Materiaal en Gebouwen  : Peter Spek  materiaal@kws-sneek.nl    

Commissaris Jeugdopleiding en Training  : Marinus Schouten  bestuur@kws-sneek.nl

Algemeen bestuurslid   : Natasja Kesteloo  sponsoring@kws-sneek.nl

Ledenadministra  e    : Hilda Hoekstra  ledenadministra  e@kws-sneek.nl 

Postadres     : Koninklijke Watersportvereniging Sneek, Postbus 100, 8600 AC Sneek

e-mail     : bestuur@kws-sneek.nl

Banknummer     : NL 77 RABO 01.11.03.79.64 ten name van Penningmeester KWS

Bestuurssamenstelling:

Aanmelden als nieuw lid
Het lidmaatschap van de KWS kent vele voordelen. Eén van de mooiste voordelen is dat 
deelname aan de clubwedstrijden geheel gratis is voor leden! Daarnaast ontvangt u als 
lid vier maal per jaar het KWS Journaal. Via het clubblad van de KWS wordt u op de 
hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de KWS. U bent hiermee ook automatisch 
lid van het Watersportverbond en kunt u een startlicentie aanvragen bij het Watersport-
verbond. Daarnaast biedt de vereniging een breed scala aan cursussen, opleidingen en 
lezingen. Niet alleen gedurende het zeilseizoen, maar ook in de winter.

Lidmaatschappen
De KWS kent vier soorten lidmaatschappen. Naast de reguliere leden, de jeugdleden, 
juniorleden en donateurs. Het jeugdlidmaatschap is bedoeld voor jonge watersporters 
tot en met 18 jaar. Een persoon is jeugdlid tot en met het kalenderjaar waarin hij/zij 18 
jaar wordt. Het juniorlidmaatschap is bedoeld voor jonge watersporters in de leeftijd 
van 19 tot en met 23 jaar. Het donateurschap is bedoeld voor iedereen die de KWS een 
warm hart toedraagt. Met deze bijdrage zorgen de vele vrijwilligers binnen de vereniging 
dat er vele activiteiten worden georganiseerd voor de leden en donateurs. Als donateur 
ontvangt u ook vier keer per jaar het KWS Journaal. 

Lidmaatschapskosten 2019:
Seniorlid : € 74,00
Jeugdlid : € 37,00
Juniorlid : € 50,50
Donateur: € 36,00 minimaal

Mutaties
Wij houden ons ledenbestand graag actueel. U kunt uw adreswijziging versturen via het 
wijzigingsformulier op onze website, per e-mail aan ledenadministratie@kws-sneek.nl of 
per post (postbus 100, 8600 AC Sneek). Wij versturen ook regelmatig nieuwsbrieven per 
e-mail. Geeft u daarom ook uw nieuwe e-mailadres aan ons door om op de hoogte te 
blijven van de wedstrijden, trainingen en andere activiteiten. 

Opzeggen lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en loopt per kalenderjaar. Op-
zegging is mogelijk per 1 januari van het volgende jaar. Uw opzegging dient dan voor 31 
december bij de ledenadministratie bekend te zijn. U kunt een wijzigingsformulier via 
onze website versturen, een e-mailbericht sturen aan ledenadministratie@kws-sneek.nl 
of een brief aan postbus 100, 8600 AC Sneek. 

Lidmaatschap 

Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS)

Erevoorzitters: 

E.K. Hoekstra †

U. de Bruin †

E.R. Koudenburg

H. Snoekc

J.J. Dijkstra

Ereleden:

R. Alberda-Zondervan †

B. K. van Arem †

Drs. H. de Boer †

Mr. J. Brouwer †

S. Jorna †

Mr. R. Mulder

J.P. Otte

S. van der Steeg †

D. van der Werf †

Lid van Verdienste:

O.P. Yntema




