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Watersportdag met tal van ac  viteiten
Kom Hemelvaartsdag naar het Starteiland



No Cure,

No Pay

hoofdsponsor co-sponsor partner

ZAKELIJK GEZEILSCHAP  DER KWS 

Beste lezer,

Het watersportseizoen kende een ongekend 
start met prach  g ‘zomerweer’  jdens het 
paasevenement. Met de openingswedstrij-
den was het wel even wennen toen we echt 
koud voorjaarsweer hadden.

Uiteraard waren we allemaal zeer benieuwd 
hoe de nieuwe pont zou bevallen. Tijdens 
paasweekend was het erg druk en zagen we 
dat er veel gasten en zeilers kwamen om even 
een ritje te maken met onze nieuwe ‘heen 
en weer’. Het was dan ook wel even wennen 
toen de eerste campers op het Starteiland 
stonden. Duidelijk is dat we in elk geval nu 
gemakkelijk en veilig met trailer en dergelijke 
snel op het eiland kunnen komen. 

Een grote wens vanuit onze vereniging was 
dat er ook het Starteiland een trailerhelling 
zou komen waar onder andere de kleine 
wedstrijdboten (per trailer) eenvoudig in het 
water kunnen worden gelaten. De beheerder 

Van de voorzitter

van het Starteiland hoopt dit nog dit jaar te realiseren. Met deze laatste investering 
hee   S  ch  ng Skarsweagen een prima basis gelegd voor een gastvrij Kolmeersland. 
Het is goed te vermelden dat we een prach  ge clubac  viteit erbij hebben gekregen 
doordat veel enthousiaste leden van onze vereniging een radiografi sch bestuurde 
modelzeilboot, de Dragon Force 65, hebben aangescha  . Op verschillende momen-
ten worden wedstrijden georganiseerd in onderling compe   everband. Intussen zijn 
er al meer dan 50 bootjes ac  ef. 

Tijdens de druk bezochte algemene ledenvergadering werden Gerlof van der Werf 
en A  e de Goede tot erelid en respec  evelijk lid van verdienste benoemd voor hun 
geweldige inzet voor onze vereniging. Chapeau!
Bestuur en sec  es presenteerden  jdens de ALV  hun visie en plannen voor de toe-
komst van onze vereniging. De missie van onze vereniging is ”het bevorderen van de 
watersport in het algemeen en (wedstrijdzeilsport) met al haar tradi  es in het bij-
zonder. Hierbij staan gastheerschap en de plezierige onderlinge binding tussen onze 
leden hoog in te vaandel, waarbij het Starteiland steeds meer het verenigingsonder-
komen zal worden. Naast het zijn van een professionele toonaangevende wedstrijd-
organiserende vereniging in Nederland willen we gedegen opleidingstrajecten voor 
kader, de jeugd en volwassenen. Naast bovengenoemde zaken willen me meer inzet-
ten in de werving en behoud van jeugdleden. Een mooie agenda voor de toekomst 
en genoeg uitdaging voor bestuur en haar sec  es en ons geweldige vrijwilligerskorps.

De trainingen voor jeugd, RTC en aangepast zeilen vanuit De Roerkoning zijn weer in 
volle gang. De trainingen van de jeugd zijn nu meer geconcentreerd op de zondag en 
het is op die dag dan ook gezellig druk op De Roerkoning. Ik zou zeggen kom eens ge-
zellig langs om dit bij te wonen. Al met al het watersportseizoen en onze vereniging 
draaien op volle toeren. Zoals in het vorige KWS Journaal benoemd organiseren wij 
ter ere van de ingebruikname van de pont een watersportdag op 30 mei aanstaande. 
Er is een prach  g programma samengesteld en hoop u allen te ontmoeten  jdens 
deze open dag.

  Uw voorzi  er, 
   Karst J. Doevendans
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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

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 augustus. 
Aanleveren kopij en adverten  emateriaal, 6 augustus.
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Aan boord bij

Marjet, Niels, 
Annika en Joppe (& Casper)

Meerenpoort met singerend interieur 
nu de trots van de familie

Niels had al de nodige ervaring opgedaan met het restaureren van diverse Saabs 
en had door de jaren heen behoorlijk wat gereedschap tot zijn beschikking. Waar 
een ander zou maken dat hij weg kwam, ging Niels van Breederoode de uitda-
ging aan toen hij een nog lang niet afgebouwde Merenpoort 970 zag en later 
kocht. Samen met zijn handig geworden vrouw Marjet en de kinderen Annika en 
Joppe, zijn de handen uit de mouwen gestoken en is de Gru  e Akka het trotse 
moederschip van het gezin.

Tekst en foto Richard de Jonge

Laten we het eerst eens hebben over de bootnaam: Gru  e 
Akka. Daarvoor moeten we even terug, naar de eerste boot 
van het echtpaar, een Zes  enkwadraat. Omdat Niels een 
Zweedse naam is en hij zijn voornaam deelt met de bekende 
sprookjes van Niels Holgerson hee  e de eerste boot Akka, 
naar de moedergans in de avonturen van Holgerson. Leuk zij-
stapje is dat deze Zes  enkwadraat tussen 1993 en 2007 de 

‘vakan  eboot’ was waarmee ze ook zes weken door Friesland 
trokken. Ook toen de kinderen al geboren waren (maar toen 
bleef het bij twee weken). Matjes op de grond en klaar is kees. 
De latere Friendship 23 luistert naar de naam Stora Akka – 
grote Akka -, de Op  mist droeg de naam Lilla Akka, u raadt 
het al – kleine Akka en nu dus Gru  e Akka, deels op z’n Fries. 

Slingerend interieur
Om nou te stellen dat hij in deplorabele staat verkeerde toen 
Niels en Marjet de Gru  e Akka kochten, is misschien wat 
overdreven maar veel meer dan een casco was het niet. “De 
vorige eigenaar hee   hem in 1980 laten bouwen als casco. 
Hij wilde er de wereld mee rond. Daarom hee   de boot ook 
patrijspoorten in plaats van rechthoekige ramen. Ook hee   
de boot een circa 20 cen  meter grotere diepgang. In de vier 
jaar dat hij er mee hee   gevaren, hee   de boot ‘s zomers in 
het water gelegen. Daarna stond hij op de kant. Klaar om afge-
maakt te worden”, zegt Niels. Dat is op zijn zachtst gezegd niet 
helemaal gelukt. Marjet: “Binnen was hij amper opgebouwd. 
De zeilen waren nieuw, de genua was de zak nog niet uit ge-
weest. Het eerste jaar hebben we hem van binnen helemaal 
leeg gehaald. Ook de motor.” “Het houtwerk slingerde omdat 
alles met een decoupeerzaag was gezaagd”, zegt Niels. Na het 
kaal halen van de buitenkant werd dus ook het interieur ver-
wijderd en de binnenkant kaal gehaald waarna hij in 2013 te 
water ging. 

Gouden  p
Het eerste interieur was een provisorische versie van under-
layment platen. Marjet: “We wilden er graag mee op vakan  e. 
Met die platen konden we in elk geval zi  en, eten, koken en 
slapen. Er zaten ook nog geen ruiten in, maar plas  c.” Vanuit 
thuishaven Hengelo ging het via Drenthe naar Balk. Daar had 
de havenmeester nog een gouden  p. Niels: “De Friendship 
hadden we ook nog en die wilden we eigenlijk verkopen. De 
havenmeester gaf ons de  p om die te houden zodat Annika 
en Joppe die later konden gebruiken. Dat hebben we gedaan 
en nu is het hun moederschip.” In dat jaar werd er ook voor 
het eerst gezeild. Op het Sneekermeer. Dat was nog wel een 
dingetje want het grootzeil haalde de top niet helemaal. 
Scheelde 30 cen  meter zodat er eigenlijk steeds met een rif 
werd gevaren. “We waren de Friendship gewend natuurlijk, 
maar het zeilen viel ons alles mee. Er zit een lange kiel onder 
en dus is hij koersvast. Manoeuvreren is iets las  ger”, zegt 
Niels. 

Ruiten er in gepuzzeld
Na de maiden voyage werden de patrijspoorten er in gezet. 
Nou ja, gezet, “gepuzzeld”, zegt Marjet. “De ramen waren 
er zelf in gemaakt. Daar was er niet één gelijk van.” Intus-
sen hee   het gezin tochten gemaakt op het IJsselmeer en de 
Waddenzee en is de oud-eigenaar nog steeds bij de boot be-
trokken. Marjet: “Als de boot in het voorjaar te water gaat, 
komt hij kijken en hij vindt het ook al  jd leuk als we van ons 
adres een vakan  ekaartje sturen.” 

Rondje wereld
De Gru  e Akka is een Merenpoort 970 uit 1980 met de af-
me  ngen 9,70 x 3,00 x 1,40 meter, diepgang 1,40 meter, 
waterverplaatsing ca 6,5 ton, zeiloppervlak 32 m2 (met stan-
daard fok), motorisering Yanmar 2GM 13 pk. Hij komt van de 
bekende werf in het Friese Echtenerbrug waar ze meer dan 
200 boten bouwden, waarvan 18 van het type 970. Zeil- en 
motorjachten. Die laatsten vooral voor de verhuur. Nog even 
terugkomend op de rond-de-wereld-gedachte van de vorige 
eigenaar. Dat was niet zo raar als dat het lijkt met een schip 
van deze lengte, want andere schepen van dit type belandden 
in Griekenland en Australië en een oosterbuur hee   er daad-
werkelijk een rondje wereld mee gedaan.

Schuld van Annechina
Louter door toeval of eigenlijk is het de ‘schuld’ van Anne-
china de Jong, doen drie leden van het gezin van Breederoode 
ac  ef mee aan de Sneekweek. Niels: “We lagen aan het Groot 
Schareiland en wilden weg omdat de Sneekweek begon. Dat 
leek ons niets. We raakten aan de praat met Annechina die 
ons adviseerde vooral te blijven. Dat hebben we gedaan en 
sindsdien zeilen we in de Sneekweek.” Annika en Joppe eerst 
samen in de Flits, tegenwoordig samen in de Schakel 2468 en 
Niels met stuurman Johan Troelstra in de Valk 327. Voorzich-
 g wordt er gedacht aan een vakan  e verder van huis. Enge-

land, Denemarken en zelfs het Caribisch gebied. Maar pas als 
kinderen klaar zijn met hun studie. En dan komt er ook een 
andere boot. Maar vooralsnog zijn de vier dik tevreden met 
de twee Akka’s.

Het gezin (vlnr) Annika, Marjet, Niels, Joppe Breederoode en hond Ca-
sper op de Gru  e Akka waaraan door alle leden menig uurtje is gewerkt. 
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Van het bestuur

Kom Hemelvaartsdag Kom Hemelvaartsdag 
naar het Starteilandnaar het Starteiland

Open Watersport Dag 
bol van de activiteiten

Op Hemelvaartsdag om 11.00 uur doopt 
onze burgemeester Jannewietske de Vries 
de nieuwe pont ‘De Sweagen’. Vele geno-
digden zijn daarbij aanwezig. Aansluitend 
hierop organiseert de Koninklijke Water-
sportvereniging Sneek in samenwerking met 
It Foarunder een Watersportdag voor onze 
leden en inwoners van Sneek en omstreken. 
Iedereen kan die dag kennismaken met de 
pont en ervaren hoe deze elektrische pont 
veilig en geluidloos overvaart. De overtocht 
met de pont is op deze dag gra  s. Ook 
gra  s is de Sneker-elektrische shu  lebus 
deze middag. Deze rijdt op drie keer op en 
neer van het Flexaterrein in Sneek naar het 
Starteiland.  

Het Starteiland staat deze middag bol van de ac  vitei-
ten voor zeilers en niet zeilers. Iedereen is welkom voor 
een kijkje in de ‘KWS-keuken’ van zowel ons wedstrijd-
centrum – beter bekend als de Star  oren - als bij het 
Trainingscentrum De Roerkoning. Voor It Foarunder is
deze middag een Watersportvrijmarkt. Daar kunnen
watersportspullen worden verkocht en gekocht. Ook kun 
je hier je KWS-kleding kopen.

Heb je al  jd al een kijkje willen nemen in de schepen 
van de waterpoli  e, Provinciale Waterstaat, Rijkswa-
terstaat als ook van de KWS, dan is dit je kans. Zij zullen
samen met nog veel meer andere schepen rondom het 
eiland liggen. Voor de jeugdige bezoekers zullen er onder 
andere een speurtocht en een springkussen zijn. Bij ons
trainingscentrum kan de jeugd een beetje proeven aan
het zeilen in de Op  mistensimulator.

Voor de wat oudere jeugd worden er SUP-clinics gegeven. 
En natuurlijk zal er vrolijke muziek op diverse plekken op het 
eiland spelen. Aan het einde van de middag is er een borrel met 
draaiend rad. Aansluitend kunnen bezoekers terecht voor een 
speciaal voor deze dag samengesteld ‘heen-en-weer-menu’ in 
restaurant It Foarunder. 

Programma donderdag 30 mei:
11.00 uur Doop Pont door burgemeester Jannewietske de Vries. 
Aansluitend  afvaart naar Starteiland en hapje drankje voor 
genodigden in It Foarûnder

Vanaf 13.00 uur Open Huis KWS en diverse ac  viteiten en gezel-
ligheid voor jong en oud op het Starteiland met als decor de 49e 
Kleine Sneekweek.

De nieuwe pont ‘De Sweagen’ wordt op Hemelvaartsdag offi  cieel 
door burgemeester Jannewietske de Vries gedoopt. Aansluitend is 
er een watersportdag die bol staat van de ac  viteiten.

Foto Richard de Jonge
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In Touw

“Als je het in een vereniging naar je zin hebt, en je wordt 
gevraagd iets te doen, mag je niet weigeren.”

Tekst Gerhard Bouma
Foto Richard de Jonge 

De carrière van Henk, die het gezin uiteindelijk in Sneek 
bracht, kent een bijzondere afwisseling. Als jonge jongen van 
zes  en was hij al vroeg aan het werk. Hij was onder andere 
enige  jd werkzaam als machinist in de Zeesleepvaart, tot hij 
de overstap nam naar de KLM en zijn loopbaan in de lucht-
vaart begon. Na enkele jaren als boordwerktuigkundige in de 
DC8, DC10 en Boeing 747 te hebben gevlogen, liet hij zich in 
1990 op de Rijks Luchtvaart School in Eelde omscholen tot pi-
loot op een Boeing 737. Vier jaar later was hij gezagvoerder tot 
aan zijn pensioen, een jaar of  en geleden.

Verhuizen naar Sneek
“Nadat we in Eelde hadden gewoond voor de vliegopleiding 
gingen we terug naar Uithoorn, maar we konden er niet meer 
aarden”, vertelt Henk. “Onze oudste, toen twee, had voor 
die  jd nog nooit een verkeerslicht gezien.” Het gezin wilde 
wel weer terug naar het noorden, dat het Sneek is gewor-
den kwam door de boot. “We gingen een proefvaart maken 
in Sneek, met wat onze nieuwe boot zou worden.” De boot, 
een Smelne Flush deck van 12 meter, lag in Sneek en was toen 
nog van Menno van der Schuit, een bekende naam bij de KWS. 
“We voeren langs de Domp en voelden ons wel aangetrokken 
door de mooie wijk.” Van het één kwam het ander, er kwam 
een woning te koop, ze werden door Wijt Struiksma ge  pt, 
en woonden er daarna 25 jaar tot volle tevredenheid. “Voor 
zo’n mooie plek had zelfs mijn vader wel uit Amsterdam willen 
verhuizen”, vertelt Henk smakelijk.

Standby
Het jaar er op, we hebben het intussen over 1997, kwam hij 
voor het eerst in ac  e in de Stand-by,  jdens de Sneekweek 
nog wel. Hij hee   het al  jd met plezier gedaan, zoon Wou-
ter ging al vroeg mee op pad maar kon soms  jdens de lange 
dagen niet al  jd wakker blijven. “Daar moeten nog wel foto’s 
van zijn”, lacht Henk. Met een korte onderbreking, de boot 
werd verruild voor een chalet en een caravan, is Henk elk sei-
zoen van de par  j geweest. “Nadat ik een keer was ingevallen 
omdat Wouter niet kon, begon het toch weer te kriebelen”, 
legt Henk zijn terugkomst uit. “Ik ben wel wat terughoudender 
met inschrijven geworden”, vertelt Henk, “de jongeren moe-
ten het overnemen en wat dat betre   is de KWS goed bezig.” 
Henk en Marianne varen sinds een jaar of drie in een Pikmeer. 
“Een heel fi jne boot, ideaal voor op klein water.” Het IJssel-
meer zoeken ze op als het niet anders kan, maar het liefst zijn 
ze op binnenwater te vinden. 

André Hazes
Op het water gaan de mensen van de Stand-by wel eens op 
in de achtergrond. Ze zijn er, maar vallen niet op. Dat kan niet 
gezegd worden van de rol die Henk af en toe op zich neemt als 
André Hazes sr.  jdens de prijsuitreiking van de Sneekweek. 
“Dat was zo leuk om te doen”, vertelt hij, “vooral de eerste 
keer hebben veel mensen gedacht dat ik de echte Hazes was. 
Zelfs in de stad hadden ze het er over.” Folkert Poiesz had het 
natuurlijk prima geregeld. Omkleden en schminken in de to-
ren, een mooi zwart kostuum met kenmerkende hoed, vier 
beveiligers van Schaaf als bodyguards er om heen. “Je gaat 
dwars door de zaal met mensen hoor”, zei Folkert en de im-
pact was geweldig, het onvervalst Amsterdams accent en de 
goede stem van Henk maakten het hele plaatje compleet. Het 
was dan ook een daverend succes waar Henk nog steeds dui-
delijk van nageniet. “We hebben het nog een paar keer her-
haald, en elke keer was het verschrikkelijk leuk, met een super 
enthousiast publiek.”

Echte vrijwilliger
Tegenwoordig is Henk Speaker  jdens de Vlootschouw bij de 
Waterpoort. Als onder andere voormalig voorzi  er van Rol-
ling Home, het bekende Sneker Folk koor, bestuurslid van de 
S  ch  ng Mul  cultureel Verenigingsgebouw Sneek en redac-
 elid bij de Unie voor Watertoeristen, kun je niet zeggen dat 

Henk een s  lzi  er is. “Ik hanteer in mijn leven een wijsheid 
die ik van mijn vader meekreeg”, legt Henk hierover uit: “Als 
je het in een vereniging naar je zin hebt, en je wordt gevraagd 
iets te doen, mag je niet weigeren.”

Henk Huijsman, ruim 20 jaar lid van de KWS Stand-by, komt uit een echt watersportgezin. Zijn vader 
was bijvoorbeeld voorzi  er en erelid van Watersportvereniging “de Koenen” in Amsterdam. “Ik 
ging meteen al mee in de Valk van mijn ouders, in een aardappelkistje vastgebonden aan de mast”, 
vertelt Henk. Zijn herkomst is nog steeds goed te horen, maar inmiddels wonen Henk en Marianne 
toch al weer meer dan 25 jaar in Sneek. Verder bestaat het gezin Huijsman uit twee jongens, Wouter 
en Jelle. Wouter kennen we als coördinator van de KWS Stand-by en Jelle, die als cameraman voor 
United werkt, maakt al jaren onderdeel uit van het mediateam  jdens de Sneekweek. 

Henk Huijsman
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Bootnaam

… klinkt als een toverspreuk. Dat zou wat zijn! Lekker snel. Maar  het gaat hier over 
veranderingen die  jd kost(t)en en duurzaam zijn naar aanleiding van de bootnaam 
Anquilla. Voor KWS’ers is het eenduidig te spreken over een moederschip. Lekker 
groot, prak  sch en snel; de uitvalsbasis en warm thuis voor minstens zes wedstrijd-
zeilers en daar moet je de niet-zeilende familieleden nog bij optellen.

Anquilla is vernoemd naar Anguilla anguilla; La  jn voor Eu-
ropese aal, Europese paling. Er kan maar één zijn bij wie die 
naam past: Johan Troelstra, de palingkweker. Zijn vrouw Jo-
landa bedacht de naam hoor. En ze zijn zo tevreden over de 
naam, dat de naam werd overgedragen van hun eerste boot, 
een Nimbus, op hun volgende, huidige boot, weer een Nim-
bus; ook een naam van betekenis. Bestaat er ook een bijzon-
der verband tussen een regenwolk en aal?

Zweeds
In 2004 kocht Johan een Nimbus 9.75, een Zweeds motor-
jacht, zeewaardig natuurlijk. Daarmee gingen ze eens naar 
Denemarken. Tegen de klok in rondden ze Funen. Jolanda: 
“Heel eerlijk, het was me gewoon overkomen die tocht. Ik 
heb niet zo opgelet. Ik was ook best blij dat ik land onder mijn 
voeten voelde in Cuxhaven.” Jolanda groeide op in de water-
sportstad en daarmee was het gezegd, wat dat betre  . Nu 
met vij  ien seizoenen watersport erbij, ziet ze in hoe heerlijk 
naïef dat was. Naïef met vertrouwen wel te verstaan. Want 
Johan weet wat hij wil en doet wat hij wil en neemt goede 
beslissingen, weet ze. 

Hard varen
Met dat volste vertrouwen shopte Johan om een grotere fa-
milieboot. Jolanda ging niet eens mee, zij was met haar hoofd 
en alles bij de kinderen. Johan ‘kwam thuis’ met een bijna 
gloednieuwe Nimbus 380 Coupé  van 11,25 meter. De boot 
was een jaar lang showmodel geweest van dealer De Vaart 
Yach  ng in Lelystad. Het is wederom een oerdegelijk schip dat 
hard kan varen, veel leefruimte hee   en zo voldoet aan de 
wensen van het gezin. Bekijk het schip eens iets beter en je 
snapt het, zeker in combina  e met de wedstrijdzeilerij. Intus-
sen hee   het gezin Troelstra het schip al twaalf jaar. Ze genie-
ten er zichtbaar van en zijn er zuinig op. “De boot verkopen? 
Dan gaan de kinderen krijsen.”

Scheuren nar Terschelling
Er is geen sprake van arrogante patserij. De snelle, degelijke 
Nimbus koos Johan passend bij zijn bedrijfsleven. Als paling-
kweker kan hij rela  ef moeilijk weg, want er moet con  nu 
‘oppas’ zijn voor zijn paling. Voor vee zou je de boerenhulp 
of AB Vakwerk inhuren, maar het aantal mensen dat paling 
kan verzorgen én de procestechnologie mach  g is, is nihil. Als 
je een weekendje op het water afsluit met een schadepost 
van   rond de € 3000 aan gestorven paling, dan is dat leuke 
weekendje ín het water gevallen. Gelukkig hee   de paling-
kwekerij nu goed personeel dat in het weekend ook werkt 

en ‘alarmdienst’ hee  . En met de snelle boot zijn ze in anderhalf 
uur aan het Starteiland. En één of twee keer per jaar ‘scheuren’ ze 
naar Terschelling en als de bedrijvigheid het toelaat, hebben ze een 
bootzomervakan  e. Zo zijn ze toch lekker weg van de ‘pôle’.

In de krant
In 2009 ondernam het gezin Troelstra een zomertocht naar Zee-
land via de Staande Mastroute. Tijdens het wachten voor de brug 
in Haarlem ontwikkelde zich natuurlijk zomaar een bootgesprekje 
met, jawel, De Telegraaf en zo belandde Anguilla in de Vaarkrant. 
Tot nu is dat het enige noemenswaardige eff ect van Anguilla. Nog 
steeds hebben Johan en Jolanda de unieke bootnaam nog niet va-
ker getroff en. En er hee   ook nog nooit iemand hen aangesproken 
op de betekenis ‘aal’. Is het een moeilijke naam? Verspreken men-
sen zich? “Nee,” – even vij  ien jaren Anguilla overdenkend – “toe-
vallig, kort geleden die eerste; een havenmeester struikelde over 
de onbekende le  ercombina  e.” 

Oldeouwer
Op het water is het niet de naam Anguilla waarover mensen hen 
aanspreken, wel de ligplaatsnaam Oldeouwer. Waar ligt dat? Wat 
is dat? Een dorp met wel 85 inwoners. De Nimbus ligt daar in een 
prach  g schiphuis naast het woonhuis van de familie Troelstra in 
Oldeouwer. Een plek waar je niks te zoeken hebt, behalve …. Op 
een heel bijzondere afgelegen plek aan de Skarster Rien vlak bij het 
Tjeukemeer woont het gezin. De wereld houdt daar op, er loopt 
één weg naar toe.

Kunst af kijken
Johan Troelstra groeide op in een ondernemersgezin. Het bedrijf 
Troelstra & De Vries in IJlst was van Johans familie en de familie De 
Vries. Ondernemen was voor Johan vanzelfsprekend. Als twin  ger 
raakte hij geïnteresseerd in de visteelt. Op zijn 27ste deed hij een 
cursus visteelt in Oentsjerk. Hij kocht een stuk zandgrond in Rohel. 
Wat erop stond was een wildernis, bessenstruiken. Maar één keer 
kreeg hij de kans de kunst af te kijken bij een palingkweker in De-
nemarken. De eerste palingen om de kwekerij mee op te starten 
importeerde Johan uit Canada; de zogenaamde wilde paling. Dat is 
paling, die een jaar in zoet water hee   gezwommen. Maar de trans-
por   jd en –condi  es van deze import zijn risicovol, daarom stapte 
Johan over op glasaal uit bijvoorbeeld Frankrijk. Glasaaltjes zijn zo 
klein als een naald, die gevangen worden op de grens van zout en 
zoet water. Met respect slaan we nu de raadselach  ge biologische 
verdieping en de produc  eprocessen met levende vis over. Binnen 
een jaar verkocht Johan zijn eigen kweek. Spontaan een weetje 
daarover: Nederlanders willen paling van 100 – 200 gram genieten 
en Duitsers prefereren de dikke tot 800 gram.

Tekst Annechina de Jong
Foto Richard de Jonge

Anguilla anguilla
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Kort

Bij het organiseren van een wedstrijd komen veel zaken kijken. 
Van het uitleggen van de baan, via het startsein, naar het ver-
werken van de uitslagen en het behandelen van protesten. We 
hebben een grote en enthousiaste groep vrijwilligers die van elk
evenement een enorm succes maken en jaarlijks duizenden zeilers 
een plezierig en goed georganiseerd evenement proberen te laten 
beleven. Wij zijn dan ook bijzonder trots op onze groep vrijwilli-
gers. Zij zijn het hart van onze vereniging.

Om als sec  e Wedstrijdzeilen goede wedstrijden te kunnen blijven
organiseren, zijn wij con  nu op zoek naar nieuwe aanwas van 
vrijwilligers. Dit voor een verscheidenheid aan taken zoals voor:
• het startschip (schipper, vlaggen, startlijn, wed 
 strijdleiding et cetera);
• de comitéboten (contra startlijn, banenboot, enzo
 voorts);
• schippers en opstappers voor de rescue op het water;
• het protestcomité;
• het bedienen van de kraan bij de KWS trailerhelling nabij 
 het Paviljoen;
• diverse taken op de star  oren (informa  evoorziening 
 naar zeilers, uitslagenverwerking, et cetra.)

Ervaring is zeker niet noodzakelijk, maar affi  niteit met de zeilsport 
is wel een pré. Mensen van alle lee  ijden en met allerlei kwalitei-
ten zijn welkom. En je bepaalt zelf hoeveel dagen en evenementen 
je in het jaar meedraait.

Wat krijg je er voor terug?
Als poten  eel nieuwe vrijwilliger kom je binnen een gezellige 
groep van bestaande vrijwilligers terecht. De taken worden 
gedurende de dag serieus opgepakt, maar er is al  jd ruimte voor 
een grapje. Tijdens de evenementen wordt de lunch ook verzorgd

en beginnen we de dag al  jd gezamenlijk en sluiten we ook 
gezamenlijk af met een drankje.

Daarnaast zijn er een aantal vrijwilligersac  viteiten per jaar. 
We trappen het jaar al  jd in maart af  jdens onze jaarlijkse 
bijeenkomst voor de vrijwilligers van de sec  e Wedstrijd-
zeilen. Deze bijeenkomst hee   een informa  ef deel, we 
proberen de jaarkalender qua bemensing rond te krijgen en 
we eindigen de middag gezamenlijk met een drankje. Ook 
nodigen we onze vrijwilligers  jdens de Sneekweek uit voor 
een gezellige avond samen en voor het slo  eest. 

Als een vrijwilliger van de sec  e Wedstrijdzeilen zich een 
bepaald aantal evenementen en dagen per jaar voor de 
vereniging inzet, wordt hem of haar clubkleding in bruikleen 
gegeven.
Tot slot bieden we de onze vrijwilligers de mogelijkheid om 
zich verder te ontwikkelen met cursussen, opleidingen of 
bijeenkomsten. De KWS faciliteert het volgen van cursussen, 
opleidingen of bijeenkomsten voor de vrijwilligers door dit 
zelf te organiseren of de kosten te betalen. Dit is zeker geen 
verplich  ng, maar we bieden iedereen die dit wil deze moge-
lijkheid wel aan.

Nieuwsgierig?
Wil je meer weten wat het vrijwilligerswerk bij de sec  e 
Wedstrijdzeilen inhoudt? Of wil je een keer één of meerdere 
dagen meedraaien om zelf te ervaren hoe leuk het vrijwil-
ligerswerk is en te kijken of er een ‘wederzijdse klik’ is? Stuur 
dan een mailtje naar wedstrijdzeilen@kws-sneek.nl en wij 
nemen contact met je op. 

KWS sec  e Wedstrijdzeilen

Vrijwilligers gezocht

De sec  e Wedstrijdzeilen 
organiseert alle zeilwedstrijden 
voor de KWS zoals de clubwed-
strijden, Kleine Sneekweek, 
Sneekweek, Paasevenement en 
het Pinksterevenement. Ook 
worden jaarlijks diverse NK’s, 
EK’s en WK’s door de sec  e Wed-
strijdzeilen georganiseerd.

Scoor je KWS 
Clubkleding

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

Intersurf hee   als lid van 
het Zakelijk Gezeilschap 
het exclusieve recht ge-
kregen om de clubkleding 
te verkopen. In de winkel 
kun je de kleding passen 
en aanschaff en.

Foto Richard de Jonge

 37e Schuttevaerrace

ren. Dit jaar zal de Schu  evaerrace na lovende reac  es de 
verkorte route wederom inze  en. De race tussen de verschil-
lende Waddeneilanden zal dan in plaats van drie, twee dagen 
duren.

De race begint offi  cieel op donderdagavond 27 juni tussen 
19:00 en 20:30 uur met de registra  e in De Potvis. Waarna de
start op vrijdag 28 juni om 07:00 uur in Stavoren plaatsvindt. 
De wedstrijd bestaat uit een traject van zeilen, hardlopen 
en fi etsen. De start van de race is tradi  egetrouw vanuit 
Stavoren en zal plaatsvinden op de Waddeneilanden Texel,
Vlieland, Terschelling en komen ze ook langs in Harlingen. 
Het is een ul  eme test die uithoudingsvermogen van de
bemanningsleden op de proef stelt. 
Inschrijven kan op www.schu  evaerrace.nl. Op deze website
is de volledige race ook live te volgen. 
Elk team hee   een tracksysteem mee aan boord  jdens het 
zeilen, hardlopen en fi etsen. Zo kan iedereen vanaf de wal
hun favoriete team aanmoedigen.

Race live volgen vanuit je luie stoel

foto Niels Remigius 

Niet zonder trots kunnen we melden dat KWS-er Thomas 
Schouten (helemaal links op de foto) de selec  e voor het 
WK Op  mist hee   gehaald dat van 6 tot 16 juli plaatsvindt 
op An  gua. Na drie selec  e weekenden en ach   en wed-
strijden eindigde de 13-jarige inwoner van Goënga als derde 
Nederlander in een deelnemersveld van  180 Op  misten. 

Van het bestuur
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Jeugd

Luch  emperatuur van een graad of 10, die van water iets hoger en 
windvlagen van 6 Beaufort.  De jongste zeilers hadden bij hun eerste 
training of eerste training van dit seizoen bepaald geen tropische om-
standigheden. Maar wie het Starteiland op stapte, liep het enthousi-
asme van 30 kinderen tegemoet. Dat buitenzwembadgevoel hadden al 
meerdere kinderen voor de lunch kracht bijgezet door een onvrijwillige 
plons. Het zwemmen zat niet in het programma. 

Alleen de kids van Op  mist Groen - vroeger hee  e dat Op-
 mist C - gingen het water op in een sleep, zonder zeil. De 

schuimkoppen stonden op het Sneekermeer en dan kun je 
bedenken hoe een Op  mist wiebelend deint. Dát was dus de 
uitdaging. Bij een signaalfl uitje moesten ze gaan staan of een 
andere evenwichtsac  e uitvoeren, de boot in balans houden. 
De CWO1-kinderen gaan het water op met maximaal 2 tot 3 
Beaufort en CWO2’ers tot een volle windkracht 3. 

Bij toerbeurt kregen de groepen theorielessen in de Roerko-
ning. Bij het aanwijzen van de vaarrich  ng in de windroos, 
dreunden de nieuwelingen ‘s middags het varen onder ver-
schillende windrich  ngen al eenstemmig op: “Voor de wind, 
ruime wind, halve wind, aan de wind, tegen de wind, …” Op 
het andere zijbord stonden benamingen van bootonderdelen. 
Voor de CWO2 kinderen was dat natuurlijk herhaling. 

Ze vouwden vliegtuigjes en bootjes. Het lokaal was te klein 
om lekker met de tuigjes te schieten, dus mochten ze het 
luchtruim in, vanaf het dak van de Roerkoning. Het leerdoel 
was natuurlijk het eff ect van de wind te ervaren. En de gevou-
wen bootjes voeren uit.

Uit de knoop
Op  mist Groen leerde knopen op de wal. De pla  e knoop 
waarmee het Op  mistzeil aan de mast en aan de giek ge-
knoopt wordt. Het is zo’n simpele knoop. Dus als je die niet 
goed maakt, zul je het weten ook! ‘Oud wijf’, die foute knoop, 
wel te verstaan. En ‘in de lucht’ oefenden ze de paalsteek. 
Trainer Nora Sappé deed het voor met het kikker-boompje-
meertje-riedeltje. Een paalsteek hee   een ideale lus voor bij-
voorbeeld een sleep. Het voordeel van een paalsteek is dat 
deze zelfs met kippenkracht gemakkelijk los te halen is, ook al 
hee   onnoemelijke kracht op de lus gestaan. 

De 10-zondaagse trainingen worden door wisselende bemen-
sing getraind. Natuurlijk zullen er voor de kinderen bekende 
gezichten zijn, maar zo zi  en trainers niet vastgebonden en 
krijgen de verschillende trainers in opleiding gelijke kansen 
in hun ontwikkeling. 5 mei waren de hoofdtrainers Rainier 
Boerdijk bij CWO1, Be  y Gietema bij CWO2 en Nora Sappé 
bij Op  mist groen. Nora is nog trainer in opleiding. Zij behaalt 

dit jaar ZT3 = zeiltrainer 3. Ondersteuning werd verder gege-
ven door trainers in opleiding: Ronan Koeze, Jort Koeze, Hella 
Foekema en Wim Foekema. Sandrine Röell coördineert het 
geheel. Zij is alle  en keren aanwezig. Zij is instructeur 4 en 
bevoegd om diploma’s uit te reiken en instructeurs op te lei-
den. Haar eigen Steyn (9) en Maud (7) zijn ook deelnemers aan 
respec  evelijk  CWO2 en CWO1. 

Waarmaken, warm maken of beide
Als een organisa  e een duidelijke visie en missie hee  , blijkt 
dat spontaan uit opmerkingen van betrokkenen. Op deze eer-
ste trainingsdag werd datgene wat Marinus in KWS-journaal 
nummer 1 noemde beves  gd. Rainier gaf uitleg over de op-
bouw van deze drie trainingen met de onderbouwing dat de 
KWS een vereniging is die zich richt op aanwas van wedstrijd-
zeilers en verbetering van wedstrijdzeilers tot op het hoogste 
niveau. “Bij ons komt na CWO2, Op  mist Groen, dat voorbe-
reidt op het wedstrijdzeilen. Wij zijn geen zeilschool. En aan 
de cursus zit automa  sch een gra  s jaarlidmaatschap bij de 
KWS verbonden.” 

Tien zondagen op rij gaan drie groepen gelijk  jdig een hele 
zondag leren, spelen, lol maken, inzicht krijgen en trainen 
vanaf 9 uur tot 16 uur. De feestzondagen, wedstrijddagen en 
vakan  ezondagen vallen uit. In de startende groep is de jong-
ste zeiler 6 en de oudste 10 jaar. Daarmee kun je beredeneren 
hoe oud de kinderen in de CWO2-training zijn, die nu aan hun 
tweede trainingsjaar star  en en wat de lee  ijd is van de Op  -
mist Groen-ploeg, die CWO bij de KWS zijn ontgroeid. Toch is 
het slechts een redenering. Bij het knopen viel Noa van 9 jaar 
op, zij zit al bij Op  mist Groen. 

Met nog twee trainingsuren te gaan concludeerde Sandrine al 
blij tevreden dat het ondanks de kou, zo leuk is. “Geen onver-
togen woord”. De koude start was dus een warme; een goede 
opmaat voor levendige verenigingszondagen op het Startei-
land vanuit een nieuwe trainingstradi  e. 

Wie meer wil weten over genoemde trainingen kan het vorige 
KWS-journaal op blz. 10 en 11 nog eens opslaan, de KWS-site 
raadplegen en op www.cwo.nl/disciplines-eisen vind je uitge-
breidere beschrijvingen van deze trainingen.

Tekst Annechina de Jong
Foto’s Richard de Jonge

Jeugdtrainingen op zondag

Enthousiasme ten top 
ondanks kou en harde wind 
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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 



A  e de Goede en Gerlof van der Werf werden respec  evelijk 
benoemd tot Lid van Verdienste en Erelid van de KWS.

De KWS Hoofdprijs 2018 was voor 
Willy Fenneman (l) van Risk Organisa  e.

Naast de welbekende jaarverslagen van de secretaris en de
penningmeester kon de voorzi  er melding maken van de 
hoofdlijnen van het nieuwe beleidsplan van de vereniging.
Daarna volgde een presenta  e van A  e de Goede over de 
ideeën van de sec  e Wedstrijdzeilen binnen dit beleidsplan
voor de korte en middellange termijn. Een van die plannen is
om eens in de drie jaar een interna  onaal jeugdevenement te
organiseren.

Marinus Schouten vertelde over de vernieuwde aanpak van
de Jeugdopleiding en Training bij de KWS. Ingrediënten:
zeilopleiding aanpassen (CWO invoeren), vaste trainingsda-
gen, vormen van teams(squads) en professionalisering van de 
opleiding trainers & coaches. Belangrijk uitgangspunt daarbij:
laten we de jeugdzeilers blijvend aan ons binden.

Nieuwtjes kwamen ook voorbij:
- 30 mei 2019 Hemelvaartsdag: Doop van de nieuwe 

pont op deze Watersportdag;
- Vanaf 2 april 2019 is de KWS-clubkleding beschik-

baar. Tegen gereduceerde tarieven te koop bij Inter
surf te Sneek. De kleding is beschikbaar vanaf de  
maten XXS. 

- Unilever hee   zich afgelopen week weer voor drie  
jaar verbonden aan de KWS als subsponsor en   
tekende Doeksen weer voor een jaar ‘Partnership’.

- De NDC (Noordelijke Dagblad Combina  e) is de   
nieuwe subsponsor van de KWS. Hierdoor krijgen  
we onder andere in Friesland een exclusieve Sneek
  week krant die huis aan wordt verspreid. Dit gee   
ons een enorme nieuwe impuls aan publiciteit. 

- Vrimona/Heineken hebben zich opnieuw voor vijf 
jaar verbonden als sponspor aan de KWS. Het con- 
tract werd  jdens de vergadering ondertekend.

Erelidmaatschap
Tijdens de Algemene Ledenvergadering is clubicoon Gerlof van der Werf bij 
zijn a  reden als bestuurslid benoemd tot erelid van de Koninklijke Water-
sportvereniging Sneek. Bijna 30 jaar lang hee   hij zich met hart en ziel voor 
de vereniging ingezet. 
Vanaf 1990 was hij voorzi  er van de sec  e Toervaren, 17 jaar voorzi  er 
van de sec  e Wedstrijdzeilen en bijna  en jaar voorzi  er van de sec  e 
Sponsoring en PR.
Zichtbaar ontroerd nam hij de bijbehorende oorkonde, wandbord en bloe-
men in ontvangst. 

Lid van Verdienste
A  e de Goede, die ook afscheid nam van het bestuur, werd benoemd tot 
Lid van Verdienste. Zij diende de KWS 16 jaar als vrijwilliger, waarvan vier 
jaar als voorzi  er van de sec  e Wedstrijdzeilen.
Zowel Gerlof als A  e blijven als vrijwilliger ac  ef onder andere als wed-
strijdcomitélid.

Uitreiking KWS Hoofdprijs 2018 
Met deze prijs zet het bestuur jaarlijks een instan  e of persoon in het zon-
netje, die zich inzet voor de Sneekweek, maar niet direct bij de (wedstrijd)
organisa  e is betrokken.
Dit jaar wordt de prijs uitgereikt aan Willy Fenneman van Risk Organisa  e. 
Willy zorgde ervoor dat:
- er al  en jaar verbandtrommels aanwezig en gevuld zijn.
- een brancard aan boord van de rubberboten kwam.
- zijn oude ambulancewagen inzetbaar was op het fi etstraject  
 van Harlingen  jdens de Schu  evaerrace de afgelopen vijf jaar.
- de stand-byleden met groter vertrouwen eerste hulp verlenen  
 mede door de nieuwste reanima  epoppen beschikbaar te stel 
 len  jdens de jaarlijkse cursus Reanima  e/ AED.
- hij een groot aandeel had in het programma van de  KWS   
 Rescue-opleiding, die vorig jaar van start ging. 
 En dat allemaal belangeloos.

Terugblik Algemene Ledenvergadering 

Gerlof van der Werf benoemd tot Erelid

Afke de Goede benoemd tot Lid van Verdienste

KWS Hoofdprijs 2018 voor Risk Organisatie

Van het bestuur

De Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Watersportvereniging 
Sneek kent, net als de meeste andere sportverenigingen, elk jaar weer dezelfde 
agendapunten. En toch weten we het steeds weer net even anders te doen. Te 
beginnen met de datum. Die was dit jaar niet de eerste maandag in mei maar de 
tweede maandag in maart. Een nieuwe tradi  e.

Na de onderscheidingen werd afscheid genomen van de vrijwilligers Wim en Tinie ter Horst en Klaas Weissenbach sr.
Bij het agendapunt verkiezing bestuur werden de voorzi  er en de secretaris herkozen. En door het terugtreden van 
Gerlof werd Natasja Kesteloo gekozen tot voorzi  er van de sec  e Sponsoring en PR. Klaas Weissenbach jr neemt het 
stokje van A  e over als voorzi  er van de sec  e Wedstrijdzeilen.
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Interview

Met vier punten verschil wonnen Arjen Snoekc, 
Carel-Jan Zweep en Bote He   nga vorig jaar de 
Sneekweek in de Regenboog 100. Dat dit geen 
toevalstreff er was bewezen ze onlangs door de 
Openingswedstrijd te winnen vóór hun grote con-
currenten Harry Amsterdam en Jilko Andringa. Een 
goed begin van het nieuwe zeilseizoen.

“Onze boot stond bekend als lichtweerboot, maar gaat te-
genwoordig ook met harde wind erg snel”, vertelt Arjen, “we 
doen er dan ook veel aan.” Samen met Carel-Jan, al veer  en 
jaar zijn middenman en Bote, beginnend aan zijn achtste sei-
zoen als voordekker, wordt er in de winter door de mannen 
zelf gewerkt aan de boot om die in prima wedstrijdstaat te 
houden. ”We proberen steeds dingen te verbeteren en te op-
 maliseren, het is echt hobbyen met ons drieën, van schuren 

tot trimlijntjes.” 

Ook  jdens het zeilseizoen zelf wordt de boot niet verwaar-
loosd, waarbij Bote de man van de lijnen is. De boot, gebouwd 
in 1974, is nog origineel blank gelakt en hee   ook nog zijn 
oorspronkelijke vorm. “Ze doet het goed zo”, licht Arjen toe, 
“structurele veranderingen vinden we nog niet nodig want er 
valt nog genoeg uit het zeilen zelf te halen.”

Doutzen aan boord
In 2015 werd de boot nog gebruikt voor een fotoshoot met 
Doutzen Kroes. In badpak stuurde zij de 100 terwijl de man-
nen onderdeks de trim verzorgden. Dit leverde historische 
plaatjes op die de wereld over gingen.

Van Op  mist naar Regenboog
Arjen en Carel-Jan begonnen met zeilen in de Op  mist, deden 
mee aan de Noordelijke Combi’s en zeilden daarna in Splash 
en Flash. Na een periode van weinig zeilen door studie kwam 
Arjen in 2004 bij toeval bij Roelf O  o, die een bemanning 
zocht, in de Regenboog terecht. Na nog twee jaar in de 83 van 
Lucas Bouma kwam in 2007 de door vader Hugo aangescha  e 
100 in beeld. “Dat ging heel snel, we werden er een beetje 
door overd’honderd”, lacht Arjen, refererend aan de naam 
van de boot. Vijf jaar geleden nam hij de boot van zijn vader 
over. “Ooit gestart als jonkies van de klasse voelen we ons 
nu nog steeds de jonge honden op het water, maar we doen 
lekker mee, hebben een goede rou  ne en raken niet snel ver-
rast door de omstandigheden. En we hebben al  jd plezier.” 
Dit leverde zijn team vorig jaar de derde plek in een lijst van 
70 deelnemers, de jaarprijs op. 

Gevulde kalender
“We moeten wel aan veel wedstrijden meedoen, want we 
trainen verder niet. Behalve met Pasen, dan zeilen we een 
rondje om te zien of alles er weer goed bij staat. We willen 
geen verrassingen onder de wedstrijd.” De wedstrijdkalender 
van de mannen is met zo’n  en evenementen per jaar dan ook 
goed gevuld, ze doen mee aan alle wedstrijden in het Noor-
den, op Loosdrecht, de Kaagweek en het NK op het Sneeker-
meer. “Misschien vullen we dit in de toekomst weer aan met 
een buitenlands evenement”, zegt Arjen desgevraagd, als 
voorzi  er van de Regenboogclub. 

Beweging en vernieuwing
2017 was als jubileumjaar van de 100-jaar oude klasse na-
tuurlijk een hoogtepunt. Maar ook vorig jaar was er over het 
algemeen een goede opkomst bij de evenementen. “Met 
40 boten op zowel Loosdrecht als de Kaagweek en ruim 100 
meetbrieven doet de klasse het goed”, vindt Arjen. “Dat som-
mige zeilers naast de Regenboog ook in de Pampus stappen 
is zeker een trend, maar daarentegen zijn er afgelopen najaar 
vier Regenbogen van eigenaar veranderd.” Er zit dus nog ge-
noeg beweging en verjonging in de klasse om het interessant 
te houden. “Bovendien is het een mooie hechte vrienden-
club.”

“Als klasse willen we ook vernieuwen, bijvoorbeeld door het 
organiseren van bijzondere en aantrekkelijke evenementen.” 
Onlangs was er het eerste klassenevenement in Muiden, met 
wedstrijden op het IJsselmeer, vorig jaar werd de IJsselmeer-
race gehouden die van Stavoren naar Enkhuizen gaat en weer 
terug. Ook het NK op Grevelingen was een groot succes. Op 
het jaarlijkse klassenevenement bij Grou zijn er kortere wed-
strijden, met acht starts per dag. “Het is alleen wel jammer 
dat teams zich vaak pas laat inschrijven”, vindt Arjen, “het 
maakt de organisa  e onnodig moeilijk omdat we voor grote-
re evenementen ook ontbijt en alles erbij willen regelen. Dan 
weet je graag van tevoren waar je aan toe bent.” 

Teamzeilen
Arjen was van 2010 tot 2015 captain van team Friesland van 
het teamzeilen  jdens de Kaag- en de Sneekweek. “Helaas 
was het vorig jaar slecht weer voor deze wedstrijden maar we 
denken wel na over de beste opzet ervan. De inten  es waren 
goed maar helaas is het niet gelukt zoals we hadden gepland.” 
Het idee van wedstrijdleider Arjen Kort om het vaargebied af 
te bakenen werd goed ontvangen en dat wordt dit jaar over-
genomen op de Kaag. “Hoe dan ook, we zijn er druk mee be-
zig. We denken aan meer show, teampresenta  es en promo-
 e. En mooie wedstrijden natuurlijk”, besluit Arjen. 

Tekst Gerhard Bouma
Foto Richard de Jonge

Arjen Snoekc overdonderd in de 100

“Er valt nog genoeg uit het 
zeilen zelf te halen”

Team 100 met (vlnr) Arjen Soekc, Carel-Jan Zweep en Bote He   nga
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verk pen 
 uw huis

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



Jeugd

In de RS Feva ze  en ze niet eerder vertoon-
de toppresta  es neer, Gijs Zuidema, 16 jaar 
en Robbert Huisman, 15 jaar. Nu varen ze 
29er vanaf september 2018. En aan het eind 
van die maand hadden ze de belo  estatus al 
verdiend. “Een voordeel, in de RS Feva had-
den we natuurlijk ook al met gennaker geva-
ren.” Meestal trainen de jongens vanaf het 
Rega  a Centre Medemblik. Alle talenten 
trainen daar. En naar verwach  ng trainen ze 
vanaf juni op Scheveningen, omdat ze van 
de talenten zelfs tot de besten behoren. 

Team Cheizbert  bestaat uit Robbert Huisman (l) en Gijs 
Faber. Er is voor een teamnaam gekozen omdat anders-
taligen de naam Gijs bijna niet uit kunnen spreken. 

Team Cheizbert hard op weg naar de top

In de RS Feva ze  en ze niet eerder vertoonde toppresta  es 
neer, Gijs Zuidema, 16 jaar en Robbert Huisman, 15 jaar. Nu 
varen ze 29er vanaf september 2018. En aan het eind van die 
maand hadden ze de belo  estatus al verdiend. “Een voordeel, 
in de RS Feva hadden we natuurlijk ook al met gennaker ge-
varen.” Meestal trainen de jongens vanaf het Rega  a Centre 
Medemblik. Alle talenten trainen daar. En naar verwach  ng 
trainen ze vanaf juni op Scheveningen, omdat ze van de talen-
ten zelfs tot de besten behoren. 

Robbert en Gijs leiden een dubbelleven. Gijs woont in Sneek, 
maar hee   ook een bed in Anna Paulowna staan bij de fami-
lie Huisman. En volgens Robbert wist Gijs daar eerder dan hij 
de koelkast te vinden. Met die opmerking benadrukt Robbert 
het vrije gedrag van Gijs na alweer een streek. “Wat doe je nú 
weer?” Robbert hee   het niet meer; tranen in de ogen van 
het lachen om Gijs, die  jdens het interview in een onbekende 
omgeving zijn handen insmeert met Nivea, die toevallig op ta-
fel ligt. 

Topsportstatus
Door de week lee   Gijs in Sneek en gaat hij naar de RSG, havo 
4. Hij hee   het goed geregeld. Met de belo  estatus van het 
Watersportverbond, hee   hij op het Magister Alvinus, een 
topsportstatus gekregen. Daardoor hoe   hij bijvoorbeeld de 

gymlessen niet mee te doen zodat hij die  jd aan theore  sch 
schoolwerk kan besteden en standaard hoe   hij op maandag 
pas om 11 uur in. “Wat?!” Robbert is er s  l van, wat een luxe. 
Ook op maandag staat hij om 6.15 uur op, fi etst 15 km naar 
Schagen en zit als enige frisse leerling in het eerste lesuur. En 
dat vind hij lekker. Robbert is een ochtendmens in tegenstel-
ling tot Gijs die daags gestaag op gang moet komen.

Robbert zit op het Regius College, ook in havo 4. Kenmerkend 
voor topsporters is dat ze ook op school het goed doen. Bij-
voorbeeld Robbert zorgt voor een hoger klasgemiddelde op 
vakken. Die liggen hem ook goed, hij geniet van het verband 
tussen zijn beta-pakket en zijn hobby. Hij hee   ook heus wel 
eens pijn in zijn maag van een natuurkundetoets op maandag, 
die hij om het zeilen niet vroeg  jdig kan leren, maar het zei-
len rela  veert het ook. Tijdens het zeilen kun je niet eens aan 
school denken. 

Op het Regius College hee   Robbert op eigen ini  a  ef een 
presenta  e gehouden over zijn presta  es aan het schoolma-
nagement. “Ze dachten aan mooi weer zeilen. Ze hadden geen 
idee waarmee ik bezig was. En presenteren kan ik wel.” En hij 
overtuigde! Met als resultaat dat zonder formaliteiten Rob-
bert wel medewerking hee   van school om als topsportende 
leerling op  maal te kunnen func  oneren.

Verschil moet er zijn
In de weekenden leven Robbert en Gijs samen. Dat is nu onge-
veer twee jaar het geval, terwijl ze nota bene daarvoor elkaar 
alleen van gezicht kenden. “Wij zijn gewoon ook heel verschil-
lend.” Al in de Flits zaten ze bij elkaar is de groep, maar ze zeil-
den nooit samen. Ook niet in de RS Feva. Toen hun RS Feva 
teamgenoten ermee stopten, kwamen Robbert en Gijs samen 
in de boot. De verschillende karakters, voorkeuren en aanleg 
maken hen tot een succesteam. Team Cheizbert hebben ze 
zichzelf genoemd. “Want ‘Gijs’ kunnen anderstaligen bijna niet 
uitspreken en toen hebben we er maar iets geks van gemaakt.”

Aanslui  ng kwijt
De jongens hebben een vaste taak aan boord. Robbert stuurt. 
Hij is denker, tac  cus en zeilt ook intuï  ef. “Het wedstrijdzeilen 
zit natuurlijk ook in de familie, in de genen,” licht Robbert toe. 
Eerder kon Robbert nog wel eens iets overleggen met zijn vader 
over het zeilen, maar een 29er is zo een andere boot, dat vader 
Menno de aanslui  ng kwijt is, om als adviseur op te kunnen 
treden. Robbert is tenger en duursporter. Hij traint ‘licht’ met 
aanhoudende herhalingen. Gijs zorgt voor topsnelheid van de 
boot, hangt in de trapeze en moet explosief, krach  g kunnen 
handelen. De beuker hee   een zwaardere lichaamsbouw. Voor 
de zeiltrainingen op het water starten ze om 9.00 uur met alle 
wedstrijdzeilers in de ‘gym’ op zaterdag en op zondag. En door 
de week trainen ze ook gericht volgens een trainingsschema 
dat ze per app krijgen. Gijs bijvoorbeeld traint via het RTC twee 
keer per week bij Op  sport en twee keer bij Thialf. Zware trai-
ningen met rustmomenten.

Gijs wil winnen. Kan niet tegen verlies. “Ik kan het echt niet 
hebben.” Robbert noemt zichzelf wat gemakzuch  ger. “Gijs is 
veel fana  eker dan ik, maar daardoor ben ik wel weer veel fa-
na  eker geworden.”

Nooit handschoenen
Sturen met intuï  e is niet maar wat doen. Alles komt nauw-
keurig bij Robbert. Gijs: “Ik ben zomaar klaar, bij jou duurt aan-
kleden een eeuwigheid en van jou moeten we al  jd hetzelfde 
lopen.” Met dat laatste bedoelt Gijs het optuigen van de boot. 
Robbert beaamt zijn trekjes met spot en ernst: “Optuigen moet 
in een vaste volgorde, dat gee   zekerheid, dan heb je de min-
ste kans dat je wat fout doet. Sommige dingen moeten bij mij 
precies zo, anders word ik ‘gek’. Ik heb ook al  jd mijn wi  e 
pet op. Ook als het koud is. Dan gaat de pet over de neopreen 
bivakmuts. Ik draag trouwens nooit handschoenen, dat helpt 
toch niet tegen de kou.” De jongens varen ook bij temperaturen 
rond 0°C en zijn dan gedurende een dag op het water, beide op 
blote voeten. Robbert: “Na  e schoentjes vind ik vies voelen.” 
En Gijs: “Dan weet ik zeker dat ik grip heb, ik voel dan grip.” 

Voor de goede condi  e én concentra  e moet je in de wedstrijd 
vanzelfsprekend eten. “Voeding is op een wedstrijddag van 
grote invloed op de presta  e,” noemt Robbert. “Hoeveel?” 
“Geen idee. Heel veel. Granen, noten, vezels, lange koolhydra-
ten. Voor de laatste race snelle suikers.” Gijs: “Bijvoorbeeld wit 
brood. Belangrijk is, wat je eet, moet wel lekker zijn.” Toch, 
bij dit onderwerp is het eerste wat de jongens noemen: water 
drinken. Van hun trainer Rob Sepers moeten ze op het water 
minimaal 1 liter per uur drinken. Inderdaad is dat moeilijk, 
maar de heren weten uit ervaring dat hij gelijk hee  . Vocht is 
het beste voor je concentra  e. Als je dorst hebt of trek, ben je 
te laat. En als een kleine prikkel irrita  e gee  , is de conclusie: 
te weinig gedronken. Na een dag op het water is de concen-
tra  e op een dusdanig dieptepunt dat Robbert en Gijs melig 
worden. “En zondags slaap ik het best van de hele week en op 
maandag is het het moeilijkst uit bed te komen,” zegt Gijs die 
gezien zijn sportstatus daar niet echt hinder van ondervindt.

Twee van drie WK’s
De heren hebben het plan twee WK’s van drie te zeilen. Voor 
het Jeugd WK 29er in Polen vanaf 14 juli, moeten ze zich kwa-
lifi ceren. Alleen de besten van het land gaan er naar toe. Als 
ze dit waarmaken, varen ze alleen tegen jongens t/m 18 jaar. 
Wordt dit hem niet, dan gaan ze naar het WK RS Feva, dat ge-
lijk  jdig is. Met circa drie jaar ervaring in de RS Feva is Team 
Cheizbert kanshebber voor de  tel WK RS Feva. Bedenk je 
daarbij dat in een WK honderdzes  g tot honderdtach  g boten 
starten.

En sowieso gaan ze naar het Open WK 29er dat op dezelfde 
plaats in Polen ongeveer twee weken na het Jeugd WK is. Dat 
start op 26 juli en eindigt in de Sneekweek, waar Gijs en Rob-
bert aansluitend ook heen gaan. Niet om zelf te sturen, maar 
om ontspannen te bemannen en wél een stuur te coachen. 
Dus wil je een crack aan boord in de Sneekweek; meld je!

“Optuigen moet in een vaste volgorde, 
dan heb je de minste kans dat je wat fout doet” 

Tekst Annechina de Jong
Foto’s Menno Huisman
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Zakelijk Gezeilschap der KWS

ZAKELIJK GEZEILSCHAP  DER KWS 

Accent Automatisering
Aquatec Industries BV

BDO Accountants en Belastingadviseurs
Bouwbedrijf v.d. Meer BV

Catering Hanenburg / Lokaal 55
Cryo Store BV

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 BV
Interlinie visuele Reclame

Intersurf
It Foarunder BV

Jachthaven Hindeloopen
Jachtwerf Heeg BV

Jan Sikkes Stoff en en Gordijnen
Kesteloo Project Management

Krüse Management Recruitment
Kuiper Verzekeringen

Lampe Technical Textiles BV
Landustrie Sneek BV

Miedema Sails
Nano-Coat Nederland BV

Nautisch Adviesburau Dirk van der Zee
Notariskantoor De Wit & Dijkstra

Omrin
Orthodontiepraktijk Sneek

Ottenhome Heeg BV
Perimeter Protection Industry

Poly Nautic
RCN Vakantiepark De Potten

Repko Sneek
Schuil Isolatiezorg  v.o.f.

Score BV
Smedes Makelaardij

Snijtech B.V.
Tandartspraktijk Kraan en Partners

Van der Valk Hotel Sneek
Van Wieren Watersport

Veenema Olie
Voice to Voice
Westers Nautic

White Whale Yachtbrokers
Workumer Jachtservice

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

Lampe Technical Textiles

Tekst en foto Richard de Jonge

Het bedrijf hee   diverse divisies. 
Lampe Filtex bijvoorbeeld, maakt 
onder andere fi lters voor in fabrie-
ken. Om dicht bij huis te blijven; in 
een melkfabriek heb je te maken 
met poeder dat met lucht getrans-
porteerd wordt, zogenaamd pneu-
ma  sch transport. Lampe zorgt er 
voor dat deze zogenaamde  trans-
portlucht gefi lterd wordt, natuurlijk 
onder strenge milieu en voedselvei-
ligheidseisen. Maar het levert via de 
afdeling Lampe Sieve & Flextex ook 
de manche  en die nodig zijn om de 
verschillende onderdelen van het 
transportsysteem – fl exibel – te kop-
pelen. Technisch Tex  el is een heel 
veelzijdig vakgebied en omvat alle 
vezels zowel synthe  sche als natuur-
lijke. Ook leders, rubbers en folies 
vallen hieronder en veelal met in-

koop in het buitenland om er in Sneek een eind-
product van te maken. Quintus Lampe, mana-
ging director van de Lampe Group: “Het is een 
kennismarkt. Je moet weten wie de beste mate-
rialen vervaardigt en in staat is mee te denken 
voor ons beste advies. Vaak bestaan onze toele-
veranciers net zo lang als wij. Het meeste halen 
we in Europa, daar buiten incidenteel, zoals nog 
steeds balen katoen uit India.” Daar worden bij-
voorbeeld waszakken van gemaakt door de divi-
sie Lampe Laundrytex. Met de divisies Eurofelt 
en Techtex bedient Lampe respec  evelijk de 
markten van de architecten/vormgevers met 
Vilt/Akoes  ek en de fabrikanten van medische 
hulpmiddelen met tex  ele specials. En daarmee 
zijn er dus vijf divisies ontstaan.

Snel en fl exibel leveren
Lampe Technical Tex  les kent zijn oorsprong 
in Sneek en is de Waterpoortstad al  jd trouw 
gebleven. De eerste ‘fabriek’ was geves  gd in 

De afstand met de klant zo klein mogelijk houden en 
samen tot een oplossing komen zodat er eerder sprake 
is van helpen dan van verkopen. Dit is de fi losofi e van 
Lampe Technical Tex  les dat 144 jaar geleden in het hart 
van Sneek begon en na twee verhuizingen is uitgegroeid 
tot een interna  onaal opererend bedrijf met sinds 2015 
een tweede ves  ging in Roemenië. Wel met nog steeds 
dezelfde familie aan het roer. 

“Levertijd verkorten door multidisciplinaire teams”

het centrum, aan de Nauwe Burgstraat waar nu de winkel van 
Ziengs zit. In de jaren der  g van de vorige eeuw verhuisde het 
naar de Julianastraat nabij het ziekenhuis. Sinds 2002 is het 
bedrijf geves  gd op industrieterrein De Hemmen. Het biedt 
werk aan zes  g mensen inclusief twaalf in de ves  ging in Roe-
menië. Quintus Lampe: “We zijn in Roemenië gestart om de 
concurren  e het hoofd te bieden. Zo simpel is het. Er werken 
twaalf mensen die zorgen voor vij  ien procent van onze ver-
koopomzet. Dat is een mooie verhouding, veel meer hoe   het 
ook niet worden. Want dan moeten we teveel uitbesteden en 
daarmee bestaat de kans dat de service naar beneden gaat 
en dat willen we niet. We willen ook snel kunnen reageren op 
vragen uit de markt. Stel je voor dat iemand in een fabriek per 
abuis de verkeerde transportklep overhaalt, de druk oploopt 
en het proces s  l komt te liggen. Dan is een snelle vervanging 
essen  eel. Daarom is voorraad houden ook belangrijk en heb-
ben we een groot magazijn. In de nabije toekomst willen we 
nog marktgerichter worden. Nog slimmer produceren en nog 
meer aandacht besteden aan ons logis  ek management. De 
lever  jd verkorten door mul  disciplinaire teams. Nu worden 
klanten ondersteund vanuit de verschillende afdelingen. Dat 
gaat soms ten koste van de samenhang; met de teams denken 
we dit fl ink te gaan verbeteren, waardoor we sneller en eff ec-
 ever kunnen reageren. Dat vergt een heel andere organisa  e, 

maar is leuk om te bedenken en om te doen.”

In  miteit
De pay-off  ‘Creators of hi-tex Solu  ons’ is niet zomaar be-
dacht; immers het gee   weer dat meedenken hoog bij Lampe 
in het vaandel staat. Quintus: “We zijn een veelzijdig bedrijf. Ik 
denk dat we ons onderscheiden door ons eerste contact, onze 
eigen produc  efaciliteiten en onze service ter plekke met het 
monteren van de producten Die combina  e is vrij uniek. We 
spreken het liefst van klanten-steunen in plaats van aan-klan-
ten-verkopen. Je verplaatsen in de behoe  e van de klant en 
het beste geven: ontzorgen en op  maliseren noemen we dat. 
Daar komt ook een stukje in  miteit bij kijken. Je werkt heel 

nauw samen. Daarbij is passie erg belangrijk. Zonder passie en 
gevoel kun je hier niet werken. Andersom verwacht ik van mijn 
klanten hetzelfde. Ik krijg hier wel klanten waar ik in eerste 
instan  e van denk ‘dat is geen Lampe klant’. Daar krijg ik dan 
soms de kriebels van. Maar (knipogend) gelukkig hebben we 
tegenwoordig verkopers die daar beter mee om kunnen gaan.” 

Familiebedrijf
Zoals gezegd is Lampe Technical Tex  les nog steeds in handen 
van de familie Lampe. “Vorig jaar hebben we gezien dat onze 
kosten niet geheel in balans waren met de overigens prima 
omzets  jging. Dit jaar hopen we het beter te doen. Gelukkig is 
er geen investeringsbedrijf dat ons in de nek hijgt. We zijn een 
familiebedrijf, sinds 2015 is het Bestuur uitgebreid met mijn 
beide neven Joris en Mar  jn. Aansluitend is Maarten Stuur-
man aan het Bestuur toegevoegd. Zij zijn ook medeaandeel-
houders.” 

Donder en Bliksem
Quintus Lampe is geboren en getogen in Sneek. Na zijn studie 
woonde hij tussen ’85 en ’97 met zijn vrouw Caroline in het 
midden van het land. Via vijf verschillende werkgevers kwam 
hij gepokt en gemazeld terug in Sneek als bedrijfsleider binnen 
het familiebedrijf, en werd hij in 2005 managing director, na 
het vertrek van broer Maarten. Wel leuk om te weten is dat hij 
de vijfde zoon is van in totaal zeven kinderen; vandaar de naam 
Quintus. Lampe is de ene, de andere passie is de watersport. 
Op jonge lee  ijd zeilde hij samen met zijn Caroline in de Stern 
953, daarna een paar jaar catamaran en na wad-zwerven met 
de platbodem zaten ze   en jaar samen in de Pampus. Beiden 
hebben echter een nieuwe liefde gevonden ieder in een ander 
bootje: Caroline in de roeiboot en Quintus in de Olympiajol. 
Het moederschip Donder, een Valkvlet, staat dan nu ook te 
koop en voor de  Pampus 108, genaamd Bliksem, is recent een 
nieuw enthousiast echtpaar gevonden. ’Het Zakelijk Gezeil-
schap is voor mij een logische: geheel passend bij mijn Sneeker 
burgerschap, liefde voor de zeilsport en rol als ondernemer.”
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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

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 

Oude Oppenhuizerweg 75 | 8606 JC Sneek

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  : Klaas Weissenbach  wedstrijdzeilen-voorzi  er@kws-sneek.nl  

Commissaris sec  e PR & Sponsoring   : Natasja Kesteloo  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

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
KWS-kids: €  0,00 (tot 10 jaar)

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 †

G.S van der Werf

Lid van Verdienste:

O.P. Yntema

A.S. de Goede

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
met 
al 

We zijn er elke wedstrijd bij. 




