
6 t/m 11 augustus 2022
uitgave: KWS • druk: Grafische Groep van der Eems

Officiële website KWS: www.sneekweek.nl



laag in calorieën

29539_Lipton_Core_Sneekweek_Adv_A4.indd   129539_Lipton_Core_Sneekweek_Adv_A4.indd   1 20-04-2022   11:3620-04-2022   11:36



Co-sponsors Koninklijke Watersportvereniging Sneek

Hoofdsponsor Koninklijke Watersportvereniging Sneek

Partners Koninklijke Watersportvereniging Sneek

PROGRAMMA 
VIJFENTACHTIGSTE 
SNEEKWEEK

Opening en vlootschouw vrijdag 5 augustus 2022
Zeilwedstrijden van zaterdag 6 tot en met donderdag 11 augustus

205de Hardzeildag op 10 augustus 

www.sneekweek.nl



Heineken® Silver is 
trotse sponsor van 
de Sneekweek 2022

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol. 

Extra fresh,
for real.



85e SNEEKWEEK 2022
INHOUDSOPGAVE
VOORWOORD 5
ORGANISATIE 85e SNEEKWEEK 2022 6
OFFICIALS 85e SNEEKWEEK 2022 7
OPENING 9
SCHIPPER IN DE ORDE VAN DE SNEEKER PAN 11

LOKALE WEDSTRIJDBEPALINGEN 12
 1 ORGANISERENDE AUTORITEIT 12
 2 DE VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN 12
 3 DE LOCATIE VAN HET WEDSTRIJDKANTOOR 12
 4 WIJZIGINGEN/AANVULLINGEN OP DE STANDAARD   

 WEDSTRIJDBEPALINGEN 12
 5 RECLAME 14
 6 PRIJZEN 14
BIJLAGE A: HET WEDSTRIJDGEBIED 15
BIJLAGE B: BANEN EN MERKTEKENS 15
 B1 DE BANEN 15
 B2 HET BAANSEIN 15
 B3 DE MERKTEKENS 15
BIJLAGE C: HET PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN 16
 C1 HET STARTROOSTER 16
 C1.1 WAARSCHUWINGSSEIN 16
 C1.2 ALGEMENE TERUGROEP 17
 C2 KWALIFICATIEWEDSTRIJDEN 17
 C3 HOGER BEROEP 17
BIJLAGE D: WEDSTRIJDTEKEN 17
DE FLITSCLUB SNEEK: AL 50 JAAR (ZEIL)PLEZIER! 21
ALGEMENE MEDEDELINGEN 22
 WAARSCHUWING AAN ALLE ZEILERS 22
 BELANGRIJKE MEDEDELING IN HET 
 KADER VAN UW PRIVACY 22
 VERKOOP ARTIKELEN AAN HET LOKET VAN HET 

WEDSTRIJDKANTOOR 22
 DRAADLOOS INTERNET OP HET STARTEILAND 22
 FEESTAVONDEN 23
 RODE KRUIS 23
 PONT STARTEILAND 23
 POIESZBOOT 23
 SNEEKERMEERBUS 23
 BEWAKING 24
 KAMPEREN 24
 HAVEN STARTEILAND 24
 DE ROERKONING 24
 TRAILERHELLINGEN EN KRANEN 25
 PARKEREN 26
 PERS 27
 SNEEKWEEKPAS 27
REGENBOOG TEAMWEDSTRIJDEN HOLLAND-FRIESLAND 29
DE PLASTIC SOUP  EXPEDITIE VAN STERKE YERKE 30
SNEEKWEEK VOLGEN VIA SOCIAL MEDIA 31
NIEUW MET EEN VLEUGJE NOSTALGIE 32
HOOFDPRIJSWINNAARS SNEEKWEEK 2019 36
REGENBOOG 105 JAAR! 37
PLATTEGROND STARTEILAND 38
KLASSENTEKENS 40



zERO SUGAR



5

Voorwoord 
Beste wedstrijdzeilers,

Na twee jaar wachten als gevolg van de coronapandemie zien we uit naar de start van 
de 85e editie van de Sneekweek. 

In deze editie mogen we weer een breed deelnemersveld ontmoeten van jong tot oud 
en daar zijn wij best trots op. Als gastheer van het zeilevenement en het Starteiland 
proberen wij ieder jaar onze organisatie te optimaliseren om voor de wedstrijdzeilers 
een leuk zeilevenement te maken, waarbij ons credo blijft ”overdag voor de eer en ’s 
avonds voor de sfeer”.

Het streven is zoveel mogelijk klassen aan de start te laten verschijnen en om dit te 
kunnen faciliteren hebben we tijdens deze 85e editie vanaf dinsdag t/m donderdag 
een extra wedstrijdbaan aan de Noordzijde van het Sneekermeer. Op deze extra 
wedstrijdbaan zeilen de Windsurfers LT, beginnende Optimisten en Valk G-zeilers. 

We zijn blij dat na 32 jaren van afwezigheid de windsurfers weer aan de start 
verschijnen van de Sneekweek. Ook zullen zeilers met een verstandelijke of lichamelijke 
beperking van start gaan op deze extra baan. Een prachtig initiatief, als opvolging van 
de special Olympics evenementen, dat mogelijk wordt gemaakt door het Foppe fonds.

Zoals u zult zien heeft ons startschip “de Roekoepolle” deze winter een flinke refit 
ondergaan en is weer klaar om het grote aantal klassen in de Sneekweek te starten. 
Daarnaast fungeert de Sterke Yerke dit jaar als contra finishschip. 

Onze wedstrijdorganisatie, bestaande uit meer dan honderd vakkundige vrijwilligers, 
staat klaar om van vroeg tot laat er prachtige zeilwedstrijden van te maken. Hopelijk zijn 
de weergoden ons goedgezind, zodat er op sportieve wijze kan worden gestreden om 
de traditionele “blauwe borden”.

Tijdens de Sneekweek zal ons mediateam weer actief 
zijn om o.a mooie vlogs met filmpjes en foto’s te maken 
van het evenement. Dit alles is te volgen via onze site 
www.sneekweek.nl maar ook via de bekende social 
mediakanalen van de Sneekweek.

Al met al zijn wij klaar voor de 85e editie van de 
Sneekweek en zullen er alles aan doen om er weer   
een onvergetelijke Sneekweek van te maken. Ik wens  
u sportieve wedstrijden en een gezellige week toe.

Namens het bestuur van de Koninklijke 
Watersportvereniging Sneek,

Karst J. Doevendans
voorzitter
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Organisatie 85e Sneekweek 2022
De Sneekweek wordt georganiseerd door de Koninklijke 

Watersportvereniging Sneek (KWS), opgericht 1 juni 1851.

Vlootvoogd
De heer Drs. A. A. M. Brok,
Commissaris van de Koning 
van de provincie Fryslân

Bestuur
Karst Doevendans, voorzitter

Trynke Schuurmans, secretaris

Jacob Boonstra, 1e penningmeester

Marcel v.d. Kooi, 2e penningmeester

Klaas Weissenbach
Peter Spek
Natasja Kesteloo
Sandrine Röell-van Dijk
Han Sterk

Organisatiecomité
Klaas Weissenbach, voorzitter

Corien Koek, secretaris

Johan Schurer
Marcel van der Kooi 
David Dijkstra
Arjen Kort
Wouter Huijsman
Marieke Guichard

Commissie Prijsuitreiking
Niels Remigius, voorzitter

Ester Otte, secretaris

Klaas Weissenbach
Jelle Huijsman
Jansje Hofstra
Olga Schuil

Roerkoning 
Hein Neijenhuis
Tineke Neijenhuis
Akkeriem ter Horst
Aant Reitsma
Annie Reitsma
Marrit van der Tempel
Hanneke van der Heide
Sandra van der Zanden
Jan Buitelaar
Nynke Veldman

Technische ondersteuning
Ko Otte
Peter Spek

Kraanbediening 
Harmen Bouwstra
Onno Zweep
Jappie Hettinga

Aangepast zeilen
Han Sterk
Annette ten Dam
Theo van der Zanden
Sandra van der Zanden
Ivo de Vries
Henk de Vries
Siepie Coehoorn
Auke Poortman
Toine Pierik
Yvon de Leeuw
Henk Bijl
Jelmer de Jong

Public Relations en 
Sponsoring
Natasja Kesteloo
Gerlof van der Werf
Linde Faber
Dirk van der Zee
Jaitie Dijkstra
Anna Schurer
Ineke Evers

Mediateam en 
Automatisering
Robbert Evers
Gert-Henk Bakker 
Niels Remigius
Leonie van der Zee
Annechina de Jong
Eize Hoekstra
Femke de Vries
Eric van Staten
Hein Neijenhuis
Jelle Huijsman
Johan Vissia
 
Clubroom
Theo Otte
Wiepie Veenstra
Lolkje Otte
Johan de Jong
Anneke de Vries 
Gea Jaasma
Ymkje Otte
Floor de Vries

Vlootschouwcommissie
Dirk van der Zee, voorzitter

Jacob Boonstra, vice-voorzitter

Petra Miedema, secretaris

Carola Hofstede, penningmeester

Jan Bootsma
Marieke Guichard
Nico Altenburg
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Officials 85e Sneekweek 2022
Wedstrijdcomité’s en protestcomité benoemd conform regel 89.2(c) RVW

Comité Sneekweekbaan Uitslagen
Johan Schurer, wedstrijdleider   Barbara Schreuder
Jan Geertsma, schipper   Tiety Miedema
Gerhard Bouma, schipper     
Marcel van der Kooi Protestcomité
Jan Spijkerman    Hella Bouma, voorzitter
Dina Schurer Frans Gort
Piet Schurer Feike Hylarides
Klaas Doevendans Menno Huisman
Ruurd Veldhuis Chris Burgers
Fimme Veldhuis Max Marselis
 Marcel Bult
Comité teamwedstrijden Regenboog Rob Franken
Arjen Kort, wedstrijdleider   Wessel Nauta
Charles Koek, schipper
Tom Otte  Standby
Erwin de Vries  David Dijkstra
Runo Jansen  Wouter Huijsman
Johan Weissenbach  Ewout Fennema
Hette van der Zwaag Esmé Engelgeer
Marcel Vos Thijs Veenstra
 Æbe Edwin Douma
Comité Noordbaan Sjoukje Koerts
Jan Kooistra, wedstrijdleider    Rutger-Jan Volger
Gerlof van der Werf Jelmer Bergstra
Maaike Wiersma Sigrid Schotanus
Hans van Stekelenborg Bianca Franckena
Afke de Goede Marcel Franckena
Maria Poiesz Albert Flokstra
Gerwin Tromp Michael Roeterdink
Loes de Bruin  Henk Huijsman
Theo de Groot 
Toon Oomen 

Finishcomité
Trynke Schuurmans
Alet Doornbos
Carien Goezinne
Marian Metz
Ymkje Otte
Rinnie Boelsma
Desi Schurer
Linda van der Kooi
Marga van Rij
Fokje Geertsma
Wietske van Soest
Afke de Goede
Maria Poiesz (res.)
Luca van der Kooi (res.)

Janneke de Vries
Andre Eefting
Marleen Schippers
Johan Wels
Caia Heim
Michiel de Vries
Willy Fenneman
Arno van der Wiele
Geert Krikke
Robin Nijveldt
Thijs van Dort 

Informatie    
Marieke Guichard    
Brenda Sterk    
Loes de Bruin    
Caroline Guichard
Truus Guichard
Hilda Hoekstra



F O A R Û N D E R  P R E S E N T E E R T

SNEEKWEEK
6 T/M 12 AUGUSTUS

STARTEILAND

LIVE MUZIEK, STREET FOOD,
PROGRAMMA VOOR JONG & OUD!

OUDERWETS GEZELLIG!

ZATERDAG MIDDAG

14:00 | SNEEKWEEK TERRAS:
DJ RAWRY & DJ JAYCOP

21:00 | FEESTTENT:
OPENINGSFEEST 

CAPTAIN MIDNIGHT XL! 

14:00 | SNEEKWEEK TERRAS:
UTLOPERS, FOLKERT HANS &

RINTJE KAS & DJ SIPKE

22:00 | FEESTCAFE FOARÛNDER

22:00 | FEESTTENT 
VANGRAIL!!

15:00 | SNEEKWEEK TERRAS: 
GROTE AFTERSAIL / OPWARMER SNEEKER
STAPPERS AVOND MET COVERBAND SMÛK

ZATERDAG AVOND

ZONDAG MIDDAG

ZONDAG, DINSDAG & WOENSDAG
AVOND

MAANDAG MIDDAG

12:00 - 17:00 | SNEEKWEEK TERRAS:
KIDS FESTIJN MET BUIKGLIJD

WEDSTRIJDEN, STORMBANEN,
SCHMINKERS, MAAK JE EIGEN PIZZA! 

MAANDAG AVOND

DINSDAG MIDDAG

14:00 | SNEEKWEEK TERRAS
DJ SIPKE / DE MEESTERS MET O.A. JELLE B!

HARDZEILDAG 2022

€ 7,50

€ 10
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Opening

De officiële opening van de 85e Sneekweek zal plaatsvinden op vrijdag 5 augustus 
2022 om 19.30 uur in Theater Sneek. Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor 
genodigden.

Na deze opening vindt er om ± 21.30 uur een vlootschouw plaats door de Sneeker 
grachten. De vlootschouw zal worden afgenomen door de vlootvoogd van de 
Sneekweek, de heer Drs. A. A. M. Brok, Commissaris van de Koning van de provincie 
Fryslân.

In deze vlootschouw wordt elke klasse vertegenwoordigd die aan de Sneekweek deelneemt.

De vlootschouw begint in de Kolk voor de Waterpoort. Langs het water van de Kolk en 
de Sneeker grachten is voldoende ruimte voor belangstellenden. Na de vlootschouw 
vindt een spectaculaire lasershow plaats.
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1954 K. Vrolijk † Sneek
1955 S. van der Steeg † Sneek
1956 Dr. W.B. van der Meer † Grou
1957 J.C. van der Velde † ‘s Gravenhage
1958 J. Helder † Paterswolde
1959 Dr. J.W. van der Zijpp † Sneek
1960 J.H.F. Resink † Almelo
1961 A. van Gool † Sneek
1962 P. Olij † Sneek
1963 R.A. van der Sluis † Sneek
1964 L. van der Steur † Heemstede
1965 C.J.W. van Waning † Reeuwijk
1966 J. Alberda † Terherne
1967 H.C. Stam † Oppenhuizen
1968 Mr. D.H. Okma † Leeuwarden
1969 L. Rasterhoff † Sneek
1970 Mr. H.P. Linthorst-Homan † Wapenveld
1971 A. Postma † Sneek
1972 E.K. Hoekstra † Sneek
1973 T. Kasemier † Medemblik
1974 Mr. E.R. Zweep † Sneek
1975 Drs. H. de Boer  † Leeuwarden
1976 B.F. Keulen † Sneek
1977 N. Joustra † Sneek
1978 F.Z. Ruiter † Sneek
1979 W.J.M. van Oerle † Sneek
1980 W. Otter † Harkema
1981 D. van der Werf † Sneek
1982 Mr. H. Rijpstra † Delden
1983 A.H. Tromp †                        Lenk (Zwitserland)
1984 S. Jorna † Sneek
1985 J. Doevendans † Sneek
1986 M.C. Breuning † Grou

1987 B. van Wijk Woubrugge
1988 U. de Bruin † Heerenveen
1989 G. Geertsma †  Sneek
1990 Dr. E. Lagerwei Bunnik
1991 M. van den Ouden † Sneek
1992 R.A. Alberda-Zondervan † Sneek
1993 Mr. B. van Haersma Buma † Leeuwarden
1994 H. Wiegel Oudega
1995 D.A. Veenstra Sneek
1996 T. Radsma † Sneek
1997 J.P. Brinksma Noordhorn
1998 J. van der Goot Grou
1999 E.R. Koudenburg Sneek
2000 L.P. Stoel Sneek
2001 L. van der Meer Sneek
2002 S.J. Hartkamp Sneek
2003 G.S. van der Werf Sneek
2004 R.S. Alberda  † Sneek
2005 J. de Bruin Sneek
2006 J. Kooistra Grou
2007 L. Zwerver Sneek
2008 H. Snoekc Grou
2009 J.G. Geertsma Wommels
2010 K. Otte Sneek
2011 E. van der Sluis Sneek
2012 J. de Visser Sneek
2013 D. Visser Sneek
2014 J. Dijkstra Sneek
2015 D. van der Zee Sneek
2016 B.K. van Arem † Sneek 
2017  P. Boelsma Sneek
2018  P. Hibma Sneek
2019  P.J. Postma Terkaple 

Schipper in de orde 
van de Sneeker Pan

Het gemeentebestuur van Sneek nam in 1954 het initiatief om ieder jaar een “Schipper in 
de orde van de Sneeker Pan” te benoemen. Deze onderscheiding wordt uitgereikt als een 
bewijs van waardering en erkentelijkheid door het gemeentebestuur van Sneek aan hen die 
zich voor de zeilsport in het algemeen en voor de Sneekweek in het bijzonder op enigerlei 
wijze zeer verdienstelijk hebben gemaakt.

De onderscheiding viel te beurt aan:
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Lokale Wedstrijdbepalingen 
Waarschuwing aan alle zeilers  
Wanneer vlag Y   (regel 40 RvW) op de wal getoond wordt, is het dragen van een 
persoonlijk drijfmiddel voor alle klassen op het water de hele dag verplicht. Als vlag Y 
op het water getoond wordt, voor of tijdens het waarschuwingssein, geldt dit voor die 
wedstrijd. Tijdens wedstrijden in het voorjaar en najaar én bij een windkracht van meer 
dan 15 knopen is de KWS voornemens deze vlag te hijsen.  

1  Organiserende Autoriteit
 De Koninklijke Watersportvereniging Sneek

2  De van toepassing zijnde bepalingen
   Het evenement is onderworpen aan de regels zoals gedefinieerd in de Regels 

voor Wedstrijdzeilen 2021 - 2024 (RvW), inclusief Appendix S (Standaard 
Wedstrijdbepalingen), de bepalingen van het Watersportverbond en deze lokale 
wedstrijdbepalingen (LWB). 

3  De locatie van het Wedstrijdkantoor
3.1   Het Wedstrijdkantoor is gevestigd in het Wedstrijdcentrum van de KWS op het 

Starteiland in het Sneekermeer.
3.2   Het Wedstrijdkantoor is telefonisch bereikbaar tijdens de openingstijden via 

telefoonnummer 0515-415140.
3.3   De openingstijden zijn op zaterdag van 08.30 uur en op alle andere dagen van 

09.00 uur tot minimaal een uur na de finish van de laatste boot.
3.4   Mededelingen en uitslagen zullen worden gepubliceerd op het officiële 

Mededelingenbord dat zich bevindt aan de zijkant van het Wedstrijdcentrum en 
zo mogelijk ook op de website www.sneekweek.nl.

  Informatie over het verloop van de wedstrijden wordt zo mogelijk 
gecommuniceerd via het Twitter account @kwssneek. 

  Het wel of niet verstrekken van informatie via internet, telefoon, Twitter en of 
Facebook kan niet worden gezien als een onjuiste handeling of verzuim en is 
geen grond voor verhaal. 

4  Wijzigingen/aanvullingen op de Standaard Wedstrijdbepalingen
4.1   Voor alle klassen is RvW 44.1 gewijzigd zodat de Twee-Ronden Straf is vervangen 

door de Eén-Ronde Straf.
4.2 Seinen op de Wal 
 De vlaggenmast bevindt zich op de toren van het Wedstrijdcentrum.
  Let op: voor de klassen Windsurfer LT, Optimist Groen en Valk 

G-zeilen die op de Noordbaan varen, worden de seinen gehesen in de 
vlaggenmast die voor de Roerkoning staat.

4.2 (a)   Wanneer vlag OW getoond wordt op de wal, wordt ‘1 minuut’ vervangen door 
‘niet minder dan 45 minuten’ in wedstrijdseinen OW. 

4.2 (b)   Wanneer vlag OW boven C getoond wordt op de wal, worden alle nog niet 
gestarte wedstrijden in de klasse Flits C uitgesteld en wordt ‘1 minuut’ vervangen 
door ‘niet minder dan 45 minuten’ in wedstrijdseinen OW. 
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4.2 (c)   Wanneer vlag OW boven B getoond wordt op de wal, worden alle nog niet 
gestarte wedstrijden in de klassen Flits B en Flits C uitgesteld en wordt  
‘1 minuut’ vervangen door ‘niet minder dan 45 minuten’ in wedstrijdseinen OW. 

4.2 (d)   Wanneer vlag OW boven E getoond wordt op de wal, worden alle nog niet 
gestarte wedstrijden in de klasse Lark uitgesteld en wordt ‘1 minuut’ vervangen 
door ‘niet minder dan 45 minuten’ in wedstrijdseinen OW. 

4.2 (e)   Wanneer vlag N boven C getoond wordt op de wal, worden alle nog niet 
gestarte wedstrijden van deze dag in de klasse Flits C niet meer verzeild.

4.2 (f)   Wanneer vlag N boven B getoond wordt op de wal, worden alle nog niet 
gestarte wedstrijden van deze dag in de klassen Flits B en Flits C niet meer 
verzeild. 

4.2 (g)   Wanneer vlag N boven E getoond wordt op de wal, worden alle nog niet 
gestarte wedstrijden van deze dag in de klasse Lark niet meer verzeild. 

4.2 (h)   Wanneer vlag D getoond wordt op de wal, geldt dat alle boten de haven niet 
mogen verlaten totdat deze is weggenomen. Het startsein zal niet eerder worden 
gegeven dan 45 minuten nadat vlag D is weggenomen. 

4.3   Het Wedstrijdcomité mag niet later dan 3 minuten voor het startsein een 
merkteken van de startlijn verplaatsen. Dit is een wijziging van regel 27.2 RvW.

4.4  Iedere wedstrijd waarvoor het waarschuwingssein om 20.00 uur niet gegeven 
is, zal op de betreffende dag niet meer worden verzeild. Dit is een aanvulling op 
regel 5 van Appendix S. 

4.5   Boten die er niet in slagen de finish te bereiken binnen 60 minuten na de finish 
van de eerste boot in zijn klasse krijgen de score DNF (niet gefinisht). 

4.6  Wanneer 5 wedstrijden of meer voltooid zijn, zal de seriescore van een boot het 
totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van zijn slechtste score. Dit wijzigt 
RvW A2.1.

4.7  Boten die een OCS, UFD of BFD door het Wedstrijdcomité toegewezen krijgen, 
zullen z.s.m. na de start op het Mededelingenbord worden vermeld. Verzoeken 
om verhaal over OCS, UFD of BFD moeten binnen de protesttijd van die dag van 
de betreffende klasse ingediend worden, indien de publicatie geschiedt voor 
de finish van de laatste boot van die klasse, of binnen twee uur na publicatie van 
OCS, UFD of BFD indien publicatie na de finish van de laatste boot van die klasse 
geschiedt.

4.8  Indien een boot het niet eens is met zijn finishplaats, indien zij vervangend 
materiaal wil gebruiken of indien er een bemanningswissel plaatsvindt, moet er 
een verzoek bij het Wedstrijdcomité worden ingediend. Formulieren hiervoor 
zijn verkrijgbaar bij het Wedstrijdkantoor. De tijd om daarover een verzoek 
om verhaal bij het Protestcomité in te dienen is één uur na publicatie of 
bekendmaking van het antwoord op dat verzoek.

4.9  Indienen Protesten
  In aanvulling op regel 13.1 van Appendix S heeft het digitaal indienen van 

protesten en een verzoek om verhaal d.m.v. het jury managementsysteem de 
voorkeur. De protesten moeten voldoen aan de vereisten van regel 61.2 RvW.

  Het is de verantwoordelijkheid van de zeiler om binnen 15 minuten na de 
protesttijdslimiet te controleren of het protest ontvangen en gepland is. Dit is 
een wijziging van regel 13.3 van Appendix S. De zeiler moet het protestcomité 
direct informeren als dit niet het geval is. Hierbij moet het verzonden bericht met 
datum en tijd van verzending getoond worden. Als het protest niet ontvangen is 
en de indiener niet tijdig kan laten zien dat het binnen de tijdslimiet ingediend is, 
kan het protestcomité beslissen dat het protest niet voldoet aan regel 61.3 RvW 
(tijdslimiet protest).
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 4.10  Klassen moeten een opvallend groen of blauw wedstrijdteken voeren 
indien aangegeven en zoals beschreven in bijlage D. Wanneer in een klasse 
kwalificatiewedstrijden worden gevaren, moet een kleurlint worden gevoerd als 
beschreven in bijlage C2.2.

5  Reclame
5.1  Bij alle door de World Sailing erkende internationale klassen die aan het 

evenement deelnemen kan tijdens de programma-uitreiking een sticker van 
de hoofdsponsor van de Sneekweek worden uitgereikt. Indien uitgereikt dient 
deze sticker aan iedere zijde van de romp geplakt te worden. De afstand van 
het voorste gedeelte van de sticker tot aan het boegbeslag moet ca. 10 cm 
bedragen, terwijl de afstand van de bovenkant van de sticker tot de dekrand 
eveneens ca. 10 cm moet bedragen.

5.2  Een straf voor een overtreding van LWB 5.1 wordt aan de beoordeling van het 
protestcomité overgelaten en kan minder dan DSQ zijn.

6  Prijzen
6.1  In iedere klasse worden dagprijzen per race ter beschikking gesteld en wel als volgt:
 In de jeugdklassen (Optimist, Flits, Splash Voor de overige klassen zijn
 Blue, ILCA 4 [Laser 4.7] en RS Feva) zijn maximaal 5 prijzen per race
 maximaal 7 prijzen per race beschikbaar: beschikbaar:
 Bij 7 t/m 8 inschrijvers: 1 prijs  Bij 7 t/m 8 inschrijvers: 1 prijs
 Bij 9 t/m 10 inschrijvers: 2 prijzen  Bij 9 t/m 11 inschrijvers: 2 prijzen
 Bij 11 t/m 12 inschrijvers: 3 prijzen  Bij 12 t/m 15 inschrijvers: 3 prijzen
 Bij 13 t/m 15 inschrijvers: 4 prijzen  Bij 16 t/m 20 inschrijvers: 4 prijzen
 Bij 16 t/m 19 inschrijvers: 5 prijzen  Bij 21 en meer inschrijvers: 5 prijzen
 Bij 20 t/m 24 inschrijvers: 6 prijzen  
 Bij 25 en meer inschrijvers: 7 prijzen
  Het aantal inschrijvers dat geregistreerd staat, bepaalt het aantal prijzen per 

klasse. Er zijn prijzen voor zowel de stuurman als de bemanning, maximaal 4 per 
boot. Voor de Valk zijn er 2 prijzen per boot.

6.2   Dagelijks zal in elke klasse aan de als eerste gefinishte boot een dagprijs 
en speciale sponsorprijs worden uitgereikt, tenzij er een protest is tegen de 
nummer 1 van de betreffende klasse. De prijzen worden uitgereikt voor het 
trainingscentrum de Roerkoning. Deze prijsuitreiking begint om 17.00 uur. 
Een eventueel afwijkende aanvang van deze prijsuitreiking zal op onze website 
worden aangegeven.

6.3   Niet afgehaalde dagprijzen van dagwinnaars tijdens de prijsuitreiking kunnen de 
volgende dag aan het loket van het Wedstrijdkantoor worden afgehaald. 

6.4   De overige dagprijzen voor iedere klasse kunnen dagelijks na het verstrijken 
van het einde van de protesttijd van de betreffende klasse aan het loket van het 
Wedstrijdkantoor worden afgehaald, indien er geen protesten zijn in die klasse.

6.5  Na afloop van de Sneekweek kan geen aanspraak meer gemaakt worden op de 
prijzen.

6.6  In alle klassen wordt over de totale wedstrijdserie één hoofdprijs verzeild. 
  De hoofdprijswinnaars dienen zich op donderdag direct na hun wedstrijd te 

melden  aan het loket van het Wedstrijdkantoor van de KWS.
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Bijlage A: Het wedstrijdgebied

A1   Het wedstrijdgebied wordt gevormd door het Sneekermeer ten zuidoosten van 
het Prinses Margrietkanaal, de Zoutepoel en de Goingarijpster Poelen. 

A2  Het wedstrijdgebied is hieronder weergegeven:

A3   Het is deelnemers aan de wedstrijd verboden om zich tijdens het 
wedstrijdzeilen te bevinden in de betonde vaargeul door het Sneekermeer 
en in de Joustervaart. De genoemde vaargeul, een gebied kenbaar gemaakt 
door de lijn gevormd door de betonning, en de Joustervaart gelden als een 
hindernis in de zin van de Definities RvW. Bovendien is het verboden aan alle 
deelnemers om buiten de momenten dat zij wedstrijdzeilen zich zeilend te 
bevinden in de betonde vaargeul door het Sneekermeer, anders dan in een 
haakse vaarrichting om het kanaal geheel over te steken.

Bijlage B: Banen en merktekens

B1  De banen
 De wedstrijden worden gevaren op de KWS Sneekweekbanen, versie 2018. 

B2  Het baansein
  Het baansein is een geel bord met een zwarte letter. Naast dit bord wordt voor 

iedere klasse een wit bord met een zwart blok getoond voor de lange baan of 
een wit bord met een rode stip voor de middellange baan of een wit bord met 
een groene driehoek voor de korte baan. In afwijking van RvW 27.1 wordt dit 
sein niet later dan bij het voorbereidingssein getoond.  

B3  De merktekens
B3.1   De merktekens van de baan zijn oranje boeien voorzien van oneven nummers en 

gele boeien voorzien van even nummers.
B3.2   Als voor of op het voorbereidingssein van een klasse een groene vlag getoond 

wordt, is het eerste merkteken een groene boei zonder nummer. Deze boei 
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vervangt het eerste merkteken van de aangegeven baan en dient in de plaats 
van dit eerste merkteken aan dezelfde zijde gerond te worden.

B3.3  Het vervangende merkteken conform regel 34(a) RvW is een boei van dezelfde 
kleur met een ander of geen nummer.

B3.4   De merktekens van de startlijn zijn ongenummerde oranje boeien.
B3.5   De finishlijn bestaat uit twee ongenummerde oranje boeien met gele top. In 

afwijking van Wedstrijdseinen RvW wordt geen blauwe vlag getoond.
  
Bijlage C: Het programma van de wedstrijden

C1  Het Startrooster
  De wedstrijden zijn als volgt geprogrammeerd. In afwijking van regel 5.1 van 

Appendix S worden hier in plaats van de tijden van het waarschuwingssein de 
geplande tijden van de start aangegeven:

C1.1  Waarschuwingssein
  In afwijking van regel 26 RvW zal het waarschuwingssein bestaan uit het klassensein 

en vlag W. Voor iedere klasse is het klassensein gelijk aan het klassennummer 

 Klassen- 
 nummer Klasse Starttijd  Klassen- 

 nummer Klasse Starttijd 

 
99 

 
1 
2 
 

3 
4 
5 
6 
7 
 

8 
9 

10 
11 
12 

 
13 
14 
15 

 
Windsurfer LT 
 
Olympiajol 
Solo 
 
ILCA 7  
ILCA 6 
ILCA 4 
2.4mR 
Lark 
 
Optimist 
12-voetsjol 
Flits A 
Flits B 
Flits C 
 
Tirion21 
Spanker 
Sailhorse 
 
 

 
09.50 
09.55 
10.00 
10.05 
10.10 
10.15 
10.20 
10.25 
10.30 
10.35 
10.40 
10.45 
10.50 
10.55 
11.00 
11.05 
11.10 
11.15 
11.20 
11.25 
11.30 

 
16 
17 
18 

 
19 
20 
21 
22 

 
23 
24 
25 
26 

 
27 

 
28 

 
Efsix 
Vaurien 
Vrijheid 
 
Valk 
Randmeer 
Schakel 
16m2 
 
G2 
30m2 
Regenboog 
Pampus 1 
 
Pampus 2 
 
Friese jachten, 
Boeiers en Tjotters 

 
11.35 
11.40 
11.45 
11.50 
11.55 
12.00 
12.05 
12.10 
12.15 
12.20 
12.25 
12.30 
12.35 
12.40 
12.45 
12.50 
12.55 

 
Opmerking:  De Optimist start op zaterdag, zondag en maandag met klassennummer  8  
 om 10.45 uur. 
 Op woensdag start Windsurfer LT met klassennummer 99 om 9.50 uur.  
 De Friese jachten, Boeiers en Tjotters starten op woensdag 10 minuten na 
 de Pampus klasse. 
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zoals vermeld in het startrooster. Wanneer het waarschuwingssein van een klasse 
samenvalt met het startsein van een voorgaande klasse is het neerhalen van vlag W 
het visuele sein voor beide klassen.

C1.2  Algemene Terugroep
  De nieuwe starttijd bij een algemene terugroep is 5 minuten na de ongeldig 

verklaarde start. De startvolgorde, zoals aangegeven in Bijlage C1, zal altijd 
worden gevolgd. Het neerhalen van vlag W voor de ongeldig verklaarde start 
geldt in dit geval als nieuw visueel waarschuwingssein. De EV-wimpel wordt 
tegelijk met het nieuwe 1-minuutsein neergehaald. Dit wijzigt regel 29.2 RvW en 
Wedstrijdseinen RvW.

C2  Kwalificatiewedstrijden
C2.1   Voor de klassen die kwalificatiewedstrijden zeilen worden de deelnemers in deze 

klassen over vier groepen verdeeld (subgroepen A, B, C en D).
 De subgroepen zeilen kwalificatiewedstrijden volgens onderstaand programma:
 

Wedstrijd Groep I Groep II
1 Subgroepen A en B Subgroepen C en D

2 Subgroepen A en C Subgroepen B en D

3 Subgroepen A en D Subgroepen B en C

C2.2   De boten die kwalificatiewedstrijden varen, zullen de volgende kleurlinten 
voeren: A = Rood, B = Blauw, C = Groen, D = Geel.

C2.3   Na een serie van drie kwalificatiewedstrijden in subgroepen A, B, C en D vindt 
aan de hand van de daarin behaalde resultaten, met tijdelijke aftrek van het 
slechtste resultaat, een splitsing plaats in twee klassen, die elk de resterende 
wedstrijden zeilen.

C2.4   Bij een even aantal inschrijvingen wordt de eerste helft van het klassement na 
drie kwalificatiewedstrijden ingedeeld in de Goldfleet, terwijl de tweede helft 
wordt ingedeeld in de Silverfleet. De splitsing in een Gold- en Silverfleet, evenals 
de starttijden en het al dan niet voeren van een wedstrijdteken wordt op het 
Mededelingenbord kenbaar gemaakt.

C2.5   Bij een oneven aantal inschrijvingen wordt de eerste helft +1 van het klassement 
na drie kwalificatiewedstrijden ingedeeld in de Goldfleet, terwijl de tweede helft 
wordt ingedeeld in de Silverfleet.

C2.6   De scores behaald in de kwalificatiewedstrijden blijven meetellen voor de 
seriescore, tenzij een score aftrekbaar is.

C3  Hoger Beroep
C3.1   Het recht om in hoger beroep te gaan tegen beslissingen van het protestcomité 

aangaande de kwalificatiewedstrijden wordt ontzegd. Het Watersportverbond 
heeft hiervoor toestemming verleend conform regel 70.5(a).

Bijlage D: Wedstrijdteken

Klasse Plaats van het wedstrijdteken

Flits B Voorlijk van het grootzeil, 1 meter boven de giek

Flits C Voorlijk van de fok, 1 meter boven het dek

ILCA 6 Voorlijk van het zeil, 1 meter boven de giek
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Lijn 838 van Pont Sneekermeer naar Sneek Busstation
Offingawier, Pont 08:58 09:29 elk half uur 

t/m 13:31
13:31 13:51 14:11 elke 20 min. 

tot 4:11
Sneek, Prins 
Hendrikkade

09:08 09:39 elk half uur 
t/m 13:41

13:41 14:01 14:21 elke 20 min. 
tot 4:21

Sneek, 
Busstation

09:12 09:42 elk half uur 
t/m 13.44

13:44 14:04 14:24 elke 20 min.
tot 4:24

Lijn 838 van Sneek Busstation naar Pont Sneekermeer
Sneek, Busstation 08:45 09:15 elk half uur 

tot 12:45
13:12 13:30 13:50 elke 20 min. 

tot 3:50
Sneek, Prins 
Hendrikkade

08:47 09:17 elk half uur 
tot 12:47

13:14 13:32 13:52 elke 20 min. 
tot 3:52

Offingawier, Pont 08:57 09:27 elk half uur 
tot 12:57

13:24 13:42 14:02 elke 20 min.
tot 4:02

Sneekermeerbus
Vrijdag 5 augustus start de 85e editie van de Sneekweek. Van vrijdag 5 augustus 
tot en met donderdag 11 augustus rijdt de Sneekermeerbus tussen station 
Sneek en het Sneekermeer. Betalen met contant geld is in deze bus niet mogelijk.
Reis op saldo met je ov-chipkaart, koop je ticket bij de chauffeur (betalen met PIN) 
of koop online een Sneekermeerbus Weekticket via arriva.nl/sneekweek.

Hieronder vind je de dienstregeling van de Sneekermeerbus.
DIENST-

REGELING

2022
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tot en met donderdag 11 augustus rijdt de Sneekermeerbus tussen station 
Sneek en het Sneekermeer. Betalen met contant geld is in deze bus niet mogelijk.
Reis op saldo met je ov-chipkaart, koop je ticket bij de chauffeur (betalen met PIN) 
of koop online een Sneekermeerbus Weekticket via arriva.nl/sneekweek.

Hieronder vind je de dienstregeling van de Sneekermeerbus.
DIENST-

REGELING

2022
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De Flitsclub Sneek: 
al 50 jaar (zeil)plezier!

In het jaar 2022 bestaat de Flitsclub Sneek 50 jaar! Vol trots vieren we dit jaar dan 
ook het gouden jubileum! De officiële start was op 9 oktober 1972, toen de Flitsclub 
Sneek door enkele enthousiaste ouders van zeilende kinderen werd opgericht. Nu, 
een halve eeuw later, bruist de Flitsclub nog steeds van de activiteiten en is de Flits als 
wedstrijdboot niet meer weg te denken van het Sneekermeer en omstreken.

Bij de Flitsclub maken kinderen 
en hun ouders op een bijzondere 
manier kennis met wedstrijdzeilen. 
Hierbij gaat het niet alleen om 
de resultaten, maar sportiviteit, 
plezier maken en samen avonturen 
beleven spelen een minstens zo 
belangrijke rol. Naast het (wedstrijd)
zeilen organiseert de Flitsclub 
namelijk veel activiteiten op de 
wal. Het succes van de Flitsclub is 
mede te danken aan de Koninklijke 
Watersportvereniging Sneek, waar 
een enthousiaste groep vrijwilligers 
al sinds jaar en dag zeilwedstrijden 
organiseert op het Sneekermeer, ons favoriete thuiswater. Samen met hen en alle 
enthousiaste Flitszeilers en hun ouders hopen we nog jarenlang als Flitsclub kinderen 
en hun ouders te enthousiasmeren en op te leiden tot (wedstrijd)zeilers!

Wil je meer weten over de Flitsclub Sneek? Kijk dan eens op onze vernieuwde website: 
www.flitsclubsneek.nl of op social media. 

Tot op het water!
Het bestuur van de 
Flitsclub Sneek

 Loes de Bruin geeft les
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Waarschuwing aan alle zeilers
“Buiten de wedstrijden is laveren in de vaargeul van het Prinses Margrietkanaal niet
toegestaan (ook niet wachten of blijven varen vóór de start). Oversteken is toegestaan,
mits dit via de kortste route gedaan wordt (in een rechte lijn). Het is niet toegestaan te
zeilen in de sluis te Terherne. In de vaargeul blijven alle verkeersregels
(Binnenvaartpolitiereglement en de Vaarwegenverordening Friesland) van kracht.”

Belangrijke mededeling in het kader van uw privacy
Tijdens evenementen van de KWS worden foto’s en video opnamen gemaakt die we
gebruiken voor promotionele doeleinden. De foto’s en video’s welke door de KWS
worden gemaakt, kunnen na zorgvuldige selectie online gepubliceerd worden. Stelt
u hier geen prijs op, dan verzoeken wij u vriendelijk dit kenbaar te maken aan de
fotograaf of cameraman.

Verkoop artikelen aan het loket van het Wedstrijdkantoor
• Programmaboekje, gratis af te halen
• Watervaste banenkaarten, tegen betaling van € 1,-
   (Deelnemers krijgen tijdens de aanmelding per boot één banenkaart uitgereikt.)
• Overige artikelen:

 - Wedstrijdteken                                                                         € 2,-
- Linten t.b.v. kwalificatie- en finalewedstrijden                        € 2,- per extra lint
- De Regels voor Wedstrijdzeilen 2021-2024 (RvW)             € 15,-
- Zeilnummer plakcijfer                                                            € 5,- per cijfer
- Protestvlag                                                                              € 6,95
- KWS wimpel                                                                           € 7,50

Draadloos Internet op het Starteiland
De KWS verzorgt een WiFi punt voor draadloos internet op het Starteiland. Met een 
telefoon of laptop, die voorzien is van WiFi, kan men gebruik maken van dit draadloos 
netwerk. Het gebruik van WiFi is gratis. Toegang wordt verkregen door een WiFi 
verbinding te maken met het netwerk Starteiland.

De KWS zal tijdens de Sneekweek zo veel mogelijk actuele informatie en
mededelingen betreffende het verloop van de wedstrijden en de behandeling
van protesten op de site www.sneekweek.nl plaatsen en via Twitter account
@kwssneek verspreiden. Daarnaast zal algemene informatie over de Sneekweek 
met leuke acties van onze sponsoren te vinden zijn op onze Facebook pagina 
“SneekweekZeilen” en via Twitter: @SneekweekZeilen.

Algemene mededelingen
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Feestavonden
Zeilersfeest
Op zaterdagavond is er in de feesttent het zeilersfeest! Deze avond begint om 21.00 
uur. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de band Captain Midnight XL. Alle 
deelnemers ontvangen tijdens de aanmelding 2 gratis toegangsbewijzen voor dit 
zeilersfeest.

Daverende donderdag
Op donderdag 11 augustus is er weer de alom bekende “daverende donderdag”. Deze 
grandioze slotavond van de 85e Sneekweek wordt georganiseerd in de feesttent naast It 
Foarûnder op het Starteiland.

Het programma is als volgt:
20.00 uur: uitreiking van de hoofdprijzen door prominenten;
21.00 uur: aanvang feestavond met medewerking van de band Smûk.

Toegangsbewijzen voor de slotavond kunnen tegen betaling van € 6,- per persoon besteld 
worden tijdens de aanmelding voor de Sneekweek en daarna zolang de voorraad strekt 
aan het loket van het Wedstrijdkantoor.

Rode Kruis
Op het Starteiland is een Rode Kruispost ter verlening van eerste hulp.

Pont Starteiland
Om het Starteiland te kunnen bereiken moet men gebruik maken van een pont.
Tijden afvaart pont: vrijdag 5 augustus tot en met vrijdag 12 augustus van
08.00 uur tot 02.00 uur. Voor houders van de Sneekweekpas is de overzet gratis. 
Voor overige bezoekers kost een retour € 2,50- en kinderen tot 12 jaar
mogen gratis mee. Er kan zowel met de pin als contant betaald worden aan het 
verkooploket.

Poieszboot
Van 6 tot en met 11 augustus vaart de zogenaamde Poieszboot, herkenbaar aan de 
Poiesz vlag, vanuit Sneek naar het Starteiland en terug. Ligplaats van de Poieszboot is de 
1e Oosterkade te Sneek. Op het Starteiland ligt de Poieszboot achter It Foarûnder in het 
Prinses Margrietkanaal. 
De prijs voor een enkele reis is € 0.50 p.p. Voor houders van de Sneekweekpas is het 
vervoer met de Poieszboot gratis.
Vertrektijden dagelijks vanaf Sneek: 09.00 - 11.00 - 13.00 - 15.00 en 17.00 uur.
Vanaf het Starteiland zijn de vertrektijden: 10.00 - 12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 uur.
Voorbehoud: van bovenstaande vaartijden kan worden afgeweken in verband met drukte. 
VOL + VOL = VAREN. Op zondag en woensdag wordt in ieder geval afgeweken van 
bovenstaande vaartijden, de Poieszboot vaart dan af en aan!

Sneekermeerbus
Het Starteiland is bereikbaar met de Sneekermeerbus, die van 5 t/m 11 augustus een 
frequente dienst onderhoudt tussen het busstation van Sneek, de stad en de pont naar het 
Starteiland. De dienstregeling van deze bus is te vinden op de websites www.sneekweek.nl 
en www.arriva.nl én in het Sneekweekboekje.
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Bewaking
Tijdens de Sneekweek is er in de avonduren en ’s nachts bewaking op het Starteiland
aanwezig. Het kantoor van de havenmeester is de centrale post van de bewakingsdienst
Security Noord. In geval van calamiteiten is de dienst bereikbaar via telefoonnummer:

06-28400918
Kamperen
Uitsluitend aan deelnemers van de Sneekweek wordt de gelegenheid gegeven om
te kamperen op het Starteiland. Aan de hand van de Sneekweekpas kan deelname 
aan de Sneekweek worden aangetoond. Het tarief is € 10,- per tent, € 21,- per camper 
(inclusief stroom- en watervoorziening) en € 2,50 per persoon (excl. toeristenbelasting 
voor niet-ingezetenen van de gemeente Súdwest-Fryslân). Sanitaire accommodatie 
is aanwezig. Alvorens een tent op te zetten dient men zich te melden bij de 
havenmeester in het havenkantoor bij het toiletgebouw. Campereigenaren nemen i.v.m. 
beschikbaarheid van tevoren contact op met de havenmeester: reserveren is mogelijk. 

Haven Starteiland
Aan het Starteiland zijn ca. 450 ligplaatsen beschikbaar waar moederschepen tegen
betaling kunnen worden afgemeerd. Voor zwaardboten zijn twee slip-ways op
het Starteiland beschikbaar. Wedstrijdschepen die niet op de wal kunnen worden
getrokken dienen zoveel mogelijk plaats te nemen op de daarvoor gereserveerde
ligplaatsen. De locaties hiervoor zijn aangegeven met borden:
a)   in de tussen (oude) haven direct aan stuurboordzijde bij invaren van de haven,
 ca 25 plekken;
b)  de hele wal langs het trainingscentrum de Roerkoning, ca 30 plekken.

Verder dienen de wedstrijdschepen zoveel mogelijk te worden afgemeerd naast de
eigen moederschepen (indien aanwezig). Schepen langer dan 12 meter mogen niet
worden afgemeerd in de kleine haven (noord en oost). Zij kunnen afmeren in de grote
haven die bestemd is voor schepen langer dan 12 meter. Moederschepen worden 
afgemeerd in een box met de voor- of achtersteven naar de steiger of wal in een van de 
havens op het Starteiland. Het is niet mogelijk om een plaats in de haven te reserveren. 
De aanwijzingen van de havenmeester dienen te allen tijde te worden opgevolgd. De 
havenmeester houdt kantoor in het havengebouw op het Starteiland. Het kantoor is in 
de Sneekweek dagelijks geopend van 8.00 tot 22.00 uur.

De havenmeester is telefonisch te bereiken via 06-38754054.

De Roerkoning
Op het Starteiland kunnen deelnemers in het trainingscentrum de Roerkoning gebruik
maken van de kleedruimtes, douche- en toiletvoorzieningen. Tevens kan daar een
kleine versnapering verkregen worden. De Roerkoning is gelegen aan de noordzijde 
van het eiland. De openingstijden zijn van 08.00 uur tot minimaal 1 uur na de finish van 
de laatste boot.
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Trailerhellingen en kranen
De KWS heeft de beschikking over een eigen kraan en trailerhelling nabij het 
Sneekermeer. In de bocht naar links van de Paviljoenwei naar het Paviljoen 
Sneekermeer is een openbare trailerhelling aanwezig met een botenkraan. Deelnemers 
aan de Sneekweek kunnen gebruik maken van de kraanfaciliteiten. De kosten voor het 
gebruik van de kraan en de trailerhelling zijn gratis.
Tijdens en vóór de Sneekweek kan er alleen op onderstaande tijden getakeld worden:
 - donderdag 4 augustus 13.00 - 18.00 uur
 - vrijdag 5 augustus 10.00 - 20.00 uur (alleen met gestreken mast en met eigen/veilige strop)
 - zaterdag 6 augustus 09.00 - 12.00 uur
 - zondag 7 augustus 14.00 - 18.00 uur (alleen na telefonische afspraak)
 - maandag 8 augustus 17.00 - 18.00 uur (alleen na telefonische afspraak)
 - dinsdag 9 augustus 17.00 - 18.00 uur (alleen na telefonische afspraak)
 - woensdag 10 augustus 17.00 - 18.00 uur (alleen na telefonische afspraak)
 - donderdag 11 augustus 13.00 - 19.00 uur (turbotakelen)
 - vrijdag 12 augustus 09.00 - 12.00 uur (servicetakelen)

Turbotakelen op donderdag 11 augustus:
 - alleen met gestreken mast en met eigen en veilige strop;
 -  pas met boot naar de kraan nadat de mast is gestreken en wanneer de trailer 

daar ook staat;
 -  na takelen zo spoedig mogelijk uit takelgebied en het terrein verlaten i.v.m. 

doorstroming.

Servicetakelen op vrijdag 12 augustus:
 -  staande mast ook mogelijk;
 -  schoonmaakspullen aanwezig.

Te allen tijde geldt:
 - het kranen is voor eigen rekening en risico;
 -  alle aanwijzingen van de KWS vrijwilligers en beveiligers dienen te worden 

opgevolgd t.b.v. een vlotte doorloop;
 -  stal kielboottrailers alleen op het daarvoor bestemde parkeerterrein aan de 

overkant van de weg. De kielboottrailers mogen i.v.m. de doorstroming niet 
op het kraanterrein zelf gestald worden;

 -  voor zover er ruimte is, mogen zwaardboottrailers op het kraanterrein gestald 
worden;

 -  alle trailers dienen netjes, en zonder andere deelnemers en verkeer te 
hinderen, op de daarvoor bestemde plekken neergezet worden;

 - parkeren van auto’s (ook tijdelijk) op het kraanterrein is verboden;
 -  de wegsleepregeling is van toepassing. Auto’s en trailers die niet op de 

daarvoor bestemde plaatsen zijn geparkeerd of neergezet zullen worden 
beboet en/of op kosten van de eigenaar worden weggesleept;

 - de rijrichting op het kraanterrein is voor iedereen met de klok mee;
 - zorg voor goede hijsmiddelen (sterke en veilige strop) tijdens het kranen.

Op de genoemde dagen is de kraanservice bereikbaar op 06-27576971.
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Parkeren
Het is verboden auto’s op het terrein van de KWS nabij de kraan en trailerhelling, langs 
de weg of in de berm van de weg naar de pont te parkeren. Er kan geparkeerd worden 
op het parkeerterrein nabij de pont naast het parkeerterrein voor vergunninghouders. 
De auto’s dienen netjes geparkeerd te worden. Geparkeerde trailers mogen niet 
worden geblokkeerd door auto’s.

Tevens kan er geparkeerd worden bij het Parkstrand vanwaar de pont naar het 
Starteiland eenvoudig te voet bereikt kan worden. Het parkeerterrein met de 
slagboom ervoor nabij de pont is tijdens de Sneekweek slechts toegankelijk voor 
vergunninghouders. 

De politie heeft medegedeeld onverbiddelijk te zullen optreden tegen overtreders. 
Auto’s en trailers die niet op de daarvoor bestemde plaatsen zijn geparkeerd 
of neergezet zullen worden beboet en/of op kosten van de eigenaar worden 
weggesleept.
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Pers
Voor de pers is tijdens de Sneekweek een persruimte beschikbaar. Tevens is er 
dagelijks een boot voor de pers beschikbaar, herkenbaar aan de vlag PERS. Afspraken 
kunnen gemaakt worden bij het Perscentrum nabij het Wedstrijdcentrum.

Sneekweekpas
Iedere deelnemer krijgt bij de programma-uitreiking gratis een Sneekweekpas.
Deze pas geeft tijdens de Sneekweek recht op:
 1.  Pont Starteiland gratis
 2.  Poieszboot gratis
 3.  Fries Scheepvaart Museum gratis
 4.   Skipswinkel 10% korting op het gehele assortiment m.u.v. de afgeprijsde 

artikelen
 5.  Westers Nautic Shop 15 % korting op bootbeslag m.u.v. de aanbiedingen

Deze pas is gratis en bestemd voor persoonlijk gebruik door de deelnemer.
Vandaar dat deze pas alleen wordt afgegeven voorzien van een pasfoto.
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Gezeilschap KWS
ZAKELIJK GEZEILSCHAP DER KWS 

Accent Automatisering 

Altis BV

Aquatec Industries BV 

BDO Accountants en Belastingadviseurs

Bouwbedrijf v.d. Meer BV 

Catering Hanenburg / Lokaal 55 

Code ZERO 

Cryo Store B.V. 

De Omrin 

Dikhoff & Schurer Opticiëns 

Douma Staal BV 

Drukkerij Van der Eems

Elzinga B.V. 

Finance & Trade Support 

HBO Bouw & Energie

Heineken Brouwerijen Noord Nederland

Hollandboat International Yachtbroker 

Inbak BV 

Init3 BV

Installatiebedrijf Otte B.V. 

Interlinie visuele Reclame 

It Foarunder BV 

Jachthaven Hindeloopen 

Jachtwerf Heeg BV 

Jan Sikkes Stoffen en Gordijnen 

Krüse Management Recruitment 

Kuiper Verzekeringen 

Lampe Technical Textiles B.V. 

Landustrie Sneek BV 

MHB Event Facilities

Miedema Sails

Montapanel Werkbladen

Nautisch Adviesburau Dirk van der Zee

Notariskantoor De Wit & Dijkstra

Orthodontiepraktijk Sneek

Ottenhome Heeg BV 

Perimeter Protection Industry 

Poly Nautic 

Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland 

RCN Vakantiepark De Potten 

Red Bull Nederland BV 

Rederij Doeksen

Repko Sneek 

Rientjes Notariaat Mediation 
en Juridisch Advies

Smedes Makelaardij

Unilever Benelux

Van Wieren Watersport

Veenema Olie

Voice to Voice

Vrumona

Wefabric

Westers Nautic

White Whale Yachtbrokers

Zakelijk Gezeilschap

Zonklaar
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De Hollandse en Friese 
Regenboogzeilers zeilen 
ieder jaar teamwedstrijden 
tegen elkaar tijdens de 
Kaag- en de Sneekweek. 
Deze Holland-Friesland 
teamwedstrijden vormen 
nog steeds de hoogtepunten 
van het zeilseizoen. Tijdens 
de Sneekweek worden deze 
wedstrijden gezeild op zondag 
en dinsdag, rond 17.00 uur. 

De wedstrijden worden op een 
korte baan gezeild (up-and-
down) die overzichtelijk is, waardoor de wedstrijden heel goed te volgen zijn. Het gaat 
erom dat het team zo goed mogelijk eindigt, daardoor het minst aantal punten bij elkaar 
vaart en de wedstrijd wint. Tijdens deze traditionele wedstrijden wordt er bloedfanatiek en 
op het scherpst van de snede gevaren, erg spectaculair voor het publiek!

De wisselprijs mag er ook wezen! Dit is een prachtige zilveren wisselbeker die beschikbaar 
is gesteld door de heer ir. J.C. van Hoolwerff, oud-voorzitter van de KWV de Kaag. Echter 
deze prijs werd oorspronkelijk jaarlijks verzeild door vier teams van twee boten, te weten 
de Kaag, Sneek, de Braassem en Rotterdam. In 1937 werd de organisatie aangepast. De 
deelnemende groepen worden vanaf die tijd gevormd door twee Regenboogteams van 
de zeilverenigingen KWV de Kaag en KWS Sneek met elk 5 boten per team. 

Tijdens de Kaagweek heeft Holland deze teamwedstrijden in het verleden 61 keer 
gewonnen en Friesland 18 keer. Tijdens de Sneekweek heeft Holland 42 keer gewonnen 
en Friesland 37 keer.

Regenboog teamwedstrijden 
Holland - Friesland 
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De Plastic Soup 
Expeditie van 
Sterke Yerke

Met het nieuw gebouwde zeilvlot Sterke Yerke IV als 
blikvanger, wil de Leeuwarder Stichting Behoud Erfgoed 
Sterke Yerke een bijdrage leveren aan de oplossing voor 
het probleem plastic in zee. De stichting zet zich al jaren 
in voor het milieu en heeft al vele avonturen beleefd met 
zelfgemaakte zeilvlotten. 

Sterke Yerke organiseert avontuurlijke zeiltochten, waar jonge mensen op een zeilvlot 
ontdekken dat een gezonde leefomgeving voor mens en natuur niet vanzelfsprekend is. 
De Waddenzee is het grootste onderzoek domein voor de Plastic Soup Expedities van de 
Sterke Yerke IV. De expeditie bestaat uit een mix van ontdekken, beleven en verkennen. 
De bewustwording in de expeditie wordt gecreëerd door met de kinderen te zoeken 
naar plastic afval langs de vloedlijnen en in het water en vervolgens te  bespreken hoe dit 
in het water terecht kan komen en wat je zelf kunt doen om dit te voorkomen.Natuurlijk 
staat Sterke Yerke garant voor net dat extra ingrediënt van fantasie en avontuur, met als 
resultaat dolenthousiaste kinderen!

Voor meer informatie zijn wij tijdens 
de Sneekweek aanwezig op 
het Starteiland. Kijk ook 
eens op sterkeyerke.nl



Sneekweek volgen 
via social media

Net als voorgaande jaren is het mediateam ook dit jaar weer aanwezig op het 
Starteiland, om in woord en beeld verslag te doen van de Sneekweek. Alle verhalen, 
actiefoto’s en spectaculaire video’s zijn te vinden op de vertrouwde kanalen  
facebook.com/sneekweekzeilen en sneekweek.nl.

Heb jij zelf nieuws of heb je een té gek filmpje? Kom langs bij het Perscentrum en deel 
het! Heb je een vraag of wil je het Sneekweek-mediateam wijzen op een leuk verhaal? 
Dan kun je mailen naar sneekweekzeilen@sneekweek.nl 

Tijdens de Sneekweek kun je altijd even bij het team binnenlopen. 
Je vindt het mediateam in het Perscentrum nabij het Wedstrijdcentrum.

Het Sneekweek-mediateam is er weer helemaal klaar voor!
 www.sneekweek.nl
 www.linkedin.com/company/sneekweek/
 facebook.com/sneekweekzeilen
 @kwssneek (wedstrijd updates)
 @sneekweekzeilen (nieuws)
 www.youtube.com/sneekweekzeilen
 instagram.com/SneekweekZeilen
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Nieuw met een 
vleugje nostalgie

De Sneekweek is dan weliswaar toe aan editie nummer 85, maar de sleet zit er 
zeker nog niet op. Op basis van regelmatig contact met ‘de klanten’ probeert 
de organisatie zo veel mogelijk wensen in te willigen. Dat heeft ertoe geleid dat 
straks voor het eerst in de geschiedenis op meerdere wedstrijdbanen zal worden 
gevaren.

De nieuwe wedstrijdbaan zal worden neergelegd aan de noordzijde van de vaargeul 
van het Prinses Margrietkanaal (aan de kant van recreatiegebied De Potten), voor 
het voormalige Paviljoen, waar nu Beachclub Sneek is gevestigd. ,,Dat maakt het ook 
voor de toeschouwers hartstikke leuk’’, zegt Klaas Weissenbach, voorzitter van het 
wedstrijdcomité van de Sneekweek.
 
In het kader van de opvallende vernieuwing en het meegaan met de tijd is het 
saillant dat tevens gesproken mag worden van een vleugje nostalgie. Op de tweede 
wedstrijdbaan – die zal worden bestierd door de zeer ervaren KWS-cracks Jan Kooistra 
en Gerlof van der Werf – is namelijk plaats voor windsurfers. Zij keren hiermee na liefst 
32 jaar terug in de Sneekweek.
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Een en ander is voortgevloeid uit de gesprekken die KWS-afgevaardigden de 
afgelopen anderhalf jaar hebben gevoerd met bestuurders van tientallen zeilklassen 
in ons land. Die tijd was er, omdat vanwege de coronacrisis nauwelijks wedstrijden 
georganiseerd mochten worden. De Sneekweek kon twee zomers niet plaatsvinden. 
Dat was in de geschiedenis van grootste zeilregatta op Europees binnenwater (die voor 
het eerst in 1934 werd georganiseerd) pas één keer eerder gebeurd. In de Tweede 
Wereldoorlog moesten er door de Sneekweken van 1943 en 1944 een streep worden 
gezet.

In 1945 – ruim drie maanden nadat Sneek op 15 april van dat jaar was bevrijd – kon 
al wel weer de tiende Sneekweek plaatsvinden. Die jubileumeditie trok 237 boten 
naar het Sneekermeer. Met 85 boten waren de Zestienkwadraten destijds het beste 
vertegenwoordigd. De ‘kwadraat’ heeft net als de Regenboog, de Dertigkwadraat en 
de Twaalfvoetsjol in geen enkele Sneekweek ontbroken. Het duurde tot 1956 eer het 
deelnemersveld de 300 boten oversteeg. Daarna had de wedstrijdzeilerij, en daarmee 
de Sneekweek, de wind vol in de zeilen: 420 boten in 1960, reeds twee jaar later 
voorbij de 500 (523), in 1964 al 620, in 1967 764 en zo ‘in plané’ voor de eerste keer 
voorbij de 1000 deelnemers in 1973 (1076).
 
Terug naar de gesprekken met de zeilklassen. ,,Duidelijk werd dat zowel surfers als 
zeilers met een lichamelijke en verstandelijke beperking graag weer zouden meedoen’’, 
vertelt Klaas Weissenbach. ,,Vanuit de eigen vereniging kwam de suggestie om de 
beginnende Optimist-zeilers aan de Sneekweek te laten ruiken. 
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Jong geleerd is tenslotte oud 
gedaan. In alle gevallen werd 
duidelijk dat het niet ideaal zou 
zijn om ze op de bestaande 
Sneekweek-banen te laten varen. 
De surfers willen bijvoorbeeld 
korte races, van zo’n twintig 
minuten, en dat drie keer op een 
dag. Voor het aangepast zeilen 
zou een wat meer beschutte 
baan het beste zijn. Toen we de 
mogelijkheden bestudeerden, 
kwam de opmerking dat er aan 
de andere kant van de vaargeul 
ook nog best een ‘grote plas 
water’ ligt. Zouden we daar niet 
iets mee kunnen?’’
 
Klaas Weissenbach doelt 
op het snelvaargebied. 
,,Vragen staat vrij en daarom 
hebben we aangeklopt bij 
de Provincie Fryslân. We 
hebben geïnformeerd naar 
de mogelijkheden. Tot onze 
vreugde stond men open voor 
onze suggesties.’’ Lachend: 
,,We hadden het liefst het hele 
gebied gehad, maar dit is ook 
prima.’’ Klaas doelt op het 
stuk van ongeveer 600 bij 400 
meter, bijna een kwart van het 
gehele snelvaargebied. ,,Daar 
kunnen we met die drie klassen 
uitstekend uit de voeten. We 
gaan daar drie dagen varen: op 
dinsdag, Hardzeildag en donderdag.’’
 
Naar verwachting stappen er in de Sneekweek zo’n 50 surfers op hun planken. ,,De 
‘echte’ planken zeg maar. Geen kites en foilsurfers.’’ De KWS rekent voorts op een 
kleine 20 Optimist-squadzeilers en 15 verstandelijk gehandicapte zeilers, al dan niet 
geassisteerd door hun begeleiders. ,,De klassen gaan per toerbeurt het water op, zodat 
ze niet in elkaars vaarwater zitten. Met een ervaren tweede wedstrijdcomité aan het 
roer hebben wij er alle vertrouwen in.’’

Jacco Koops 35 jaar geleden als surfer in 
de Sneekweek. Hij groeide uit tot trainer-
coach van vele kampioenen. Jacco wil de 
Sneekweek zeker nog eens bezoeken. 
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In 1981 deden voor de eerste keer surfers mee aan de Sneekweek. Verdeeld over 
vier klassen waren dat er 73. 1983 (een jaar voordat Stephan van den Berg olympisch 
goud veroverde) was qua deelname het topjaar met 171 surfers uit binnen- en 
buitenland. Met vier gewonnen hoofdprijzen was Simon Kasemier uit Drachten (Divisie 
II) grootverdiener. Een van de hoofdprijzen werd gewonnen door een lid van de 
Slowaakse kernploeg. Tot de deelnemers behoorden onder andere Jacco Koops (later 
zeer succesvol als zeilcoach) en zijn broer Mathieu, die namens het Watersportverbond 
al jaren betrokken is bij de opleiding van talent. Mathieu won de Sneekweek één keer, 
op de 15 kilo zware Mistral-plank. Mede door ‘ruimtegebrek’ op het Sneeker meer liep 
de animo terug. In 1990 voeren surfers (26) voor de tiende en voorlopig laatste keer 
mee in de Sneekweek.
 
De plank waarmee in de Sneekweek zal worden gevaren in de Windsurfer LT, waarvan 
de oorspronkelijke ontwerpen teruggaan tot 1968. Het huidige ontwerp heeft dezelfde 
lengte als het One Design van destijds (3,66 meter) en is tussen de 66 en 74 centimeter 
breed. Het gewicht is teruggebracht van 21 tot 15 kilo. Het multifunctionele board 
(13,8 centimeter dik) bevat een volledig intrekbaar zwaard en wordt gevaren met een 
mylar-zeil van 5,7 vierkante meter, een tweedelige carbon mast van 4,60 meter en een 
aluminium giek van tussen de 1,80 en 2,40 meter. Het Nederlands kampioenschap dat 
de nationale Windsurfer LT-klasse vorig jaar september organiseerde in Medemblik 
trok 45 deelnemers. Overall-winnaar werd…, jawel: Stephan van den Berg, inmiddels 
60 jaar jong maar still going strong!
 
De Sneekweek-organisatie verwelkomt de ‘oude’ nieuwkomers met open armen, 
uiteraard in de hoop dat ook in de vele andere klassen opnieuw mooie wedstrijdvloten 
verschijnen. Tegelijkertijd wordt al weer verder gekeken. Ontwikkelingen gaan immers 
continu door. Er is inmiddels geopperd dat de tweede wedstrijdbaan ook prima 
geschikt zou zijn voor de liefhebbers van radio grafisch bestuurde bootjes…
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Klasse  Zeilnr. Naam   Woonplaats
12-voetsjol 742 Emiel Westerhof, Annette Westerhof Sneek
16 m2  4328 Thijs Kort, Esther Poiesz Drachten 
2.4 mR NED 36 Henk van Heuveln Borculo
30 m2 36 Siep-Jan Wiersma, Gerard Pol, Dirk Bootsma Hempens
Efsix 2055 Marc Meijer, Pascal Meijer Breukelen
Finn NED 73 Ronald Ruiter Nijkerk
Flits A 683 Femme Rijk, Kiek de Groot Scharnegoutum
Flits B 1009 Ilse Jansma, Lisa Raymann Sneek
Flits C 1077 Silke Zuidema, Inkje Gijselaers Sneek
G2 56 Poul Hoj-Jensen, Bob Driesen, Geert Wijma Burnham on Crouch
ILCA 4 (Laser 4.7) NED 216686 Hidde Schraffordt Naarden
ILCA 6 (Laser Radial) NED 214255 Adriaan Ouwerkerk Hilversum
J22 NED 1223  Suzanne van Iterson, Bram Verwijs, Anne Rietveld Rotterdam
Lark 142 Stef Gierveld Aadorp
Laser Master NED 214090 Steven Schraffordt Eemnes
Laser Radial Master NED 203184 Michiel Pals Enkhuizen
Laser Standard NED 210782 Eric-Jan Westerhof Sneek
OK-Dinghy NED 12 Peter van der Schaaf Lelystad
Olympiajol 581 Klaas Weissenbach Goingarijp
Optimist A NED 3369 Zeb van Dorst Utrecht
Optimist B NED 2600 Lars van der Duin Oud Loosdrecht
Optimist C NED 3150 Lynn Ruijter Warnsveld
Pampus Gold 1 Jeroen de Groot, Bram Pasma Foxhol
Pampus Silver 263 Alwin Lochorn, Carlijne Sprik Sneek
Radiografisch - DF 65 180 Tjakko Keizer Wassenaar
Radiografisch - K-klasse 295 Johan Weissenbach Sneek
Randmeer 1069 J.M. Kooi, Ben van der Hoorn, Marijke Graveland Rotterdam
Regenboog 145 Henk Bergsma, Henk Kraan, Willem Nico Potma Loosdrecht
RS Feva NED 6802 Pieter Reyers, Thomas Reyers Nijmegen
Sailhorse 2526 Tjep van Roon, Coen van Roon Vlaardingen
Schakel  2575 Kim Abma, Britt Abma Sneek
Solo 630 Paul Dijkstra Uitwellingerga
Spanker   968  Frans Sas, Vera Sas Lathum
Splash Blue A NED 2324 Sven Buikema Siddeburen
Splash Blue B NED 2701 Yannick van den Akker Huizen
Tirion21 2 Jelmer Jansma, Foppe Jansma, Liza Jansma Marum
Valk  753 Hette van der Zwaag, Johan Weissenbach Almere
Vaurien NED 36337 Jelmer Yntema, Timo Gruis Sneek
Vrijheid 13 Betty Gietema, Joost Mertens Scharnegoutum
Yngling NED 326 Rose Tavenier Kortgene

Hoofdprijswinnaars 
Sneekweek 2019
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De Regenboogclub is de klassenorganisatie van de Regenboog, een houten drie-mans 
open kielboot waarmee sinds 1917 wedstrijden wordt gezeild, en is daarmee de ‘Oudste 
Nationale Eenheidsklasse’. Door het hoge niveau waarop gezeild wordt en de gezelligheid 
in de klasse trekt het veel oud Olympische- en andere topzeilers aan. De Regenboog 
is een spectaculair schip om mee te zeilen en staat net als bij de zeilers ook bij het 
Watersportverbond hoog in het vaandel.

In het huidige zeilseizoen viert de Regenboog haar 105-jarig bestaan en ze staat nog 
steeds vol in het leven! Er worden op de verschillende plassen veel clubwedstrijden 
georganiseerd en de Regenboogclub zelf organiseert ieder jaar verschillende goed 
bezochte klasse-evenementen op diverse wateren. We zijn te vinden op Grou, de 
Grevelingen en voor de deur van Muiden op het IJmeer.

Na de Sneekweek viert de Regenboog haar lustrum van 24 tot en met 28 augustus 
in Stavoren tijdens een 4-daags zeilevenement. Tijdens dit evenement varen wij de 
historische IJsselmeerrace, een wedstrijd van Enkhuizen naar Stavoren en terug!

Heeft u interesse of wilt u meer weten over de Regenboog? Wilt u eens meevaren?
Kijk dan op www.regenboogclub.nl of mail met bestuur@regenboogclub.nl.

Regenboog 105 jaar!
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1 Opstapplaats pont
2 Zeilcentrum ‘De Roerkoning’ met dakterras
3 Picknick chillplaats met uitzicht Sneekermeer
4 KWS Palaver tent 
5 Sponsorpaviljoen
6 Havenkantoor, Speeltuin & EHBO
7 Opstapplaats Poiesz boot

8 Cafe & restaurant ‘It Foarûnder’
9 Feesttent

10 Sneekweek Terras & Lipton hangout 
11 Sterke Yerke Plastic Soup Expeditie
12 Starttoren & Wedstrijdcentrum
13 Perscentrum

12

118
10

3

10
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Klassentekens

= Valk

= Pampus

= Windsurfer LT

= 12-VoetsjolH

= Randmeer

= Vrijheid

= Flits

= Optimist

= ILCA

= Spanker

= Efsix = 30 m2

= 16 m2

= Regenboog

2 4 = 2.4 mR

= Lark

= Olympiajol

= Vaurien = G2

= Solo

= Schakel

= Tirion 21

= Sailhorse



CODE|ZERO 210mm x 148mm



Wij doen mee uit passie 
voor de zeilsport 
Rabobank: trotse hoofdsponsor van de KWS 
Wij geloven in de kracht van verenigingen. Graag helpen we om de ambities te realiseren waar we kunnen. Dat doen we niet alleen met 
geld, maar ook door het inzetten van onze kennis en ons netwerk.


