
4 t/m 9 augustus 2012
prijs € 2,- • uitgave: KWS • druk: Telenga Media, Franeker

Officiële website KWS: www.sneekweek.nl





1

Postbus 450, 8600 AL Sneek

PROGRAMMA 77e SNEEKWEEK

4
5
6
7
8
9

augustus 2012
www.sneekweek.nl

Co-sponsors
Koninklijke

Watersportvereniging
Sneek

Hoofdsponsor Koninklijke Watersportvereniging Sneek



2



3

77e SNEEKWEEK 2012
Inhoudsopgave
INHOUDSOPGAVE 3
ORGANISATIE 77E SNEEKWEEK 2012 7
OPENING 9
SCHIPPER IN DE ORDE VAN DE SNEEKER PAN 11
LOKALE WEDSTRIJDBEPALINGEN 13

1. ORGANISERENDE AUTORITEIT 13
2. DE VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN 13
3. DE LOCATIE VAN HET WEDSTRIJDKANTOOR 13
4. WIJZIGINGEN OP DE STANDAARD WEDSTRIJDBEPALINGEN 13
5. RECLAME 15
6. PRIJZEN 17
7. AFWIJKENDE WEDSTRIJDBEPALINGEN TEAMWEDSTRIJDEN 17

BIJLAGE A: HET WEDSTRIJDGEBIED 18
BIJLAGE B: BANEN EN MERKTEKENS 18

B1. DE BANEN 18
B2. HET BAANSEIN 18
B3. DE MERKTEKENS 18

BIJLAGE C: HET PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN 19
C1. HET STARTROOSTER 19
C1.1.WAARSCHUWINGSSEIN 19
C1.2 ALGEMENE TERUGROEP. 20
C2. KWALIFICATIEWEDSTRIJDEN 20
C3 HOGER BEROEP 20

BIJLAGE D: OFFICIALS 21
BIJLAGE E: DE DEELNEMERS 21
SNEEKWEEK-BANEN 40
ALGEMENE MEDEDELINGEN 64

WAARSCHUWING AAN ALLE ZEILERS: 64
VERKOOP ARTIKELEN: 64
DRAADLOOS INTERNET OP HET STARTEILAND: 64
FEESTAVONDEN 64
REIZENDE KINDERBOERDERIJ 65
WATERAMBULANCE 65
RODE KRUIS 65
PONT STARTEILAND 65
PONT SCHAREILAND 65
BEWAKING 65
POIESZ-BOOT 65
SNEEKERMEERBUS 65
KAMPEREN 67
HAVEN STARTEILAND 67
TRAILERHELLINGEN EN KRANEN 67
PARKEREN 69
PERS 69
SNEEKWEEKPAS 69

TEAMWEDSTRIJDEN 70
REGENBOGEN FRIESLAND – HOLLAND 70
TEAM FRIESLAND 71
TEAM HOLLAND 71

HOOFDPRIJSWINNAARS SNEEKWEEK 2011 73
FLITSCLUBSNEEK 40 JAAR 76
REGENBOOGKLASSE 95 JAAR JONG! 78
30M2KLASSE 100 JAAR 79



★ GARAGEBEDRIJF
★ AUTOVERHUUR
★ SLEEPDIENST

SNEEK 0515 - 41 38 07
0515 - 41 31 23

www.bettensneek.nl

4



5

Voorwoord Sneekweek 2012

Geachte Deelnemers,

Jullie gaan (weer) deelnemen aan het grootste zeilevenement van Europa op binnen-
water. Dat dit evenement een dergelijke omvang aan heeft kunnen nemen komt naar
mijn mening door de perfecte combinatie tussen overdag om de eer en `s-avonds voor
de sfeer, een mooi wedstrijdwater en een wedstrijdorganisatie die staat als een huis.
Dit laatste wordt gerealiseerd door een groot aantal vakkundige vrijwilligers die, mede
door hun jarenlange ervaring, precies weten wat hen te doen staat. Verder doen zij er
alles aan om het de zeilers naar de zin te maken.
Als dat lukt en dat gebeurt meestal, dan zie je alleen maar blije gezichten op het
Starteiland, hetgeen mede de kracht is van dit evenement.
En om het de zeilers nog meer naar de zin te maken zal op het Starteiland een heus
Friesland-Holland house verrijzen.
Hierin zal een sfeer worden gecreëerd, zodanig dat je blij bent dat je gekozen hebt voor
het Starteiland in het Sneekermeer en niet voor dat andere eiland aan het Kanaal.
Overigens hoef je van wat er op dat andere eiland gebeurt niets te missen omdat in het
Friesland-Holland house enorme televisieschermen van onze sponsor Samsung staan
opgesteld.
Tevens zal hier iedere avond de huldiging van de dagprijswinnaars plaatsvinden.
Ook aan de kleintjes is gedacht want er zal tijdens deze Sneekweek naast de prachti-
ge vernieuwde speeltuin een kinderboerderij staan.
Kortom niets lijkt een spetterende 77e Sneekweek in de weg te staan. Veel (zeil)plezier
toegewenst.

Jaitie Dijkstra
Voorzitter KWS
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• Elektrotechnische installaties

• Brand- en inbraakbeveiliging

• Telecommunicatie

• Luchtbehandeling

• Gas en water

• Centrale verwarming

• Data netwerk bekabeling

Al 55 jaar innovatief en 
hoogwaardig installatietechniek

Al 55 jaar innovatief en 
hoogwaardig installatietechniek

Rienck Bockemakade 8 • 8601 AC  Sneek 

Tel: (0515) 412371 • E-mail: hiemstr@wxs.nl
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Opening
De officiële opening van de 77e Sneekweek zal plaatsvinden op vrijdag 3 augustus
2012 om 20.30 uur op het stadhuis van de gemeente Súdwest-Fryslân. Deze bijeen-
komst is alleen toegankelijk voor genodigden.

Na deze opening vindt er om ± 22.00 uur een Vlootschouw plaats door de Sneeker
grachten. De vlootschouw zal worden afgenomen door de Vlootvoogd van de
Sneekweek, de heer J.A. Jorritsma, Commissaris der Koningin in de provincie Fryslân.
In deze vlootschouw wordt elke klasse, die aan de Sneekweek deelneemt, vertegen-
woordigd.
De vlootschouw begint in "de Kolk" voor de Waterpoort. Langs het water van de Kolk
en de Sneeker grachten is voldoende ruimte voor belangstellenden van de vloot-
schouw. Vanaf 20.00 uur worden diverse activiteiten in de Kolk uitgevoerd.
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1954 K. Vrolijk † Sneek

1955 S. van der Steeg † Sneek

1956 dr. W.B. van der Meer † Grouw

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 † Terhorne

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 mw R.A. Alberda-Zondervan † Sneek

1993 mr. B. van Haersma Buma Leeuwarden

1994 H. Wiegel Heeze

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

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
vanwege 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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BLIJVENDE KORTING OP 
JE ENERGIEREKENING

Sneekweek aanbieding: 
Vanaf nu minder betalen voor energie
We hebben een mooi aanbod voor je, speciaal 
omdat we sponsor zijn van de Sneekweek:
blijvend voordeel op je energierekening. 
Een korting van een halve eurocent op gas en 
stroom, per m3 of kWh, op de toch al scherpe
energietarieven van DONG Energy. Vragen? 
Bel met onze overstapbegeleiders via 
088-0448800.

DONG Energy
DONG Energy levert duurzame energie aan 
meer dan 1.5 miljoen huishoudens en bedrijven 
in Europa. In de soms ondoorzichtige energie-
branche wil DONG Energy duidelijkheid bieden. 
Dat doen we met duidelijke tarieven en heldere 
afspraken.

DAT IS DAN DUIDELIJK.

Meld je nu aan en profi teer
Direct voordeel op gas en stroom
Blijvend een halve eurocent korting per m3

of kWh
Duurzame energie
Probleemloos overstappen met onze 
overstapbegeleiders

Ga nu naar dongenergy.nl/sneekweek en 
meld je aan met de speciale kortingscode: 
Sneekweek2012



Lokale Wedstrijdbepalingen
The Sailing Instructions also are available in English. Please ask at the regatta office.

1. Organiserende Autoriteit
1.1. De Organiserende Autoriteit is de Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS)

2. De van toepassing zijnde bepalingen
2.1. Tezamen met de Standaard Wedstrijdbepalingen (SWB), zoals vermeld als bepa-

ling van het Watersportverbond Appendix S in de Regels voor Wedstrijdzeilen
2009-2012 (RvW), vormen deze Lokale Wedstrijdbepalingen (LWB) inclusief de bij-
lagen de Wedstrijdbepalingen voor het evenement conform regel 90.2 RvW.

3. De locatie van het wedstrijdkantoor
3.1. Het Wedstrijdkantoor is gevestigd in het Wedstrijdcentrum op het Kolmeersland in

het Sneekermeer.
3.2. Het Wedstrijdkantoor is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0515-415140.
3.3. De openingstijden zijn van 08.30 uur tot 18.00 uur.
3.4. Het officiële mededelingenbord bevindt zich aan de zijkant van het wedstrijdkan-

toor. Mededelingen en uitslagen zullen zo mogelijk ook op de website
www.sneekweek.nl worden vermeld.

4. Wijzigingen op de Standaard Wedstrijdbepalingen
In de Standaard Wedstrijdbepalingen worden de volgende wijzigingen aange-
bracht:

4.1. In aanvulling op de Wedstrijdseinen RvW en regel 4 SWB (seinen op de wal) geldt
dat, indien vlag “OW” boven “C” wordt getoond, alle nog niet gestarte wedstrijden
in de C-klasse (klasse 17) worden uitgesteld. In afwijking van de Wedstrijdseinen
RvW zal het waarschuwingssein niet eerder dan 30 minuten nadat dit sein is weg-
genomen worden gegeven.

4.2. In aanvulling op de Wedstrijdseinen RvW en regel 4 SWB (seinen op de wal) geldt
dat, indien vlag “OW” boven “L” wordt getoond, alle nog niet gestarte wedstrijden
in de Larken-klasse (klasse 15) worden uitgesteld. In afwijking van de
Wedstrijdseinen RvW zal het waarschuwingssein niet eerder dan 30 minuten nadat
dit sein is weggenomen worden gegeven.

4.3. In aanvulling op de Wedstrijdseinen RvW en bepaling 4 SWB (seinen op de wal)
geldt dat, indien vlag “OW” boven “B” wordt getoond, voor de klassennummers 10,
12, 16 en 17 alle nog niet gestarte wedstrijden in zowel de B-klasse als in de C-klas-
se (klasse 17) worden uitgesteld. In afwijking van de Wedstrijdseinen RvW zal het
waarschuwingssein niet eerder dan 30 minuten nadat dit sein is weggenomen wor-
den gegeven.

4.4. In aanvulling op de Wedstrijdseinen en regel 4 SWB (seinen op de wal) geldt dat,
indien vlag “N” boven ”C” wordt getoond, alle nog niet gestarte wedstrijden van
deze dag in de C-klasse (klasse 17) niet meer op deze dag zullen worden verzeild.

4.5. In aanvulling op de Wedstrijdseinen en regel 4 SWB (seinen op de wal) geldt dat,
indien vlag “N” boven ”B” wordt getoond, voor de klassennummers 10, 12, 16 en
17 alle nog niet gestarte wedstrijden van deze dag in zowel de B- als de C-klasse
(klasse 17) niet meer op deze dag zullen worden verzeild.
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4.6. In aanvulling op de Wedstrijdseinen en regel 4 SWB (seinen op de wal) geldt dat,
indien vlag “D” wordt getoond, alle boten de haven niet mogen verlaten totdat
deze vlag is weggenomen. In afwijking van de Wedstrijdseinen RvW zal het waar-
schuwingssein niet eerder dan 30 minuten nadat dit sein is weggenomen worden
gegeven.

4.7. Iedere wedstrijd waarvoor het waarschuwingssein om 20.00 uur niet is gegeven zal
op de betreffende dag niet meer worden verzeild. Dit is een aanvulling op regel 5
SWB.

4.8. Op de laatste dag van het evenement zal iedere wedstrijd waarvoor het waarschu-
wingssein om 16.00 uur niet is gegeven niet meer worden verzeild. Dit wijzigt regel
5.4 SWB.

4.9. Het wedstrijdcomité zal niet later dan het voorbereidingssein het baansein tonen.
Dit wijzigt regel 27.1. RvW en is een aanvulling op regel 6 SWB.

4.10. Het Wedstrijdcomité mag niet later dan 3 minuten voor het startsein een merkte-
ken van de startlijn verplaatsen. Dit wijzigt regel 27.2 RvW en is een aanvulling op
regel 11 SWB.

4.11. Boten die er niet in slagen de finish te bereiken binnen 1 uur na de finish van de
eerste boot in zijn klasse, krijgen de score "DNF” (niet gefinisht). Dit wijzigt regel
35, A4 en A5 RvW en regel 15 SWB.

4.12. Na afloop van de wedstrijden worden de uitslagen bekend gemaakt op het
Mededelingenbord van het Wedstrijdkantoor en op de website
www.sneekweek.nl. Uitslagen zijn tevens verkrijgbaar aan het loket van het
Wedstrijdkantoor.

4.13. Indien op de deelnemerslijst (bijlage E) en/of op het Mededelingenbord bij de
betreffende klasse een wedstrijdteken staat aangegeven, dan moeten de deelne-
mers in deze klasse tijdens het wedstrijdzeilen een opvallend groen wedstrijdte-
ken op de aangegeven wijze voeren.

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

4.15. Indien een boot het niet eens is met zijn finishplaats, indien zij vervangend mate-
riaal wil gebruiken of indien er een bemanningswissel plaatsvind, moet er een ver-
zoek bij het wedstrijdcomité worden ingediend. Formulieren hiervoor zijn verkrijg-
baar bij het protestloket. De tijd om daarover een verzoek om verhaal bij de pro-
testcommissie in te dienen is twee uur na publicatie of bekendmaking van het ant-
woord op dat verzoek.

5. Reclame
5.1. Bij alle door de ISAF erkende internationale klassen én de Flashklasse die aan het

evenement deelnemen kan bij 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.





17

6. Prijzen
6.1. Voor iedere klasse worden dagprijzen ter beschikking gesteld en wel als volgt:

Bij 7 t/m 10 inschrijvers per dag: 2 prijzen.
Bij 11 t/m 15 inschrijvers per dag: 3 prijzen.
Bij 16 t/m 20 inschrijvers per dag: 4 prijzen.
Bij 21 t/m 25 inschrijvers per dag: 5 prijzen.
Bij 26 t/m 30 inschrijvers per dag: 6 prijzen.
Bij 31 en meer inschrijvers per dag: 7 prijzen.

6.2. Indien in een klasse meerdere boten zijn ingeschreven, waarvan slechts één start
en finisht, wordt aan hem de tweede prijs toegekend.

6.3. Is in een klasse het aantal boten dat start groter dan één, maar gelijk aan of klei-
ner dan het aantal prijzen, dan wordt het aantal prijzen verminderd tot het aantal
gestarte boten verminderd met één.

6.4. Dagelijkse prijsuitreiking
Dagelijks zullen in alle klassen aan alle als eerste gefinishten hun dagprijs en spe-
ciale sponsorprijs worden uitgereikt. Op zaterdag 5 augustus worden de prijzen
uitgereikt in het Friesland-Holland-House in de feesttent. Op zondag t/m woens-
dag worden de prijzen uitgereikt op het Olympisch terras in de Feesttent. Deze
prijsuitreiking begint steeds om 19.30 uur. Op donderdag kunnen deze bij het
Informatieloket worden afgehaald.

6.5. Indien er in een klasse protesten zijn, ontvangt de als eerste gefinishte bij de prijs-
uitreiking de dagprijs. Als de definitieve daguitslag anders wordt, ontvangt de uit-
eindelijke dagwinnaar alsnog de dagprijs bij het Informatieloket op het
Wedstrijdkantoor.
Een eventueel afwijkende aanvang van deze prijsuitreikingen zal op onze website
worden aangegeven.

6.6. Niet afgehaalde dagprijzen van dagwinnaars kunnen uiterlijk de volgende dag bij
het Wedstrijdkantoor worden afgehaald. Er kan dan echter géén aanspraak meer
worden gemaakt op de speciale sponsorprijs.

6.7. De overige dagprijzen voor iedere klasse kunnen dagelijks vanaf 15.00 uur bij het
Wedstrijdkantoor worden afgehaald. Niet in ontvangst genomen dagprijzen moe-
ten uiterlijk de volgende dag worden afgehaald.

6.8. Niet afgehaalde (dag)prijzen vervallen aan de KWS.
6.9. In alle klassen wordt over de totale wedstrijdserie één Hoofdprijs verzeild. De

Hoofdprijzen worden uitgereikt op donderdagavond om 20:00 uur in de feesttent.
De hoofdprijswinnaars dienen zich op donderdag direct na hun wedstrijd of uiter-
lijk 15.00 uur te melden bij het wedstrijdkantoor van de KWS.

6.10. De hoofdprijzen en de wisselbeker van de teamwedstrijden Holland - Friesland
worden woensdag na de laatste teamwedstrijd uitgereikt.

7. Afwijkende Wedstrijdbepalingen teamwedstrijden
De Holland - Friesland teamwedstrijden in de Regenboogklasse zullen worden ver-
zeild onder Appendix D RvW en de aanvullende wedstrijdbepalingen, die apart aan
de deelnemers worden uitgereikt. Aanvullende reglementen Holland - Friesland
zijn van toepassing. In geval van strijdigheid tussen de wedstrijdbepalingen van de
Sneekweek en de bijzondere wedstrijdbepalingen voor de teamwedstrijden gelden
de bijzondere wedstrijdbepalingen.
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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 Goïngarijpster Poelen.

A2.1 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 aan de lijn gevormd door
de betonning, en de Joustervaart gelden als een hindernis in de zin van de
Definities RvW.

A2.2 Bovendien is het verboden aan alle deelnemers die zijn ingeschreven om buiten
de momenten dat zij wedstrijdzeilen, zich te bevinden in de betonde vaargeul
door het Sneekermeer, anders dan in een haakse vaarrichting om het kanaal
geheel over te steken.

A3 Het wedstrijdgebied is op het binnenblad van dit programma weergegeven.

Bijlage B: Banen en merktekens

B1. De banen
De wedstrijden worden gevaren op de Sneekweekbanen (versie 2007). De te zei-
len banen zijn op het binnenblad van dit programma aangegeven.

B2. Het baansein
Het baansein is een geel bord met een zwarte letter. Naast dit bord wordt voor
iedere klasse een wit bord met 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 groe-
ne 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 rode boeien voorzien van oneven nummers en

gele boeien voorzien van even nummers.
B3.2 Het vervangende merkteken conform regel 34(a) RvW is een boei van dezelfde

kleur met een ander of geen nummer.
B3.3 De merktekens van de startlijn zijn ongenummerde oranje boeien.
B3.4 De finishlijn zal liggen tussen de twee ongenummerde oranje merktekens voor

het Wedstrijdcentrum van de KWS.
In afwijking van Wedstrijdseinen RvW wordt geen blauwe vlag getoond.

B3.5 Als voor of op het voorbereidingssein van een klasse een groene vlag wordt
getoond is het eerste merkteken een groene boei zonder nummer. Deze boei ver-
vangt het eerste merkteken van de aangegeven baan en dient in de plaats van dit
eerste merkteken aan dezelfde zijde gerond te worden.



Bijlage C: Het programma van de wedstrijden

C1. Het Startrooster
De wedstrijden zijn als volgt geprogrammeerd. In afwijking van regel 5.1 SWB
worden hier de starttijden gegeven:

1 RS500 10.00

2 RSFeva 10.05

3 Finn-jol 10.10

4 O-jol 10.15

10.20

5 Laser/Laser Master 10.25

6 Flash 10.30

7 Laser Radial/

Laser Radial Master 10.35

8 Lark 10.40

10.45

9 Splash A 10.50

10 Splash B 10.55

11 Optimist A 11.00

12 Optimist B 11.05

11.10

13 12vts-jol 11.15

14 2.4mR 11.20

15 Flits A 11.25

16 Flits B 11.30

17 Flits C 11.35

11.40

18 Schakel A 11.45

19 Schakel B 11.50

20 Vrijheid 11.55

21 Top 12.00

22 Vaurien 12.05

12.10

23 Valk A 12.15

24 Efsix 12.20

25 Spanker 12.25

26 Randmeer groep 1 12.30

27 Randmeer groep 2 12.35

12.40

28 Valk B 12.45

29 Sailhorse 12.50

30 Yngling 12.55

31 30m2 13.00

32 16m2 13.05

13.10

33 Regenboog 13.15

34 G2 13.20

35 Tirion 13.25

36 Pampus groep 1 13.30

37 Pampus groep 2 13.35

Klassenr Klasse Starttijd Klassenr Klasse Starttijd
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Teamwedstrijden Regenboog op zondag, dinsdag en woensdag om ca. 17.00 uur

C1.1. Waarschuwingssein
In afwijking van regel 26 RvW zal het waarschuwingssein bestaan uit het klas-
sensein en vlag “W”. Voor iedere klasse is het klassensein gelijk aan het klas-
sennummer zoals vermeld in C1 het startrooster. Wanneer het waarschuwings-
sein van een klasse samenvalt met het startsein van een voorgaande klasse is
het neerhalen van vlag “W” het visuele sein voor beide klassen.
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C1.2 Algemene Terugroep.
De nieuwe starttijd bij een algemene terugroep is 5 minuten na de teruggeroe-
pen start. De startvolgorde, zoals aangegeven in Bijlage C1, zal altijd worden
gehandhaafd. 
Het neerhalen van vlag “W” voor de teruggeroepen 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 zei-
len voorwedstrijden volgens onderstaand programma:

C2.2 Na een serie van drie voorwedstrijden 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.

C2.3 Bij een even aantal inschrijvingen wordt de eerste helft van het klassement na
drie voorwedstrijden, 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 mede-
delingenbord kenbaar gemaakt. 

C2.4 Bij een oneven aantal inschrijvingen wordt de eerste helft +1 van het klassement
na drie voorwedstrijden, ingedeeld in de Goldfleet, terwijl de tweede helft wordt
ingedeeld in de Silverfleet.

C2.5 De scores behaald in de voorwedstrijden 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) en de bepaling van
het Watersportverbond.
Dit geldt voor de volgende klassen: Randmeer en Pampus.

Wedstrijd Groep I Groep II

Zaterdag Subgroepen a en b Subgroepen c en d

Zondag Subgroepen a en c Subgroepen b en d

Maandag Subgroepen a en d Subgroepen b en c



Wedstrijdcomité benoemd conform 
regel 89.2(b) RvW:
Dirk van der Zee (voorzitter)
Beer van Arem (wedstrijdleider)
Pier Sybranda (schipper)
Jan Geertsma (schipper)
Auke van der Werff 
Jan de Bruin 
Johan Schurer 
Evert van der Sluis 
Danjel Schurer 
Gerrit Hofstra 
Klaas Pieter Stoel 
Tjeerd van der Zee 
Dina Schurer 
Jeroen Romkema 
Gerhard Bouma
Gert-Henk Bakker
Amerens Schurer
Helga Burgers
Anita Hendriksma
Jeldau van der Werf
Floor de Vries
Hinke van der Werf
Leonie van der Zee
Barbara Schreuder
Tiety Miedema
Trynke Schuurmans (voorzitter finish)
Afke de Goede 
Anne-Marie Schuurmans 
Carien van Arem 
Hilda Hoekstra 
Jacqueline van der Zee
Marian Metz
Marijke van der Werf
Eize Hoekstra
Hylke Engelsma
Arletten van Arem

Protestcomité benoemd conform 
regel 89.2(b) RvW:
Jos Spijkerman (voorzitter)
Chris Burgers
Frans Gort
Irene Wentink
John Borsboom
Feike Hylarides
Klaas Weissenbach

Umpires bij teamwedstrijden:
Jos Spijkerman (voorzitter)
Chris Burgers
Irene Wentink
JJ Korpershoek
Dirk Jan Korpershoek
Karelina Buijtendorp
Malou van Veldhuijsen

Stand By:
Jaques Bais 
Jaap Dijkstra
David Dijkstra
Andre Eefting 
Bianca Franckena 
Sjoerd Nooitgedagt 
Chelita Nooitgedagt
Piet Simon
Theo Otte
Ymkje Otte
Wouter Huijsman
Henk Huijsman
Sigrid Schotanus
Jan Ruiter

Wijzigingen in het wedstrijdcomité, het protestcomité en de umpires voorbehouden.
Het protestcomité kan in twee of meer sub-comités worden gesplitst.

Bijlage E: De Deelnemers

Bijlage D: Officials
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Klassenummer 1

LaL0 uur Starttijd 10.00 uur

Geen wedstrijdteken

Nr Zeilnr Stuurman Plaats Bemanning

Klasse
RS 500�

1 654 frank van leeuwen den haag lennart vd dool
2 777 jody de jager haarlem marleen blomsma
3 898 rikus de lange amersfoort sebastiaan van erne
4 911 richard rot bruinisse mariek gijzel
5 961 corinne van dalen hillegom giel blokker
6 964 michiel geerling amsterdam hilde van susante
7 965 nick van alphen amsterdam willemijn van susante
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Klassenummer 2

LaL0 uur Starttijd 10.05 uur

Geen wedstrijdteken

Nr Zeilnr Stuurman Plaats Bemanning

Klasse 
RS Feva�

1 3210 marieke minderhoud naarden odile van aanholt
2 3276 bauke kiestra amsterdam
3 3702 max minderhoud bilthoven guus minderhoud
4 4105 koen kessels bussum
5 4447 friso elsevier van griethuysen bussum david suurland
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Klassenummer 3

Starttijd 10.10 uur

Geen wedstrijdteken

Nr Zeilnr. Stuurman Plaats

Klasse 
Finnjol�

1 1 jan van der horst dronten
2 6 rob de cocq zeewolde
3 9 jobs isselmann schiedam
4 11 s.r. van rootselaar rotterdam
5 22 p.j. hubregtsen alkmaar
6 61 siebe gerritsma fraqneker
7 63 gerrit schippers lelystad
8 67 ronald ruiter nijkerk
9 76 klaas bood terherne
10 94 tijmen van rootselaar nijkerk
11 682 john van der kroef breukelen
12 703 steven schraffordt amersfoort
13 740 ingmar waijenberg amsterdam
14 804 sebastiaan zuiddam nijkerk
15 833 michel miltenburg haarlem
16 837 henk geerdink groningen
17 897 freek koppelmans heerenveen
18 922 roel van olst weesp
19 937 dick loos nijkerk
20 958 bart brijder uitwellingerga
21 959 ingmar loos nijkerk
22 981 ronald van klooster hilversum



Klassenummer 4

Starttijd 10.15 uur

Geen wedstrijdteken

Nr Zeilnr. Stuurman Plaats

Klasse 
Olympiajol�

1 66 thies bosch abcoude
2 267 c.a. burghgraef tjalhuizum
3 462 albert jan van der wal leeuwarden
4 470 joop feenstra jubbega
5 485 dirk zwitser leiden
6 487 h.p.a. klapwijk warmond
7 489 mark bosma jubbega
8 502 sybrand vochteloo sint maarten
9 518 luut de zee drachten
10 533 eric w.g. kiebert waddinxveen
11 538 s.a.gierveld aadorp
12 546 piet van der zwaag joure
13 560 joost lodder vught
14 561 klaas doevendans ijlst
15 563 hans de haas oudega
16 566 rob aukema sneek
17 576 mickers, jeroen ’s-hertogenbosch
18 578 jacobus de vries heerenveen
19 581 klaas weissenbach goingarijp
20 584 tseard de jong joure
21 587 ben tijssen
22 591 joep ten brink ’s-hertogenbosch
23 596 jan van amerongen dronten
24 597 maurice gerards ’s-hertogenbosch
25 599 bart de zee drachten
26 601 klaas plaatje goingarijp
27 603 jan-willem scheerder nieuwkoop
28 613 maarten janssen oisterwijk
29 618 bech ’s-hertogenbosch
30 623 gerben sikkema leeuwarden
31 630 anton wachter leeuwarden
32 634 fre drenth tiel
33 637 johan visser echtenerbrug
34 642 harm nakken leeuwarden
35 645 jaap lijkendijk meppel
36 651 wessel kuik oudewater

26
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37 653 ton op de weegh nieuwerkerk aan den ijssel
38 655 jan tekstra heeg
39 656 onno yntema sneek
40 658 gerard van lanschot sint michielsgestel
41 662 cock van der leden drachten

Nr Zeilnr. Stuurman Plaats

Olympiajol
-vervolg-�
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Klassenummer 5

LaL0 uur Starttijd 10.25 uur

Laser: geen wedstrijdteken
Laser Master: wedstrijdteken in het voorlijk van het grootzeil, 1 meter boven de giek

Nr Zeilnr. Stuurman Plaats Klasse

Klasse Laser 
Laser Master �

1 151188 thijs kremer groningen Laser
2 164665 benjamin bergsma loosdrecht Laser
3 167566 jelte de jong leiden Laser
4 182101 dirk olyslagers vught Laser
5 183283 peerke kortekaas rotterdam Laser
6 183286 sjoerd van duijn delft Laser
7 184739 hielke dijkstra sneek Laser
8 185112 bas breider rotterdam Laser
9 192976 pieter algra hilversum Laser
10 193545 sierk jan ter haar diemen Laser
11 67822 paul brink velp Laser Master
12 159886 rob hoogland haarlem Laser Master
13 163770 ronald van gorkom alphen aan den rijn Laser Master
14 169888 hartger heldoorn amstelveen Laser Master
15 171503 niek van der tol de wilgen Laser Master
16 172389 rikkert graat amstelveen Laser Master
17 174750 hans knecht hilversum Laser Master
18 179722 ruud vos emmen Laser Master
19 180603 h.j de boer bronnegerveen Laser Master
20 180996 jan makkinga heerenveen Laser Master
21 180999 jr smit rotterdam Laser Master
22 184747 peter visch scharnegoutum Laser Master
23 185153 coen van duijn rotterdam Laser Master
24 191138 martin pereboom bloemendaal Laser Master
25 192752 j.m.g. heerkens hilversum Laser Master
26 192753 frank moorman loosdrecht Laser Master
27 195275 jort schraffordt medemblik Laser Master
28 201059 maarten van der spek utrecht Laser Master
29 201749 hero mulder delft Laser Master
30 202117 jelle lourens bennekom Laser Master
31 202117 h. lourens bennekom Laser Master
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Klassenummer 6

LaL0 uur Starttijd 10.30 uur

Geen wedstrijdteken

Nr Zeilnr. Stuurman Plaats

Klasse 
Flash�

1 675 jorrit de boer sneek
2 1285 pauline benes groningen
3 1343 marjolein benes groningen
4 1650 hinke van der werf enschede
5 2070 floris van der meer grou
6 2086 koen kooren krimpen aan den ijssel
7 2158 hieke pijlman vegelinsoord
8 2198 joost kooren krimpen aan den ijssel
9 2373 berber de jong groningen
10 2493 margot brouwer-bergsma haren
11 2523 amarins de vries joure
12 2526 betty gietema scharnegoutum
13 12198 leonie wijnsema gouda
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Klassenummer 7

LaL0 uur Starttijd 10.35 uur

Laser Radial: Geen wedstrijdteken
Laser Radial Master: Wedstrijdteken in het voorlijk van het grootzeil, 1 meter boven de giek

Nr Zeilnr. Stuurman Plaats Klasse

Klasse 
Laser Radial
Laser Master

Radial�
1 128995 fleur bergstein dordrecht Laser Radial
2 142263 jorrit gruis leeuwarden Laser Radial
3 150594 mechiel van manen nunspeet Laser Radial
4 174882 jelle van der duim den hoorn Laser Radial
5 176298 joost v/d heiden boskoop Laser Radial
6 176869 debby heerkens gouda Laser Radial
7 182102 martijn van der lans zoetermeer Laser Radial
8 184744 p. v vugt vlaardingen Laser Radial
9 185398 wouter hufen leiden Laser Radial
10 188413 l. van vugt vlaardingen Laser Radial
11 191220 celine heukensfeldt jansen utrecht Laser Radial
12 194880 nic gommans stevensweert Laser Radial
13 195046 thijs minderhoud naarden Laser Radial
14 195258 bent nielsen appingedam Laser Radial
15 196526 ruben bieze laren nh Laser Radial
16 196969 jildert kuperus heeg Laser Radial
17 197668 y.v. verzijden lelystad Laser Radial
18 198516 timo gruis leeuwarden Laser Radial
19 200446 jade ottema brouwershaven Laser Radial
20 81832 leendert van der meer sneek Laser Radial Master
21 149476 annemieke beemster medemblik Laser Radial Master
22 150700 annechina de jong sneek Laser Radial Master
23 164917 hanneke rijk-van gent scharnegoutum Laser Radial Master
24 174404 heero meindersma amsterdam Laser Radial Master
25 188013 diek duifhuis paterswolde Laser Radial Master
26 194868 frank eggink amersfoort Laser Radial Master
27 194893 marleen de boer sneek Laser Radial Master
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Klassenummer 8

Starttijd 10.40 uur

Geen wedstrijdteken

Nr Zeilnr. Stuurman Plaats

Klasse 
Lark�

1 1 mijndert vandenberg uelsen
2 35 j.h.elzenga leeuwarden
3 49 r hubregtse delden
4 80 gerben de jong sint jacobiparochie
5 94 johan klaver leeuwarden
6 95 j.elzenga leeuwarden
7 96 eep looman leeuwarden
8 133 j. de haas ijlst
9 135 frits bartels leeuwarden
10 137 f.j. wijnstra tolbert
11 140 douwe jan de vries grou
12 142 h.f.m.gierveld aadorp
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1 34 nynke berber rooks grou
2 1056 gabriël wempe wormer
3 1271 floor stoffels nootdorp
4 1773 p.k. meijer breukelen
5 1957 robin berendschot gouda
6 2030 steven van gemert hoogland
7 2043 kaj moorman loosdrecht
8 2221 iris sikkema zoetermeer
9 2378 jelmer zittema grou
10 2407 steyn van driessel loosdrect
11 2495 ilse ganzevoort rutten
12 2511 philip kirch breukelen
13 2586 kevin grobben lelystad
14 2596 nynke moorman loosdrecht
15 2620 marwin talsma grou

Klassenummer 9

Starttijd 10.50 uur

Geen wedstrijdteken

Nr Zeilnr. Stuurman Plaats

Klasse 
Splash A�



1 194 jolien gesink blaricum
2 761 joop snip grou
3 1262 henrieke scheweer leek
4 1351 jard rinske veldhuis offingawier
5 1462 robin bonhof doornspijk
6 1473 berend klein nagelvoort dongen
7 1598 maartje caroline lourens bennekom
8 1617 yvonne burgers parrega
9 1903 jan kroon sneek
10 1914 sophie m. post heeg
11 1916 hylkje kroon sneek
12 1981 eric-jan westerhof sneek
13 1995 maarten berendschot gouda
14 1998 derk nijdam voorburg
15 2029 aniek van gorkom alphen aan den rijn
16 2077 vince schrooth meerssen
17 2087 swaentje kroon sneek
18 2117 sabine silantjeva castricum
19 2192 evelien heerkens hilversum
20 2199 joris veen heemstede
21 2200 anne chevalier de bilt
22 2231 caspar milbradt ’s-hertogenbosch
23 2340 bastian roland bergsma loosdrech
24 2344 daan van haarst huizen
25 2346 luc maas helmond
26 2347 reinier de leeuw helmond
27 2356 floor loman amsterdam
28 2380 lars van bruinessen huizen
29 2389 wisse faber sneek
30 2445 haike mulder ijlst
31 2470 erik gesink blaricum
32 2487 wouter van dam voorburg
33 2494 carijn mulder delft
34 2505 fric tanis hilversum
35 2599 constant van dishoeck laren
36 2622 anna van der duim den hoorn

Klassenummer 10

Starttijd 10.55 uur

Wedstrijdteken achterlijk grootzeil

Nr Zeilnr. Stuurman Plaats

Klasse 
Splash B�

33
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Klassenummer 11

Starttijd 11.00 uur

Geen wedstrijdteken

Nr Zeilnr. Stuurman Plaats

Klasse 
Optimist A�

1 2414 charlotte smit culemborg
2 2452 d.s.vooijs zeist
3 2471 bart de klaver bilthoven
4 2517 bonne van olst weesp
5 2909 alex polderman den haag
6 2949 ivo polderman den haag
7 2968 bryan westerink ’t-harde
8 2986 rutger meijer bussum
9 3005 ole nissen hilversum
10 3014 teun in der maur zeist
11 3032 brahma behrend den haag
12 3033 floortje chevalier de bilt
13 3072 laila vd meer grou
14 3073 jelle lourens bennekom
15 3074 hannah van goor bloemendaal
16 3095 p.h.f. kraan sneek
17 3099 annabelle westerhof sneek
18 3118 dyon talsma grou
19 3119 kim talsma grou
20 3123 marleen kraan sneek
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Klassenummer 12

Starttijd 11.05 uur

Wedstrijdteken in het achterlijk van het grootzeil

Nr Zeilnr. Stuurman Plaats

Klasse 
Optimist B�

1 2174 sander van der burg zwolle
2 2210 willem laurenszoon van doorn bosch en duin
3 2318 mees loman amsterdam
4 2368 eline ouwerkerk hilversum
5 2519 lucas de graaf doorn
6 2564 jan laurenszoon van doorn bosch en duin
7 2565 meike kirch breukelen
8 2665 willemijn nanninga lemmer
9 2683 lance tijhuis it heidenskip
10 2732 willemijn mulder delft
11 2772 elise de ruyter leidschendam
12 2915 roderick van empel rotterdam
13 2917 sophie van schaik culemborg
14 2940 diede ouwerkerk hilversum
15 2948 floris bos den haag
16 2964 carlijn spijker blaricum
17 2978 sam arends alphen aan den rijn
18 3002 jeffrey de jong woudsend
19 3006 ruth den berger meppel
20 3012 suzanne veen heemstede
21 3013 iris in der maur zeist
22 3024 emma van goor bloemendaal
23 3041 willem gesink blaricum
24 3043 cassandra van harrewijn heeg
25 3060 mikki spaander aalsmeer
26 3080 bjarne bouwer giethoorn
27 3084 idsert kuperus heeg
28 3092 tjeerd lathouwers capelle aan den ijssel
29 3110 danique noordanus huis ter heide
30 3111 linn van aanholt bilthoven
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Klassenummer 13

Starttijd 11.15
uur

Geen wedstrijdteken

Nr Zeilnr. Stuurman Plaats Bemanning

Klasse 
12 Voetsjol�

1 307 piet velink heerenveen
2 332 jessica brijder sneek
3 411 hans reyers epse mea nota
4 433 stoel amsterdam m. breij
5 468 hans nieuwland velserbroek ?
6 558 sjouke dijkstra mantgum
7 641 t. van der laan leeuwarden gerrit klugkist
8 664 tom fick nieuwegein, utrecht
9 674 erik van der meer grou
10 677 rob d. dros oegstgeest
11 685 erik de vries tjalleberd
12 735 kerst koopmans oudehaske jansje koopmans
13 742 emiel westerhof sneek annette westerhof
14 756 r. cuperus sneek
15 763 frans de bot zoelen
16 766 b.brijder harlingen ?
17 769 olaf arends alphen aan den rijn patrick spaander
18 814 gerrit klugkist leeuwarden tjibbe vd laan
19 822 koos kooistra akkrum
20 830 peter de vries sneek
21 831 hamminga zwolle margje hamminga
22 859 bert bos sneek jacqueline poiesz
23 865 rypke de jong wolvega ?
24 867 willem de boer leeuwarden afke de boer
25 868 a.j. helder haren

H
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2 4

1 6 arend pet zoetermeer
2 11 richard van rij oudenburg (belgië)
3 12 fred imhoff kapellen
4 14 c. p. de graaff enkhuizen
5 17 henny bouman den haag
6 22 wieta jonker ijlst
7 26 paul koetsier hoorn
8 29 nico foekema callantsoog
9 33 jan faber terherne
10 34 els van leeningen terherne
11 35 martin bergsma oosterwolde
12 36 henk van heuveln borculo
13 41 ruurd j veldhuis kuinre
14 42 maria poiesz offingawier

Klassenummer 14

Starttijd 11.20 uur

Geen wedstrijdteken

Nr Zeilnr. Stuurman Plaats

Klasse 
2.4�
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Klassenummer 15

Starttijd 11.25 uur

Geen wedstrijdteken

Nr Zeilnr. Stuurman Plaats Bemanning

Klasse 
Flits A�

1 103 peter ijsselhof bolsward sander de vries
2 300 houkje anna de lange st. nicolaasga pien griepsma
3 683 elina douma uitwellingerga timo engelsma
4 687 nelleke lochorn sneek eva douglas
5 842 charlotte eveleens sneek hinke de visser
6 852 jurgen roman sneek robbert huisman
7 899 helga drost akkrum jeanet engelsma
8 911 bas abma sneek britt abma
9 923 willem nugteren grou brian buitendijk
10 990 marleen zondervan akkrum femme rijk
11 1013 ernst mulder ijlst imme rijk
12 1034 peter de zee drachten martijn de zee
13 1045 roelie kramer snikzwaag douwe bosma
14 1064 mette rijk scharnegoutum merle louwinger
15 1079 britt visser workum elze-mieke reitsma
16 1088 jelle tromp ijlst jasper bok
17 1092 bas doorenbos sneek gijs doorenbos
18 1093 joris burghgraef tjalhuizum lieke van der kooi
19 1116 damy jansen foxhol chris brijder
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Klassenummer 16

Starttijd 11.30 uur

Wedstrijdteken in het voorlijk van het grootzeil

Nr Zeilnr. Stuurman Plaats Bemanning

Klasse 
Flits B�

1 10 hidde fokkema bathmen wiebrand de vos
2 18 wouter zuidlaren lizelotte vos
3 47 gerrit foppe wissels drachten bente jitske wissels
4 206 fien visser workum liz douglas
5 216 jilles yde andringa naarden stan ruijs
6 260 job modderman grou jorrit van der kooi
7 915 wiebo de visser sneek jaap reitsma
8 957 charlotte van den elst sneek sophie van den elst
9 1025 rianne jasper sneek pier alard wissels
10 1082 hanna rijk scharnegoutum jella-rike spijkervet
11 1090 annelie boersma sneek anne-rixt reitsma
12 1096 femke visch scharnegoutum ellen boersma
13 1097 johannes j. reiker scharnegoutum theuny reiker
14 1103 thomas westerhof sneek noah hassler forrest
15 1104 sarah spruijt sneek frederique spruijt
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Klassenummer 17

Starttijd 11.35 uur

Wedstrijdteken in het voorlijk van de fok

Nr Zeilnr. Stuurman Plaats Bemanning

Klasse 
Flits C�

1 45 linze andringa naarden fetze andringa
2 393 kim abma sneek dennis abma
3 442 nick zondervan akkrum sam pais
4 600 willem kramer snikzwaag anna jansma
5 681 hester jasper sneek merel boomsma
6 864 ewout poelmann ijlst vincent kroon
7 888 sophie burghgraef tjalhuizum em sadler
8 1006 melissa kamstra sneek christiaan pietersma
9 1056 femke eveleens sneek hella foekema
10 1068 nikki ruijs naarden isabel boersma
11 1086 sido bos terherne haile mariam
12 1102 ruben sijperda ijlst wim foekema

Noardein 97, 8625 TH Oppenhuizen
tel. 06 45 43 48 01 of (0515) 55 93 95

e-mail: gerrit.hofstra@home.nl

jachtbetimmering 
en -reparatie

voor veelzijdigheid en kwaliteit

B O E M
I S H O
F S T R A
Reparaties en nieuwbouw

van houten boten

www.hofstra-jachtbouw.nl



43

Klassenummer 18

Starttijd 11.45 uur

Geen wedstrijdteken

Nr Zeilnr. Stuurman Plaats Bemanning

Klasse 
Schakel A�

1 1807 bart tervoert vreeland
2 1954 jan hielke van der meulen drachten anke bosma
3 2004 michiel de boer goingarijp sietske doorenbos
4 2361 michiel mulder ijlst pauline van der zee
5 2373 paul bootsma groningen rick nakken
6 2485 lysbet bonnema reduzum ellen koopmans
7 2506 douwe bonnema reduzum josselien ijsselhof
8 2556 ronald damen eemnes ivo loots
9 2578 welmoed de vries zwolle marit boomsma
10 2596 robbert bonnema joure carla de boer
11 2604 auke de jong groningen jelle de lange
12 2607 geart-jacob de jong akkrum ijsbrand de lange
13 2613 erwin pol goutum dennis wiersma
14 2620 hans hofstra oppenhuizen djawia du bois
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Klassenummer 19

Starttijd 11.50 uur

Wedstrijdteken in het voorlijk van het grootzeil

Nr Zeilnr. Stuurman Plaats Bemanning

Klasse 
Schakel B�

1 2287 maayke postma sneek miranda groenland
2 2349 martin lubach goingarijp monique lubach
3 2436 friso salverda ijlst berend salverda
4 2441 eveline simon sneek ytsje van der meulen
5 2500 g. van der mei zeist
6 2576 daan rijnvis ommen evert-jaap zweep
7 2584 sidney van dijk heerenveen
8 2605 wilgert velinga amsterdam chris velinga
9 2616 simone rinckes leeuwarden anneke rinckes
10 2623 jacques monasch sneek isah monasch
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1 13 wouter boekel scharnegoutum mathieu colon
2 419 anne halma den bosch jelmer wijma
3 538 arjan willemsen grootebroek gunnar vroom
4 772 thialda otte groningen tessa dadema
5 1113 jaap wijnands ’s -hertogenbosch henk duit
6 1131 perjan smulders delft marion ornée
7 1337 petra hofstra gorredijk auke de jong
8 1559 r. helfferich terwispel petros dijkstra
9 1565 rob van der haar sneek peter ornée

Klassenummer 20

Starttijd 11.55 uur

Geen wedstrijdteken

Nr Zeilnr. Stuurman Plaats Bemanning

Klasse 
Vrijheid�
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Klassenummer 21

Starttijd 12.00 uur

Geen wedstrijdteken

Nr Zeilnr. Stuurman Plaats Bemanning

Klasse 
Top�

1 1 heinze schuurman amsterdam michiel mulder
2 2 dorianne schuurman groningen mattie kamminga
3 3 arne schuurman zwolle ralph simmers
4 9 jaap arens bodegraven gardi pieters
5 96 bob weitz winschoten arno weitz
6 146 roald verschuure de wilgen else kommer
7 234 johan prak scheemda robert prak
8 286 jac de boer zwolle johan bakker
9 338 rob dam rockanje rogier dam
10 352 s. van der land breezand e.koning
11 356 anton lingbeek leiden jasper van der veen
12 361 hans kamminga emmen
13 366 guus van der bles zuidlaren roel van der bles
14 372 malik kramer den helder
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Klassenummer 22

Starttijd 12.05 uur

Geen wedstrijdteken

Nr Zeilnr. Stuurman Plaats Bemanning

Klasse 
Vaurien�

1 33512 h. verburg leeuwarden a. de graaf
2 35777 eefje nissen hilversum
3 35878 elger eise de vries sneek danielle de vries
4 36069 anniek pragt coevorden marije van der meer
5 36141 demi vd meer grou cas van dongen
6 36150 thom de haan sneek doede deen
7 36156 janine de haan sneek brecht van der ende
8 36198 alwin lochorn sneek nico lochorn
9 36254 denny röfekamp sneek david buitelaar
10 36291 henk elard de vries sneek kim winters
11 36293 michiel sickler joure maaike sickler
12 36294 femke yntema sneek femke schiere
13 36309 sanne fleur vochteloo sint maarten jorn vochteloo
14 36327 daan stoel sneek tim spek
15 36336 jesse de jong broek
16 36337 jelmer yntema sneek jorrit bonnema
17 36339 jelle fokkema bathmen hymke veldhuis
18 36340 marrit jasper sneek amarens roman
19 36351 steven sijperda ijlst fimme veldhuis
20 36352 femke spek gauw grytje de boer
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Klassenummer 23

Starttijd 12.15 uur 

Geen wedstrijdteken

Nr Zeilnr. Stuurman Plaats Bemanning Bemanning

Klasse 
Valk A�

1 13 sandra van riet voorschoten peter van riet
2 45 menno huisman anna paulowna marcel van der kooi
3 99 dirk-jan korpershoek delft jacob jan korpershoek
4 241 mark nauta sneek jeroen engelmoer
5 342 ronald de vries bolsward
6 356 bart kraan leimuiden liza kraan
7 397 martien hoogenboom kaag mike hoogenboom koos de haas
8 426 annet de boer lemmer irene de boer
9 497 b.k. wijbrandi leek femmie wijbrandi wilco wijbrandi
10 498 freark zandstra sneek runo jansen
11 665 df zandstra bussum ronald stalman
12 725 eddie griepsma drachten bouwe schroor
13 745 frans bakker hendrik ido ambacht arjan stoffels monique bakker
14 753 hette  van der zwaag amsterdam johan weissenbach
15 776 jacob hofstra sneek rick hofstra ivo hofstra
16 801 oebele kooistra oudega hylke kooistra marije kooistra
17 805 steven boersma sneek marco eeman
18 838 herman bijl hoofddorp jurken blokzijl jan van den broek
19 844 fred schaaf abcoude klaas van der spek
20 845 ronald van asselt kaag wilem jan moret tony ran
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Klassenummer 24

Starttijd 12.20 uur

Geen wedstrijdteken

Nr Zeilnr. Stuurman Plaats Bemanning

Klasse 
Efsix�

1 1087 anouk huisman-koolschijn velp astrid van noort
2 1098 cyril minnema lisse sanne minnema
3 1408 nolke grou germ
4 1421 matthijs korving rijswijk michiel kamphuis
5 2015 theo brockhus alkmaar jetske brockhus
6 2018 jan ligthart ede mathijs ligthart
7 2044 richard rijkers soest thaienne van dijk
8 2059 maarten jansen arnhem tim roosenboom
9 2063 stephen van dijk tienhoven team van dijk
10 2066 t. van musschenbroek greve den haag a. coene
11 2106 bas hemmes groningen frank woltman

Edisonstraat 12
8606 JJ Sneek
T 0515 41 35 31 / 42 05 55
F 0515 42 45 07
I www.otte-installaties.nl
E info@otte-installaties.nl 

Centrale verwarming
Luchtbehandeling
Airconditioning
Meet- en regeltechniek
Gas- en waterleiding
Sanitair
Dakbedekking
Elektrotechniek
Licht- en krachtinstallaties
Brand- en inbraakbeveiliging
Telecommunicatie

INSTALLATIEBEDRIJF OTTE BV
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Klassenummer 25

Starttijd 12.25 uur

Geen wedstrijdteken

Nr Zeilnr. Stuurman Plaats Bemanning

Klasse 
Spanker�

1 1 anton groefsema delft rosan slebioda
2 22 m.g. plat sneek alex bakker
3 531 ijntje de vries zevenhuizen (gr) renske meintje
4 597 douwe sas lathum lotte wijnbergh
5 846 gerben gerbrandy gau
6 898 kees de vries eelderwolde frans van schellen
7 925 ronald brunt sneek liesbeth mook
8 948 carlos woudsma krommenie chris harkema
9 950 hans brockhus nijmegen roos van de wetering
10 957 sjoerd de haas ’s-hertogenbosch jaap jan boom
11 959 rainier boerdijk folsgare tjard meursing
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Wedstrijdteken: Groep 1 in het voorlijk van het grootzeil
Groep 2 in het voorlijk van de fok

Nr Zeilnr. Stuurman Plaats Bemanning Bemanning Indeling

Klasse 
Randmeer�

1 164 derek sietses boelenslaan hans sietses koert zandberg a
2 545 jeroen gijzen utrecht louis gijzen rein boshuisen a
3 636 jeroen vloemans elburg hanna pot frank geerlings a
4 670 auke de jong heeg folkert attema bart van roessel a
5 750 p. sluiter arnhem niek sluiter a
6 840 bart salemans terherne koen bartijn david hufen a
7 902 paul de geus nederhorst den berg florine de geus marijn de geus a
8 1029 rob stavenuiter anna paulowna a
9 1037 huub bleckman earnewald a
10 1052 henk plaatje bunnik a
11 1080 johan boomsma sneek ton boomsma nnb a
12 1101 frans lathum a
13 350 bertel kolthof gouda peter syperda roos kolthof b
14 555 jelle timmer groningen jan-ytzen van der meer gemma blanken b
15 640 s. de clercq zeist bastiaan de clercq nicolien de clercq b
16 718 fred dankers bussum jolanda dankers leo meijaard b
17 775 klaas-jan rozema sloten marieke versteegt annemarie heres b
18 860 bram van der leij groningen lieuwe de vries bauke de vries b
19 895 alex nederlof delft justus pepijn b
20 909 oscar deurloo rosmalen bernardien van den berg samuel deurloo b
21 936 lpm smeele huizen simone smeele roderick bunschoten b
22 1024 driessen tienhoven ineke bueno thijs driessen b
23 1069 j.m. kooi rotterdam ben van der hoorn b
24 1103 nico ruigrok eindhoven b
25 356 jan van dijk ijsselmuiden matthijs van dijk huub deterd c
26 558 j. visser indijk carla kuiper daniel de jong c
27 633 chris ten hoopen gouda roel ten hoopen hanneke/anne c
28 723 martijn favier helmond suzanne favier herre hoekstra c
29 816 dirk bakkeren eindhoven pieter wassenberg arthur wouters c
30 896 h.a. breekveldt santpoort zuid g.h. verbeek c
31 926 d. lodewijk nijeveen j. bouwens c
32 1001 jet woudstra reeuwijk jan van den berg c
33 1020 fokke van der meer sint nicolaasga marika woortmeijer ruurd polet c
34 1025 nico brabers grubbenvorst c
35 1061 johan arts naarden j. arts r. arts c

Klassenr. 26 groep 1
Klassenr. 27 groep 2

Starttijd 12.30 uur
Starttijd 12.35 uur
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36 1075 wim van dam voorburg angelique van dam floor van dam c
37 455 g.p. vermeulen sneek d
38 463 dennis bos brielle maarten witmaar sander korsten d
39 595 peyo van dam terherne martje folkertsma patricia maas d
40 739 f.c.c. gobel aalsmeer i. vos a. maarse d
41 818 andré de jong arnhem karlijn erik d
42 900 egbert de sauvage nolting gouda hanneke ten hoopen anne roos d
43 939 geert wijma heeg anne jolly wijma bob weenink d
44 969 ruigrok son d
45 1026 nico overbeeke zevenhuizen cindy overbeeke patrick vd most d
46 1076 nik petersen sneek d
47 1100 paul knoop huizen d

Nr Zeilnr. Stuurman Plaats Bemanning Bemanning Indeling

Randmeer
-vervolg-�
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Klassenummer 28

Starttijd 12.45 uur

Wedstrijdteken in het voorlijk van de fok

Nr Zeilnr. Stuurman Plaats Bemanning Bemanning

Klasse 
Valk B�

1 2 robert timmer wormer kevin peet
2 15 joost aapkes delft carlijn kramer
3 84 j.g. meeuwisse almere mark meeuwisse mirte meeuwisse da ponte
4 157 sietse de vries grou tijs steenge
5 224 thijs de jong terkaple maarten sickler hesther pots
6 260 fred de wolff arnhem bram munnik
7 292 lex keller hoogmade erik kuiper nn
8 294 jilt jaarsma drachten marco bouwman petra de vries
9 370 jan maarten van der torren rozendaal lucas westra alexander van der torren
10 503 jan herman mogendorff enschede thomas mogendorff boudewijn mogendorff
11 515 j.w.c. schrooth meerssen r. gommans m. schrooth
12 525 john van der wal bergambacht rutger van der wal fleur van der wal
13 528 ton van bruinessen aardenburg gerard jan van bruinessen
14 545 ronald vos bleiswijk steven van de pad john en rick
15 569 jan lodewijk goorhuis sneek abke nauta-goorhuis
16 581 maarten verlinden nijmegen joep ratering pieter verlinden
17 679 erik zandstra de veenhoop noud jalink marije zandstra
18 680 l.hart amsterdam leo hart jan mulder
19 689 aafke keizer amsterdam helmich lambrechts
20 773 m.c.j van baalen zuidwolde (gn) maaike van slooten
21 798 theo feitsma grou jelmer feitsma
22 810 jacob dopstra marum
23 814 john van ruiten kaag roel terraneo
24 819 karel meijdam koudum daan van den broek
25 821 jos van keulen hengelo max van keulen dirk van keulen
26 825 pieter van der veen almelo martijn van der veen tom van der veen
27 833 michel burgers parrega koen burgers raymond burgers
28 835 ridsert van der geest grou martijn riewald
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Klassenummer 29

Starttijd 12.50 uur

Geen wedstrijdteken

Nr Zeilnr. Stuurman Plaats Bemanning

Klasse 
Sailhorse�

1 2381 henk van dijk geldrop elvier mulder, otto geurt
2 2389 ute haußmann hamburg olaf heiden
3 2391 bertrand van dijk eindhoven
4 2396 inken greisner potsdam
5 2503 ton bouchier garmerwolde
6 2509 folkert koopman vries sabine zuidevaart
7 2517 wouter van der kaaij utrecht thijs kaars
8 2520 wim verhallen culemborg ab van den berg/marian va
9 2523 wouter slob indijk jasper en sebastian
10 2529 rja goris brasschaat bert van leeuwen
11 2533 rutger bosland delft joop bosland
12 2550 k. pepping vries a van der veen
13 2575 han van der hoeven haren gerrit van den berg
14 2591 lau koop westervoort rolf deen
15 2593 j.w.a. heijmans sint oedenrode volgt
16 2595 hans keulen koudum arjen lanjouw
17 2600 e dijkstra drachten k. regeling
18 2605 bruno van der heide leeuwarden
19 2606 p. wijnhoud groningen j. lanjouw /r. vd griend
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Klassenummer 30

Starttijd 12.55 uur

Geen wedstrijdteken

Nr Zeilnr. Stuurman Plaats Bemanning Bemanning

Klasse 
Yngling�

1 74 marije willemsen ouderkerk 
aan den ijssel matthijs brouwer marijke van dijk

2 147 m. severijnen eindhoven l. versteijlen m. versteijlen-louwinger
3 225 heintzberger uitgeest loekie heintzberger renier de kler
4 226 milou dankers amsterdam vivien schoonenberg marleen rauwenhoff
5 245 mark van calcar hilversum jesse van oostrum tesse de boer
6 302 pieter kremer zuidwolde (gn) cees kremer david agterbos
7 304 f. gaastra scharnegoutum jorrit ter horst fokko de jong
8 318 a. bertling den haag yska minks lonneke van es
9 320 marcel de jong sneek brechtje van der werf linde faber
10 321 jmc van der steen amsterdam j. slikboer b. riphagen
11 329 marcella pel amsterdam florian van dort sophie grove
12 333 marjolein hufen leiden liesbeth boersma rosanne malschraert
13 334 paul bot medemblik hielke kuiper daphne b/bertine v d
14 336 team gietema/

kuiters/tromp enschede diederik kuiters reinier tromp
15 337 jan deen joure sander oost steven van der zee
16 343 jochem-bart haakman amsterdam sofie rijnsaardt calijn muller
17 347 marnix van dishoeck laren mireille van dijk bart tervoert
18 349 mick van der meer west-terschelling jelmer van beek peter de by
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Klassenummer 31

Starttijd 13.00 uur

Geen wedstrijdteken

Nr Zeilnr. Stuurman Plaats Bemanning Bemanning

Klasse 
30 M2 �

1 2 tjeerd kolk franeker ingrid pol gea nakken
2 4 wilfred pol molenend marten douma marc kuipers
3 5 johan schootstra leeuwarden annet schootstra andries magre
4 6 rob schuil drachten harry sybrand schuil erwin de vries
5 7 martin bij de leij leeuwarden petra bij de leij hessel bij de leij
6 13 pieter tuinstra sneek tity oostra marcel splinter
7 14 a. van dalen goutum e.f. van dalen r. van dalen
8 15 geveke  william medemblik geveke elisabeth wildeboer eadric
9 17 richard nugteren grou alex nugteren olivier nugteren
10 25 jan lubbert bos drachten luitzen de vries pim vermeulen
11 29 jan van ooijen asperen rob van ooijen mariette van ooijen
12 35 d. bootsma leeuwarden simon van der meer wilma feddema-geveke
13 36 gerard pol goutum sybo smeding marlijn feddema
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Geen wedstrijdteken

Nr Zeilnr. Stuurman Plaats Bemanning

Klasse 
16 M2�

1 955 ellen koopmans amsterdam dick loman
2 3417 ewout baerveldt rotterdam
3 3431 j. van den berg assen richard thie
4 3516 g.t. harder lemmer g.j. harder
5 3623 lotte hageman zwolle jan hageman
6 3788 m.e. meijer breukelen jbt weiland
7 4115 anneke lammers vught bert teunissen
8 4124 andries de vries sneek wieger&eelco de vries
9 4128 cees van rijn lelystad dorina van den berg

Klassenummer 32

Starttijd 13.05 uur
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10 4204 thom de haan sneek w. de vries
11 4274 nieuwland leeuwarden chantal/daphne
12 4283 w. tjerkstra sneek jesse pronk
13 4290 d. schouwstra akkrum jorik de vries
14 4294 r. yntema joure t. yntema
15 4302 pieter tjeerdsma oudega pieter ytzen tjeerdsma
16 4307 bouwe westerdijk boornzwaag eelke van der meer
17 4320 talman simon joure bosma fokke
18 4323 lieuwe van der pol sneek johan dooper
19 4335 henk hofstra grou narelle hofstra wijbenga
20 4336 coen van beek utrecht anke van wijngaarden
21 4338 j.w.r. siebrand kampen
22 4346 pyt zwart wergea willem kramer
23 4350 c. de jong terherne marian de groot
24 4353 jan andringa joure josefien
25 4357 gerben spaargaren den haag margriet van sisseren
26 4368 richard flapper baarn rocio flapper
27 4370 emmo venema grou jaap venema
28 4376 pieter dijkstra den haag leentje toering
29 4378 jansje hofstra oppenhuizen louise simon
30 4391 bas mandemaker bodegraven
31 4400 jaap kuin assen meike kuin
32 4426 eline sijperda gaastmeer frieda sijperda
33 4427 j.w. hobbeling wezep a.g.w. diender

Nr Zeilnr. Stuurman Plaats Bemanning

16 M2
-vervolg-�
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Geen wedstrijdteken

Nr Zeilnr. Stuurman Plaats Bemanning Bemanning

Klasse 
Regenboog�

1 7 peter hoogendam loenen aan de vecht jaap röfekamp fetze reitsma
2 12 jilko andringa naarden han wierenga peter naeye
3 17 hans van drunen dordrecht
4 37 peter schuil sneek olga schuil arjen piersma
5 38 douwe zwart goutum jackie hettinga jan zwart
6 50 eduard hafkamp hilversum margadant nico
7 56 tom otte sneek peter aukema gerard cnossen
8 74 harry amsterdam sneek theo bosma ernest pigeaud
9 77 lex v.drooge tersoal hero nieveen rogier slopsema
10 86 ido poelman woubrugge coen ten kley bas mientjes
11 88 lucas bouma jorwert
12 91 bart la grouw amsterdam stephan la grouw gert van der heijden
13 94 robin maurice bos sneek roelof de vries ab schuurmans
14 100 arjen snoekc groningen carel-jan zweep bote hettinga
15 104 dirk jan van dort leeuwarden thijs van dort erik steendam
16 125 cees van grieken rijnsaterwoude laurence vd wijngaard nog niet bekend
17 130 tjerk feenstra ijlst willem jan landman tbd
18 131 max blom wassenaar mischa de munck bernard witzel
19 145 henk bergsma loosdrecht willem nico potma maarten morsman
20 147 joop roozenburg den haag van den bogaard van wijk
21 149 peter peet scheveningen ted duyvestijn matthieu moerman
22 154 angela brandsma sneek carsten verwaard jorg raven

Klassenummer 33

Starttijd 13.15 uur
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Klassenummer 34

Starttijd 13.20 uur

Geen wedstrijdteken

Nr Zeilnr. Stuurman Plaats Bemanning

Klasse 
G2 �

1 1 george veldhoen rotterdam cato de jong
2 7 geert jan douma uitwellingerga marianne taselaar
3 8 kraaijenga geldrop van apeldoorn
4 9 jan nijendijk gorssel anita klosters
5 10 ruud klaare leersum
6 12 guido asscher amstelveen edward asscher
7 22 jos snijders blok sneek emiliek baljet
8 23 d. rinckes sneek martha rinckes
9 27 ed timmerman de wilgen klaas boer
10 33 wietse dusseldorp sneek
11 37 bob driessen overveen pieter van der spek
12 40 dirk stolp amstelveen alberdien hamminga
13 42 fedde sonnema delft mark de jager
14 43 rob mink den haag martijn mink

(sepil expat mail dubai)
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Klassenummer 35

Starttijd 13.25 uur

Geen wedstrijdteken

Nr Zeilnr. Stuurman Plaats Bemanning Bemanning

Klasse 
Tirion �

1 3 f. fridsma zwolle henk mulder floris fridsma
2 6 arjen drevijn grou harm drevijn bart drevijn
3 7 jillert pont alphen aan den rijn
4 9 roel boer leeuwarden ruben boer marcella bootsma
5 12 ingeborg ruinard nes oscar van dalen wissel
6 16 gerrit de boer leeuwarden ale jonker rené houben
7 17 jaap kuipers sneek titus mulder bouke huttinga
8 18 bouke kuipers ijsbrechtum
9 24 r. de jonge groningen
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Wedstrijdteken: Groep 1 in het voorlijk van het grootzeil
Groep 2 in het voorlijk van de fok

Nr Zeilnr. Stuurman Plaats Bemanning Indeling

Klasse 
Pampus�

1 1 jeroen de groot foxhol abele de jong A
2 26 gerrit age salverda ijlst rombout van kuijk A
3 101 hans van rij uitwellingerga marga van rij A
4 197 durk humalda sneek A
5 208 paul bouwman sneek wabe reinsma A
6 230 d. blom beetsterzwaag p. van der boon A
7 263 hessel douma akkrum rob/theo douma A
8 284 arjan vos amsterdam muurling A
9 364 ate vd land sneek anneke ornee A
10 424 hans rietdijk aerdenhout A
11 430 gert pauli sneek gerard biesot A
12 440 jack kamminga blaricum marloes kamminga A
13 65 hans guichard sneek marieke guichard B
14 99 fred bosch ermelo timme van der wurf B
15 187 dieuwe dijkstra goingarijp fokke de jong B
16 266 erik koekoek loosdrecht evelien goedkoop B
17 286 rene koopmans lippenhuizen B
18 318 struiksma wijt sneek spijkervet  ard-jen B
19 338 anton hassing giethoorn age albers B
20 357 paul bournas hilversum peter van koppen B
21 363 henk greydanus sneek ruud tolman B
22 372 onno zweep sneek liselot zweep B
23 418 j.k. de boer grou t. muller B
24 453 klaas jasper sneek bram pasma B
25 36 sjaak haakman amstelveen thom haakman C
26 44 wiebe van der pol goutum harry jan bakker C
27 108 quintus lampe sneek caroline lampe C
28 170 erik groeneveld midlaren sander paas C
29 274 kok, paul heemstede pauline kok C
30 306 siebrand deen joure philip minnema C
31 352 jan vaandrager warnsveld kees vaandrager C
32 358 bas vermeulen utrecht joscha vermeulen C
33 387 m.a. heineke loosdrecht b.h.a. heineke C
34 388 h. kuiper uitwellingerga wouter nunnikhoven C
35 402 ko otte sneek jaques poiesz C
36 416 harry kort lelystad jaap huitema C
37 9 roelf otto giekerk pepijn otto D

Klassenr. 36 groep 1
Klassenr. 37 groep 2

Starttijd 13.30 uur
Starttijd 13.35 uur
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38 189 maarten van slobbe rotterdam taco moll D
39 260 h.t. keuning terherne h. kooystra D
40 278 boris bayer wassenaar matthijs volkers D
41 368 peter eiling hilversum emile elsbeek D
42 396 e. bieze laren nh m. bieze D
43 398 heukensfeldt jansen naarden heukensfeldt jansen D
44 413 robbert noordanus huis ter heide thom van der pol D
45 421 jan p.eringa offingawier wijtze de boer D
46 426 b.a.j. van den bosch amsterdam D
47 436 aai schaberg den haag douwe wielinga D

Nr Zeilnr. Stuurman Plaats Bemanning Indeling

Pampus
-vervolg-�



Waarschuwing aan alle zeilers: 
“Buiten de wedstrijden is laveren in de vaargeul van het PM-kanaal niet toegestaan (ook niet wach-
ten 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 blij-
ven alle verkeersregels (Binnenvaartpolitiereglement en de Vaarwegenverordening Friesland) van
kracht.”

Verkoop artikelen:
• Naast een banenkaart, welke in het programmaboekje wordt aangegeven, zijn bij het

Wedstrijdkantoor voor de prijs van € 3,00 watervaste banenkaarten (versie 2007) verkrijgbaar
waarop de banen afzonderlijk zijn uitgewerkt.

• Wedstrijdtekens zijn verkrijgbaar tegen betaling van € 2,00. 
• Protestvlaggen zijn verkrijgbaar tegen betaling van € 7,00. 
• De Regels voor Wedstrijdzeilen 2009-2012 (RvW) is verkrijgbaar tegen betaling van € 12,50. 
• Programmaboekjes zijn verkrijgbaar tegen betaling van € 2,00. 
• Plakcijfers ten behoeve van het voeren van de juiste zeilnummers zijn verkrijgbaar tegen betaling

van € 5,00 per cijfer. 

Draadloos Internet op het starteiland:
De KWS verzorgt in samenwerking met Joed ICT een WiFi punt voor draadloos internet op het
Starteiland. 
Gebruik van Internet via dit WiFi netwerk is gedurende 2 uren per dag gratis. U kunt daarvoor een
account aanmaken op de portal pagina die u krijgt in uw browser nadat u met het netwerk van
Zelfcareverbonden bent.
Indien u langer dan 2 uren per dag gebruik wilt maken van internet dan heeft u een code
nodig.Kaarten met deze codes kunnen worden besteld bij inschrijving of zijn te koop bij de haven-
meester.
Tevens kunt u deze kaarten ter plekke online aanschaffen via de portal pagina en via iDEALbetalen.
De tarieven hiervan zijn:
€ 5,00 voor 2 dagen
€ 7,50 voor een week
€ 15,00 voor 30 dagen

De KWS zal tijdens de Sneekweek zo veel mogelijk actuele informatie en mededelingen betreffen-
de het verloop van de wedstrijden en de behandeling van protesten op de site www.sneekweek.nl
plaatsen en via Twitter account @Sneekweek.

Feestavonden
Friesland-Holland-House 
De Sneekweek vindt dit jaar tegelijkertijd met (een deel van) de Olympische Spelen plaats.
Natuurlijk hoef je ook van dit evenement niets te missen. Dagelijks kunnen alle tv-uitzendingen op
het Olympisch terras worden gevolgd en op zaterdagavond wordt de feesttent op het Starteiland
omgetoverd in een heus Olympisch Friesland Holland House, waarbij alle deelnemers vrij toegang
hebben! Deze avond begint om 19.30 uur met de officiele uitreiking van de dagprijzen aan alle 1e
prijswinnaars op deze zaterdag. Aansluitend zal de avond in het teken staan van de Olympische
Spelen en treedt er een band op! Alle deelnemers ontvangen 2 gratis toegangsbewijzen voor deze
feestavond! Toegang alleen op vertoon van deze entreebewijzen.

Algemene mededelingen
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Daverende Donderdag
Op donderdag 9 augustus is er weer de alom bekende “daverende donderdag”. Deze grandioze slot-
avond van de 77e Sneekweek wordt georganiseerd in de feesttent naast “It Foarûnder” op het
Starteiland. 
Het programma hiervan is als volgt:

20.00 uur: uitreiking van de hoofdprijzen door prominenten.
21.00 uur: aanvang feestavond met medewerking van de band “Wallstreet”

De kaarten voor deze avond kosten € 6,00 per stuk en zijn uitsluitend verkrijgbaar bij de inschrijving
voor de Sneekweek en daarna zolang de voorraad strekt bij het loket van het wedstrijdcentrum.
Zonder kaarten geen toegang tot de feesttent.

Reizende Kinderboerderij 
Op maandag 6 augustus komt de Reizende Kinderboerderij weer naar het Starteiland. Van 10:00 –
16:00 uur kunnen alle kinderen met un uitgebreide beestenboel spelen en eventueel een rondje over
het eiland op een pony maken. 

Waterambulance
De ambulance boot is alle dagen van de Sneekweek paraat op het Sneekermeer en is te bereiken via
alarmnummer 112 of mobielnummer 06-52643185.

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

Pont Starteiland
Tijden afvaart pont: vrijdag 3 augustus tot en met donderdag 9 augustus van ’s morgens 08.00 uur
tot 02.00 uur ’s nachts en vrijdag 10 augustus van ´s morgens 10.00 uur tot ’s avonds 22.00 uur. 
Voor houders van een Sneekweek-pas is de overzet tot 21.00 uur gratis. 

Pont Schareiland
Door Tibrag wordt er tijdens de Sneekweek een watertaxi gevaren tussen het starteiland en het
schareiland, deze watertaxi vaart van zaterdag 4 augustus tot en met donderdag 9 augustus van 
’s morgens 09.00 uur tot 20.00 uur ’s avonds. De watertaxi is tevens telefonisch te bereiken op 
06-11242450. De kosten voor een enkele overtocht bedragen € 1,00 per persoon.

Bewaking
Tijdens de Sneekweek is er in de avonduren en ’s avonds bewaking op het starteiland aanwezig. 
Het kantoor van de havenmeester is de centrale post van de bewakingsdienst. In geval van calami-
teiten is de dienst bereikbaar via telefoonnummer:

058-2157524
Poiesz-Boot
Op alle dagen vaart er een rondvaartboot, herkenbaar aan de Poiesz-vlag vanuit Sneek naar het
Kolmeersland en terug. Ligplaats van de Poiesz-boot is de 1e Oosterkade te Sneek. Vanaf het eiland
ligt de Poiesz-boot achter het Foarunder in het P.M. kanaal.
Vertrektijden dagelijks vanaf Sneek: 09.00 - 11.00 - 13.00 - 17.00 en 19.00 uur. 
Vanaf het Kolmeersland zijn de vertrektijden: 10.00 - 12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 en 20.00 uur. 
Voor houders van de Sneekweekpas is het vervoer met de Poiesz-Boot gratis.

Sneekermeerbus
Het Kolmeersland is bereikbaar met de Sneekermeerbus, welke een frequente dienst onderhoudt
tussen het station van Sneek, de stad en de pont naar het Kolmeersland.
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Friesland Holland House
SNEEKWEEK2012

STARTEILAND

+kinderboerderij

4-9 augustus
zeilwedstrijden op het Sneekermeer
Olympisch Terras: mis niets van de spanning uit Londen
zaterdag 4 augustus
13:00 DJ Robin E (OlympischTerras)
14:30 DJ Chiel  (OlympischTerras)
19:30 Piano & Co + prijsuitreiking (Tent) BESLOTEN
22:00 DJ Robin E & Kroeg Zanger (café)
zondag 5 augustus
14:00 Gerrit vd Meulen + 19.30 prijsuitreiking (OlympischTerras)
17.30 Holland Friesland Teamwedstrijden
20:00 Jeroen Post (OlympischTerras)
22:00 Candy Club (tent) 
 Danny Da Costa/Steff Da Campo Guido Mo on Violin & Michiel on Sax
22:00 Zanger en DJ (Café-It Foarunder)
maandag 6 augustus
14:00 DJ Robin E + 19.30 prijsuitreiking (OlympischTerras)
22:00 De Mega Schuim Party Met Feest DJ BertJan (Tent)
22:00 DJ Robin E (Café-It Foarunder)
dinsdag 7 augustus
13:00 DJ + 19.30 prijsuitreiking (OlympischTerras)
17.30 Holland Friesland Teamwedstrijden
woensdag 8 augustus
13:00 Crazy Couple V.S. DJ Robin E + 19.30 prijsuitreiking (Terras)
17.30 Holland Friesland Teamwedstrijden
22:00 De Ouwe Stoep On Tour (Café-It Foarunder)
donderdag 9 augustus
20:00 Prijsuitreiking+slotfeest BESLOTEN
22:00 Gezelligheid (Café-It Foarunder)

 www.facebook.com/sneekweekzeilen www.starteiland.com
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Kamperen
Uitsluitend aan deelnemers aan de Sneekweek wordt de gelegenheid gegeven om te kamperen op
het Kolmeersland (starteiland) tegen een redelijke vergoeding. Hier is sanitaire accommodatie aan-
wezig. Alvorens een tent op te zetten dient u zich te melden bij de havenmeester die u kunt vinden
in het havenkantoor bij het toiletgebouw. Door het tonen van uw Sneekweekpas aan de haven-
meester dient u aan te tonen dat u deelnemer bent aan de Sneekweek.
Op het Schareiland kan ook worden gekampeerd, er is daar echter geen accommodatie aanwezig.
Op het recreatiecentrum 'De Potten' is eveneens na reservering gelegenheid om te kamperen. 
In de jachthaven van het Paviljoen Sneekermeer is na reservering gelegen¬heid voor aanleg van
schepen. 
In de jachthavens Domp I en II te Sneek zijn volledig geoutilleerde kampeerge¬legenheden.
Voor reserveringen: 

De Potten: 0515-415202, 
De Domp: 0515-412559/412767, 
Paviljoen Sneekermeer: 0515-413955.

Haven Starteiland
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, ca 30 plekken. 
Verder dienen de wedstrijdschepen zoveel mogelijk naast de eigen moederschepen te worden afge-
meerd (indien aanwezig). 
Moederschepen dienen te worden afgemeerd in een box met de voor- of achtersteven naar de stei-
ger of wal in een van de havens op het Kolmeersland. Het is niet mogelijk om een plaats in de haven
te reserveren. De aanwijzingen van de havenmeester dienen ten allen tijde te worden opgevolgd. De
havenmeester houdt kantoor in het havengebouw op het Starteiland. Het kantoor is vanaf een week
voorafgaand aan en in de Sneekweek dagelijks geopend van 8.00 u tot 22.00 uur.
De havenmeester is telefonisch te bereiken via: 06-38 75 40 54

Trailerhellingen en kranen
De KWS heeft de beschikking over een eigen kraan en trailerhelling nabij het Sneekermeer.
Deelnemers aan de Sneekweek kunnen, tegen contante betaling van € 12,50 per boot (in- en uitta-
kelen), gebruik maken van deze kraan. Gebruik van de trailerhelling is gratis. Bij afwezigheid van de
kraanbeheerders, de heer T. Postma of de heer A. van der Land, zijn deze telefonisch te bereiken via
06-18125015. 
De kraan en trailerhelling zijn te vinden op een parkeerterrein waarvan de inrit ligt tegenover de
afslag van de weg naar het pontje van het Starteiland. Op dit parkeerterrein is voor deelnemers gele-
genheid om de boottrailers te stallen.
In Sneek kan men eveneens bij onderstaande bedrijven gebruik maken van een kraan en/of trailer-
helling en is eveneens een stallingmogelijkheid voor auto’s en trailers: 
• Brandsma Jachten ’t Ges te Sneek, telefoon: 0515-425000.
• Jachtbouw Boelsma, H. Bulthuisweg te Sneek, telefoon: 0515-433840 (geen trailerhelling).
• Jachtverhuur L. v/d Pol, H. Bulthuisweg te Sneek, telefoon: 0515-421772 (geen trailerhelling).

Overige plaatsen voor het te water laten van schepen:
Jachthaven De Domp I te Sneek (Trailerhelling) tel: 0515-412559
Jachthaven De Domp II Sneek (Trailerhelling) tel: 0515-412¬767
Jachtwerf Hospes te Sneek (Kraan) tel: 0515-412594
Jachtwerf Rimare, Oude Oppenhuizerweg 87 te Sneek (Kraan) tel: 0515-412396
Jachtwerf Wilja, Oude Oppenhuizerweg 93 te Sneek (Kraan) tel: 0515-416273



www.snake- ware.nl

Altijd al de beste willen zijn.

Als kind al, maar zeker sinds 1995 toen wij met 

Snakeware van start gingen. Of u nu zoekt naar 

doordachte vormgeving, hoogwaardige .Net 

techniek of ons toonaangevende content man-

agement systeem Snakeware CMS Enterprise. 

Feit is dat u met ons een betrouwbare en klant-

gerichte internetpartner in huis haalt die altijd de 

beste wil zijn.  www.snakeware.nl

Altijd al de beste
willen zijn.

recent opgeleverd 
Poiesz Supermarkten

www.supersportzomer.nl
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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, tevens kan er geparkeerd worden bij het
Parkstrand vanwaar de pont naar het Starteiland eenvoudig te voet kan worden bereikt. Het par-
keerterrein met de slagboom ervoor nabij de pont is tijdens de Sneekweek slechts toegankelijk voor
vergunninghouders. De politie heeft medegedeeld onverbiddelijk te zullen optreden tegen overtre-
ders.

Pers
Voor de pers is een persruimte beschikbaar. Tevens is er dagelijks een boot voor de pers beschik-
baar, herkenbaar aan de vlag PERS. Afspraken maken bij het Perscentrum.

Sneekweekpas
Iedere deelnemer krijgt bij de programma-uitreiking gratis een Sneekweekpas. 
Deze pas geeft tijdens de Sneekweek recht op:
11. Pont Kolmeersland gratis
2. Poiesz boot gratis
3. Fries Scheepvaart Museum gratis
4. Intersurf 15 % korting op gehele kleding collectie, zeilartikelen en  

zeilkleding.
5. Simon Watersport 15 % korting op kleding, wedstrijdbeslag en verstaging
6. Westers Nautic Shop 15 % korting op kleding en bootbeslag
7. Kamperen op het starteiland € 5 per tent en € 2,50 per persoon.

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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Teamwedstrijden 
Regenbogen Friesland – Holland
Teamwedstrijden Regenbogen worden op zondag, dinsdag en woensdag gezeild door
teams van elk 5 boten die Holland en Friesland vertegenwoordigen. In tegenstelling tot
de “normale” zeilwedstrijden is niet de eerste boot die over de finish komt winnaar,
maar het team van boten dat uiteindelijk het beste gevaren heeft.

De Teamwedstrijden in de Regenboogklasse vormen een traditie tijdens de Sneekweek
en de Kaagweek sinds augustus 1937. Het team uitgevaardigd door de Koninklijke
Watersportvereniging “De Kaag” (Holland) zeilt tegen het team uitgevaardigd door de
Koninklijke Watersportvereniging Sneek (Friesland).

Na overleg tussen het Holland Team, het Friesland Team en de Verenigingen KWV de
Kaag en de KWS is in 2008 de puntentelling aangepast. Een team dat in een wedstrijd
de minste punten bij elkaar vaart zorgt voor één punt in het eindresultaat. Is de stand na
zes wedstrijden 3-3, dan wordt een zevende, beslissende wedstrijd gevaren. Lukt het
niet om minstens vijf wedstrijden te varen en is er een gelijke stand, dan gaan de plaat-
sen in alle wedstrijden weer meetellen. Leidt die optelling weer tot een gelijke stand,
dan is het resultaat van de laatst gevaren wedstrijd van doorslaggevende betekenis.

Er wordt geprobeerd om voor de teamwedstrijden een baan uit te leggen voor het
Starteiland zodat de teamwedstrijden goed te volgen zijn vanaf de wal. De start van de
teamwedstrijden in de Regenboogklasse is gepland om ongeveer 17.00 uur op zondag,
dinsdag en woensdag. Elke avond zijn twee wedstrijden gepland van ongeveer een half
uur.

De wisselprijs komt iedere keer in het bezit van de Vereniging van het winnende team.
Tijdens de Kaagweek won Holland 52 keer en Friesland 18 keer. Tijdens de Sneekweek
won Holland 38 keer en Friesland 31 keer gerekend tot en met de Sneekweek van 2011.
De prijsuitreiking van de teamwedstrijden vindt plaats woensdag na de laatste team-
wedstrijd.
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Team Friesland
Arjen Snoekc Call book expert

Zeilnummer Naam van de stuurman Bemanning

12 Jilko Andringa Peter Naeyé, Han Wierenga
74 Harry Amsterdam Theo Bosma, Ernest Pigeaud
91 Bart La Grouw Stephan La Grouw, Gert van der Heijden
100 Arjen Snoekc Bote Hettinga, Carel-Jan Zweep
154 Angela Brandsma

Reserve:

Team Holland
Frans Sluyters Teamcaptain

Zeilnummer Naam van de stuurman Bemanning

67 Hans van Drunen Wouter Pickaers, Remco Boot
131 Max Blom Bernhard Wtzel, Mischa de Munck
144 Mels Jongeneel Klaas van het Hoen, Job Rozenburg
149 Peter Peet Mathieu Moerman, Ted Duyvestein
156 Peter Bijlard Gerben van der Werff, Michiel Sluyters

Reserve:
153 Manfred van Munster Gerben van der Werff, Lodewijk Schut
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Klasse zeilnr Naam Woonplaats
Laser 193545 Sierk Jan ter Haar Medemblik
Laser Master 180996 Jan Makkinga Heerenveen
Flash 2198 Joost Kooren Krimpen aan den IJssel
Finn-jol 844 Gert van der Heijden Hilversum
Olympiajol 651 Wessel Kuik Oudewater
Laser Radiaal 182107 Korné Sweers Elst
Laser Master Radiaal 180602 Henk Wittenberg Oostzaan
Laser 4.7 199884 P.P. Plevier Lelystad
2.4 11 Richard van Rij Oostende (België)
Splash A 2374 Bob de Vries Amsterdam
Splash B 1957 Robin Berendschot Gouda
12-Voetsjol 824 Pieter Bleeker, 

Geja van Ommen Groningen
Optimist A 2997 Demi v/d Meer Grou
Optimist B 2968 Bryan Westerink t Harde
Lark 142 Harry Gierveld Aadorp
Flits A 1103 Eric-Jan Westerhof, 

Dion Talsma Sneek
Flits B 842 Charlotte Eveleens, 

Hester Jasper Sneek
Flits C 852 Jurgen Roman, 

Linze Adringa Sneek
Schakel Gold 2556 Ronald Damen, 

Paul Dijkstra Eemnes
Schakel Silver 2607 Geart-Jacob de Jong, 

Emma de Jong Akkrum
Wayfarer 10614 Brian Lamb, 

Tony Hunt Coxheath (Engeland)
Top 356 Anton Lingbeek, 

Jasper v/d Veen Amsterdam
Vaurien 36066 Henk Elard de Vries, 

Daan Stoel Sneek
Valk A 45 Menno Huisman, 

Marcel v/d Kooi Anna Paulowna
Efsix 2018 Jan Ligthart, 

Mathijs Ligthart Ede
Randmeer Gold 939 Geert Wijma, 

Anne-Jolly Wijma, 
Bob Weenink Heeg

Randmeer Silver 902 Paul de Geus, 
Florine de Geus, 
Marijn de Geus Nederhorst den Berg

Hoofdprijswinnaars Sneekweek 2011
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Voor vragen, op- of aanmerkingen zijn wij altijd te bereiken: Tel: 0566 621313    06 54646898    06 21260390  

Producent en leverancier 
van 4 topmerken!

Zeilmakerij Molenaar is sinds 
jaar en dag één van de grote 

aanbieders van wedstrijdzeilen 
in de nationale eenheidsklassen.

Sinds 2005 zijn wij aangesloten bij 
de Quantum Sail Design Group. 

Deze zeilmaker heeft zich o.a. 
gespecialiseerd in zeilen voor de 

Olympische klassen. Al onze 
scherpe jacht-zeilen worden 

geleverd met het Quantum label.

In 2007 zijn we een samenwerking 
met NED 31 aangegaan. 

De verkoop en distributie van deze 
zeilen verloopt sindsdien via Grou.

Na het beëindigen van zeilmakerij 
Kort & Smits (zomer 2011), 

is na gezamenlijk overleg besloten 
dat de modellen van deze zeilmakerij 
voortaan alleen te verkrijgen zijn bij 

Zeilmakerij Molenaar. 
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Valk B 838 Herman Bijl, 
Jurjen Blokzijl, 
Jan van den Broek Hoofddorp

Sailhorse 2595 Hans Keulen, 
Arjen Lanjouw Koudum

16 M2 Gold 3550 Jaap Jongsma, 
Hieko Seinen Lemmer

16 M2 Silver 4362 K. Stam, M. Stam Lemmer
Spanker 959 Rainier Boerdijk, 

Tjard Meursing Folsgare
Yngling 356 Hidde Jan Haven, 

Don van Arem, 
Miguel Karsters Den Haag

Vrijheid 419 Anne Halma, 
Jelmer Wijma Nanjing (China)

G2 37 Bob Driessen, 
Dick Everwijn Overveen

30 M2 36 Siep-Jan Wiersma, 
Gerard Pol, 
Sybo Smeding Hempens

Regenboog Gold 145 Willem Nico Potma, 
Maarten Morsman, 
Frank Hettinga Enschede

Regenboog Silver 88 Lucas Bouma, 
Ids Hospes, 
Wiebrand de Boer Sneek

22 M2 10 Pieter Kremer, 
Thijs Kremer, 
David Agterbos Zuidwolde

Pampus Gold 413 Robbert Noordanus,
George in der Maur Huis ter Heide

Pampus Silver 338 Anton Hassing, 
Siberta Hassing Giethoorn
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Het is al weer 40 jaar geleden dat de Flitsclub Sneek door enkele enthousiaste ouders
werd opgericht. 
Na 40 jaar is de Flitsclub springlevend met 54 wedstrijdzeilende Flitsen en daarmee
108 wedstrijdzeilende leden. 

De Flits is een tweepersoons jeugdboot, voor kinderen van ongeveer 6 tot 18 jaar. Als
‘jong’ lid wordt je het wedstrijdzeilen geleerd door een ‘oudere’ stuurman/vrouw.
Winnen is mooi, maar lol krijgen in (wedstrijd)zeilen is belangrijker. Lol met elkaar tij-
dens de wedstrijd maar ook na de wedstrijd op de wal. De activiteiten op de wal in com-
binatie met de ouders zijn belangrijk en daarmee is de Flitsclub voor de leden maar ook
voor de ouders. Niet voor niets komen daarom vele winnaars van NK’s, EK’s en zelfs
WK’s daarom voort uit de Flitsklasse.
De doelstelling staat daarmee na 40 jaar nog altijd als een paal boven water: het sti-
muleren en begeleiden van de jeugd in de (wedstrijd) zeilsport. De leiding van de
Flitsclub Sneek is nog altijd in handen van een bestuur en wordt gevormd door een
aantal ouders, die hier belangeloos aan meewerken. 

In 2012 heeft de Flitsklasse 13 dagdelen zeilwedstrijdtraining en 65 wedstrijden ver-
deeld over 14 evenementen. De Sneekweek is hierin traditioneel een hoogte punt
omdat het Delfts blauwe bord wordt alleen uitgereikt aan de beste in de A, B of C klas-
se. De nummer 2 krijgt niets. Met 50 inschrijvingen in 2011 behoort de Flitsklasse tot
de top 6 van de Sneekweek. Zoals hierboven al stond vermeld: de Flitsclub Sneek is
anno 2012 daarmee springlevend!

Tijdens de KWS Zomerwedstrijd hebben we een zeer geslaagde reünie gehad. Veel oud
leden waren van de partij en vele herinneringen werden opgehaald. Tijdens deze reü-
nie is een begin gemaakt om de historie van alle Flitsen in kaart te brengen. Deze aftrap
was een geweldig begin, maar veel informatie ontbreekt. Voor diegene die iets over
een Flits weet vraag ik om dit door te geven aan secretariaat@flitsclubsneek.nl. 

Tijdens de Sneekweek 2012 proberen we de uitgestelde ‘ouderwedstrijden’ en de ‘Pake
de Bruin’ wedstrijden te verzeilen. Omdat we voor deze wedstrijden afhankelijk zijn van
het weer, zullen we de deelnemers van de Flitsklasse hier pas tijdens de Sneekweek
nader over informeren. 

Wil je de Flitsclub Sneek financieel ondersteunen, dan kan dat. Wordt ‘vriend’ van de
Flitsclub Sneek voor minimaal 15 euro (meer mag altijd). Je krijgt hiervoor het Flitsclub
jaarboek en je blijft op de hoogte van de activiteiten van de Flitsclub. Om ‘vriend’ te
worden stuur je een mail naar penningmeester@flitsclubsneek.nl.
Meer informatie op www.flitsclubsneek.nl, scan de QR code of stuur een mail naar wal-
commissie@flitsclubsneek.nl 

Flitsclub Sneek
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U kunt ons ook volgen via Twitter: @flitsclub
Lid worden van de Flitsclub? Stuur een mail aan secretariaat@flitsclubsneek.nl
Genoeg mogelijkheden dus om in contact met de Flitsklasse te komen.

Ik wens alle deelnemers aan de Sneekweek 2012, maar in het bijzonder de Flitsklasse,
een geweldige en sportieve Sneekweek 2012 toe.

Johan de Visser 
Voorzitter Flitsclub Sneek
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De Regenboog behoort tot de houten Nationale eenheidsklasse van kieljachten, welke
in 1917 is ontstaan uit een prijsvraag uitgeschreven door het K.N.W.V. Het ontwerp is
van de heer G. de Vries Lentsch Jr.
De oorspronkelijke bedoeling, dat de houten jachten zoveel mogelijk verschillende
kleuren zouden krijgen, is weer in ere hersteld. De tuigage bestaat uit een stijl gepiekt
gaffel grootzeil, een genua en een spinnaker. Totaal zeiloppervlak is 70m². De beman-
ning bestaat uit drie personen, die alle drie amateur moeten zijn. 
De Hollandse en Friese Regenboogzeilers komen ieder jaar in twee teamwedstrijden
tegen elkaar uit in het kader van de Kaag- en de Sneekweek. Deze Holland-Friesland
teamwedstrijden vormen nog steeds hoogtepunten van het zeilseizoen. 
De klasse is springlevend getuige het aantal nieuwe schepen dat de laatste jaren
nieuw is gebouwd. Ons Lustrum is van 26 – 31 juli ook op het Sneekermeer gevierd. Ter
gelegenheid van het 95 jarig bestaan is een prachtige documentaire gemaakt door
filmmaker Christian Scheen welke te bestellen is op de website van de Regenboogclub
(www.regenboogclub.nl)

Regenboogklasse 95 jaar jong!
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Klassetekens

= Valkenklasse

= Pampusklasse

= 12-Voetsjollen-
klasse

= Tirion-klasse

= Vaurienklasse

H

= G2-klasse

= Sailhorseklasse

= Schakelklasse

= Randmeer

= Flash

= Flitsklasse

= Optimist

= Laserklasse

= RS 500 = RS Feva = Finnjolklasse

= Spankerklasse

= Ynglingklasse

= Efsixklasse

= 30 m2-klasse

= Splashklasse

= 16 m2-klasse

= Regenboog-
klasse

2 4 = 2.4 klasse

= Larkklasse

= Topklasse

= Olympiajol-
klasse

= Vrijheidsklasse
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