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• Tagsüber wegen der Ehre, abends wegen der Atmosphäre!
• 200. „Hardzeildag“ wird spektakulär
•  Premierminister Mark Rutte: „Die Sneek-Woche ist traumhaft!“ 
•  Der Kunde ist auf und um das Sneekermeer König
•   Gastfreundlichkeit und Feste auf der Startinsel und in Sneek

Eröffnung und Flottenparade Freitag, den 31. Juli 
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Al tientallen jaren is de Sneekweek 
het grootste zeilevenement op 
Europees binnenwater. In die we-
tenschap zou de Koninklijke Wa-

tersportvereniging Sneek op de lauweren 
kunnen gaan rusten, maar binnen de 1300 
leden tellende KWS is niemand te vinden 
die dat ook maar een seconde overweegt. 

,,We willen ons voortdurend blijven ontwik-
kelen’’, zegt de dit voorjaar tot voorzitter 
gekozen Karst Doevendans. ,,En omdat de 
Sneekweek het uithangbord van de KWS 
is, vinden we het niet meer dan logisch dat 
we inzake de Sneekweek altijd zoeken naar 
verbeteringen. In alles wat we doen, staat 
één ding voorop: de klant is koning.’’

Die ‘klant’ is natuurlijk de zeiler. Elk jaar 
opnieuw kunnen zij via hun klasse-organi-
satie laten weten wat ze van de Sneekweek 
vinden. ,,Alle klassen krijgen de mogelijk-
heid tot evalueren’’, zegt Afke de Goede. 
Zij is van zaterdag 1 augustus tot en met 
donderdag 6 augustus de voorzitter van het 
Sneekweek-wedstrijdcomité.  

Een vrouw aan het roer van de Sneekweek: 
alleen al dit feit maakt de tachtigste editie 
tot een bijzondere! ,,Maar het gaat natuur-
lijk niet om mij’’, aldus Afke, in 1988 met 
broer Jan Sytze winnaar van de Sneekweek 
in de Vaurien-klasse. Dit met de opvallende 
boot The Wall, naar de beroemde song van 
de band Pink Floyd. Afke: ,,Een man of een 
vrouw als voorzitter, dat maakt helemaal 
niets uit. Het gaat om ervaring in het wed-
strijdzeilen en het gaat erom dat je kunt be-
schikken over een sterke vloot vrijwilligers. 
Dat kunnen we hier in Sneek. Verwacht van 
deze vrouw dan ook geen revolutie.’’

Afke de Goede (45) maakt al ruim twintig 
jaar deel uit van het Sneekweek-wed-
strijdcomité en heeft daarnaast de nodige 
bestuurlijke ervaring. Ze weet daarom als 

geen ander wat ‘de zeiler’ wil. Maar ze weet 
ook dat er de voortdurende noodzaak be-
staat om het eigen vrijwilligerskorps op peil 
te houden. Zonder al die steunpilaren zakt 
de Sneekweek als een lekke boei in elkaar.  

,,De zoektocht gaat altijd door’’, zegt Afke. 
,,We zoeken naar jonge mensen, het liefst 
afkomstig uit het wedstrijdzeilen. Die willen 
we opleiden. Daarin slagen we behoorlijk, 
maar er zijn nooit genoeg vrijwilligers. Onze 
agenda is immers elk jaar zeer gevuld, want 
naast de Sneekweek hebben we diverse 
vaste evenementen. Daarnaast weet zeilend 
Nederland de KWS altijd te vinden voor een 
Nederlands kampioenschap of bijvoorbeeld 
een Europees kampioenschap op het IJs-
selmeer. Dat geeft aan dat onze kennis van 
zaken wordt gewaardeerd. Dat is een mooi 
compliment, maar we moeten er voor waken 
dat we onze vrijwilligers niet ‘overvragen’.’’

Dat laatste is een belangrijke reden om 
tijdens de Sneekweek niet meer dan 
één wedstrijd per klasse per dag te 

zeilen. ,,Nu al zijn onze mensen van ’s och-
tends zeven uur tot soms ‘s avonds half tien 
in touw’’, zegt Karst Doevendans. ,,En dat 
voor een lunchpakket, koffie en soms een 
warme hap. Maar het is ook zo dat er door 
het forse programma van de Sneekweek, 
met zo’n veertig starts, simpelweg geen 
ruimte meer is om nog meer races te varen. 
In de Kleine Sneekweek varen we wel twee 
wedstrijden op een dag, maar dan is het 
met twintig klassen goed te doen.’’ 

Afke de Goede: ,,Er zijn klassen die tijdens 
de evaluatie aangeven dat ze tijdens de 
Sneekweek wel meer wedstrijden zouden 
willen. Ze hebben echter begrip voor onze 
argumenten. Maar er zijn ook heel veel zei-
lers die ons laten weten dat ze één wedstrijd 
per dag wel voldoende vinden. Dat geeft ze 
bijvoorbeeld de ruimte om hun kinderen te 
volgen op het water of gewoon na de wed-

strijd rustig te eten en bij te praten op het 
moederschip of op het terras. Jonge zeilers 
willen na hun wedstrijd naar de tent voor 
de muziek en een drankje. Want ook dat is 
de Sneekweek. Aan het unieke karakter van 
die week willen we niet tornen. Dat wil niet 
zeggen dat we niet blijven onderzoeken of 
twee races per dag tot de mogelijkheden 
behoort. Dat boek gaat bij een dynamische 
organisatie als de KWS nooit dicht.’’

Ook in de tachtigste Sneekweek wil de KWS 
jong en oud aan zich binden. Daarom wor-
den opnieuw alle registers opengetrokken. 
Zeker ook op de wal, waar een spetterend 
programma is samengesteld waarmee men 
op het Starteiland jong en oud op zijn en 
haar wenken hoopt te bedienen. 

,,Wat betreft het aantal zeilers hopen we in 
elk geval op een stabilisatie’’, aldus Karst 
Doevendans (51), die al als tiener behoor-
de tot het korps Sneekweek-vrijwilligers. 
Hij verwierf de bijnaam De Boeienkoning 
door zijn niet aflatende ijver om de wed-
strijdbanen er messcherp in te leggen. 
,,We hebben hier wel duizend zeilers 
gehad, maar toen telden we de surfers 
mee. Voorts zijn de tijden veranderd. Ook 
de zeilerij merkt dat de jeugd zich minder 
snel aan één ding bindt. Verder hebben 
we met de Sneekweek natuurlijk met prak-
tische zaken te maken. Als de Optimisten 
en de Splashes tegelijkertijd hun WK of EK 
houden, missen wij op het Sneekermeer al 
snel een boot of 150.’’ 

Met het oog op de slogan ‘De klant is ko-
ning’, is de KWS er ook alles aan gelegen om 
het inschrijfgeld zo laag mogelijk te houden. 
Karst: ,,Dat lukt behoorlijk en daarvoor zijn 
we onze grote groep sponsoren enorm 

dankbaar. Zonder hen zou een Sneekweek 
op deze schaal niet mogelijk zijn.’’

Hij beseft terdege dat het steeds lastiger 
wordt om aan de wensen van alle ‘klanten’ 
te voldoen. ,,De mens wordt veeleisender’’, 
weet Karst. ,,Maar dat ontslaat ons niet van 
de plicht om het gastheerschap zo goed als 
mogelijk uit te oefenen. Dat begint al bij het 
parkeren voor de oversteek met de pont en 
dat gaat door tot en met de prijsuitreiking 
op donderdag.’’

Karst Doevendans is niet alleen sinds kort 
voorzitter van de KWS (als opvolger van 
Jaitie Dijkstra) maar heeft ook zitting in de 
Jubileumcommissie die voor de tachtigste 
Sneekweek inclusief de tweehonderdste 
Hardzeildag in het leven is geroepen. ,,Deze 
jubilea zijn mooie kansen om weer wat extra 
te doen’’, zegt hij. Zo belooft de Hardzeildag 
nog specialer te worden dan andere jaren.

De tachtigste Sneekweek is door de 
KWS ook aangegrepen om een 
nieuwe stap te zetten in het digitale 

tijdperk. Na een kleine dertig jaar werd 
de tijd rijp geacht te stoppen met het 
papieren Sneekweek Journaal, zoals dat 
dagelijks op het eiland en in de stad Sneek 
werd verspreid. ,,De tijden veranderen’’, 
zeggen Karst en Afke. ,,Natuurlijk zullen er 
mensen op het eiland zijn die ‘het krantje’ 
even zullen missen, maar wij kijken naar 
de toekomst. De jeugd groeit op met iPad 
en smartphone, die ook door steeds meer 
volwassenen worden gebruikt. Wij spelen 
daar op in, door in de komende Sneekweek 
de digitale Sneekweek Krant uit te brengen. 
Dit in samenwerking met het bekende en 
gewaardeerde blad Zeilen.’’

,,Journalisten van dit blad zorgen voor de 
artikelen en de foto’s, maar maken ook film-
pjes en interviews met zeilers en bezoekers. 
Die kunnen op elk moment van de dag 
aan de digitale Sneekweek Krant worden 
toegevoegd. Door de digitale krant hebben 
we een groter bereik en spreken we denk 
ik nog meer mensen aan. Nogmaals: het 
papieren krantje zal zeker dit jaar door een 
groep mensen gemist worden, maar wij 
denken met de digitale Sneekweek Krant 
opnieuw een voor de Sneekweek belangrij-
ke stap voorwaarts te zetten.’’

De klant is koning

‘Aan het unieke 
karakter van de 
week willen we 

niet tornen’

De tachtigste Sneekweek, de tweehonderdste Hardzeildag. 
Mis het niet, want het belooft weer een prachtige regatta 
te worden. Dit met alles erop en eraan, zoals van de Sneek-
week verwacht mag worden!

Afke de Goede en Karst Doevendans op het door hun zo geliefde Sneekermeer.



De 31-jarige Auke van der Werf kan 
zich geen leven zonder het zeilen 
in het algemeen en de Sneek-
week in het bijzonder voorstellen. 

En dat voor iemand die tot aan het begin 
van de pubertijd lichte vrees had voor het 
zeilen! 

,,Ik ben inderdaad laat begonnen’’, zegt 
hij met een lach. ,,Mijn vader Boudewijn 
stamt uit een echte skûtsjefamilie en had 
een mooie houten Schakel. Je zou zeggen 
dat het me met de paplepel is ingegoten. 
Maar ik durfde eerst niet met die Schakel 
te gaan varen. Het veranderde toen mijn 
zus Hinke een Splash kreeg. Daarmee zag 
ik het wel zitten.’’

Auke stapte in een geleende Splash en 
geloof het of niet: na zijn eerste de beste 
wedstrijd werd hij gehuldigd als winnaar. 
,,Kennelijk toch de aanleg van pa meege-
kregen’’, zegt de inwoner van Leeuwarden. 
Hij had meteen de smaak te pakken en 
schreef zich op zijn veertiende voor de 
eerste keer in voor de Sneekweek. Een 
onvergetelijke ervaring. ,,De Sneekweek is 
een schitterende belevenis, met alles erop 
en eraan. Het zeilen is magnifiek en de 
sfeer op de wal heb ik vanaf het begin ook 
altijd bijzonder gevonden.’’

In totaal won Auke van der Werf de Sneek-
week acht keer. Als stuurman was hij de 
sterkste in Splash en Flash, terwijl hij als 
Yngling-bemanningslid ook enkele keren 
op de hoogste trede stond tijdens het 
vermaarde feest op de afsluitende don-
derdagavond. Dit samen met stuurman 
Hidde-Jan Haven en Don van Arem. 

Het drietal deed echter méér dan winnen op 
het Sneekermeer! Ze werden liefst drie keer 
wereldkampioen in de Yngling. Auke: ,,Zeker 
de eerste keer, in 2007, was onvergetelijk. 
Het was op het IJsselmeer bij Medemblik en 
de KWS droeg mede zorg voor de organisa-
tie. Het veld was destijds bijzonder 

sterk, omdat de Yngling nog een olympische 
vrouwenboot was. Dat wij dat WK wonnen, 
was een overweldigende ervaring. Ook voor 
een KWS-man als Jan Kooistra. Hij had de 
tranen in de ogen van geluk dat jongens van 
‘zijn’ vereniging het goud pakten.’’

Het waren mannen als Jan Kooistra 
die Auke van der Werf enthousiast 
maakten voor het meehelpen tijdens 

zeilwedstrijden. ,,Iets terugdoen voor je 
sport’’, zegt Auke. Voor hem niet meer 
dan logisch, ook iets dat hem bijzonder 
boeide én waarvoor hij geschikt bleek. Het 
vrijwilligerswerk kwam wel eens in de knel 
door zijn maatschappelijke carrière – Auke 
woonde, studeerde en werkte vier jaar in 
Canada – maar wanneer het maar mogelijk 
was, was hij betrokken bij het mede moge-
lijk maken van zeilwedstrijden.

Als Auke iets doet, doet hij het goed, zo 
weten ze inmiddels ook bij de KWS. ,,De 
KWS was en is altijd op zoek naar jongeren 
die lid willen worden van het wedstrijdco-
mité. Ze klopten ook bij mij aan. Nou, dan 
ben ik iemand die de uitdaging voor de 
volle honderd procent oppakt. Ik besloot 
mijn papieren voor wedstrijdleider te 
halen. Ik vind dingen organiseren gewoon 
leuk om te doen, zeker ook omdat het 
vaak in teamverband gebeurt.’’

Drie jaar geleden werd Auke tijdens de 
Sneekweek ‘in het diepe gegooid’. Hij kreeg 
de wedstrijdleiding toegewezen voor de 
teamwedstrijden tussen de Friese en Hol-
landse Regenbogen. Vuurwerk verzekerd, 
zowel op het water als met enige regelmaat 
op de wal. Maar de jonge wedstrijdleider 
wist alles in goede banen te leiden. 

Auke is er als de kippen bij om alle eer 
toe te kennen aan álle KWS-vrijwilligers 
die bij die matchraces betrokken zijn. ,,De 
ervaring van mannen als Beer van Arem, 
Piet van der Zwaag, Evert Steensma, Jan 
Kooistra en al die anderen is echt onmis-
baar. Er zitten meer jonge mensen in het 
comité en ook zij vinden het fijn dat ze zich 
gesteund weten door de ervaren liefheb-
bers. Ik vind het erg mooi van de oudere 
vrijwilligers dat ze ons ruim baan geven en 
bereid zijn al hun kennis door te geven.’’

,,Ze waarderen het enorm dat wij ons 
steentje willen bijdragen. Waar mogelijk, 
doen ze een stapje achteruit zodat wij 
ons verder kunnen bekwamen. Van een 
machtsstrijd is absoluut geen sprake. Wij 
profiteren er volop van, want dit werk leer 
je pas goed in de praktijk. Ik weet zeker 
dat dat een van de krachten is van het 
wedstrijdzeilen op het Sneekermeer. Ook 
de Sneekweek is er een voorbeeld van. Ik 
heb op vele plaatsen in de wereld geva-
ren, maar nergens is het zo goed geregeld 
als bij de KWS.’’

Auke is ervan doordrongen dat een 
evenement als de Sneekweek valt of 
staat bij de inzet van de vrijwilligers. 

Dat hij door zijn medewerking in de rubber-
boot en in de wedstrijdtoren niet zelf meer 
kan strijden om de prijzen, is jammer, maar 
niet onoverkomelijk. ,,Als het te combine-
ren is, probeer ik het wel en dat geldt ook 
voor veel andere jongens’’, zegt hij. Dan, 
lachend: ,,Ach, ik heb al acht wandborden 
en gelukkig ook al een hele serie van die 
mooie Hardzeildag-miniatuurtjes. Samen 
met mijn zus Hinke hebben we de verzame-
ling behoorlijk compleet gekregen.’’

Ook Hinke is betrokken bij het organi-
seren van KWS-wedstrijden. Met onder 
meer haar broer zorgt ze er bijvoorbeeld 
voor dat de bekende Schuttevaerrace 
goed verloopt. Deze unieke zeil-, fiets- en 
hardloopwedstrijd over IJsselmeer en 

Waddenzee (voerend langs Texel, Vlieland 
en Terschelling) werd in juni voor de 33ste 
keer gehouden. ,,Net als de Sneekweek 
schitterend om te doen’’, zegt Auke. Hij 
heeft inmiddels een Zestienkwadraat op-
geknapt, waarmee hij aan regionale series 
wil gaan meedoen. ,,Want zelf wedstrijd-
zeilen blijft heerlijk.’’

Voor de zekerheid heeft hij de wedstrijd-
leiding van de komende Regenboog-strijd 
overgedragen aan Arjen Kort. Nóg zo’n 
jonge kracht waarop de KWS verder kan 
bouwen aan de optimalisering van de 
Sneekweek. ,,Mijn vrouw is net voor de 
Sneekweek uitgerekend voor de geboorte 
van ons tweede kind’’, verklaart Auke.
Over de toekomst van de Sneekweek is hij 
positief. ,,De Sneekweek is een ijzersterk 
merk. Ik vind het een geweldige com-
binatie van sporten en sfeer. De slogan 
‘Overdag om de eer, ’s avonds om de 
sfeer’ is echt geweldig. Ik vind één wed-
strijd per dag prachtig. Een mooie, lange 
race, waarin er in ruim twee uur altijd van 
alles kan gebeuren. Dat is de zeilsport op 
z’n mooist. Daarna tref je elkaar in een 
ontspannen sfeer.’’

,,Dat geldt ook als lid van het comité. Het 
zijn soms lange dagen, maar als alles in 
goede banen is geleid en we daarna met 
een biertje op het terras zitten, is het echt 
genieten. Weet je waar ik ook van geniet? 
Dat de liefde voor de Sneekweek voortdu-
rend wordt overgedragen van ouders op 
kinderen. Daar krijg ik veel energie van. Ik 
hoop echt dat ontzettend veel zeilliefheb-
bers de Sneekweek weten te vinden!’’

Meehelpen is net zo 
mooi als meedoen

‘Het zeilen is 
magnifiek en 
de sfeer altijd 

bijzonder’

Auke en Hinke van der Werf vinden naast het vele vrijwilligerswerk ook nog tijd voor wedstrijdzeilen.

Auke van der Werf won  
de Sneekweek voor zijn 
dertigste al acht keer. Al  
die hoofdprijzen aan de 
muur maken hem trots, 
maar hij geniet nu zeker net 
zoveel van zijn ‘werk’ naast 
de wedstrijdbaan.

Auke (rechts) met Hidde-Jan Haven en Don van Arem op weg naar het WK-goud in de Yngling.



Zeilen vaart mee 
in de Sneekweek
Het magazine Zeilen komt 
naar de Sneekweek. Zeilen
is mediapartner van de 
Sneekweek geworden.

Redacteuren van het blad zullen 
vanaf het water en op de wal 
dagelijks verslag doen van de 
wedstrijden en het randgebeuren.

Zeilen, dat dertig jaar bestaat, 
zal bij de wedstrijdtoren een 
Vaarhuis afmeren, dat gebruikt 
wordt als studio- en redactie-
ruimte. Wie een leuk verhaal 
heeft over de Sneekweek of 
iets heeft meegemaakt tijdens 
de wedstrijd, mag zich melden. 

Samen met het social-media-
team van de Sneekweek zullen 
dagelijks sfeerreportages en 
interviews worden gemaakt met 
zeilers, organisatoren en andere 
betrokkenen. 

Op het water is het team van Zeilen 
herkenbaar aan de lichtgele boot, 
met op de romp de tekst ‘Zeilen 
komt naar u toe’. Wie de boot ziet 
varen, mag langszij komen om de 
sticker ‘I love Zeilen’ te verkrijgen.

De reportages, waaronder die van 
Zeilen TV, zijn te zien en volgen via 
www.zeilen.nl en via de site van de 
Sneekweek.

Van 1 tot en met 6 augustus 
is het Sneekermeer ‘the 
place to be’. Het Mediateam 
van de Sneekweek legt het 
allemaal voor je vast! 

Alle leuke verhalen, mooie actie-
foto’s en spectaculaire video’s mag 
de liefhebber niet missen. Daarom 
kun je de Sneekweek volledig 
volgen via www.sneekweek.nl en 
de nieuwe Sneekweek-app. 

Blogs, wedstrijdverslagen, foto’s 
en video’s worden nagenoeg live 
geplaatst. Daarnaast is de website 
ook gewoon de plaats waar je de 
uitslagen kunt checken en alle 
andere informatie omtrent het 
evenement kunt vinden.

Wil je nog meer Sneekweek  
beleven, volg het dan ook via:
      www.facebook.com/sneek-

weekzeilen 
     @sneekweekzeilen (nieuws) &   
      @sneekweek 
      www.youtube.com/sneekweek-

zeilen

Al deze informatie, en meer, is 
dit jaar eenvoudig toegankelijk 
gemaakt via onze website www.
sneekweek.nl en de nieuwe Sneek-
week App. Met deze app (voor Ap-
ple Iphone, Android en Windows 
Phone) kun je alle nieuwsberich-
ten, foto’s, video maar ook al onze 
social media berichten gemakkelijk 
volgen. Daarnaast krijg je push 
berichten als er uitstel is of als er 
andere belangrijke mededelingen 
zijn voor de zeilers.

Het Sneekweek-team voor website en social media: Staand vanaf links: 
Eize Hoekstra, Amarens Roman, Jelle Huijsman en Freek Nijenhuis. 
Zittend vanaf links: Robert Vissia en Winston Sawat.

Het Zeilen-team met rechts redacteur Eric van Staten.

Einladung zur 80. Sneek-Woche  

Sneekweek geheel 
online te volgen

Ab sofort kannst Du Dich zur schönsten, spannendsten, größten und 
stimmungsvollen Segelveranstaltung der Niederlande und des weiten 
Umfelds anmelden: zur Sneek-Woche! Die Regatten werden vom 1. bis 
zum 6. August auf dem herrlichen Sneekermeer und den angrenzenden 
Poelen abgehalten. Aber kommen Sie ruhig früher! Traditionell wird die 
Sneek-Woche am Freitagabend mit der Flottenparade im urgemütlichen 
Zentrum von Sneek eröffnet.

Tagsüber wegen der Ehre, abends wegen der Atmosphäre!
Das ist die Sneek-Woche! Sei dabei! Die Teilnahme ist in allen beim Wassersportverband (Watersport-
verbond) eingetragenen offenen Einheitsklassen möglich. Tagsüber sportlicher Kampf in gut  
35 Klassen und vor und nach den Regatten ist es auf der Startinsel besonders gemütlich. Ganz bestim-
mt in diesem Jahr, denn die Sneek-Woche feiert ihren 80. Geburtstag und den 200. „Hardzeildag“.  
Das bedeutet zusätzliche Veranstaltungen, sicherlich auch im großen Festzelt, das ins Friesland  
Holland House verzaubert wird!

1-6 augustus 2015

(wedstrijd updates)



Einladung zur 80. Sneek-Woche  
De Sneekweek mag zich altijd 
in een grote belangstelling ver-
heugen. Tienduizenden zeilers 
kwamen in de loop der jaren 
naar Sneek en het Sneeker-
meer. Ook minister-president 
Mark Rutte kent de Sneekweek. 
Hij vertelt er enthousiast over!

Wat zijn uw eigen ervaringen met 
de Sneekweek?
Mark Rutte: ,,Als kind ben ik wel eens 
naar de Sneekweek geweest met mijn 
ouders. En in 2013 heb ik meegezeild. 
Hoewel: meezeilen is een groot woord, 
ik heb vooral op de zeilervaring van 
Leo Pieter Stoel geleund, wethouder 
van de gemeente Súdwest-Fryslân. Hij 
gaf in de G2 de aanwijzingen en ik trok 
aan een schoot. Ik vond het fantastisch. 
Wat een geweldige sfeer!’’

Als u aan Friesland denkt, in  
hoeverre is er dan de associatie 
met de Sneekweek?
,,Wie aan Friesland denkt, denkt 
natuurlijk snel aan het water en aan de 
Friese meren. Dan is de associatie met 
prachtige evenementen als Sneekweek 
en de Elfstedentocht gauw gemaakt.’’ 

Hoe belangrijk vindt u sporten 
voor Nederlanders?
,,Sporten is heel belangrijk, om 
meerdere redenen. Allereerst is het 
natuurlijk gewoon hartstikke leuk. Het 
is gezond en in teamverband leer je er 
ook nog eens veel van.’’ 

Wat lijkt u moeilijker: het weg
werken van het begrotingstekort 
of de Sneekweek winnen?
,,Pffff, in mijn geval is het winnen van de 
Sneekweek waarschijnlijk nog lastiger. 
Maar voor allebei geldt: je kunt het niet 
alleen. De Sneekweek zou ik heel mis-
schien kunnen winnen als ik een paar 
uitstekende zeilers aan mijn zijde heb. 
En bij het zoveel mogelijk wegwerken 
van het begrotingstekort helpt het ook 
als je veel slimme mensen om je heen 
verzamelt, zoals ik in dit kabinet heb 
gedaan.’’

Hoe belangrijk vindt u het, in  
deze soms hectische tijden, dat 
‘de Nederlander’ tijd blijft vinden 
voor ontspanning?
,,Dat is heel belangrijk. En ik mag toch 
hopen dat het ‘de Nederlander’ ook 
gewoon nog lukt om ontspanning te 
vinden, al kunnen werk en privé soms 
veel vragen. 

Gelukkig vind ik zelf nog steeds de mo-
menten om met vrienden of alleen met 
een krantje te ontspannen. Dat is heel 
belangrijk om het goed vol te houden. 
Dat geldt denk ik voor iedereen.’’ 

Zou het helpen om in conflict
situaties, in bijvoorbeeld  
politieke kwesties, samen in  
een zeilboot te stappen en een 
middag op het Sneekermeer te 
gaan varen?
,,Dat zou zeker helpen! Dank voor dit 
nuttige advies. Mijn ervaring is dat het 
bij moeilijke onderhandelingen heel 
goed kan zijn om er even uit te stappen 
en wat afstand te nemen. Het allerbeste 
is het om de frisse lucht op te zoeken. 
En in het zonnetje op het mooie 
Sneeker meer kun je het toch haast niet 
met elkaar oneens zijn!’’

U staat aan het roer van een land. 
Dat vereist het varen van een 
vooraf bepaalde koers. Is dat te 
vergelijken met het varen van een 
zeilwedstrijd?
,,In beide gevallen is het erg belangrijk 
om koers te houden. De weersomstan-
digheden of de economische stand 
van het land kunnen soms maken dat 
je een zeil bij moet zetten of beleid wat 
aan moet passen. Maar desondanks 
moet je het eindpunt altijd in het vizier 
houden.’’ 

Wat denkt u van het economische 
belang van de Sneekweek voor de 
regio?
,,Ik heb twee jaar geleden gezien wat 
een mensenmassa’s er op de Sneek-
week afkomen. Het leeft enorm en niet 
alleen in de regio zelf. Mensen komen 
van heinde en verre naar Friesland. Het 
kan niet anders dan dat dat de Sneek-
week een mooie impuls geeft aan 
de Friese economie. En dit jaar moet 
natuurlijk een hoogtepunt worden, nu 
de Sneekweek zijn tachtigste verjaar-
dag viert.’’ 

Is het een wens om nog eens 
Sneekweekwedstrijden te varen? 
Is er in Het Torentje aan de muur 
nog plaats voor het befaamde 
wandbord dat de hoofdprijswin-
naars krijgen?
,,In het Torentje is voor dat soort mooie 
trofeeën natuurlijk altijd plaats. Het is 
mij destijds heel goed bevallen, dus 
wie weet. Al heb ik voor de hoofdprijs 
vrees ik nog wel een lange weg te 
gaan!”

Mark Rutte is
supporter van 
de Sneekweek

Premier Mark Rutte (rechts) geniet in de Sneekweek van 2013 in een G2.

Teilnehmer können auf der Startinsel campen und kostenlos die Fähre benutzen sowie das 
Poiesz-Boot, das zwischen dem Sneekermeer und der brausenden Stadt verkehrt. Ein siche-
rer Transport nach Sneek ist auch mit dem speziellen Sneekermeer-Bus möglich. Außerdem 
darf De Roerkoning, das attraktive KWS-Clubhaus benutzt werden. Vor dem Clubhaus stehen 
Anlegestellen und Slip-Anlagen für Schwertboote zur Verfügung. Des Weiteren gibt es aus-
reichende Anlegemöglichkeiten in den Häfen der Insel. Die Sneek-Woche wird am Donner-
stag mit einem tollen Fest auf der Startinsel abgeschlossen. Die Hauptgewinner werden prä-
miert, woraufhin noch lange auf Musik der bekannten Band Vangrail geswingt werden kann.

Anmeldung
Alles über die Sneek-Woche kannst Du auf www.sneekweek.nl finden.
Über diese Seite kannst Du Dich auch bequem zu den Segelregatten anmelden.

Am Freitag, den 31. Juli, wird die Sneek-Woche zwischen 15.00 und 18.00 Uhr inoffiziell in De 
Kajuit, Dompleane 1 in Sneek (beim Yachthafen Domp I), wo alle Teilnehmer ihr Programm-
heft, Andenken und den Sneekwoche-Ausweis abholen können, eingeläutet.

Bis bald auf der 80. Sneek-Woche!
Vorstand, Wettkampfkomitee und alle Freiwilligen des Königlichen Wassersportvereins Sneek



  Altijd op zoek naar
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met betere prestaties

Veenema Olie, Chemie en Energie

Druk, druk, druk? Waar haal je toch de energie vandaan? Bij Veenema in Sneek 

natuurlijk. Als 100% familiebedrijf weten we wat erbij komt kijken om de zaak 

draaiende te houden. Als leverancier van o.a. GTL Diesel (Gas To Liquid) doen we 

daarom net dat beetje meer. GTL zorgt voor minder uitstoot van schadelijke stoffen

en is bovendien niet gevoelig voor bacterievorming. Dus ook voor uw ultra schone 

brandstof vaart u naar de jongens van Veenema. Raadpleeg onze website voor de 

verkooppunten.

T (0515) 42 01 51   |    veenemaolie.nl

Non-stop Veenema

Een aandeel in elkaar

rabobank.nl/sneek-zwf

Sport inspireert en verbindt. Daarom zijn we al jaren sponsor van de

Sneekweek. Als sponsor leveren we een structurele bijdrage en zijn zelf ook

actief tijdens dit prachtige evenement. Alleen samen kom je verder.

Rabobank Sneek-ZWF: trotse sponsor van de Sneekweek.

veel plezier en
succes tijdens
de Sneekweek.

Wij wensen
alle zeilers en

vrijwilligers

we create
digital identity
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*1  Onder de digitale camera’s met verwisselbare lens die een full-frame beeldsensor van 35 mm hebben. 
Informatie correct per 6 april 2014.

*2  Onder de digitale camera’s met verwisselbare lens die een full-frame beeldsensor van 35 mm hebben. 
Informatie correct per 20 november 2014.

*3  Standaard ISO-bereik: 100-102.400 voor foto’s en films. Uitbreidbaar ISO-bereik: 
50-409.600 voor foto’s, 100-409.600 voor films.

Sony, ‘a’ en hun logo’s zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Sony Corporation. 
Alle andere logo’s en handelsmerken behoren toe aan hun respectieve eigenaars.

Ontdek meer op www.sony.nl/a7-series

Full-frame. 
Ongekend compact.
’s Werelds kleinste full-frame 35mm-camera’s met verwisselbare lens*1 
waarvan het gewicht de helft is van traditionele spiegelreflexcamera’s.

Sony presenteert de -serie.

Superieur detail 
voor professionals

Beschikt over een nieuwe 
36.4 megapixel, 35mm  
full-frame Exmor™ CMOS sensor 
zonder optical low-pass filter.

De a7r is een ongeëvenaarde 
combinatie van compactheid en 
toonaangevende beeldkwaliteit 
met natuurlijke details.

Full-frame perfectie 
voor iedereen

Alle voordelen van 
een 35mm full-frame 
beeldsensor en het kunnen 
verwisselen van lenzen, 
samengebracht in een 
ongekende compacte 
body zonder concessie 
op beeldkwaliteit,  
ergonomie, functionaliteit  
en autofocus prestatie.

Ongekende stabiliteit 
voor professionals

Adembenemende beeldkwaliteit 
en ongeëvenaarde vrijheid 
komen samen in de a7-II, 
de eerste full-frame camera  
ter wereld met beeldstabilisatie 
over 5 assen*2. Full-frame 
perfectie en stabiliteit 
voor professionals.

Ultra gevoelig 
voor professionals

De nieuwe 12.2 megapixel 
35mm full-frame Exmor™ 
CMOS sensor geeft ongekende 
gevoeligheid tot een 
ISO 409600*3 met bijzonder 
weinig ruis, beantwoordt 
de hoogste eisen van 
foto- en videografen.

Lipton Ice Tea

hoofdsponsor VAn  

dE snEEKWEEK!

Gezeilschap KWS

          van der 

Nautisch Adviesbureau

       Zee Dirk  
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Non-stop Veenema

it foarûnder

Finance & Trade
            Support

Technisch textiel, vilt en filtertechniek
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Het is nu bijna niet voor te stellen, maar de 
beslissing om voor de eerste keer een Sneek-
week uit te schrijven, werd zegge en schrijve 
slechts twee maanden voor de start genomen! 

Halverwege juni 1934 
werd de knoop doorge-
hakt door de bestuurde-
ren van de twee zeilver-

enigingen die Sneek toen nog rijk 
was. Dit waren de Zeil Vereeniging 
Sneek, opgericht in 1851, en de 
Sneeker Zeil Club, stammend 
uit 1902. Het was de vrees voor 
een financieel debacle die ertoe 
leidde dat lang werd geaarzeld; 
er werd in die jaren nog geen 
inschrijfgeld gevraagd.

De Sneekweek komt voort uit 
Hardzeildag, die in 1814 voor de 
eerste keer werd gehouden. De 
bewoners van Sneek voeren op 
die dag in groten getale naar het 
Sneekermeer om een uit het Fran-
se leger gedeserteerde stadge-
noot feestelijk te onthalen. 

Soms werd in de jaren die volgden 
op de donderdag na Hardzeildag 
nog admiraalzeilen georganiseerd. 
Sinds 1917 werd dat gebruikelijk 
en zo ontstond de wens om meer 
dagen achterelkaar te zeilen. Dit 
kwam mede voort uit het feit dat 
Friese zeilers de Kaagweek leerden 
kennen en met enthousiaste verha-
len over de goede wedstrijden en 
dito sfeer terugkwamen. 

De SZC was toen al begonnen met 
het organiseren van wedstrijden 
op de zondag voor Hardzeildag. 
Terwijl de KZVS in 1930 op het 
Starteiland de wedstrijdtoren 
bouwde, werd onder de SZC-vlag 
ook op de zaterdag voor Hardzeil-
dag steeds vaker gevaren. De dins-
dag bleef enkele jaren ‘ongebruikt’ 
om de Sneker kermis niet in het 
vaarwater te zitten.

Uiteindelijk durfden de twee 

Sneker verenigingen het aan. De 
Sneekweek was geboren. Van 
18 tot en met 23 augustus 1934 
zeilden zo’n 190 zeilers een reeks 
van vijf wedstrijden. Een mooi 
aantal als men weet dat het Wa-
tersportverbond Regenboog- en 
Pampus-zeilers verbood mee te 
doen aan de door de SZC georga-
niseerde wedstrijden, omdat die 

club geen lid was van de landelij-
ke organisatie. 

Dat er desondanks zeilers uit die 
klassen naar het Sneekermeer 
kwamen, had alles te maken met 
het feit dat de Sneekweek niet 
alleen door de SZC werd gere-
geld. Die club had de leiding op 
zaterdag, zondag en maandag en 
haalde vervolgens de eigen boei-
en uit het water. De boot van de 
ZVS kwam er achteraan om hun 
boeien er op dezelfde plaatsen 
in te leggen… Ook gaven beide 
clubs hun eigen programmaboek-
jes uit en moesten de zeilers zich 
bij beide clubs inschrijven. 

Zo’n dertig jaar later vonden de 
Sneker verenigingen elkaar in het 
Sneekweek-comité. De complete 
samensmelting tot Koninklijke Wa-
tersportvereniging Sneek (KWS) 
vond plaats in 1981. Enkele jaren 
later bereikte het aantal deelne-
mende boten (en surfplanken) 
aan de Sneekweek de ‘magische’ 
grens van 1000! Maar ook met 
aantallen van rond de 850 boten 
is de Sneekweek het grootste zeil-
evenement op Europees binnen-
water gebleven. 

Ook op de wal is de Sneekweek 
enorm gegroeid! Van die ene 
kermisdag  zijn de feestelijkheden 

uitgegroeid tot een grandioos, 
zevendaags programma. 

De Sneekweek vindt niet alleen 
plaats op het meer, maar biedt 
ook méér in Sneek! Dat begint op 
de vrijdagavond voor de start van 
de zeilwedstrijden. Dit met de of-
ficiële opening in de stadhuistuin, 
waarbij – sinds 1954 – de Schipper 
in de orde van de Sneker Pan 
wordt benoemd. De aansluitende 
Vlootschouw rond de Water-
poort en door de stadsgrachten 
trekt tienduizenden bezoekers. 
Logisch: het is een feest om ook 
dit onderdeel van de bruisende 
Sneekweek mee te maken! 

Van Hardzeildag tot Hele Week!


