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Beer van Arem begrijpt goed dat 
veel schijnwerpers gericht worden 
op de Sneekweek, het grootste zei-
levenement op Europees binnen-

water. ,,Het is natuurlijk ook niet zomaar 
een wedstrijdje’’, zegt de 59-jarige wed-
strijdleider van de regatta die van zaterdag 
6 tot en met donderdag 11 augustus wordt 
gehouden. ,,Ik steek er natuurlijk graag 
de loftrompet over, maar ik wil tegelijker-
tijd ook aandacht vragen voor de mooie 
andere wedstrijden die we als KWS orga-
niseren. Ik zou de zeilers willen uitdagen: 
kom niet alleen naar de Sneekweek, maar 
schrijf ook eens in voor één of twee andere 
series. Ervaar ze en dan weet ik zeker dat 
je nóg een keer komt.’’

Maar goed, we hebben het over de 
Sneekweek, de 81ste alweer sinds in 1934 
enkele Sneker liefhebbers besloten om 
wat losse zeildagen aan elkaar te knopen 
tot een serie. Met meer dan de helft van 
die 81 Sneekweken is Beer van Arem 
bekend. ,,Ik was een jaar of dertien toen 
ik voor het eerst meedeed’’, aldus de in 
Nieuwer-Amstel (Amstelveen) geboren 
Beer. ,,Ik kom uit een echt zeilgezin dat ’s 
zomers probeerde het hele rijtje af te wer-
ken: Alkmaardermeerweek, Holland Week, 
Kaagweek, Sneekweek.’’ 

Al lang voordat Beer naar het Sneeker-
meer kwam, werd duidelijk dat hij wel 
aanleg had. ,,Mijn eerste race was als 
bemanning in een Pluis. We wonnen de 
hoofdprijs. Het was windstil weer, maar ik 
was toen nog een heel licht jongetje’’, zegt 
hij met een brede grijns.

Beer voer internationaal in de 470 en 
de Yngling en probeerde het ook op de 
surfplank. ,,Ik was aardig snel, maar ik had 
een bloedhekel aan in het water vallen.’’ 
Mede vanwege de kinderen - Beer en zijn 
vrouw Carien zijn de gelukkige ouders 
van Don (31) en Arlette (33) – hing hij 
helmstok en giek aan de wilgen. Don 
groeide uit tot een succesvol zeiler: meer-
voudig wereldkampioen in de Yngling en 
triomfator op NK’s en in Sneekweken.  
Arlette draagt als vrijwilligster haar steen-
tje bij aan de Sneekweek. 

,,Door de kinderen zijn wij in Sneek be-
land’’, vertelt Beer, in het dagelijks leven 
werkzaam in het deeltijdonderwijs te 
Amsterdam. ,,Ze zeilden veel ‘op Sneek’ 
en hadden bij de Flitsclub veel vriendjes. 
Verhuizen van Hoorn naar Sneek was 
daarom voor ons een simpele keuze.’’

‘Automatisch’ werd Beer actief voor de 
Flitsclub. ,,Dat groeide als vanzelf uit tot 
meehelpen bij de Stand-By van de KWS. 
Zo rolde het door. Op zeker moment vroeg 
Gerlof van der Werf me of ik wat wilde 
doen voor het jeugdproject waarvoor 
Ynglings zouden worden aangeschaft. Een 
prachtige periode. Hartstikke druk, maar 
het is het waard geweest. Het jeugdzeilen 
heeft er een impuls door gekregen en de 
resultaten waren schitterend.’’

Wat volgde, kan onder de noemer 
‘het heeft zo moeten zijn’ wor-
den gerangschikt. ,,Ja, als je dat 

hoort…’’, begint Beer en opnieuw is er de 
kenmerkende grijns. 

,,Er vond een racemanagement-practi-
cum plaats op het Sneekermeer. Voor de 
examendag kwamen ze twee mensen te 
kort. Ik werd gevraagd een van die plekken 
in te nemen, dan zou het kunnen door-
gaan. ‘Doe maar net of je de cursus hebt 
gevolgd’, werd erbij gezegd. Wat denk je? 
Ik slaagde, voor theorie én praktijk! Toen 
hebben ze er even over vergaderd en be-
sloten me toch het diploma voor wedstrijd-
leider te geven.’’

In 2012 werd Beer ‘baas’ van de Sneek-
week. ,,Het is echt genieten geblazen’’, 
vertelt de opvolger van Johan de Visser. 
De wedstrijdleider spaart zijn krachten 
overigens niet voor de ene ‘superweek’ in 
augustus. ,,De KWS regelt zestig wedstrijd-
dagen per seizoen. Als wedstrijdleider kun 
je vol aan de bak. Niet alleen vanwege je 
eigen ‘werk’, maar ook omdat je de zorg 
hebt om alle wedstrijdcomité’s op sterkte 
te krijgen.’’

Tegelijkertijd beschouwt Beer het als zijn 
plicht voor opvolgers te zorgen. ,,Ik kan pas 
vertrekken als ik zeker weet dat er voldoen-
de jeugd is om het stokje over te nemen. 
Dat geldt niet alleen voor mij, maar voor alle 
andere ‘oudjes’.’’ Beer leidt niet alleen op, 
maar vindt het voor de ontwikkeling binnen 
de (Sneker) zeilsport van groot belang om 
contact te hebben met ‘de jeugd’. ,,Niks is zo 
erg als bezig zijn op routine en geen flexibili-

teit hebben. Ik ben als de dood voor routine, 
dan graaf je je eigen graf.’’

Wat dat betreft schudde Beer de Sneek-
week vorig jaar behoorlijk op. Hij was 
degene die het plan opperde om tijdens 
de tweehonderdste Hardzeildag weer eens 
op traditionele wijze te starten. Vóór de 
wedstrijdtoren, niet voor niets door veel 
Snekers Starttoren genoemd. Het werd een 
gedenkwaardige Hardzeildag. Liefheb-
bers genoten van de voordewindse starts, 
zo’n beetje tot aan de walbeschoeiïng van 
het Kolmeersland (Starteiland!). Anderen 
vonden het he-le-maal niks. Hoe dan ook: 
leven in de brouwerij. ,,We hebben heel wat 
over ons heen gehad’’, vertelt Beer, ,,maar 
ik kan zeggen dat we toch vooral heel veel 
positieve reacties hebben gekregen.’’

Het was een dag die Beer van Arem 
meer dan gemiddeld nerveus maak-
te. ,,Ik heb voor elke wedstrijddag 

gezonde spanning. Je hebt een grote 
verantwoordelijkheid, je kunt je geen fout 
veroorloven.’’  
 
Hij prijst zich daarom gelukkig met een 
ijzersterk comité. ,,Ik overdrijf niet als ik zeg 
dat we een geoliede machine zijn. Als wed-
strijdleider heb ik bijvoorbeeld ook de ver-
antwoording voor de wedstrijdtoren, maar 
daar heb ik geen omkijken naar. Daar zijn 
geweldige mensen actief, van finishcomité 
tot informatiebalie en uitslagenverwerking. 
Heerlijk om mee te werken. Dat geeft je de 
rust om je op de zaken op het water te con-
centreren. Boeien controleren, de banen 
goed leggen, de starts perfectioneren.’’

,,Als ik dan zo bezig ben en al die andere 
vrijwilligers bezig zie, dan denk ik: dit is 
echt het machtigste wat er is! We gaan 
ons stinkende best doen om er opnieuw 
een feest van te maken, waarbij we áltijd 
de veiligheid van de deelnemers voorop 
stellen. Wat dat betreft, zou het me veel 
waard zijn als zeilers zelf beseffen dat het 
dragen van een zwemvest zeer belang-
rijk is. Het is eigenlijk onzin dat wij ze 
daar op moeten wijzen door een vlag te 
hijsen.’’

Geoliede machine
‘We doen ons 
stinkende best 
om er een feest 
van te maken’

,,We	hebben	het	mooie	weer	al	besteld’’,	zegt	Beer	van	
Arem	met	de	van	hem	bekende	lach	op	zijn	gezicht.	Of	de	
bestelling	op	tijd	wordt	afgeleverd,	weet	de	wedstrijdleider	
van	de	Sneekweek	niet,	maar	voor	het	overige	hebben	hij	
en	zijn	ploeg	alles	onder	controle.	,,We	zijn	een	geoliede	
machine.’’



Mogen we eerst even aandacht 
voor het prachtige erelijstje 
van Hidde-Jan Haven, die je als 
Sneekweek-deelnemer ‘gewoon’ 

kunt treffen bij de informatiebalie als hij je 
helpt aan een zeilnummerwijziging of een 
rompsticker. Drie wereldtitels in de Yngling, 
drie Nederlandse titels in deze boot, een 
jeugdwereldtitel in de Vaurien en zes 
Sneekweek-hoofdprijzen. Vier keer in de 
Yngling, twee keer in de Flits.

En dat voor een ‘zand-Fries’! Zo worden in 
Friesland inwoners genoemd die achter 
Drachten en voorbij Wolvega wonen en 
weinig tot niets hebben met het watersport-
gedeelte van hun mooie provincie. ,,Ja, ik 
ben een ‘zandhapper’, een Fries van onder 
de Tjonger’’, lacht Hidde-Jan. ,,Dat maakt 
het helemaal speciaal.’’

Gezegd dient echter te worden dat de nu 
31-jarige Hidde-Jan weliswaar afkomstig 
is uit Oldeholtpade, maar een groot deel 
van zijn jeugd doorbracht op het Sneeker-
meer. Dat had te maken met het feit dat zijn 
ouders op het nabijgelegen recreatiepark 
De Potten een woonboot hadden liggen. 
Samen met broer Mark raakte Hidde-Jan 
verslingerd aan het zeilen. De twee wisten 
hun enthousiasme te koppelen aan goede 
resultaten. ,,Mark en ik wonnen de Sneek-
week in de Flits A2 en A1 en later een keer 
in de Yngling. We zijn ook jeugdwereld-
kampioen in de Vaurien geworden. Prach-
tige tijden’’, vertelt de nu in Amsterdam 
woonachtige en werkzame Hidde-Jan. 

Hij interesseerde zich ook al snel voor 
het ‘werk op de wal’. ,,Zeker niet om-
dat ik zo nodig wat terug moest doen 

voor de sport; dat vind ik zwaar klinken. 
Ik heb het gewoon altijd leuk gevonden’’, 
aldus Hidde-Jan, die tien jaar zitting had in 
het bestuur van de Yngling-klasse.

In 2014 besloot hij - samen met de Sneker 
topzeilers Arjen Kort (Zestienkwadraat) en 
Erwin de Vries (Schakel) – de cursus voor 
wedstrijdleider te volgen. ,,Het is de eerste 
stap; een NK of Sneekweek mag ik nog 
niet doen’’, vertelt Hidde-Jan. Tijdens de 

Sluitingswedstrijden van 2015 op het Snee-
kermeer vierde hij zijn debuut als wedstrijd-
leider. Hidde-Jan genoot met volle teugen. 
,,Nerveus? Nee, maar dat ben ik ook nooit 
voor een WK Yngling of een ander belang-
rijk evenement. We zeggen altijd: we hopen 
dat we nog nerveus kunnen worden als de 
laatste race gaat beginnen, want dat bete-
kent dat we nog meedoen om de prijzen.’’

Noem dat geen nonchalance! Hidde-Jan 
Haven pakt alles serieus aan. ,,En óf de taak 
als wedstrijdleider serieus moet worden 
aangepakt. Het is niet makkelijk en vereist 
een goede voorbereiding. Wat gaat de 
wind doen, hoe staat de wind ten opzichte 
van het wedstrijdwater en bij welke boeien 
zou je daardoor drukte kunnen krijgen? 
Waar komen de klassen elkaar tegen, waar 
kunnen we eventueel afkorten? Op zulke 
vragen moet je vooraf de antwoorden al 
weten.” 

,,Daarbij is het van groot belang dat je een 
goed comité hebt. Teamwork is belangrijk, 
ik zou haast zeggen cruciaal. Als ik op het 
startschip sta, kan ik niet alles goed zien. 
Dan moet je kunnen vertrouwen op de 
mensen op het water. Zij moeten ook de 
juiste beslissingen nemen om een wedstrijd 
goed te laten verlopen. ‘Op Sneek’ hebben 
we gelukkig prima mensen. Het is ook mooi 
dat met regelmaat jeugd doorstroomt. Die 
wordt door de ervaren garde uitstekend 
opgeleid.’’

Hidde-Jan vaart de laatste jaren mee in de 
Pampus. Dit met Don van Arem, die ook 
een groot aandeel had in de al opgesom-
de successen. ,,Twee keer tweede’’, aldus 
Hidde-Jan over hun Sneekweek-scores in 
de sterkbezette Pampus-klasse. Zijn Sneek-
week-dagen beginnen zeker niet pas een 
half uurtje voor de start. Als lid van het wed-
strijdcomité is Hidde-Jan al vroeg in touw. 
,,Zeker op zaterdag kunnen ze op de toren 
wel wat extra handen gebruiken’’, zo weet 
hij. ,,De eerste dag is altijd hectisch. Zeilers 
komen met vragen over een nummerwij-
ziging, willen rompstickers, moeten iets 
voor de verzekering regelen of nog achter 
de licentie voor de bemanning aan. Ook 

worden op het laatste moment nog veel 
programma’s uitgegeven. Drukke uurtjes, 
maar het is hartstikke leuk om te helpen. 
Simpel werk, maar het moet wel gebeuren.’’

Hidde-Jan wordt ook gevraagd om het 
water op te gaan om te controleren of alle 
26 boeien goed liggen. Ook geen klusje 
om makkelijk over te denken, want het ge-
schiedt regelmatig dat een boei is afgedre-
ven óf  is verdwenen. Ook is het gebeurd 
dat een boei is lek gestoken.

Als de controle is verricht, meert Hidde- 
Jan zijn rubberboot aan bij het startschip. 
Rond half tien komen de startprocedures 
op gang. Hij geniet van de hectiek op 
en rond het startschip. Als klasse-20 aan 
de beurt is, stapt Hidde-Jan weer in de 
rubberboot en zet hij koers naar de haven. 
Samen met Don maakt hij de Pampus klaar 
voor de wedstrijd. 

,,Het komt goed uit dat we zo’n beetje als 
laatste klasse vertrekken, want dan kun je 
echt nog een paar uur zinvol werk doen 
voor het comité. Ik zou dat voor geen 
goud willen missen. Het bestuurswerk 
moet ook gebeuren en ik heb dat jaren ge-
daan, maar dit comitéwerk is ook heerlijk. 
Lekker buiten. Buiten de Sneekweek om 
heeft het comitéwerk als voordeel dat je 
je er pas vanaf vrijdagmiddag mee bezig 
hoeft te houden en op zondagavond weer 
achter je kunt laten. Als je een bestuurs-
taak hebt, zit je regelmatig avonden achter 
je laptop.’’

De ‘zand-Fries’ heeft de Sneekweek 
zien veranderen sinds hij op zijn 
elfde debuteerde. ,,Maar dat komt 

vooral omdat ik er zelf anders tegenaan 
ben gaan kijken. Toen je als kind begon, 
was de Lytse Griene je wereld, dat was 
een enorm belangrijk eiland. Daarna vond 
je het stoer dat je naar het ‘echte’ eiland 
mocht en in de tent mocht kijken. Weer een 
fase later leerde je de Sneekweek kennen 
in de stad, lekker op stap met je vrienden. 
Nu is het weer leuk om op het eiland te zijn 
én bezig te zijn. Ik heb altijd genoten, ik 
vind de Sneekweek heerlijk. De gekkigheid 

en de gezelligheid waardeer ik. Er gebeurt 
ook heus wel eens wat, maar de sfeer vind 
ik echt ongekend.’’

Wat moet er gebeuren om de 
Sneekweek aantrekkelijk te 
houden? ,,Poei, moeilijk’’, zegt 

Hidde-Jan. ,,Ik weet wel dat mensen soms 
makkelijk iets roepen, zonder na te denken 
of het mogelijk is. Er zijn zeilers die per dag 
twee wedstrijden willen varen. Het gaat 
er niet om of ik dat ook wil of niet, maar ik 
weet als lid van het wedstrijdcomité dat het 
onmogelijk is. Met veertig klassen op het 
water lukt je dat niet. Vergeet niet dat al die 
vrijwilligers nu al van zeven uur ’s ochtends 
tot acht uur ’s avonds in touw zijn. Daar kun 
je niet meer van verlangen. Maar ook met 
één wedstrijd per dag vind ik de Sneek-
week een uniek en schitterend evenement.’’

Wereldkampioen: 
dubbelrol bevalt uitstekend

Hidde-Jan Haven: 
eerst in het 
comité, dan 
lekker varen

Meervoudig wereldkampioen Hidde-Jan Haven geniet als zeiler én comitélid met volle teugen van de Sneekweek.

,,Het	is	vooral	leuk.’’	Niks	
meer,	niks	minder.	Hidde-
Jan	Haven	veroverde	als	
stuurman	drie	wereldtitels,	
drie	nationale	titels	en	zes	
Sneekweek-wandborden,	
maar	geniet	net	zo	veel	van	
zijn	‘werk’	in	het	wedstrijd-
comité.

Hidde-Jan Haven aan het werk op het startschip.
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De Kolk / 
Waterpoort 

Opening Sneekweek
19.00  Spectaculair voor-

programma met Kon 
Marine en Maritieme 
Academie.

21.30  Vlootschouw en 
vuurwerk

De Kajuit 14.30 -17.30 Inschrĳ ven  
deelnemers

Sneekermeer
08.30  Inschrĳ ven deelnemers 

starttoren
10.00 Start wedstrĳ den

10.00 Start wedstrĳ den
18.00  Teamwedstrĳ den 

Holland - Friesland
Regenboog

10.00 Start wedstrĳ den 10.00 Start wedstrĳ den 10.00 Start wedstrĳ den
12.00 Aankomst Friese jachten
13.00 Palaver Friese jachten
14.00 Wedstrĳ d Friese jachten

10.00 Start wedstrĳ den

Olympisch 
terras

08.00  Start schermen beelden 
Sneekweek en 
Olympische Spelen

13.00  Foodtrucks Boats & Bites
13.00  DJ Brend Franklin & 

Friends
17.30 Uitreiking dagprĳ zen 

08.00  Start schermen beelden 
Sneekweek en 
Olympische Spelen

13.00  Foodtrucks Boats & Bites
14.00 Putkapel
16.00  DJ Brend Franklin & 

Live Sax

08.00  Start schermen beelden 
Sneekweek en 
Olympische Spelen

13.00  Foodtrucks Boats & Bites
12.00 Familiedagen
17.30 Uitreiking dagprĳ zen 

08.00  Start schermen beelden 
Sneekweek en 
Olympische Spelen

13.00  Foodtrucks Boats & Bites
12:00 Familiedagen
17.30  Uitreiking dagprĳ zen 

door oud-olymp. zeilers
18:00 Einde familiedagen

08.00  Start schermen beelden 
Sneekweek en 
Olympische Spelen

13.00  Foodtrucks Boats & Bites
14.00 Putkapel
16:00 DJ Maximus

08.00  Start schermen beelden 
Sneekweek en 
Olympische Spelen

Friesland-
Holland house

20.00  KWS Avond met 
de Band TOF 

18.30 Kids Schuimparty 
21.00 Schuimparty

20.00  Hoofdprĳ s uitreiking 
Sneekweek 2016 
Slotfeest met Vangrail

Foarunder Café 21.00 DJ's 21.00 DJ's 21:00 DJ's 21:00  80 & 90'S Party, 
Singing Bartenders

21.00 DJ 

Roerkoning 17.30 Uitreiking dagprĳ zen 17.30 Uitreiking dagprĳ zen 
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Hoofdsponsor

Co-sponsors

Mediapartner

  Altijd op zoek naar
schonere brandstoffen,
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

ZAKELIJK GEZEILSCHAP DER KWS 

Uitnodiging voor 81ste Sneekweek 
Ook	zin	om	deze	zomer	naar	de	leukste	zeilweek	van	Nederland	te	komen?	
Dan	is	het	Sneekermeer	van	6	tot	en	met	11	augustus	the place to be! 
Daar	wordt	het	grootste	zeilevenement	op	Europees	binnenwater	 
georganiseerd!

Overdag om de eer, ‘s avonds om de sfeer!
Elke dag worden spannende zeilwedstrijden georganiseerd op het Sneekermeer en de omringende 
Poelen. Deelname staat open voor alle bij het Watersportverbond geregistreerde open eenheidsklas-
sen. Van jong tot oud, iedereen kan meedoen. Minimaal 35 verschillende klassen zullen aan de start 
verschijnen.

Iedereen kan tijdens de Sneekweek volop genieten van dit unieke zeilgebeuren op de terrassen van 
het Starteiland en ‘s avonds in de feesttent. Natuurlijk is er ook in de stad veel te beleven. De Sneeker-
meerbus rijdt graag heen en weer voor wie dat wil. Het centrum van Sneek is het bruisende hart. Daar 
is de kermis die zeker een bezoekje waard is en spelen bandjes die de sfeer extra gezellig maken. 
Vergeet bovendien niet de vele uitgaansgelegenheden die Sneek rijk is, waarvan een aantal ook  
live muziek in huis heeft. Redenen te over om mee te doen en te genieten van al die gezelligheid  
en activiteiten!

Het	mediateam	staat	ook	
dit	jaar	weer	te	popelen	
om	verslag	te	doen	van	de	
Sneekweek.	

In samenwerking met het blad 
Zeilen is het team aanwezig op 
het eiland, het Sneekermeer 
en in de stad om in woord en 
beeld verslag te doen. Al die 
leuke verhalen, mooie actiefoto’s 
en spectaculaire video’s zijn te 
vinden op de vertrouwde kanalen  
facebook.com/sneekweekzeilen, 
sneekweek.nl en natuurlijk in de 
Sneekweekapp. 

Mediapartner Zeilen zet haar 
online kanalen gedurende de 
Sneekweek in het teken van het 
evenement. Hier zijn onder andere  
dagverslagen, reportages en de 
tien mooiste zeilfoto’s van de dag 

te zien. Bekijk het via Facebook.
com/zeilenmagazine en zeilen.nl. 
Heb jij zelf nieuws of heb je een 
té gek filmpje? Kom langs bij de 
mediatent en deel het! 

Heb je een vraag of wil je je het 
Sneekweek-mediateam wijzen op 
een leuk verhaal? Dan kun je mai-
len naar sneekweekzeilen@sneek-
week.nl of stuur een whatsapp- 
bericht naar: 06-83194129.  
Tijdens de Sneekweek kun je altijd 
even bij het team binnenlopen.  
Je vindt het mediateam bij het 
sponsordorp op het Starteiland.

Het Sneekweek-mediateam is er weer helemaal klaar voor!

De Vlootschouw is elke keer weer een kijkspektakel.

Sneekweek volgen 
via social media

De	officiële	opening	van	de	
Sneekweek	zal	dit	jaar	wor-
den	gehouden	in	Theater	
Sneek	in	plaats	van	in	de	
stadhuistuin.

De Koninklijke Watersportvereni-
ging Sneek (KWS), Sneek Promo-
tion en het gemeentebestuur van 
Súdwest-Fryslân ontvingen op de 
vrijdagavond voor de Sneekweek 
gasten voor de officiële opening 
in de stadhuistuin. Hierbij was 
aandacht voor de zeilwedstrijden, 
de Boot van het jaar, de festivitei-
ten in de stad en de benoeming 
van de Schipper in de Orde van 
de Sneker Pan. 

Aangezien de stadhuistuin tijdens 
de Sneekweek steeds meer als fes-
tivalterrein wordt gebruikt, werd de 
locatie minder geschikt voor de of-
ficiële opening van de Sneekweek. 

De organiserende partijen menen 
dat de opening van dit internatio-
naal belangrijke sportevenement 
een stijlvolle ambiance verdient. 
Na overleg met de gemeente is 
ervoor gekozen de opening de  
komende jaren te laten plaatsvin-
den in Theater Sneek.

De officiële opening zal eerder 
starten. Het officiële gedeelte 
begint om 19.30 uur. De Vloot-
schouw wordt vervroegd van 
22.30 uur naar 21.30 uur. Deze 
aanpassing biedt families met 
(kleine) kinderen makkelijker de 
mogelijkheid met het hele gezin 
de prachtige Vlootschouw te be-
zoeken. De Vlootschouw – met uit 
alle deelnemende zeilklassen een 
boot op het water van de Sneker 
grachten - zal starten als het licht 
is. Het traditionele vuurwerk zal 
plaatsvinden in het donker. 

Opening Sneekweek 
naar nieuwe locatie 

facebook.com/sneekweekzeilen
@sneekweek (wedstrijd updates )
@sneekweekzeilen (nieuws)
www.youtube.com/sneekweekzeilen

www.sneekweek.nl 
      www.zeilen.nl
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De Kolk / 
Waterpoort 

Opening Sneekweek
19.00  Spectaculair voor-

programma met Kon 
Marine en Maritieme 
Academie.

21.30  Vlootschouw en 
vuurwerk

De Kajuit 14.30 -17.30 Inschrĳ ven  
deelnemers

Sneekermeer
08.30  Inschrĳ ven deelnemers 

starttoren
10.00 Start wedstrĳ den

10.00 Start wedstrĳ den
18.00  Teamwedstrĳ den 

Holland - Friesland
Regenboog

10.00 Start wedstrĳ den 10.00 Start wedstrĳ den 10.00 Start wedstrĳ den
12.00 Aankomst Friese jachten
13.00 Palaver Friese jachten
14.00 Wedstrĳ d Friese jachten

10.00 Start wedstrĳ den

Olympisch 
terras

08.00  Start schermen beelden 
Sneekweek en 
Olympische Spelen

13.00  Foodtrucks Boats & Bites
13.00  DJ Brend Franklin & 

Friends
17.30 Uitreiking dagprĳ zen 

08.00  Start schermen beelden 
Sneekweek en 
Olympische Spelen

13.00  Foodtrucks Boats & Bites
14.00 Putkapel
16.00  DJ Brend Franklin & 

Live Sax

08.00  Start schermen beelden 
Sneekweek en 
Olympische Spelen

13.00  Foodtrucks Boats & Bites
12.00 Familiedagen
17.30 Uitreiking dagprĳ zen 

08.00  Start schermen beelden 
Sneekweek en 
Olympische Spelen

13.00  Foodtrucks Boats & Bites
12:00 Familiedagen
17.30  Uitreiking dagprĳ zen 

door oud-olymp. zeilers
18:00 Einde familiedagen

08.00  Start schermen beelden 
Sneekweek en 
Olympische Spelen

13.00  Foodtrucks Boats & Bites
14.00 Putkapel
16:00 DJ Maximus

08.00  Start schermen beelden 
Sneekweek en 
Olympische Spelen

Friesland-
Holland house

20.00  KWS Avond met 
de Band TOF 

18.30 Kids Schuimparty 
21.00 Schuimparty

20.00  Hoofdprĳ s uitreiking 
Sneekweek 2016 
Slotfeest met Vangrail

Foarunder Café 21.00 DJ's 21.00 DJ's 21:00 DJ's 21:00  80 & 90'S Party, 
Singing Bartenders

21.00 DJ 

Roerkoning 17.30 Uitreiking dagprĳ zen 17.30 Uitreiking dagprĳ zen 
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Hoofdsponsor
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Mediapartner

  Altijd op zoek naar
schonere brandstoffen,
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

ZAKELIJK GEZEILSCHAP DER KWS 

Uitnodiging voor 81ste Sneekweek 

De Stand-by 
is onmisbaar!

Op het Starteiland is het toegestaan om te kamperen. Deelnemers kunnen gratis gebruik 
maken van de pont én de Poiesz-boot die vaart tussen het Starteiland en Sneek. Ook mag 
gebruik worden gemaakt van de faciliteiten van De Roerkoning, het clubgebouw en trai-
ningscentrum van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS). Voor De Roerkoning 
zijn aanlegplaatsen voor wedstrijdboten en jollenhellingen voor zwaardboten. Voor wie met 
de boot komt, zijn er voldoende aanlegmogelijkheden in de havens van het Starteiland.

Op vrijdag 5 augustus tussen 14.30 en 17.30 uur gaat de Sneekweek officieus van start in  
De Kajuit, Dompleane 1 te Sneek (bij Jachthaven Domp I) waar alle deelnemers hun program-
maboekje, deelnemersherinnering en de Sneekweek-pas kunnen ophalen. ’s Avonds vindt 
de officiële opening plaats in Theater Sneek. Daar wordt ook de Sneker Pan uitgereikt aan de 
Pan-schipper van 2016. Hierna gaan de genodigden naar de Waterpoort om met alle aanwezi-
gen rondom de Kolk de opening te vieren met de vlootschouw en het spectaculaire vuurwerk.

Uiteraard wordt het evenement op donderdag 11 augustus afgesloten met een knallend 
eindfeest op het Starteiland, waarbij alle hoofdprijswinnaars in het zonnetje worden gezet  
en er nog lang geswingd kan worden op de muziek van een geweldige band.

Inschrijven om deel te nemen aan de Sneekweek is mogelijk via de website:  
www.sneekweek.nl Daar kun je ook terecht voor de officiële uitnodiging en alle
overige informatie.

Tot ziens op de 81ste Sneekweek!
Koninklijke Watersportvereniging Sneek

Sinds	zeven	jaar	maakt	zeil-
fotograaf	Eize	Hoekstra	deel	
uit	van	het	Sneekweek-media-
team.	Zijn	fraaie	foto’s	zijn	
bekend		van	onder	andere	de	
KWS-website	en	andere	me-
dia,	zowel	digitaal	als	print.	

Eize weet wat hij doet en 
waar hij op moet let-
ten. Als zeiler heeft 
deze Fries name-
lijk in de Flits, 
Schakel, Vaurien 
en Yngling zo’n 
twintig keer 
meegedaan aan 
de Sneekweek. 
Eize wist vier keer 
een felbegeerd 
wandbord 
mee naar 
huis nemen. 
Hij kent de 
sport en de 
Sneekweek op 
zijn duimpje en 
dat is in zijn foto’s 
terug te zien. 

Samen met zijn vaste stuurvrouw Arlette 
van Arem zorgt Eize tijdens de Sneek-
week voor foto’s bij de artikelen van het 
mediateam, actiefoto’s voor de Sneek-
week (social) media en voor kranten. 
Arlette en Eize stellen het belang van 
de zeilers altijd voorop. Het mooiste 
vinden ze dat zeilers na afloop zeggen 
dat ze nooit hebben gezien dat er een 

foto van ze is gemaakt!

Eize zal, naast de vele uren 
op het water, ook in de 
mediatent te vinden zijn.

Fotograaf Eize kent het 
klappen van de zweep

Ook	voor	de	leden	van	KWS-	
rescue	(de	Stand-by)	is	het	va-
ren	tijdens	de	Sneekweek	altijd	
een	groot	genoegen.	Ze	vertel-
len	er	speciaal	voor	deze	uitno-
diging	met	genoegen	over!

,,De Sneekweek heeft altijd iets bij-
zonders. De stemming op het eiland 
en op het water is altijd geweldig. 
Zo’n 750 à 1000 boten: daarom zijn 
wij altijd met vijf KWS-boten op het 
water. Onze boten zijn altijd dui-
delijk te herkennen aan de oranje 
Stand-byvlag met daaronder de 
bekende KWS-verenigingsvlag.
Veel medewerkers zijn in het bezit 
van het Rescue Diploma van het  
Watersportverbond.

Een Sneekweek-dag begint al  
vroeg en kent voor ons never a dull 
moment! Het palaver begint half ne-
gen. In het wedstrijdcentrum wordt, 
onder leiding van wedstrijdleider 
Beer van Arem, gesproken over het 
te verwachten weer van die dag. 
Hierbij krijgen we adviezen van onze 
‘eigen’ Friese weerman Piet Paulus-
ma. Ook gaat het over de boten die, 
zo weten we uit ervaring, extra aan-
dacht nodig hebben. Tevens worden 
aandachtspunten omtrent de wed-
strijdbanen besproken. Bij oost-zuid-
oostelijke wind is de vaargeul een 
extra aandachtspunt. Immers: de 
beroepsvaart gaat gewoon door en 
mag niet gehinderd worden!

Het weer kan zich tijdens de Sneek-
weken van alle, soms extreme, 
kanten laten zien. Moeten we de ene 
keer boten van het water afhalen 
omdat er onweersdreiging is; een 
veld Optimisten naar de wal bege-
leiden tijdens een hittegolf is ook 
eens gebeurd. Verder gaat het vaak 
om omgeslagen boten, vermoeide 
deelnemers en kapotte tuiggage. 
Ook zijn we alert als zeilers door 
bijvoorbeeld een fikse tik van de 
giek, overboord slaan. Het gebeurt 

soms dat we zeilers in min of meer 
bewusteloze toestand aan boord 
van onze ‘rib’ tillen. Wij vinden 
het dragen van een zwemvest van 
levensbelang, ook al wordt dit door 
de organisatie niet verplicht gesteld. 
Zeilers hebben daarin hun eigen 
verantwoordelijkheid.

Maar ook als Standby hebben wij 
onze verantwoordelijkheden: de 
kwaliteit van onze dienstverlening 
staat bij ons hoog in het vaandel. 
Afgelopen voorjaar zijn daartoe 16 
standby-leden tijdens 2 praktijk- en  
2 theoriedagen opgeleid voor het 
diploma Rescue van het Watersport-
verbond. Daar werden naast vaar-
digheden mbt het varen ook zaken 
als het redden van drenkelingen en 
wat te doen bij onderkoeling ge-
leerd. In het komende winterseizoen 
zal dit zeker een vervolg krijgen.  

Tijdens de lange dagen op het water 
tijdens de Sneekweek wordt goed 
voor ons gezorgd. Tussen de middag 
krijgen we lekkere lunch op het water.  
En nadat we traditiegetrouw aan het 
einde van de dag met de laatste boot  
over de finish zijn gevaren, de boten 
hebben getankt, schoongemaakt en 
nagekeken, volgt er rond een uur of 7 
een welverdiend hapje en drankje op 
het wedstrijdcentrum samen met de 
andere wedstrijdcomitéleden. Na de 
maaltijd in het Foarunder keren we 
altijd moe maar voldaan weer huis-  
of bootwaarts. Op naar de volgende 
dag!

Denk je nu:  “Dat lijkt mij ook wel 
wat!”
Voor de Standby zijn wij altijd op 
zoek naar nieuwe, gemotiveerde 
leden, bij voorkeur in het bezit van 
Vaarbewijs I of II. Schroom niet en 
kom gewoon eens langs! Of stuur 
een mail naar standby@kws-sneek.nl 
Zo kun je de Sneekweek ook op een 
andere, zeer mooie en voor de zei-
lers onmisbare wijze leren kennen!
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Een aandeel in elkaar

rabobank.nl/sneek-zwf

Sport inspireert en verbindt. Daarom staan we al jaren van start tot finish achter de

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

fanatiek supporter én deelnemer tijdens de Sneekweek. Alleen samen kom je verder.

Rabobank: trotse sponsor van de Sneekweek.

veel plezier en 
succes tijdens 
de Sneekweek.

Wij wensen
alle zeilers en 

vrijwilligers

experience
like no other



Van jaarrekening tot  
management-rapportage.
www.speedbooks.com

Online en 24/7 up to date

Altijd en overal een actueel
inzicht in jouw cijfers.

Eenvoudig en efficiënt

Makkelijk in gebruik en werkt
met élk boekhoudpakket.

Persoonlijk en behulpzaam

Onze klantenservice
heeft altijd een antwoord.

Vraag een gratis DeMO aan

Dat levert je echt iets op

Tim Holten - Holten & Buma Accountancy
accountant/eigenaar
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Pieter-Jan Postma (‘PJ’ voor 
vrienden, uit te spreken 
op z’n Engels) is een kind 
van het Sneekermeer. De 

nu 34-jarige Finn-stuurman nam 
al op zevenjarige leeftijd deel 
aan de Sneekweek, die werd en 
wordt gehouden in zijn ‘achter-
tuin’. Pieter-Jan – hij werd deze 
zomer Europees Finn-kampioen 
- groeide namelijk op in Terkaple. 
Nadat hij in zijn Optimist hard had 
getraind, besloot vader Jan hem 
in te schrijven voor de Sneekweek. 
Pieter-Jan herinnert zich dat goed. 
,,Het Sneekermeer was in mijn 
ogen een zee, een immens stuk 
water. Ik wist het te bedwingen, 
maar ik weet nog wat voor zoek-
tocht het was naar de boeien.’’

Als elfjarige veroverde hij zijn eer-
ste hoofdprijs. In de Optimist-B. 
,,Ik kan de spanning nog voelen. 
Ik won geen wedstrijd, maar voer 
met twee tweede en twee vierde 
plaatsen constant. Mijn ouders 
en mijn zussen Annegreet en 
Marieke waren net zo trots als ik. 
Zij hebben ook aan Sneekweken 
meegedaan en prijsjes gewon-
nen. Met mijn vader heb ik nog 
meegezeild in de Vrijheid 1496 
die hij zelf had gebouwd.’’

Als A-klasser won Pieter-Jan de 
Sneekweken van 1995 en 1996. 
,,Ik trainde al bijna dagelijks.’’ Hij 

won zilver op het WK Splash in 
2000, maar moest acht jaar wach-
ten op zijn vierde Sneekweek-ze-
ge. ,,Geen excuses. Je krijgt wat 
je toekomt. Anderen waren toen 
gewoon beter.’’ In 2004 won hij  in 
de Laser-A. ,,Die zege was me veel 
waard. Ik voer al 
een tijdje interna-
tionaal, maar het 
Sneekermeer is mijn 
thuiswater en de 
KWS mijn club. Dan 
wil je graag winnen.’’
 
Toen PJ internationaal 
ging varen, kon hij niet meer 
aan de Sneekweek meedoen. Dat 
op het Sneekermeer een goede 
basis was gelegd, blijkt wel uit de 
resultaten. Op het WK van 2007 
deed hij voor het eerst van zich 
spreken door zilver te winnen. 
Mede hierdoor werd hij benoemd 
tot Fries Sportman van het Jaar. 
,,Die prijs werd uitgereikt in het 
KWS-clubgebouw, dat vond ik 
echt schitterend.’’ 

In 2008 deed hij voor de eerste 
keer mee aan de Olympische 
Spelen. Hij bleef steken op de 
veertiende plaats. Vier jaar later 
eindigde Pieter-Jan – twee keer 
tweede van de wereld, twee keer 
winnaar van WK-brons – liefst tien 
plaatsen hoger, maar dat deed on-
gelooflijk pijn. Vierde…, dat doet 

op elk niveau pijn. Met één 
decimeter meer geluk 

had hij goud veroverd.

Wie weet krijgt Pieter-Jan het in 
Rio voor elkaar! Tijdens de Sneek-
week zullen veel zeilers en andere 
betrokkenen voor hem duimen. 
Daarna zal er ooit het moment  
komen dat hij een gooi gaat doen 
naar zijn vijfde Sneekweek-titel. 
,,Zeker weten! Ik laat het nooit 
los. De KWS is mijn club, hun 
sticker op mijn boot is me echt 
veel waard. Ik ben er trots op dat 
ik lid ben van een vereniging die 
in staat is een groot evenement 
als de Sneekweek vlekkeloos te 
organiseren.’’

Ook Marit Bouwmeester 
– twee keer wereldkam-
pioen in de Laser Radial, 

winnares van olympisch zilver en 
momenteel Europees kampioen 
-  koestert warme herinneringen 
aan de Sneekweek, die ze in 2002 
won in de Optimist-A. Haar broer 
Roelof (hij traint en coacht Marit) 
weet nog goed hoe het begon.  
 
,,We gingen altijd op vakantie 
naar het Sneekermeer. Mijn vader 
en opa voeren mee in de Valk. 
Toen we ze uitzwaaiden richting 

start kwamen de Optimisten voor-
bij. ‘Volgend jaar wil ik meedoen 
in zo’n ding’, zei ik. In 1995 debu-
teerde ik, het was onvergetelijk! 
Van de banenkaart snapte ik nog 
niet veel en net als je een mooie 
slag wilde maken, moest je uitwij-
ken voor een huurvalk of Duitse 
toerboot. Gelukkig voeren mijn 
ouders mee in de rubberboot. Zij 
zwaaiden met een fietsvlaggetje 
en wezen naar welke boei ik 
moest. Eerlijk gezegd ben ik wel 
bang geweest op dat grote meer.’’ 

Maar het winnen van prijzen 
maakte alles goed! Roelof (hij 
deed aan de Sneekweek mee in 
een Optimist, Laser en Splash) 
heeft zijn eerste dagprijs nog. 
,,Een lepeltje, daar ben ik super-
trots op. Het was toen best stoer 
om je dagprijs op te halen. Dan 
stond je in de rij voor de toren te 
wachten. Dat was helemaal niet 
erg, want dan kon iedereen zien 
dat je wat gewonnen had!’’

Ook de nu 28-jarige Marit werd 
tijdens haar eerste Sneekweek op 
koers gehouden door de fietsvlag-
getjes van pa en ma. ,,En daar kwa-
men de theorielessen van opa nog 
bij’’, lacht ze. ,,Ik luisterde goed, 
want pake had vaak meegedaan, 
dus moest hij er wel ontzettend 
veel van weten. Maar toen hij over 
‘trekwallen’ begon, snapte ik er 
weinig van. Ik weet ook nog dat ik 
vaak ruzie had met boei 5. Die ben 
ik meerdere keren vergeten!’’

Voor Marit was het belangrijk dat 
ze plezier had. ,,Wat dat betreft 
voelde ik me in de Sneekweek 
thuis. Alle prijzen zijn mooi, maar 
na de races was het ook altijd ge-
zellig. Ik ben op het Sneekermeer 
in het diepe gegooid, maar een 
betere basis voor mijn carrière 
had ik me niet kunnen wensen. 
Ik werk nu toe naar olympisch 
goud, maar ik schrijf me zeker nog 
een keer in voor de Sneekweek!’’

Van boei 5 naar wereldtop!
De	Sneekweek	is	voor	veel	zeilers	als	pindakaas:	
wie	is	er	niet	groot	mee	geworden?	‘Groot’	zijn	
zeker	Marit	Bouwmeester	en	Pieter-Jan	Postma	
geworden.	Als	de	Sneekweek	losbarst,	gaan	
deze	kopstukken	van	de	Nederlandse	zeiléquipe	
op	jacht	naar	olympisch	goud.	Dat	gehoopte	
succes	straalt	zeker	ook	af	op	de	Sneekweek,	 
de	bakermat	van	het	topzeilen!	

Marit Bouw-
meester: 
vroeger 

‘ruzie’ met 
boei 5, nu in 
de slag voor 

olympisch 
goud!

Pieter-Jan Postma zet alles opzij voor een olympische medaille, maar keert zeker terug in de Sneekweek!


