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Zekerheid voor de boeg
U kunt pas echt zorgeloos van uw schip genieten

als u daarvoor de beste verzekering heeft. Kuiper

heeft al zo’n 60 jaar ervaring in het verzekeren van

pleziervaartuigen en kent als geen ander de risico’s

die aan uw hobby verbonden zijn. Wilt u een 

passende offerte? Bel ons, of bezoek onze website

www.kuiperverzekeringen.nl

Postbus 116

8440 AC  Heerenveen 

Tel. (0513) 61 44 44

Fax (0513) 62 37 42

info@kuiperverzekeringen.nl

www.kuiperverzekeringen.nl

NVA LID 

Noordzeekotter 1200 OK
Jachtwerf: Brandsma Jachten Sneek.

Voorwoord Sneekweek 2009

Geachte Deelnemers,

Het is weer zover. De eerste week van augustus betekent Sneekweek en derhalve is het
Sneekermeer deze week zo’n beetje het centrum van het universum. Ieder jaar weer
een geweldige happening. Deze keer de vierenzeventigste. Dat betekent volgend jaar
een jubileum welke gepaard dient te gaan met festiviteiten zegt men.

Maar de Sneekweek is volgens mij ieder jaar al een feest op zich. Een feest dat we er
ieder jaar weer met z’n allen van maken. Ik heb het dan over deelnemers, vrijwilligers
en onze sponsoren. Vrolijke gezichten, want we zijn allemaal bezig met iets wat we
leuk vinden om te doen. Namelijk wedstrijdzeilen en het organiseren en begeleiden
hiervan.
Misschien is er eens iemand die niet helemaal tevreden is met een uitslag of het ver-
loop van een wedstrijd, maar gaandeweg de avond ziet diegene de betrekkelijkheid
hiervan vaak steeds scherper, zodat hij of zij de andere dag met of zonder een aspi-
rientje weer welgemoed aan de volgende wedstrijd begint.

Het wederzijds besef en begrip dat de deelnemers komen om te zeilen en dat het eve-
nement wordt georganiseerd door vrijwilligers, is erg belangrijk. Wat dit laatste betreft
heeft één onzer Panschippers, Lute Zwerver, ooit gezegd dat we te maken hebben met
een professionele organisatie die wordt bemand/bevrouwd door louter vrijwilligers.

De basiselementen voor onze vrijwilligers om dit te kunnen blijven doen zijn plezier en
voldoening. Deze beide elementen worden geput uit het prachtige schouwspel dat zich
op het water ontvouwd en de waardering van de deelnemers.

Ik wens u allen een plezierige en succesvolle Sneekweek 2009.

Jaitie Dijkstra
Voorzitter KWS



76

Bestuur:
J.J. Dijkstra, voorzitter
D. van der Zee, vice-voorzitter
P. Hibma, 1e penningmeester
K. Vreeling, 2e penningmeester
Mw. W. Tymstra, 1e secretaris
J. Dijkstra
Mw. D. de Groot-de Vries
W. ter Horst
Mw. L. Kolk
K. Otte
Mw. M Poiesz
B. Roman
Mw. T. Schuurmans
P. Simon
E. van der Sluis
M. Tromp
G.S. van der Werf

Organisatiecomité:
Dirk van der Zee (voorzitter)
Afke de Goede
Floortje de Vries
Gert-Henk Bakker
Jitske Dijkstra
Johan de Visser
Jos Spijkerman
Koen Vreeling
Natasja Kesteloo
Paul de Groot
Ymkje Otte

Organisatie 74e Sneekweek 2009
De Sneekweek wordt georganiseerd door de Koninklijke Watersportvereniging Sneek
(KWS), opgericht 1 juni 1851

Vlootvoogd:
De heer J.A. Jorritsma,
Commissaris der Koningin in de provincie Fryslân.

Erevoorzitters:
U. de Bruin
E.R. Koudenburg
H. Snoekc

Wedstrijdcomite, Jury en Rescue:
Zie bijlage D van de wedstrijdbepalingen

Overige ondersteuning Sneekweek;

Website:
Amerens Schurer
Gert-Henk Bakker
Inge Blauw

Automatisering:
Gert-Henk Bakker
Raymond Reekers

Kraanbediening:
Tonie Postma

Technische ondersteuning:
Ko Otte

Public Relations:
Gerlof vd Werf
Jan Kooistra

Clubroom:
Wiekie van der Sluis
Wiepie Dijkstra

Slotavond:
Folkert Poiesz (voorzitter)

Ereleden:
Mr. J. Brouwer
S. Jorna
Mr. R. Mulder

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



Opening
De officiële opening van de 74e Sneekweek zal plaatsvinden op vrijdag 31 juli 2009 om
21.00 uur op het stadhuis van de gemeente Sneek. Deze bijeenkomst is alleen toegan-
kelijk 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

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:

� GARAGEBEDRIJF
� AUTOVERHUUR
� SLEEPDIENST

SNEEK 0515 - 41 38 07
0515 - 41 31 23
www.bettensneek.nl
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Lokale Wedstrijdbepalingen
1 Organiserende Autoriteit
1.1. De Organiserende Autoriteit is de KoninklijkeWatersportvereniging 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
bijlagen 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 Wedstrijdcentrum is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0515-

415140.
3.3. De normale openingstijden zijn van 09.00 uur tot 18.00 uur.
3.4. Het officiële mededelingenbord bevindt zich aan de zijkant van het wedstrijd-

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

4.2. 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
6 t/m 15 alle nog niet gestarte wedstrijden in zowel de B-klasse als in de C-klas-
se worden uitgesteld. In afwijking van de Wedstrijdseinen RvW zal het waar-
schuwingssein niet eerder dan 30minuten nadat dit sein is weggenomen worden
gegeven.

4.3. In aanvulling op deWedstrijdseinen 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 niet meer op deze dag zullen worden verzeild.

4.4. In aanvulling op deWedstrijdseinen en regel 4 SWB (seinen op de wal) geldt dat,
indien vlag “N” boven ”B” wordt getoond, voor de klassennummers 6 t/m 15 alle
nog niet gestarte wedstrijden van deze dag in zowel de B- als de C-klasse niet
meer op deze dag zullen worden verzeild.

4.5. In aanvulling op deWedstrijdseinen 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 deWedstrijdseinen RvW zal het waar-
schuwingssein niet eerder dan 45minuten nadat dit sein is weggenomen worden
gegeven.

4.6. 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.

4.7. Op de laatste dag van het evenement zal iedere wedstrijd waarvoor het waar-
schuwingssein om 16.00 uur niet is gegeven niet meer worden verzeild. Dit wij-
zigt regel 5.4 SWB.

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

4.9. 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.

4.10. 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.

4.11. Indien op de deelnemerslijst (bijlage E) en/of op het Mededelingenbord bij de
betreffende klasse een wedstrijdteken staat aangegeven, dan moeten de deel-
nemers in deze klasse tijdens het wedstrijdzeilen een opvallend groen wed-
strijdteken op de aangegeven wijze voeren.

4.12. Voor de Splash- en Flashklasse geldt, dat indien er meer dan 50 deelnemers per
klasse ingeschreven zijn er kwalificatiewedstrijden gevaren kunnen worden. De
boten zijn dan, afhankelijk van de groep/subgroep waarin gestart wordt, her-
kenbaar aan linten welke bij de uitreiking van het programma zullen worden uit-
gereikt. Na afloop van de kwalificatiewedstrijden dienen de linten weer terugge-
bracht te worden bij het Wedstrijdcentrum.

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

het evenement deelnemen worden bij de programma-uitreiking een sticker van
de Hoofdsponsor van de Sneekweek uitgereikt. Deze sticker dient aan iedere
zijde van de romp geplakt te worden. De afstand van het voorste gedeelte van
de sticker tot aan het boegbeslag bedraagt ca. 10 cm terwijl de afstand van de
bovenkant van de sticker tot de dekrand eveneens ca. 10 cm bedraagt.

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 aan-
tal gestarte boten verminderd met één.
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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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6.4. De dagprijzen voor iedere klasse kunnen dagelijks vanaf 15.00 uur bij het
Wedstrijdcentrum worden afgehaald. Niet in ontvangst genomen dagprijzen
moeten uiterlijk de volgende dag worden afgehaald. Niet afgehaalde prijzen ver-
vallen daarna aan de KWS.

6.5. In alle klassen wordt over de totale wedstrijdserie één Hoofdprijs verzeild. De
Hoofdprijzen worden uitgereikt op donderdagavond om 20:00 uur in de feest-
tent.
DDee  pprriijjsswwiinnnnaaaarrss  ddiieenneenn  zziicchh  oopp  ddoonnddeerrddaagg  ddiirreecctt  nnaa  hhuunn  wweeddssttiijjdd  ooff  uuiitteerrlliijjkk
1155..0000  uuuurr  ttee  mmeellddeenn  bbiijj  hheett  wweeddssttrriijjddcceennttrruumm  vvaann  ddee  KKWWSS..

6.6. 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
verzeild onder Appendix D RvW en de aanvullende wedstrijdbepalingen, die
apart aan de deelnemers worden uitgereikt. Aanvullende reglementen Holland -
Friesland zijn op de achtergrond van toepassing. In geval van strijdigheid tussen
de wedstrijdbepalingen van de Sneekweek en de bijzondere wedstrijdbepalin-
gen voor de teamwedstrijden gelden de bijzondere wedstrijdbepalingen. 

14



Bijlage A: Het Wedstrijdgebied

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

A2 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 geldt als een hindernis in de zin van de
Definities RvW.

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 bord getoond in de kleur zwart voor de lange baan of een wit
bord met een rode cirkel 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 rrooddee  bbooeeiieenn voorzien van oonneevveenn  nnuummmmeerrss en

ggeellee  bbooeeiieenn voorzien van eevveenn  nnuummmmeerrss.
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 oonnggeennuummmmeerrddee  oorraannjjee  bbooeeiieenn.
B3.4 De finishlijn zal liggen tussen de twee gele merktekens voor het Wedstrijd -

centrum 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 ggrrooeennee 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.

B3.6 Als voor of op het voorbereidingssein van een klasse een gele-vlag wordt
getoond is het eerste merkteken een hele grote ggeellee  bbooeeii met nummer 0000 waar-
in eventueel toeschouwers of pers kunnen staan. Deze boei vervangt het eerste
merkteken van de aangegeven baan en dient in de plaats van dit eerste merkte-
ken aan dezelfde zijde gerond te worden.
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Bijlage C: Startprocedure en Startrooster

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

18

1 Laser / Laser Master 10.00
2 Flash 10.05
3 Olympiajol 10.10
4 Laser Radiaal 10.15

10.20
5 Splash A 10.25
6 Splash B 10.30
7 12-Voetsjol 10.35
8 Optimist A 10.40
9 Optimist B 10.45

10.50
10 Norlin 2.4 10.55
11 Larken 11.00
12 Flits A 11.05
13 Flits B 11.10
14 Flits C 11.15

11.20
15 Schakel A 11.25
16 Schakel B 11.30
17 Laser 2 11.35
18 Top 11.40
19 Vaurien 11.45

11.50

20 Valk A 11.55
21 Efsix 12.00
22 Randmeer groep 1 12.05
23 Randmeer groep 2 12.10

12.15
24 Valk B 12.20
25 16m2 groep 1 12.25
26 16m2 groep 2 12.30
27 Sailhorse 12.35

12.40
28 Spanker 12.45
29 G2 12.50
30 Vrijheid 12.55
31 Yngling 13.00
32 30 m2 13.05

13.10
33 Regenboog 13.15
34 22m2 13.20
35 Pampus groep 1 13.25
36 Pampus groep 2 13.30

KKllaasssseennnnrr KKllaassssee SSttaarrttttiijjdd KKllaasssseennnnrr KKllaassssee SSttaarrttttiijjdd
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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.

C1.2 Algemene Terugroep.
De nieuwe starttijd bij een algemene terugroep  is 5 minuten na de  ongeldig ver-
klaarde start. De startvolgorde, zoals aangegeven in Bijlage C1, zal altijd worden
gehandhaafd. 
Het neerhalen van vlag “W” voor de ongeldig verklaarde start geldt in dit geval
als nieuw visueel waarschuwingssein. De EV-wimpel wordt, tegelijk met het
nieuwe 1-minuutsein, neergehaald. Dit wijzigt regel 29.2 RvW en
Wedstrijdseinen RvW.

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

klassen over vier groepen verdeeld (subgroepen a, b, c en d).  De subgroepen 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, 16m2 & Pampus, eventueel
Splash.

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)
Johan de Visser (wedstrijdleider)
Afke de Goede  
Alet Doornbos 
Anita Hendriksma
Annemarie Schuurmans
Barbara Schreuder
Beer van Arem
Ben Overkamp
Bolinda de Jong
Cees Buitendijk 
Danjel Schurer 
Dina Schurer
Evert vd Sluis
Fronie de Bruin
Jan de Bruin
Jetty Poiesz
Jitske Dijkstra
Johan Schurer 
Jolanda Smit
Klaas Pieter Stoel
Lolkje Otte
Lute Zwerver 
Marga van Rij
Marijke vd Werf
Marjan Jaasma
Pier Sijbranda
Rinnie Boelsma
Tiety Miedema 
Trynke Schuurmans
Wiepie Tymstra

Protestcomité benoemd conform regel
89.2(b) RvW:
Jos Spijkerman (voorzitter)
Chris Burgers
Frank Koornstra 
Frans Gort
Hedwig Kuipers
Irene Wentink
Jet Vissia

Umpires bij teamwedstrijden:
Leo Pieter Stoel 
Angela van de Klooster 
Maarten van der Eijk
Malou van Veldhuizen 
Henk Plaatje 
Gerlof van Wieren 
JJ Korpershoek

Stand By:
Gerrit Abma
Arlette van Arem
Corrine van Arem
Jaques Bais
Laura van Bommel
David Dijkstra
Jaap Dijkstra
Jan Pieter Dijkstra
André Eefting
Germen Geertsma 
Chelita Nooitgedagt 
Sjoerd Nooitgedagt
Theo Otte
Ymke Otte
Sietse Rienstra
Steven Ruiter
Piet Simon
Willem Sminia

Wijzigingen in het wedstrijdcomité, het protestcomité en de umpires voorbehouden.
Het protestcomité kan in twee of meer sub-comités worden gesplitst.
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36 192760 cosi celeste kees kwaaitaal lelystad laser master
37 192976 pieter algra hilversum laser master
38 193540 - rené ganzevoort rutten laser master
39 193593 vie d'or marco bosma heemstede laser master
40 195275 steven schraffordt amersfoort laser master

Laser
-vervolg-�Klassennummer 1

LaL0 uur Starttijd 10.00 uur

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

Nr. Zeilnr. Scheepsnaam Naam Woonplaats Indeling

Klasse 
Laser�

22

1 50262 sjoerd van duijn delft laser standaard
2 149714 jaap delft laser standaard
3 150697 boatfly hubert ketelaar breda laser standaard
4 151546 easy blue alex slangen moordrecht laser standaard
5 154943 nn wouter duetz heemstede laser standaard
6 164922 huub lambriex elahuizen laser standaard
7 171680 nn rik wolters heemstede laser standaard
8 183283 jan p.kortekaas rotterdam laser standaard
9 184729 shock sebastian bosma heemstede laser standaard
10 184739 hielke dijkstra sneek laser standaard
11 189124 dirkjaap kooistra amsterdam laser standaard
12 176582 bas bleijs rosmalen laser standaard
13 187684 stephen haegens rockanje laser standaard
14 187689 remko haegens rockanje laser standaard
15 188582 mick kemmerling maastricht laser standaard
16 100994 flash back reinier steensma lelystad laser master
17 106967 dingetje bernard wijs amsterdam laser master
18 141509 fladde jan j. bakker sneek laser master
19 144706 henri muller raalte laser master
20 149476 jort schraffordt medemblik laser master
21 158246 dick loman amsterdam laser master
22 163768 minnekoos koos de vries dalfsen laser master
23 166656 erik roos loénga laser master
24 166690 pim brouwer amsterdam laser master
25 169888 de witte reus hartger heldoorn amstelveen laser master
26 171503 slomo niek v.d. tol de wilgen laser master
27 171509 comfortably numb ah jonker leeuwarden laser master
28 174414 paul de geus nederhorst den berg laser master
29 180603 huib-jan de boer bronnegerveen laser master
30 180996 favoriet jan makkinga heerenveen laser master
31 180999 j.r. smit rotterdam laser master
32 184744 pocus maarten van der spek utrecht laser master
33 185026 koen van esch sneek laser master
34 191138 zg62 martin pereboom zug, zwitserland laser master
35 192646 gertjan tissink terherne laser master

Nr. Zeilnr. Bootnaam Naam Woonplaats
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Klassennummer 3

Starttijd 10.10 uur

Geen wedstrijdteken

Nr. Zeilnr. Scheepsnaam Naam Woonplaats

Klasse 
Olympiajol�

1 383 pr van pollen tot kades peter van der meer sneek
2 398 hexa k. dijkstra oudehaske
3 401 es sipko visser ijsselstein
4 438 black magic jan van esseveld enschede
5 462 jappie hettinga sneek
6 486 't speeltje gerard bouma grou
7 503 white dove marten de groot leeuwarden
8 518 blind date luut de zee drachten
9 524 all-in feike hylarides maastricht
10 538 spinze henk smulders rosmalen
11 544 vergrijzing hans de haas oudega-w
12 550 gerard van lanschot sint michielsgestel
13 553 maxime ton op de weegh nieuwerkerk aan den ijssel
14 561 triple o klaas doevendans ijlst
15 562 - wessel kuik oudewater
16 576 schobbejak bech 's-hertogenbosch
17 578 freedom jacobus de vries heerenveen
18 584 gorejolus tjeerd de jong joure
19 585 touch j. hordijk spijk ( groningen )
20 595 frije fogel doeke zwart wergea
21 596 balletent jan van amerongen dronten
22 599 o-diezee bart de zee drachten
23 602 cocktail van der leden drachten
24 604 twenthe v joep ten brink 's-hertogenbosch
25 608 j a broersma dedemsvaart
26 609 valentijn erik jan mulder ijlst
27 615 bakboord s. bak groningen
28 623 gerben sikkema leeuwarden
29 628 oldenbeuving, b westerlee
30 630 hades 16 anton wachter leeuwarden
31 633 gavotte cor de jong havelte
32 637 johan a.visser echtenerbrug
33 642 shenqi harm nakken leeuwarden
34 645 team janjaap janjaap jubbega

Klassennummer 2

Starttijd 10.05 uur

Geen wedstrijdteken

Nr. Zeilnr. Scheepsnaam Naam Woonplaats

Klasse 
Flash�

1 619 tryntsje postma den hoorn texel
2 676 spooky casper van wijck krimpen a/d ijssel
3 761 posh willem overtoom oudega-w
4 770 henk feikens paterswolde
5 1420 raymond dagelet groningen
6 1679 carrera wietse de heer kropswolde
7 2080 skeetje marleen de boer sneek
8 2158 hieke pijlman st. nicolaasga
9 2373 odébéèliën berber de jong joure
10 2398 blom jildou f. hak groningen
11 2493 dolle dries brouwer-bergsma haren
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1 40 so what? joelle van der kamp wassenaar
2 59 splashtic gertrude korpershoek schiedam
3 208 lieke muller raalte
4 274 the heat is on marnix reijgersberg heeg
5 280 hulk redmer joustra heeg
6 445 heãh át de haag derk van der kamp wassenaar
7 450 pimmy muller raalte
8 649 joepie! klaas talsma heeg
9 675 amarens de boer vlissingen
10 1099 pooh pooh charlotte puister appingedam
11 1124 sympathy for the devil pieter poelman woubrugge
12 1157 j.m. van der torren rozendaal
13 1225 zomerblond sophie grove zeist
14 1237 1237 sanne meinsma heeg
15 1458 the woman in red nynke bootsma mierlo
16 1600 tynke halbertsma wilnis
17 1699 - sanne maring groningen
18 1728 jildou potma heeg
19 1729 manon jager heeg
20 1730 1730 cynthia van malsen heeg
21 1730 dirk deivlee ijlst
22 1734 wiét sierd gerritsma heeg
23 1777 rixt van der ende lemmer
24 1950 beckman lapré heeg
25 2087 erica jager heeg
26 2267 idefix yorick verzijden lelystad
27 2338 kwek steffens wouter velserbroek
28 2378 jelmer zittema grou
29 2403 liede lambriex elahuizen
30 2408 - niels kroneman dronten
31 2415 rommy kuperus workum
32 2453 hanna pot kampen
33 2470 coen lambriex elahuizen
34 2487 anne van dam voorburg
35 2495 - ilse ganzevoort rutten
36 2501 redmer de vries akkrum

Klassennummer 5

Starttijd 10.25 uur

Wedstrijdteken voorlijk grootzeil

Nr. Zeilnr. Scheepsnaam Naam Woonplaats

Klasse 
Splash A�

Klassennummer 4

Starttijd 10.15 uur

Geen wedstrijdteken

Nr. Zeilnr. Scheepsnaam Naam Woonplaats Indeling

Klasse 
Laser Radiaal�

1 126378 heleen wolters haarlem laser master radiaal
2 174404 heeroinne h.meindersma amsterdam laser master radiaal
3 180602 fris henk wittenberg oostzaan laser master radiaal
4 185153 coen van duijn rotterdam laser master radiaal
5 188013 diek duifhuis paterswolde laser master radiaal
6 189656 klavertje 4 h rijk scharnegoutum laser master radiaal
7 193540 rené ganzevoort rutten laser master radiaal
8 168931 loes van der voort rozendaal laser radiaal
9 182107 korné sweers elst laser radiaal
10 184742 rik van loo lelystad laser radiaal
11 150700 annechina de vries sneek laser radiaal
12 164928 fieke tissink terherne laser radiaal
13 168939 ester van kuffeler elahuizen laser radiaal
14 183451 - beatrijs verhoeven kampen laser radiaal
15 184741 rikst dijkstra sneek laser radiaal
16 191240 blackbird merel bij de leij leeuwarden laser radiaal
17 193541 lisanne parre houten laser radiaal

2726



Klassennummer 7

Starttijd 10.35 uur

Geen wedstrijdteken

Nr. Zeilnr. Scheepsnaam Naam Woonplaats

Klasse 
12 Voetsjol�

1 112 anneke dirk stolp amstelveen
2 307 lady hannelore piet velink heerenveen
3 315 jan doedel jan ven der wal sneek
4 349 oud hout koen schelling de kwakel
5 411 kaagbaby hans reyers epse
6 433 vsop hero nieveen indijk
7 453 willem de boer leeuwarden
8 468 piraat hans nieuwland velserbroek
9 470 karel de boer utrecht
10 558 tecumseh sjouke dijkstra mantgum
11 601 caprice sierk flisijn goutum
12 641 allee team vdlaan/klugkist leeuwarden
13 651 zwalker peter van den driesche santpoort-zuid
14 664 cederaal tom fick nieuwegein
15 674 gabber erik van der meer grou
16 742 de walvisch emiel westerhof sneek
17 756 otter ruurd cuperus sneek
18 766 b. brijder harlingen
19 773 ’t klinkje r. de jong wolvega
20 783 lytse tryntsje jos eringa sneek
21 786 argo hans van der kooy akkrum
22 788 tommelmantsje p.a.j. de boer joure
23 795 nutedop jan hak lemmer
24 800 tante bar jaap hoekstra amsterdam
25 814 vijftig team klugkist/vd laan leeuwarden
26 822 poask 12 koos kooistra akkrum
27 830 durk kooistra akkrum
28 831 ellert bert hamminga zwolle
29 839 elwood frans g. leicher hattem

H
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1 223 eva hageman zwolle
2 462 willemijn cuperus sneek
3 1008 lex de wolff arnhem
4 1021 maarten wijs amsterdam
5 1044 sascha richter lemmer
6 1137 aak anko scholtens hattem
7 1213 anne van der torren rozendaal
8 1346 6th gear stephanie bleijs rosmalen
9 1614 yldau van der ende lemmer
10 1673 marrit fokma grou
11 1911 yellow submarine tessa van den dool culemborg
12 1915 ronald wijs amsterdam
13 1957 robin berendschot gouda
14 1986 kevin grobben lelystad
15 2029 extreme esther van dijk amstelveen
16 2070 switch floris van der meer grou
17 2202 marlies grolle almere
18 2326 bleusbrothers max van keulen hengelo
19 2350 boto laura parre houten
20 2445 nn renske douma uitwellingerga
21 2446 nn coen douma uitwellingerga
22 2488 burghouwt hamont-achel

Klassennummer 6

Starttijd 10.30 uur

Wedstrijdteken achterlijk grootzeil

Nr. Zeilnr. Scheepsnaam Naam Woonplaats

Klasse 
Splash B�
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Klassennummer 9

Starttijd 10.45 uur

Wedstrijdteken: in het achterlijk van het grootzeil

Nr. Zeilnr. Scheepsnaam Naam Woonplaats

Klasse 
Optimist B�

1 5 willem gesink blaricum
2 7 erik gesink blaricum
3 33 milou bijsterbosch curacao / ned. antillen
4 1001 mario maurits van der tol de wilgen
5 1230 magic hanna rijk scharnegoutum
6 1686 see you later jelle van der duim den hoorn
7 1749 scipio cas van dongen abcoude
8 2318 floor loman amsterdam
9 2435 victory victor van der laan haarlem
10 2463 tuimelaar ties jansen elburg
11 2480 robin bonhof doornspijk
12 2507 speed king wouter vos zuidlaren
13 2552 little brave stan van otterloo hattem
14 2628 geen ilse zittema grou
15 2642 annita westerink elburg
16 2646 sailwout wouter van dam voorburg
17 2647 legolas willem nugteren grou
18 2648 razzle dazzle piethein kraan sneek
19 2687 scheurtanic emma pier hoofddorp
20 2702 ollie 2 steyn van driessel loosdrecht
21 2719 jolien gesink blaricum
22 2758 noctiluca skye tomie doerk wormer
23 2771 jelmer  velds almere
24 2772 dylan spelde maasdam
25 2780 - reinier de leeuw helmond
26 2805 jean marc plevier lelystad
27 2823 steven velds almere
28 2825 stephanie plevier lelystad
29 2867 douwe velds almere
30 2871 jeroenimo jeroen kampschreur leiderdorp
31 2872 spetter laila v.d. meer grou
32 2916 l.a. van der noord tynaarlo
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Klassennummer 8

Starttijd 10.40 uur

Wedstrijdteken: in het voorlijk van het grootzeil

Nr. Zeilnr. Scheepsnaam Naam Woonplaats

Klasse 
Optimist A�

1 0 demi sec demi andy v.d. meer grou
2 55 - jarrik bijsterbosch curacao / ned. antillen
3 2220 lucke luke simon kok utrecht
4 2268 waterdragon noor jaarsma hilversum
5 2295 katinka tuinstra utrecht
6 2361 storm pascal meijer breukelen
7 2375 ventura jeroen janissen haarlem
8 2454 nn julia wolters heemstede
9 2530 victory victor lap uitgeest
10 2600 white pearl sander van veldhuijsen bovenkarspel
11 2679 unlimited gabriel wempe wormer
12 2704 x-factor sietske bootsma mierlo
13 2712 ali anna froukje ganzevoort rutten
14 2713 veronique de by bennebroek
15 2724 shivam ramdas brouwershaven
16 2733 nn marijn wolters heemstede
17 2747 jeroen dubbeld midwoud
18 2765 grezy benjamin wempe wormer
19 2768 odie kevin bergers lelystad
20 2797 opwindend maarten berendschot gouda
21 2818 judith engberts kropswolde
22 2821 arjen feringa zuidbroek
23 2828 loes peet scheveningen
24 2836 schreurwater rick kampschreur leiderdorp
25 2837 optimuts renée kampschreur zoeterwoude
26 2841 michelle dubbeld midwoud
27 2859 x-stream joris van den bosch nes (boarnsterhim)
28 2868 pp plevier lelystad
29 2877 xander van beurden apeldoorn
30 2883 bart lambriex elahuizen
31 2885 joris latenstein van voorst voorhout
32 2889 - wouter sonnema delft
33 2896 catamaranna anna van der duim den hoorn
34 2898 shockwave martijn bosma heemstede
35 2902 rick spelde maasdam



Klassenummer 11

Starttijd 11.00 uur

Geen wedstrijdteken

Nr. Zeilnr. Bootnaam Naam Woonplaats

Klasse 
Lark�
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1 1 elizabeth m. van den berg leeuwarden
2 3 schrijvertje thijs de jong oosthem
3 17 slof kruijer jj siddeburen
4 80 allegro gerben de jong st.jacobiparochie
5 94 j. klaver leeuwarden
6 95 pehtjoen jan elzenga leeuwarden
7 96 jokeltje ale bok ysbrechtum
8 133 slobeend jaap de haas ijlst
9 137 donald duck p.koolschijn oentsjerk
10 139 jurjen th. de jong oosthem
11 140 juliana douwe jan de vries grou
12 141 frisia h.a. jonkers grou

Klassenummer 10

Starttijd 10.55 uur

Geen wedstrijdteken

Nr. Zeilnr. Bootnaam Naam Woonplaats

Klasse 
Norlin 2.4�

32

1 0 boot van edwin visser rutger lokin vlissingen
2 1 josper bouwer augustinusga
3 3 atalanta tineke floor groningen
4 4 foekie nico foekema sneek
5 7 keef hans van der kevie zuidbroek
6 8 jan haan groningen
7 10 m. vrancken eelde
8 14 cor de graaff enkhuizen
9 15 - bart desaunois grootebroek
10 17 h. bouman den haag
11 18 alva tom  meulenkamp leeuwarden
12 19 jasper zuidervaart haren
13 22 freya wieta jonker ijlst
14 24 grien nico nuijen lemmer
15 61 norlin 2.4 mk iii edwin visser enkhuizen

2 4
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Klassennummer 12

Starttijd 11.05 uur

Geen wedstrijdteken

Nr. Zeilnr. Scheepsnaam Naam Woonplaats

Klasse 
Flits A�

1 10 tiener jelle fokkema bathmen
2 47 fries briesje lysbet bonnema reduzum
3 216 jelmer rindert yntema ysbrechtum
4 484 m.i.a emma de jong akkrum
5 548 kilat548 jordi du bois sneek
6 797 roodrunner sietske doorenbos sneek
7 864 mooi man thom de haan sneek
8 959 ro ro rooie boot hymke veldhuis workum
9 984 snotaap fimme veldhuis workum
10 1006 flitskikker roelof drost akkrum
11 1097 chicken maarten smit ijlst
12 1101 zonnetje ilonka van der zee sneek
13 1108 boppeslach jorrit bonnema reduzum
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Klassennummer 13

Starttijd 11.10 uur

Wedstrijdteken in het voorlijk van het grootzeil

Nr. Zeilnr. Scheepsnaam Naam Woonplaats

Klasse 
Flits B�

1 854 keep smiling yvonne burgers parrega
2 888 888allemachtig femke spek gauw
3 991 puber grytsje de boer sneek
4 1013 gangmaker haike mulder ijlst
5 1045 okie dokie roelie kramer snikzwaag
6 1074 see you later noa bouwman sneek
7 1082 wybertje tim spek gauw
8 1086 flitser rick nakken leeuwarden
9 1102 high five steven sijperda ijlst
10 1103 dondersteen eric-jan westerhof sneek
11 1107 fireblade bart jonkman goingarijp

Centrale verwarming
Meet- en regeltechniek
Elektrotechniek
Gas,- Waterleiding
Sanitair en Dakbedekking

Installatiebedrijf OTTE B.V.

Edisonstraat 12
8606 JJ SNEEK
Telefoon (0515) 41 35 31 / 42 05 55
Telefax (0515) 42 45 07
E-mail info@otte-installatie.nl
Internet www@otte-installatie.nl
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Klassennummer 14

Starttijd 11.15 uur

Wedstrijdteken in het voorlijk van de fok

Nr. Zeilnr. Scheepsnaam Naam Woonplaats

Klasse 
Flits C�

1 18 hassebassie damy jansen foxhol
2 25 bliksem piebe hidde hofland sneek
3 206 harrewar britt visser workum
4 300 heidepyk jelle arnar de lange st. nicolaasga
5 791 strûzerke danielle nieveen indijk
6 822 bora bora jesse de jong joure
7 899 rakker helga drost akkrum
8 987 speedy marije kooistra oudega
9 1025 goudhaantje marrit jasper sneek
10 1029 knokkertje wisse faber sneek
11 1034 guppie peter de zee drachten
12 1044 kikker op moritz mulders woudsend
13 1089 eitje roza kooystra luinjeberd
14 1092 bikkel bas doorenbos sneek
15 1098 hi-bye suzanne lampe rijswijk
16 1111 4 eentjes mark woortmeijer woudsend

39

Klassennummer 15

Starttijd 11.25 uur

Wedstrijdteken in het voorlijk van het grootzeil

Nr. Zeilnr. Scheepsnaam Naam Woonplaats

Klasse 
Schakel A�

1 2188 zoeff thijs kort drachten
2 2200 lady in blue bouke lubach steenderen
3 2299 sweet need laurens hanselaar goingarijp
4 2396 abracadabra albertjan v.d. wal heerenveen
5 2420 super link joost hanselaar goingarijp
6 2437 dirk-jan korpershoek schiedam
7 2529 linkmiegel marjan de vries nijmegen
8 2531 carrera gijs faber drachten
9 2547 jelle timmer groningen
10 2556 lady-n r.damen eemnes
11 2558 blue pearl erwin de vries sneek
12 2588 next generation jurgen schildkamp sneek
13 2595 machoman b.v. pieter bonnema rotterdam
14 2596 lizard robbert bonnema joure
15 2598 bamm!! steven van der zee sneek
16 2602 karljoet egbert koning joure
17 2604 auke de jong akkrum
18 2607 geart jacob de jong akkrum
19 2613 erwin pol goutum
20 2620 zeekinkankonkliaantje www.hofstra-jachtbouw.nl oppenhuizen
21 2623 temptation paul dijkstra heerenveen
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Klassennummer 16

Starttijd 11.30 uur

Wedstrijdteken in het voorlijk van de fok

Nr. Zeilnr. Scheepsnaam Naam Woonplaats

Klasse 
Schakel B�

1 1954 habbekrats jan hielke van der meulen achlum
2 2005 - erik venneman drachten
3 2234 interceptor michiel de boer goingaryp
4 2287 spurt maayke postma beets
5 2349 black magic michiel mulder ijlst
6 2361 rasputin team lekkerbek leeuwarden
7 2373 tsunami paul bootsma leeuwarden
8 2374 link anne marthe van der bles groningen
9 2456 excalibur sten renema it heidenskip
10 2499 driuwfear f. kooyker gorredijk
11 2500 mooi nummer g. van der mei zeist
12 2506 stormchaser douwe bonnema reduzum
13 2511 double trouble jur munnik zoetermeer
14 2554 redwood jorrit van der veen ’s-hertogenbosch
15 2560 jeroen van der kraats enschede
16 2565 trottel sander wiersma schiedam
17 2611 pink ladies marcella bootsma leeuwarden
18 2616 playgirl simone rinckes sneek
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Klassennummer 17

Starttijd 11.35 uur

Geen wedstrijdteken

Nr. Zeilnr. Scheepsnaam Naam Woonplaats

Klasse 
Laser 2�

1 8475 1 johan meppelink lelystad
2 9203 peter kruse bochum (germany)
3 9277 freakout martijn rockx bergen op zoom
4 9701 pink pearl maarten bruijn sint michielsgestel
5 10512 valerija rogulenko witten
6 10610 susi ralf terheyden recklinghausen



Klassenummer 19

Starttijd 11.45 uur

Geen wedstrijdteken

Nr. Zeilnr. Bootnaam Naam Woonplaats

Klasse 
Vaurien�

43

1 35878 mi dushi elger de vries sneek
2 36065 missy's impossible marije pragt en rommy venema coevorden
3 36066 henk elard de vries sneek
4 36095 pink panther hella bouma offingawier
5 36198 jan deen joure
6 36270 martina en janine santpoort noord
7 36271 kuipersnautic.nl roelof kuipers sneek
8 36272 kuipersnautic.nl jelmer kuipers santpoort

42

Klassenummer 18

Starttijd 11.40 uur

Geen wedstrijdteken

Nr. Zeilnr. Scheepsnaam Naam Woonplaats

Klasse 
Top�

1 1 toppers heinze schuurman amsterdam
2 3 schollevaar arne schuurman zwolle
3 95 vermaeck pieter doldersum eelde
4 139 cede maiori j. beuving oude pekela
5 146 primrose dorianne schuurman nijmegen
6 234 non - stop johan prak scheemda
7 286 nixe iii jac de boer zwolle
8 320 sanssouci erik keulen valthe
9 352 gossi team van der land-verschoor breezand
10 356 soeverein anton lingbeek groningen
11 361 alfaer hans kamminga emmen
12 366 blesein guus van der bles zuidlaren
13 368 grundje richard bakker amsterdam
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Klassennummer 20

Starttijd 11.55 uur 

Wedstrijdteken: in het voorlijk van het grootzeil

Nr. Zeilnr. Scheepsnaam Naam Woonplaats

Klasse 
Valk A�

1 13 coppelstock sandra van riet voorschoten
2 45 list & bedrog team huisman/modderman anna paulowna
3 84 jozien john meeuwisse almere
4 99 riff raff hans-peter bootsma mierlo
5 241 barrel mark nauta groningen
6 321 hannah johann mast drachten
7 342 - ronald de vries bolsward
8 497 boemerang bauke wijbrandi leek
9 584 veni vidi vici tim jongepier uitgeest
10 641 robin maurice bos sneek
11 647 phoenix ed van dalen oosterbeek
12 745 never b clever team bakker/stoffels rotterdam
13 753 buzehappert team hette van der zwaag/ 

freark zandstra heemstede
14 757 no name joep sillen groningen
15 760 maersk koos timmenga onnen
16 799 prima donna henk nauta sneek
17 801 ie-fugel team kooistra oudega
18 805 sportwaves steven boersma sneek
19 809 de zwarte doos jacques van schie wassenaar
20 835 argo r.a wester grou

Klassennummer 21

Starttijd 12.00  uur

Geen wedstrijdteken

Nr. Zeilnr. Scheepsnaam Naam Woonplaats

Klasse 
Efsix�

1 1408 buizer daan richter lemmer
2 1421 oehoe! m. korving den haag
3 1493 nieboer dordrecht
4 2018 non plus ultra jan ligthart ede
5 2044 landslide richard rijkers soest
6 2053 bourgondiér j.g.m. de bruijn de lutte
7 2063 black pearl stephen van dijk tienhoven
8 2103 geelonthouder team klawer enschede
9 2104 pinkytoy jeroen meijer utrecht

JACHTBOUW
BOELSMA
SPECIALIST IN HOUTEPOXY
� nieuwbouw wedstrijdschepen
� reparatie en onderhoud
� gelamineerde rondhouten
� stalling en kranen van schepen
� deskundig advies epoxybehandeling
� verkoop SP-epoxy

SPSystemsHendrik Bulthuisweg 7
8606 KB Sneek
Tel.: (0515) 43 38 40 
Mobiel: 06 - 57 43 41 23
Fax: (0515) 43 38 21



36 1 naviculaar karin van der wiel dordrecht d
37 463 black jack dennis bos brielle d
38 579 waterproof harm raijmans haarlem d
39 595 beneventum jeannette ritchi-hofland sneek d
40 670 aquavite auke de jong heeg d
41 677 boreas robin hoytema 

van konijnenburg naarden d
42 718 koerswinst fred dankers bussum d
43 739 de markiezin 

van toer la toer frans göbel aalsmeer d
44 775 tintin klaas-jan rozema sloten d
45 818 wetterhoun andré de jong arnhem d
46 1037 waarlampke wouter bleckman eernewoude d
47 1052 a henk plaatje bunnik d

47

Wedstrijdteken: Groep 1 in het voorlijk van het grootzeil
Groep 2 in het voorlijk van de fok

Nr. Zeilnr. Scheepsnaam Naam Woonplaats Indeling

Klasse 
Randmeer�

46

1 85 seven-in diederic klapwijk wageningen a
2 455 vier en met zijn vijfen geert pieter vermeulen sneek a
3 545 vierfliet jeroen gijzen oosterhout a
4 685 six beaufort jasper straver utrecht a
5 750 motivation peter sluiter arnhem a
6 768 michiel de ruyter indijk a
7 936 dobby leo smeele huizen a
8 946 jaap de vries gouda a
9 1003 pollewop c.h.e. stam herwen a
10 1029 the rose rob stavenuiter anna paulowna a
11 1061 elizabeth roel van olst weesp a
12 1070 burghouwt hamont-achel a
13 555 peter van den hoek velp b
14 558 hanabi jan visser indijk b
15 566 mar-kant paulien konijnendijk utrecht b
16 766 cdr 't hart eric goedel den helder b
17 839 spetter fw van alphen capelle aan de ijssel b
18 840 true blue bart salemans terherne b
19 895 de optimist alex nederlof zevenhuizen b
20 926 famke dirk lodewijk nijeveen b
21 969 ms bojangles team ruigrok son b
22 1020 krekt oars fokke van der meer heech b
23 1041 grauwe gans johan pel amstelveen b
24 164 avantgarde derek sietses boelenslaan c
25 637 waterdrager mathijs van de griendt hilversum c
26 640 bella barca s. de clercq zeist c
27 649 de noorman erik kroon sneek c
28 680 griis johan en eesge hoekstra wieringerwerf c
29 900 de roode looper paul knoop huizen c
30 939 jolly geert wijma haarlem c
31 1024 zinderend frank driessen tienhoven c
32 1026 mi dushi n. overbeeke zevenhuizen c
33 1030 only time will tell wouter van der gronden voorburg c
34 1075 ruimte wim van dam voorburg c
35 1080 team boosma sneek c

Nr. Zeilnr. Scheepsnaam Naam Woonplaats Indeling

Randmeer
-vervolg-�

Klassennr. 22 groep 1
Klassennr. 23 groep 2

Starttijd 12.05 uur
Starttijd 12.10 uur
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Klassennummer 24

Starttijd 12.20 uur

Wedstrijdteken: in het voorlijk van de fok

Nr. Zeilnr. Scheepsnaam Naam Woonplaats

Klasse 
Valk B�

1 157 endurance sietse de vries grou
2 192 m van der laan haarlem
3 260 fflow team de wolff / munnik arnhem
4 292 doordrijver lex keller hoogmade
5 370 j.m. van der torren rozendaal
6 397 ’d oude schuil team hoogenboom / de haas kaag
7 426 dames jansen team de boer lemmer
8 503 alkyone jan herman mogendorff enschede
9 515 noewageseffe john schrooth meerssen
10 525 blauwe wikel john van der wal bergambacht
11 528 eigen houtje ton van bruinessen aardenburg
12 545 the fox ronald vos bleiswijk
13 689 vrijheid aafke keizer amsterdam
14 712 touché b.j. mink grou
15 728 eternal flame gebr. westerhuis ureterp
16 747 cheetah t. schuurmans sneek
17 758 meester prikkebeen ronald van asselt kaag
18 770 taco hofman heerenveen
19 775 bolestien eline middelburg voorburg
20 776 catharina team hofstra sneek
21 791 talentenjacht karel meijdam koudum
22 798 stormvogel feitsma grou
23 810 minent j.a. dopstra marum
24 814 piet been team van ruiten kaag
25 825 dondersteen pieter van der veen almelo
26 836 johlin thom van veenendaal nijmegen
27 838 h.j. bijl koudum

48

Wedstrijdteken: Groep 1 in het voorlijk van het grootzeil
Groep 2 in het voorlijk van de fok

Nr. Zeilnr. Scheepsnaam Naam Woonplaats Indeling

Klasse 
16 M2�

1 955 somero ellen koopmans amsterdam A
2 3429 simmerwille j. hingst joure A
3 3623 hekkensluiter j.t. hageman zwolle A
4 4077 anko john modderman sneek A
5 4218 twirre hendrik numan sneek A
6 4283 marblom team tjerkstra-pronk sneek A
7 4306 brammetje a.m. schoonderwoerd gouda A
8 4325 triade wietse cuperus sneek A
9 4338 sieka jwr. siebrand kampen A
10 4353 atalanta jan andringa joure A
11 4373 broker jan heida heeg A
12 4429 paulus mooyman hilversum A
13 4290 matzu-matzu d schouwstra akkrum A
14 2500 downwind harry gierveld aadorp B
15 3510 komeet daan vergunst warten B
16 3697 spitfire pieter tjeerdsma oudega B
17 4115 waerlamke lammers vught B
18 4242 three waves wolter rijks groningen B
19 4287 ljurk baint kramer snikzwaag B
20 4307 eleanor klaas en jappie sneek B
21 4327 cinnamon girl harmen bouwstra lelystad B
22 4346 hazze pyt zwart wergea B
23 4357 spirit of blacklock gerben spaargaren den haag B
24 4374 tradition hobbeling jw wezep B
25 4444 poask14 arjen kort groningen B
26 4323 parelnootje edwin van der pol amsterdam B
27 2875 windekind bauke ijntema heerenveen C
28 3516 joge g.t. harder lemmer C
29 3841 aquila jurrien assendorp graft C
30 4124 takkenbos andries de vries sneek C
31 4244 gipsy moth jasper rijks groningen C
32 4296 ofbliuw albert visser sneek C
33 4316 doorzetter sjoerd ooms hilversum C
34 4328 obsession wiebe kort drachten C
35 4347 zeehond jan van overhagen utrecht C
36 4354 vlecke wim wind siddeburen C
37 4360 in de clit wouter van catz gouda C
38 4376 jantje prik j.g. dijkstra belt-schutsloot C
39 4204 lust for life th. de haan sneek C

Klassennr. 25 groep 1
Klassennr. 26 groep 2
Starttijd 12.25 uur
Starttijd 12.30 uur
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40 3417 challenge ewout baerveldt rotterdam D
41 3540 sidney van dijk heerenveen D
42 3901 furie klaas bood terherne D
43 4149 poolster diane en paul de Groot sneek D
44 4274 doordouwer chantal nieuwland leeuwarden D
45 4302 alla breve jan van der meer boelenslaan D
46 4320 siemen talman joure D
47 4335 jitrus henk hofstra grou D
48 4350 wynsliner catrienus de jong terherne D
49 4370 mirakel emmo venema grou D
50 4425 eucalypta leonie mooyman hilversum D

Nr. Zeilnr. Scheepsnaam Naam Woonplaats Indeling

16 M2
-vervolg-� Klassennummer 27

Starttijd 12.35 uur

Geen wedstrijdteken

Nr. Zeilnr. Scheepsnaam Naam Woonplaats

Klasse 
Sailhorse�

1 2360 dolphin pieter wijnhoud groningen
2 2362 krelis harold wagenaar amsterdam
3 2364 wings henk van dijk geldrop
4 2368 big deal bruno van der heide leeuwarden
5 2391 charlotte b. van dijk eindhoven
6 2396 ulli inken greisner potsdam
7 2500 barrebies eddy dijkstra drachten
8 2503 magic horse ton bouchier garmerwolde
9 2509 sphinx f. koopman vries
10 2510 flash anno van der heide midwolde
11 2517 cheeky venture wouter van der kaaij utrecht
12 2520 blauwlap wim verhallen culemborg
13 2523 quicksilver wouter slob indijk
14 2526 coocaburra jan goris brasschaat belgie
15 2532 papillon hans brink haren
16 2533 mirage joop bosland putten
17 2550 pegasus koen pepping vries
18 2575 pas de deux han van der hoeven haren
19 2591 wish lau koop rheden
20 2595 helter skelter hans keulen koudum
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Klassennummer 28

Starttijd 12.45 uur

Geen wedstrijdteken

Nr. Zeilnr. Scheepsnaam Naam Woonplaats

Klasse 
Spanker�

1 1 ties van bruinessen delft
2 22 it takes 2, 2 tango jim horrevoets sneek
3 105 lif toon braam groningen
4 703 spankert s.j. ennenga zierikzee
5 846 frysk en frij gerben gerbrandy gau
6 862 snowgoose h. buurman teteringen
7 883 jatje egbert verweij amsterdam
8 912 ids dijkstra utrecht
9 925 nine to five shift ronald brunt sneek
10 943 wizard john leewis duiven
11 947 simply red 2 herman van maurik nieuw-lekkerland
12 948 c. woudsma krommenie
13 957 - sjoerd de haas nijmegen
14 958 koen de smedt amsterdam
15 959 eclipse t. meursing sneek
16 964 uut grunn yntje de vries zevenhuizen
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Klassennummer 29

Starttijd 12.50 uur

Geen wedstrijdteken

Nr. Zeilnr. Scheepsnaam Naam Woonplaats

Klasse 
G2 �

1 1 g een team de jong -veldhoen oud alblas
2 10 ruud klaare leersum
3 12 cullinan i edward asscher amsterdam
4 13 vieren robin heijkoop dronten
5 22 schicht jos snijders blok & emiliek baljet sneek
6 23 hilde dirk rinckes sneek
7 28 tip top allard sijperda oudega (wymbr.)
8 31 jan roel knuppe voorhout
9 33 wietse dusseldorp sneek
10 35 b&w team arno brok en tom metz sneek



1 13 vrijdag wouter boekel scharnegoutum
2 419 wijma / smulders alkmaar
3 772 thomas mohren bennekom
4 838 alie eize de vries stavoren
5 1079 lefteria peyo van dam terherne
6 1093 ut 'e wei betty gietema scharnegoutum
7 1113 krakepit wijnands / van veen den bosch
8 1126 no stress michiel nijhof arnhem
9 1237 red cedertje coos verweij amsterdam
10 1337 breezer petra hofstra gorredijk
11 1414 astarte j.p.f. feenstra den haag
12 1545 dad's insomnia jan bijlard loosdrecht
13 1559 fair lady riekele helfferich terwispel
14 1563 't ken net ewout tesselaar alkmaar
15 1565 opnij rob van der haar sneek

55

Klassennummer 30

Starttijd 12.55 uur

Geen wedstrijdteken

Nr. Zeilnr. Scheepsnaam Naam Woonplaats

Klasse 
Vrijheid� Klassennummer 31

Starttijd 13.00 uur

Geen wedstrijdteken

Nr. Zeilnr. Scheepsnaam Naam Woonplaats

Klasse 
Yngling�

1 3 zuipschuit arjen de jong grouw
2 184 milou dankers bussum
3 251 aquila karin goedemoed landsmeer
4 301 jelte de jong joure
5 306 raborust fetze gaastra scharnegoutum
6 308 saga jf nooitgedagt sneek
7 320 rigging marcel de jong sneek
8 324 flex christiaan tromp warmond
9 346 marcella pel amsterdam
10 351 hylke boersma woudsend
11 355 onno yntema ysbrechtum

54
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Klassennummer 33

Starttijd 13.15 uur

Geen wedstrijdteken

Nr. Zeilnr. Scheepsnaam Naam Woonplaats

Klasse 
Regenboog�

1 7 windekind peter hoogendam loenen a/d vecht
2 17 maas henk bergsma loosdrecht
3 18 wilskracht maurice schonk sneek
4 37 de wilde rakker peter schuil sneek
5 38 boogschutter douwe zwart goutum
6 45 halve maen eric kampschreur leiden
7 68 buiserd r.j.a. collet hengelo ov
8 77 iris lex v.drooge terzool
9 78 stars in heaven erik koekoek loosdrecht
10 83 soulmate bram pasma drachten
11 84 hindeloopen 84 dirk blom hindeloopen
12 86 de zaan i.e. poelman woubrugge
13 88 de steur jilko andringa naarden
14 91 tridente d'oro franklin la grouw ilpendam
15 94 friesland theo de vries ijlst
16 100 overd'100 arjen snoekc groningen
17 103 aqua musica gerrit ruijs naarden
18 111 drie eentjes erik hermans zaandam
19 116 drie stuur kees barnhard leimuiden
20 117 lady ann k.r. plaatje goingarijp
21 118 Wissi Wossi roelf otto giekerk
22 123 goudhaantje steven bakker enspijk
23 127 team oak jasper van eijk warmond
24 128 cees bert zonjee uigeest
25 130 froukje harry amsterdam sneek
26 131 maximum max blom sr. wassenaar
27 134 solitaire boris bayer wassenaar
28 136 anne tjerk feenstra brielle
29 140 stars $ stripes michael de kraa scheveningen
30 142 mr boog ruurd veldhuis kuinre
31 144 my trust mark neeleman reeuwijk
32 145 black pearl maarten morsman enschede
33 148 brave furie leo hartman warmond
34 149 knorr dãr peter peet scheveningen
35 152 aalst jan van staveren leimuiden
36 153 de bruine rotterdammer manfred van munster bergschenhoek
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Klassennummer 32

Starttijd 13.05 uur

Geen wedstrijdteken

Nr. Zeilnr. Scheepsnaam Naam Woonplaats

Klasse 
30 M2 �

1 2 carmen tjeerd kolk franeker
2 4 stein wilfred pol molenend
3 5 sperwer johan schootstra leeuwarden
4 7 rietvink martin bij de leij leeuwarden
5 9 rimi dirk jouke de vries groningen
6 13 piranha pieter tuinstra sneek
7 15 twinkle harm bruinsma leeuwarden
8 17 forel jelly de vries-tuinstra uitwellingerga
9 18 hjeljoen johan geveke grou
10 24 de dobber f.h. van der zee amsterdam
11 25 windekind jan lubbert bos drachten
12 29 wynsang jan van ooijen asperen
13 35 emma dirk bootsma leeuwarden
14 36 sophia s.j. wiersma hempens
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Klassennummer 34

Starttijd 13.20  uur

Geen wedstrijdteken

Nr. Zeilnr. Scheepsnaam Naam Woonplaats

Klasse 
22M2 �

1 29 najade arno feenstra den haag
2 39 flying dutchman edo van der velde leeuwarden
3 44 tinkerbell jan s. van der veen leeuwarden
4 63 porto alegre reinder  h schaap den haag
5 67 doevedanser bouwe bouma emst
6 70 windroos jeroen van der wind arnhem
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38 18 barrel peter j. de vries sneek D
39 44 weerhaan wiebe van der pol leeuwarden D
40 57 weerhaan jan eisma koudum D
41 101 wynfear hans van rij uitwellingerga D
42 187 nehalennia dieuwe dijkstra goingarijp D
43 284 heer vosch arjan vos amsterdam D
44 308 black-out jelle zwart sneek D
45 318 gearwurking wijt struiksma sneek D
46 331 kolibri cees van grieken rijnsaterwoude D
47 359 simon de danser rob franken wormer D
48 368 peter eiling zaandam D
49 416 poask11 harry kort lelystad D
50 429 zuiderwindlelie jan schouten zaltbommel D

Nr. Zeilnr. Scheepsnaam Naam Woonplaats Indeling

Pampus
-vervolg-�

6160

Wedstrijdteken: Groep 1 in het voorlijk van het grootzeil
Groep 2 in het voorlijk van de fok

Nr. Zeilnr. Scheepsnaam Naam Woonplaats Indeling

Klasse 
Pampus�

1 4 zefier thom dijksman bilthoven A
2 26 golfzang g.a. salverda ijlst A
3 65 smelleken marieke en runo sneek A
4 127 hessel douma wijckel A
5 189 goudhaantje m. van slobbe rotterdam A
6 260 rederijker henk keuning terherne A
7 334 nike II fred de groot ekeren/antwerpen A
8 340 troef j folkertsma sint nicolaasga A
9 363 altior henk greydanus sneek A
10 421 nyn jan p. eringa offingawier A
11 447 kemphaan frank van der stok zeist A
12 448 spaarne team hans rietdijk/nico schön aerdenhout A
13 453 eressa rienk alberda sneek A
14 170 inktvis erik groeneveld / sander paas midlaren B
15 230 wetterblom d. blom beetsterzwaag B
16 338 elegance anton hassing giethoorn B
17 358 houten klaas pim vermeulen beetsterzwaag B
18 372 den deerne onno zweep sneek B
19 381 jan auke eringa sneek B
20 382 maitresse tjeerd van der zee sneek B
21 403 helleveeg bart brijder uitwellingerga B
22 415 don quichot marcel van baalen voorschoten B
23 418 concorde jan de boer grou B
24 419 theuntje betting bakker bergen B
25 432 halfje bruin rob de bruin amsterdam B
26 33 gabri-elle jan busbroek wanneperveen C
27 108 bliksem quintus lampe sneek C
28 225 hazze ruud tolman uitwellingerga C
29 304 gladjanus wytze boomsma lelystad C
30 306 need siebrand deen joure C
31 357 kwajongen p. bournas hilversum C
32 386 klarrissa jeroen de groot foxhol C
33 402 maestro ko otte sneek C
34 404 opwinding bart meyers keerbergen C
35 426 schuimer ben van de bosch amsterdam C
36 436 snaar aai schaberg den haag C
37 450 maatjes edo bakker amsterdam C

Klassennr. 35 groep 1
Klassennr. 36 groep 2
Starttijd 13.25 uur
Starttijd 13.30 uur
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U leest het goed. Pampus 75 jaar jong.
Hoe kan dat? Als je met je tijd mee gaat,
gaat dat bijna vanzelf. Let wel; bijna.
Want dat gaat alleen als je er wat voor
doet. En daar staat de Pampusclub voor.
Enthousiaste zeilers die niet wars zijn
van moderne ontwikkelingen maar ook
oog houden voor het originele. En zo kon
het zijn dat in juni van dit jaar 108 pam-
pussen deelnamen aan een uniek festijn.
Begon het met de doop en tewaterlating
van drie gloed- nieuwe boten, gevolgd
door de eerste Wereldkampioen -
schappen sprint. Op zaterdag een spette-
rend diner voor 288 man  waar we twee
nieuwe ereleden mochten verwelkomen
in de personen van Sandra Dijksman en
Wyt Struiksma.. En we sloten af met ons
klasse evenement wat gewonnen werd

door Jeroen de Groot met Abeln de Jong.
En nu heeft “Sneek” de Pampus ook nog
eens middelpunt gemaakt van haar
ongeëvenaard evenement De Sneek -
week. Te veel hulde? Helemaal niet. De
boot verdient het.
Wat zullen zij, bij de opening van De
Sneekweek, trots staan te schitteren in
de tuin van het stadhuis. Vijf  fraaie pam-
pussen als ode aan de ontwerpers van
toen, de heren W. en G. de Vries Lentsch,
die het ontwerp 75 jaar geleden maakten
en er direct ook zo’n 30 van bouwden. En
het is de kracht van de klasse dat die eer-
ste boten  nu nog steeds in de voorste
gelederen meestrijden. Met vaak jeugdi-
gen aan de helmstok. Dat is wat onze
klasse ook zo bijzonder maakt. Jong en
oud ( en oud olympiërs) varen er met

evenveel plezier in. Felle wedstrijden op
het water en veel vrolijkheid op de wal.
Heel wat vriendschappen zijn ontstaan
door die gedeelde liefde voor het schip.
U leest het allemaal in ons fraaie lus-
trumboek te bestellen via onze website
www. Pampusclub.nl onder Lustrum -
boek. Daarin o.m. over ons erelid Piet
Soepboer “De Bruggenbouwer” en Piet
Boelsma “Vlootvoogd van het Noorden”
die er voor zorgden dat hoe langer hoe
meer Friezen naar Holland kwamen en

andersom. Nu zijn er vele enthousiaste-
lingen die met het bootje achter de auto
de vele wedstrijd wateren bezoeken.
Mag ik daarom de hoop uitspreken dat
ook dit jaar weer velen naar Sneek zullen
komen om er met elkaar weer een groots
festijn van te maken Aan Sneek zal het
niet liggen en zeker ook niet aan onze 75-
jarige!

Wilfred Stutterheim
Voorzitter Pampusclub

75  PAMPUS  75



Bij de wedstrijdzeilers heeft de
Randmeerklasse nauwelijks meer een
introductie nodig. Al bijna een halve eeuw
is deze boot een bekende verschijning op
de wedstrijdwateren. En nog steeds is de
Randmeer een van de populairste kielbo-
ten en zonder twijfel de grootste drie-
mansklasse.
Wat niet iedereen weet is, dat de
Randmeer wellicht de wedstrijdboot is
met de grootste variaties op optisch
gebied. Ook het interieur kent een enorme
verscheidenheid aan mogelijkheden.
Maar het klinkt tegenstrijdig: er bestaat
geen wedstrijdboot die de naam “een-
heidsklasse” zoveel eer aan doet.

Het “oermodel” luistert (niet geheel toe-
vallig) naar de typeaanduiding “classic”.
Deze Randmeer heeft een diepe kuip en is
afgewerkt met “scheepse” houten kast-
jes, spanten en houten zitbanken maken
het varen extra comfortabel. De jongere
broer van deze boot heet: “Randmeer
Advance”. Geen splinter hout meer te
bekennen, hooguit het roer en de helm-
stok. Een ondiepe zelflozende kuip maakt
dit type tot een modern, onderhoudsarm
zeiljacht. Een variant hierop is de Limited
Edition, die een unieke kleurstelling heeft
en enkele extra standaard snufjes.
Vorig jaar is de Advance 2008 gelanceerd.
Moderne opbergvakken onder het dek,
een gestroomlijnder dekplan, beslag, dat
in het dek wegzakt als je het niet nodig
hebt, zodat er geen lijnen of kledingsstuk-
ken achter kunnen blijven haken zijn de
belangrijkste karaktertrekken.
Hoezo dan zo’n extreme eenheidsklasse,
als er zoveel keuze is? De Randmeer is
wellicht de enige klasse in ons land, waar
alle rompen uit dezelfde mal afkomstig
zijn. Alle kielen komen van dezelfde mal.
Alle boten hebben een kiel/midzwaard -

constructie: het midzwaard kan worden
opgehaald in de kiel, waardoor de kuip
geen hinder heeft van een zwaardkast en
de diepgang variabel is. Zeilplan, roer en
alle andere snelheidsbepalende- en zeil-
technische aspecten zijn eveneens van de
verschillende typen 100% identiek.
Kortom: de beste zeilers winnen de race.
Dat laatste blijkt ook wel uit het feit, dat
de kampioenschappen beurtelings wor-
den gewonnen door classics, limited edi-
tions en advances. Zelfs boten uit de
zeventiger jaren zeilen nog mee in de kop-
groep en winnen nog regelmatig kam-
pioenswedstrijden. Doordat de boten wei-
nig of niets aan elkaar onderdoen zijn het
de zeilers, die de strijd beslissen. De kop-
groep bestaat uit ca 15 boten, maar ook de
subtop is breed. Dat maakt de Randmeer
ook tot een verantwoorde, waardevaste
investering. Een oude(re) Randmeer
brengt op de tweedehandsmarkt (mits
goed onderhouden) nog steeds meer op,
dan dat hij nieuw heeft gekost.
Tot slot bestaat er een Randmeer Touring.
Zoals de naam al aanduidt een toerversie
zonder wedstrijdaspiratie. Zeer ruime
kuip. Lange, ondiepe kiel, doorgestoken
roer, veel bergruimte en veel comfort.
Alle typen en veel meer wetenswaardighe-
den kunt u uitgebreid bekijken op de site
van de 45 jarige Randmeer Klasse
Organisatie (www.rko.nl). Hier vindt u ook
de weg naar bestuursleden en anderen,
die u graag verder wegwijs maken in de
wereld van een van de modernste klassen:
de bijna 50-jaar oude Randmeer. Of neem
een kijkje bij een van de evenementen.
Met name de jaarlijkse kampioenswed-
strijden en de sneekweek tellen gemid-
deld 40 tot 50 deelnemers, die belangstel-
lenden graag hun boot tonen en alle nodi-
ge informatie kunnen verschaffen.
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EEN HALVE EEUW RANDMEER

Met de juiste jachthypotheek kunt u uw droom verwezenlijken. Als specialist in watersport

hebben wij alle mogelijkheden in huis. Goede contacten met diverse banken stellen ons in

staat snel en flexibel te handelen. En dat is prettig. Niet alleen voor u, maar ook voor de 

verkopende werf of makelaar.

Kuiper Yacht Insurance & Finance maakt het u gemakkelijk. Het gehele traject loopt via één

adres: de hypotheek, de kadastrale registratie, de taxatie, de eventuele overlijdensrisico-

verzekering, de notariële afhandeling én de bootverzekering.

Makkelijk toch?

Jachthypotheek nodig?
Kuiper maakt het u gemakkelijk!

Postbus 116

8440 AC  Heerenveen 

Tel. (0513) 61 44 44

Fax (0513) 62 37 42

info@kuiperverzekeringen.nl

www.kuiperverzekeringen.nl

NVA LID 

Bénéteau Oceanis Clipper 323
Dealer: Nautisch Kwartier Stavoren



PPooiieesszz--BBoooott
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. 
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.

BBeewwaakkiinngg
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 calamitei-
ten is de dienst bereikbaar via telefoonnummer:

00551155--555588119966  ooff  0066--2200996699775533

KKaammppeerreenn
Uitsluitend aan wedstrijdzeilers wordt de gelegenheid gegeven om te kamperen op het Kolmeersland
tegen een redelijke vergoeding. Hier is sanitaire accommodatie aanwezig.
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 gelegenheid voor aanleg van schepen. 
In de jachthavens Domp I en II te Sneek zijn volledig geoutilleerde kampeergelegenheden.
Voor reserveringen: 

ddee  PPootttteenn::  00551155--441155220022,,  
DDee  DDoommpp::  00551155--441122555599//441122776677,,  
PPaavviilljjooeenn  SSnneeeekkeerrmmeeeerr::  00551155--441133995555..

TTrraaiilleerrhheelllliinnggeenn  eenn  kkrraanneenn
De KWS heeft de beschikking over een eigen kraan en trailerhelling nabij het Sneekermeer.
Deelnemers aan de Sneekweek 2009 kunnen, tegen contante betaling van € 12,50 per boot  (in- en
uittakelen), gebruik maken van deze kraan. Gebruik van de trailerhelling is gratis. Bij afwezigheid van
de kraanbeheerder, de heer T. Postma, is 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 gelegenheid
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).

OOvveerriiggee  ppllaaaattsseenn  vvoooorr  hheett  ttee  wwaatteerr  llaatteenn  vvaann  sscchheeppeenn::
Jachthaven De Domp I te Sneek (Trailerhelling) tel: 0515-412559
Jachthaven De Domp II Sneek (Trailerhelling) tel: 0515-412767
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

WWaaaarrsscchhuuwwiinngg  aaaann  aallllee  zzeeiilleerrss::  
“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.”

VVeerrkkoooopp  aarrttiikkeelleenn::
• 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. 

DDrraaaaddllooooss  IInntteerrnneett  oopp  hheett  ssttaarrtteeiillaanndd::
De KWS verzorgt in samenwerking met Joed ICT een WiFi punt voor draadloos internet op het
Starteiland. Met een laptop, die voorzien is van een WiFi netwerkkaart kan men gebruik maken van
dit wireless netwerk. 
Om toegang te krijgen heeft u een unieke code nodig. Kaarten met deze codes zijn te koop bij het KWS
Wedstrijdkantoor en it Foarunder.
De tarieven hiervan zijn:

Dagkaart :  € 7,50, goed voor 24 uur internet
Weekkaart :  € 15,00 goed voor 7 dagen internet

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

TTiibbrraagg
Tibrag (zeeverkenners) zal dit jaar in een andere hoedanigheid bij de Sneekweek betrokken zijn. Het
pontje zoals we dit kennen van voorgaande jaren is omgedoopt tot “watertaxi” en zal enkel op afroep
varen van en naar het Schareiland. De “watertaxi” kan ook worden ingehuurd voor het overzetten naar
bij voorbeeld de Lytse Griene en andere redelijk bereikbare plaatsen. Tibrag is te bereiken op tele-
foonnummer 06-3149 6952. De “watertaxi” ligt tijdens de Sneekweek afgemeerd op de kop van de
nieuwe haven (eind van de nieuwe pier).

De mensen van Tibrag zullen voorts worden ingezet als “Beachmaster” voor de begeleiding van de
midzwaard boten bij de jollensteigers bij het in- en uit het water gaan. Het is de bedoeling dat de aan-
wijzingen van deze “Beachmasters” worden opgevolgd.

PPoonntt
Tijden afvaart pont:  vrijdag 1 augustus tot en met donderdag 7 augustus van 's morgens 08.00 uur
tot 02.00 uur 's nachts en vrijdag 8 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. 

Algemene mededelingen
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Teamwedstrijden 
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PPaarrkkeerreenn
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 parkeer-
terrein met de slagboom ervoor nabij de pont is tijdens de Sneekweek slechts toegankelijk voor ver-
gunninghouders. De politie heeft medegedeeld onverbiddelijk te zullen optreden tegen overtreders.

PPeerrss
Voor de pers is een persruimte beschikbaar. Tevens is er dagelijks een boot voor de pers beschikbaar,
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 2009 recht op:
11.. PPoonntt  KKoollmmeeeerrssllaanndd  ggrraattiiss
22.. PPooiieesszz  bboooott ggrraattiiss
33.. FFrriieess  SScchheeeeppvvaaaarrtt  MMuusseeuumm ggrraattiiss
44..  IInntteerrssuurrff 1155  %%  kkoorrttiinngg  oopp  zzeeiillaarrttiikkeelleenn  eenn  zzeeiillkklleeddiinngg
55.. SSiimmoonn  WWaatteerrssppoorrtt 1155  %%  kkoorrttiinngg  oopp  kklleeddiinngg,,  wweeddssttrriijjddbbeessllaagg  eenn  vveerrssttaaggiinngg
66.. SSkkiippppeerrllaanndd 1155  %%  kkoorrttiinngg  oopp  aallllee  aarrttiikkeelleenn  eexxccll  aaaannbbiieeddiinnggeenn
77.. WWeesstteerrss  NNaauuttiicc  SShhoopp 1155  %%  kkoorrttiinngg  oopp  kklleeddiinngg  eenn  bboooottbbeessllaagg

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

Regenbogen Friesland - Holland
De Teamwedstrijden Regenbogen worden op zondag, dinsdag en woensdag gezeild
door teams van elk 5 boten die Holland en Friesland vertegenwoordigen. In tegenstel-
ling tot de “normale” zeilwedstrijden is niet de eerste boot die over de finish komt win-
naar, 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 geva-
ren. Lukt het niet om minstens vijf wedstrijden te varen en is er een gelijke stand, dan
gaan de plaatsen 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 49 keer en Friesland 18 keer. Tijdens de Sneekweek
won Holland 36 keer en Friesland 31 keer gerekend tot en met de Sneekweek van 2008.

De prijsuitreiking van de teamwedstrijden vindt plaats woensdag na de laatste team-
wedstrijd.

De samenstelling van de teams is als volgt:

TTeeaamm  FFrriieessllaanndd

Maurice Schonk (teamcaptain) 18
Bart la Grouw 91
Theo Vries      94
Arjen Snoekc 100
Willem Nico Potma 145
Erik Koekoek (reserve) 78
Ruurd Veldhuis (reserve) 142
Gerlof vd Werf Teamcaptain

TTeeaamm  HHoollllaanndd

Peter Bijlard 87
Kees Barnhard 116
Max Blom 131
Peter Peet 149
Manfred van Munster 153
Michael de Kraa (reserve) 140
Frans Sluyters Teamcaptain

Naam van de stuurman Zeilnummer Naam van de stuurman ZZeeiillnnuummmmeerr
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klasse zeilnummer naam woonplaats

12-voetsjol 674 Erik van der Meer Grou
16-kwadraat – Gold 4419 Jaap Jongsma Lemmer
16-kwadraat - Silver 4335 Henk Hofstra Grou
22-kwadraat 10 Piter Kremer Zuidwolde
30-kwadraat 36 Siep Jan Wiersma Leeuwarden
Efsix 1430 Jan van Dijk IJsselmuiden
Flash 2241 Johan de Schiffart Terherne
Flits-A 18 Jens Jongsma Lemmer
Flits-B 10 Jelle Fokkema Bathmen
Flits-C 854 Yvonne Burgers Parrega
G2 5 Team Kroon/ Driessen Overveen
Laser 150595 Tammo Oosterhof Leeuwarden
Laser Master 180996 Jan Makkinga Heerenveen
Laser Radiaal 184742 Rik van Loo Lelystad
Laser-2 5460 Marian Scheer Hattingen
Olympiajol 578 Jacobus de Vries Heerenveen
Optimist-A 2828 Kevin Peet Scheveningen
Optimist-B 5 Odile van Aanholt Curacao
Pampus – Gold 62 C.M. van Grieken Rijnsaterwoude
Pampus – Silver 170 Groeneveld/ Paas Midlaren
Randmeer – Gold 718 Fred Dankers Bussum
Randmeer – Silver 1001 Jet Woudstra Reeuwijk
Regenboog 18 Maurice Schonk Sneek
Sailhorse 2503 Ton Bouchier Garmerwolde
Schakel-A 2556 Ronald Damen Eemnes
Schakel-B 2598 Steven van de Zee Sneek
Spanker 925 Ronald Brunt Sneek
Splash-A 387 Ingmar Bos Kropswolde
Splash-B 2500 Ard van Aanholt Curacao
Top 366 Guus van der Bles Zuidlaren
Valk-A 830 Onno Peter Yntema IJsbrechtum
Valk-B 641 Robin Maurice Bos Sneek
Vrijheid 13 Wouter Boekel Scharnegoutum
Yngling 328 Tom Otte Sneek

Teamwedstrijden Regenboog Holland 5 punten (winnaar)
Friesland 0 punten

Hoofdprijswinnaars Sneekweek 2008

Specialist in houten wedstrijdjachten en teakhouten vletten
ambachtelijk vakmanschap

� Nieuwbouw Pampus, 22 m2, 16 m2, 12 vts-jol, Valk, e.a.
� Nieuwbouw van exclusieve teakhoutenvletten, 8.40 m, 7.50 m en 6.20 m.
� Restauratie van klassieke schepen.
� Luxe betimmering en teakdekken.
� Onderhoud, reparaties, schilder- en hellingwerk binnen tot 25 ton.

JACHTWERF 
DE JONG 
JOURE B.V.
Slachtedyk 7B, 8501 ZA
Joure, Holland.
Telefoon 0513-412664

www.jachtwerfdejong.nl
nieuwbouw en occasions
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Postbus 6, 8600 AA Sneek

T 0515 412441  F 0515 422455
W www.agropers.nl  E info@agropers.nl



Klassetekens

= Valkenklasse

=
Pampusklasse

= 12-Voetsjollen-
klasse

= 22 m2-klasse

= Vaurienklasse

H

= G2-klasse

=
Sailhorseklasse

= Schakelklasse

= Randmeer

= Flash

= Vrijheidsklasse

= Flitsklasse

= Optimist

= Laserklasse

=
Spankerklasse

= Ynglingklasse

= Efsixklasse

= 30 m2-klasse

= Splashklasse

= 16 m2-klasse

= Regenboog-
klasse

2 4 = Norlinklasse = Larkklasse

= Topklasse

= Olympiajol-
klasse
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