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

 
 
 
Klassenkampioenschap Vaurien 
 
Voor de Vaurienklasse tellen de uitslagen van de Snertwedstrijden mee voor het 
klassenkampioenschap. De eerste 2 wedstrijden van het klassenkampioenschap 
werden gevaren op 19 en 20 juni bij Makkum. De scores van die 2 wedstrijden 
worden opgeteld bij de scores van de wedstrijden die tijdens de Snertwedstrijden 
worden gevaren.  

 
 
 
 

 
 
 
Snert na het zeilen! 

 
Wanneer: Zaterdag na de 2e wedstrijd (of om 16.30 uur indien er niet gezeild wordt) 
Waar: In de Roerkoning 
Wie: Voor alle deelnemers aan de herfstwedstrijden 
Waarom: Voor de gezelligheid! 
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Lokale Wedstrijdbepalingen  

 

De Snertwedstrijden van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek en het 
Klassenkampioenschap Vaurien worden gehouden op 23 en 24 oktober 2010 op het 
Sneekermeer.  

1 Organiserende Autoriteit: 

De Koninklijke Watersportvereniging Sneek 

2.  De van toepassing zijnde bepalingen 

Tezamen met de Standaard Wedstrijdbepalingen (SWB), zoals vermeld als 
bepaling 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. 
Voor de Vaurienklasse is tevens het Reglement voor Kampioenschappen 
Zeilen en Surfen van kracht alsmede bijlage E van deze bepalingen. 

3. De locatie van het wedstrijdkantoor 

3.1 Het wedstrijdkantoor is gevestigd in het wedstrijdcentrum van de KWS op het 
Kolmeersland in het Sneekermeer. 

3.2 Het wedstrijdkantoor is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0515-
415140. 

3.3 De openingstijden zijn op zaterdag van 08.30 uur tot 18.00 en op zondag van 
09.00 uur tot de start van de prijsuitreiking. 

3.4 Het officiële mededelingenbord bevindt zich aan de zijkant van het 
wedstrijdkantoor. 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 
aangebracht: 

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

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

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

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

4.1 (e) In aanvulling op de Wedstrijdseinen en regel 4 SWB (seinen op de wal) geldt 
dat, indien vlag “D” wordt getoond, alle boten de haven niet mogen verlaten 
totdat deze vlag is weggenomen. In afwijking van de Wedstrijdseinen RvW zal 
het waarschuwingssein niet eerder dan 45 minuten nadat dit sein is 
weggenomen worden gegeven.  

4.2 Het Wedstrijdcomité mag niet later dan 3 minuten voor het startsein een 
merkteken van de startlijn verplaatsen. Dit is een wijziging van regel 27.2 
RvW en een aanvulling op regel 11 SWB. 

4.3 Er wordt naar gestreefd de wedstrijden na ca. 70 minuten te beëindigen. Dit 
is een aanvulling op regel 15 SWB. 

5. Reclame 

Boten mogen geen reclame voeren die niet is toegestaan in ISAF regulation 
20 

6. Prijzen 

6.1 In alle klassen worden over de totale wedstrijdserie (zonder aftrek) prijzen ter 
beschikking gesteld en wel als volgt: 
Bij 7 t/m 9 inschrijvers : 2 prijzen. 
Bij 10 t/m 14 inschrijvers : 3 prijzen. 
Bij 15 t/m 20 inschrijvers : 4 prijzen. 
Bij 21 of meer inschrijvers : 5 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 
kleiner dan het aantal prijzen, dan wordt het aantal prijzen verminderd tot het 
aantal gestarte boten verminderd met één.  

6.4 De uitreiking van de prijzen zal op de laatste dag van het evenement om circa 
16.00 uur (protestbehandeling voorbehouden) plaatsvinden nabij het 
Wedstrijdcentrum van de KWS op het Kolmeersland. 
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Bijlage A: Het Wedstrijdgebied 

 
A1 Het wedstrijdgebied wordt gevormd door het Sneekermeer ten zuid-oosten 

van het Prinses Margrietkanaal. 
A2 Het wedstrijdgebied is hierna weergegeven: 

 
 
A3 Het is deelnemers aan de wedstrijd verboden om zich tijdens het 

wedstrijdzeilen te bevinden in de betonde vaargeul door het Sneekermeer. De 
genoemde vaargeul, een gebied kenbaar gemaakt door de lijn gevormd door 
de betonning, geldt als een hindernis in de zin van de Definities RvW. 
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Bijlage B: Banen en merktekens 

 
B1. De banen 

De wedstrijden worden gevaren op de KWS-banen.  
De te zeilen banen zijn onderstaand aangegeven: 

 

Baan A Noord: start bij boei 11-14SB-9BB-4SB-13BB-5BB-1BB-11BB-enz. 
 
Baan B Noordoost: start bij boei 1-12SB-11BB-6SB-8SB-2SB-enz. 
 
Baan C Oost: start bij boei 2-13BB-14SB-7BB-4SB-6SB-15BB-9BB-2SB-enz. 
 
Baan D Zuidoost: start bij boei 3-8SB-1BB-11BB-14SB-9BB-4SB-7BB-5BB-3BB-enz.  
 
Baan E Zuid: start bij boei 3 -10SB-15BB-11BB-12SB-8SB-3BB-enz. 
 
Baan F Oost-Noordoost: start bij boei 1-13BB-2SB-7BB-14SB-6SB-1BB-enz. 
 
Baan G Noord-Noordoost: start bij boei 11-4SB-9BB-12SB-8SB-15BB-11BB-enz. 
 
Baan H Zuid-Zuidwest: start bij boei 3-11BB-4SB-9BB-12SB-8SB-3BB-enz. 
 
Baan J West-Zuidwest: start bij boei 7-2SB-5BB-3BB-8SB-1BB-11BB-7BB-enz. 
 
Baan K Zuidwest: start bij boei 5 -1BB-6SB-16SB-5BB-enz. 
 
Baan L West: start bij boei 6-3BB-8SB-15BB-10SB-1BB-11BB-4SB-6SB-enz. 
 
Baan N Noordwest: start bij boei 9-14SB-7BB-4SB-6SB-8SB-3BB-10SB-15BB-11BB-9BB-enz. 

 
B2. Het baansein 

Het baansein is een geel bord met een zwarte letter. 
 
B3. De merktekens 

B3.1 De merktekens van de baan zijn rode boeien voorzien van oneven nummers 
en gele boeien voorzien van even nummers. 

B3.2 Het vervangende merkteken conform regel 34(a) RvW is een boei van dezelfde 
kleur met een ander of geen nummer.  

B3.3 De merktekens van de startlijn zijn ongenummerde oranje boeien. 
B3.4 Het meldingsmerkteken (regel 18.1 SWB) is een blauwe boei zonder nummer. 
B3.5 De Finishlijn zal liggen tussen een stok onder of nabij vlag "S" op een 

comitéschip en een nabijgelegen merkteken van de baan. 
B3.6 Als voor of op het voorbereidingssein van een klasse een groene vlag wordt 

getoond is het eerste merkteken een groene boei zonder nummer. Deze boei 
vervangt het eerste merkteken van de aangegeven baan en dient in de plaats 
van dit eerste merkteken aan dezelfde zijde gerond te worden. 
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Bijlage C: Het programma van de wedstrijden 

 
C1. Het Startrooster  

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

 

Klassen 
nummer 

Klasse 
1e start 2e start 3e start 4e start 

Zaterdag  Zondag  

      

1 Ojol 11.00 13.30 10.00 12.30 

2 12-voetsjol 11.05 13.35 10.05 12.35 

3 Flits A 11.10 13.40 10.10 12.40 

4 Flits B/C 11.15 13.45 10.15 12.45 

  11.20 13.50 10.20 12.50 

5 2.4 11.25 13.55 10.25 12.55 

6 Vaurien 11.30 14.00 10.30 13.00 

  11.35 14.05 10.35 13.05 

7 Regenboog 11.40 14.10 10.40 13.10 

8 16 m2 11.45 14.15 10.45 13.15 

9 Pampus 11.50 14.20 10.50 13.20 
 
  

C1.1 Waarschuwingssein.  
In afwijking van regel 26 RvW zal het waarschuwingssein bestaan uit het klassensein en vlag 
“W”. Voor iedere klasse is het klassensein gelijk aan het klassennummer zoals vermeld in het 
startrooster. Wanneer het waarschuwingssein van een klasse samenvalt met het startsein van 
een voorgaande klasse is het neerhalen van vlag “W” het visuele sein voor beide klassen. 

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

 
D1 Leden Wedstrijdcomité: 

Johan de Visser  (wedstrijdleider) 
Pier Sijbranda   (schipper startschip) 
Gerrit Hofstra 
Jan Kooistra 
Maaike Wiersma 
Klaas Pieter Stoel 
Gerhard Bouma 
Annemarie Schuurmans  
 

D2 Leden Protestcomité: 

Paul de Groot   (voorzitter) 
Onno Zweep 
Beer van Arem 
Leo Pieter Stoel   (reserve) 
Jos Spijkerman   (reserve) 
 

 
D3 Leden Rescue: 

Zaterdag Zondag 
David Dijkstra (coördinator) 
Fred Hoekstra 
Obbe Lubach 
Carien van Arem 

Andree Eefting (coördinator) 
Klaas Weisenbach Jr. 
Klaas Weisenbach Sr. 
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Bijlage E: Aanvullende bepalingen voor het klassenkampioenschap in de 
Vaurienklasse 

 

 
Voor de Vaurienklasse tellen de uitslagen van de Snertwedstrijden mee voor 
het klassenkampioenschap. De eerste 2 wedstrijden van het 
klassenkampioenschap werden gevaren op 19 en 20 juni bij Makkum. De 
scores van die 2 wedstrijden worden opgeteld bij de scores van de wedstrijden 
die tijdens de Snertwedstrijden worden gevaren.  
 
E1 Scoren 

E1.1. Vier wedstrijden moeten zijn voltooid om de serie geldig te maken. 
E1.2. Wanneer minder dan 5 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een 

boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores. 
E1.3. Wanneer van 5 tot 6 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot 

het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score 
 
E2 Prijzen 

Prijzen voor het klassenkampioenschap worden verzorgd door de klassenorganisatie. Tevens 
zal aan de winnaar een wimpel worden uitgereikt van het watersportverbond. 

 
E3 Vervanging van bemanning of uitrusting 

E3.1 Vervanging van deelnemers tijdens het weekend zal niet worden toegestaan zonder 
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het wedstrijdcomité. Het is wel toegestaan om de 
bemanning (niet zijnde de verantwoordelijke persoon aan boord) die tijdens het eerste 
klassenkampioenschap weekend heeft meegevaren te vervangen door een andere persoon. 
De stuurman die tijdens het eerste klassenkampioenschap weekend aan boord was, dient 
ook tijdens het 2

e
 weekend aan boord te zijn. Vervanging van de stuurman wordt gezien als 

een nieuwe inschrijving.  
E3.2 Het is toegestaan om tijdens het tweede weekend van de klassenkampioenschappen (de 

Snertwedstrijden, 23-24 oktober 2010) met andere zeilen te varen dan welke tijdens het 
eerste weekend (Makkum, 19-20 juni 2010) zijn gebruikt. Een zeilwisseling tijdens het 
weekend is niet toegestaan. 

E3.3 Vervanging van beschadigde of verloren uitrusting zal niet worden toegestaan tenzij 
goedgekeurd door het wedstrijdcomité. Verzoeken om vervanging moeten worden gedaan 
aan het comité bij de eerste redelijke gelegenheid.  
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Bijlage F: De Deelnemers  

 
Olympiajol Klassennummer 1 

  

 
Zeilno Scheepsnaam Stuurman/-vrouw 

 
Plaats 

1 366 
 

j. van der kooy 
 

akkrum 

2 467 less is more jan tekstra 
 

heeg 

3 470 jolijt mark bosma 
 

jubbega 

4 546 hurbie fokko ringnalda 
 

emmeloord 

5 561 
 

klaas doevendans 
 

ijlst 

6 563 
 

hans de haas 
 

oudega-w- 

7 602 
 

cock van der leden 
 

drachten 

8 609 
 

erik jan mulder 
 

ijlst 

9 615 breakaway pier th. meintema 
 

jirnsum 

10 623 bright side 'o life gerben sikkema 
 

leeuwarden 

11 642 shen qui harm nakken 
 

leeuwarden 

12 649 toorg@netram marten de groot 
 

leeuwarden 

13 656 
 

onno peter yntema 
 

sneek 

      

      

 
12 Voetsjol Klassennummer 2 

  

 
Zeilno Scheepsnaam Stuurman/-vrouw Bemanning Plaats 

1 674 gabber erik van der meer 
 

grou 

2 742 de walvisch emiel westerhof 
 

sneek 

3 766 nog niet bekend b. brijder 
 

harlingen 

4 786 argo hans van der kooy 
 

akkrum 

5 795 nutedop jan hak fokje hak lemmer 

6 814 
 

g. klugkist 
 

leeuwarden 

7 815 johanna annette westerhof 
 

sneek 

8 848 proud leen van willigen 
 

overdinkel 

      

      

 

Flits 
A 

 
Klassennummer 3 

  

 
Zeilno Scheepsnaam Stuurman/-vrouw Bemanning Plaats 

1 216 
 

jelmer r. yntema gerrit wissels sneek 

2 484 m.i.a. emma de jong jorrit v/d kooi akkrum 

3 854 keep smiling yvonne burgers sarah spruijt parrega 

4 888 888 allemachtig femke spek fien visser gauw 

5 959 
 

fimme veldhuis hinke de visser workum 

6 991 puber grytsje de boer annab. westerhof sneek 

7 1006 flitskikker roelof drost christ.pietersma akkrum 

8 1082 wybertje tim spek wim foekema gauw 

9 1097 chicken maarten smit linze andringa ijlst 

10 1103 dondersteen eric-jan westerhof annelie boersma sneek 

11 1107 fireblade bart jonkman brain buitendijk goingarijp 
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Flits B en C Klassennummer 4 

  

 
Zeilno Scheepsnaam Stuurman/-vrouw Bemanning Plaats 

1 300 heidepyk jelle arnar de lange fetze andringa 
st. 
nicolaasga 

2 899 rakker helga drost eva douglas akkrum 

3 1079 whatever britt visser ? workum 

4 1092 bikkel bas doorenbos sophie vd elst sneek 

5 842 smeerkanis charlotte eveleens hester jasper sneek 

6 990 fuut marleen zondervan eva douglas akkrum 

7 1056 bodder ijsbrand j. de lange femke eveleens 
st. 
nicolaasga 

8 1093 shaky snaky joris burghgraef jouke heeres tjalhuizum 

9 1100 flits for kids wiebo de visser nick zondervan sneek 

10 1101 zonnetje houkje a. de lange femke eveleens 
st. 
nicolaasga 

11 1104 krullevaar thomas spruijt pepijn herfkens sneek 

      

      

 
2.4 

 
Klassennummer 5 

  

 
Zeilno Scheepsnaam Stuurman/-vrouw 

 
Plaats 

1 7 
 

martin bergsma 
 

oosterwolde 

2 14 
 

cor de graaff 
 

enkhuizen 

3 22 
 

wieta jonker 
 

ijlst 

4 30 verminator jan faber 
 

terherne 

      

      

 
Vaurien  Klassennummer 6 

  

 
Zeilno Scheepsnaam Stuurman/-vrouw Bemanning Plaats 

1 35777 by chance christina amels marije amels groningen 

2 35878 mi dushi elger de vries marije vd meer sneek 

3 35883 filou dirk pater tobias kessler olsberg -Dtl 

4 36065 
missy's 
impossible marije pragt leontien pragt coevorden 

5 36066 abiadura henk elard de vries daan stoel sneek 

6 36069 focus anniek pragt daniëlle de vries coevorden 

7 36198 
 

alwin en nico 
 

sneek 

8 36254 www.adviezee.nl denny röfekamp david buitelaar sneek 

9 36300 dobby peter lakshmanan amelie burkert dortmund-Dtl 
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Regenboog  Klassennummer 7 

  

 
Zeilno Scheepsnaam Stuurman/-vrouw Bemanning Plaats 

1 56 oranje wouter van catz 
jeroen van catz/ 
sander v benschop gouda 

2 88 
 

lucas bouma  
wiebrand de boer/ 
bart vrinten jorwert 

3 100 over d'honderd arjen snoekc 
 

groningen 

4 117 lady ann k.r. plaatje 
dolf eggink/ johan 
sijrier goingarijp 

      

      

 
16m2 

 
Klassennummer 8 

  

 
Zeilno Scheepsnaam Stuurman/-vrouw Bemanning Plaats 

1 4104 farremar jansje hofstra louise simon groningen 

2 4325 triade wietse cuperus klaas westerdijk sneek 

3 4328 obsession thijs kort erik kort drachten 

4 4391 m3 bas mandemaker annem. busschers bodegraven 

5 4444 poask 14 arjen kort 
 

groningen 

      

      

 
Pampus Klassennummer 9 

  

 
Zeilno Scheepsnaam Stuurman/-vrouw Bemanning Plaats 

1 65 smelleken hans guichard guichard-jansen sneek 

2 108 bliksem quintus lampe caroline lampe sneek 

3 187 nehalennia dieuwe dijkstra fokke de jong goingarijp 

4 260 rederijker henk keuning 
 

terherne 

5 306 need siebrand deen 
 

joure 

6 338 elegance anton hassing siberta hassing giethoorn 

7 364 
 

ate van der land andre dali sneek 

8 372 
 

onno zweep liselot zweep sneek 

9 402 maestro ko otte tom otte sneek 

10 416 poask 11 harry kort jaap huitema lelystad 

11 435 
 

hans beekhoven edwin lieferink loenen 

12 442 
 

theo de groot ubo duursma de veenhoop 

13 453 
 

rienk alberda 
 

sneek 
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KWS-Jaarprijs 

 

Om in aanmerking te komen voor de KWS-Jaarprijs moet je als KWS-lid aan 
minimaal drie van de vier clubwedstrijden hebben deelgenomen. De 
Openingswedstrijden, de Zomerwedstrijden, de Sluitingswedstrijden en de 
Snertwedstrijden zijn de evenementen waar gestreden wordt om in aanmerking te 
kunnen komen voor de prestigieuze KWS-Jaarprijs 2010. 
 
De KWS-Jaarprijs wordt, per klasse, toegekend aan die KWS-leden die, gerekend 
over alle clubevenementen, volgens de Oostenrijkse puntentelling de meeste punten 
behalen. Alle resultaten van de clubwedstrijden worden zonder aftrek meegeteld.  
 
Let op alleen inschrijven aan een evenement en niet deelnemen wordt niet 
meegenomen in de puntentelling.  
 
Er wordt gerekend met de Oostenrijkse puntentelling omdat bij deze puntentelling 
rekening wordt gehouden met verschillen in aantallen deelnemers die per 
evenement aan de start verschijnen. Het is immers een grotere verdienste wanneer 
je eerste wordt in een veld met 30 deelnemers dan wanneer er maar 10 boten in 
jouw klasse aan de start verschijnen!.  
 
Deelnemers die in dezelfde klasse maar in verschillende boten aan de start 
verschijnen worden uitgesloten voor de KWS Jaarprijs want er is een koppeling 
gelegd tussen de boot (zeilnummer) en de verantwoordelijke persoon cq. 
inschrijver/stuurman. Het zeilen met een ander zeilnummer zonder schriftelijke 
toestemming van de wedstrijdleider betekent dus ook uitsluiting voor een mogelijke 
KWS Jaarprijs! Voor de inschrijving voor deelname aan de clubwedstrijden betekent 
dit dat de naam van de inschrijver de naam is van de stuurman en daarmee dus de 
naam van de “verantwoordelijke persoon” aan boord!  
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Tussenstand KWS Jaarprijs 2010 na Openingswedstrijden, Zomerwedstrijden en 
Sluitingswedstrijden: 

Klasse Plaats Zeilnummer Stuurman Punten 

12 voetsjol 1 742 Emiel Westerhof 8012 

  2 786 Hans v/d Kooy 6133 

  3 814 G Klugkist 3365 

16 m2 1 4325 Wietse Couperus 4981 

  2 4444 Arjen Kort 4932 

  3 4287 Baint Kramer 4782 

30m2 1 36 S.J. Wiersma 5781 

  2 2 Tjeerd Kolk 5409 

  3 5 Johan Schootstra 4201 

  4 7 Martin bij de Leij 3677 

Flits A 1 1097 Maarten Smit 6765 

  2 991 Grytsje de Boer 6210 

  3 216 Jelmer Rindert Yntema 5964 

  3 10 Jelle Fokkema 5590 

Flits B 1 1092 Bas Doorenbos 7103 

  2 899 Helga Drost 7018 

  3 1111 Mark Woortmeijer 5656 

Flits C 1 842 Charlotte Eveleens 6365 

  2 1112 Piethein Kraan 5153 

  3 683 Elina Douma 5137 

Laser 1 180996 Jan Makkinga 3633 

  2 141509 Jan. J Bakker 1475 

Olympiajol 1 518 Luut de Zee 6334 

  2 615 Pier Thomas Meintema 5328 

  3 584 Tjeerd de Jong 4637 

Pampus 1 453 Rienk Alberda 7140 

  2 416 Harry Kort 6625 

  3 372 Onno Zweep 6194 

Regenboog 1 130 Harry Amsterdam 7100 

  2 83 Jilko Andringa 6308 

  3 38 Douwe Zwart 6187 

Schakel 1 2613 Erwin Pol 8572 

  2 2596 Robbert Bonnema 6526 

  3 2598 Steven van der Zee 6200 

Valk 1 753 Hette van der Zwaag 7826 

  2 760 Koos Timmenga 6129 

  3 799 Henk Nauta 5032 

Vaurien 1 36254 Denny Rofekamp 3868 

  2 36066 Henk Elard de Vries 3771 

  3 36069 Anniek Pragt 3169 

Vrijheid 1 13 Wouter Boekel 5018 

  2 1565 Rob van der Haar 3413 

  3 1093 Hendrik Eijgelaar 2637 
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