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• Jonge zeilers: ‘ Sneekweek is hoogtepunt van het seizoen’
• Organiserende KWS ziet altijd een stip aan de horizon
• Programma biedt opnieuw voor iedereen wat wils

• Unieke kans op kennismaking met ‘onbekende’ sporten
• Zussen staan hun mannetje in de populaire Pampus
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Jeugd vermaakt
zich opperbest
Het hoogtepunt van het zeilseizoen? De Sneekweek!
Geen enkel punt van discussie voor de jonge zeilers
Carijn Mulder, Linze Andringa en Martijn de Zee.

Zij genieten al jaren onder het welbekende motto:
‘Overdag om de eer, ’s avonds voor de sfeer’.

Z

e waren bij wijze van spreken de
luiers nog maar net ontgroeid of
Martijn de Zee, Carijn Mulder en
Linze Andringa voeren al mee in
de Sneekweek. Alle drie strijden ze al de
helft van hun levens mee om de prijzen!
Hoewel, zo zegt Martijn (16) eerlijk: ,,Ik
win in de Splash niet zo vaak. Maar dat
is voor mij geen reden om niet naar de
Sneekweek te gaan.’’ Carijn (20): ,,Ik win af
en toe een dagprijsje, maar het gaat me
vooral om een bijzondere ‘pot’ varen én
de gezelligheid. De Sneekweek is voor mij
een actieve vakantie.’’
Ook Linze Andringa (17) kan zich geen
zomer zonder Sneekweek voorstellen.
Net als Martijn en Carijn is hij afkomstig
uit een echte zeilfamilie. Het gezin woont
nu in Naarden, maar vader Jilko Andringa
en moeder Heleen de Vries leerden de
kneepjes van het ‘zeilvak’ op de Friese
wateren. Sterker nog: Jilko vroeg Heleen
ooit op het Sneekermeer of ze genegen
was met hem in het huwelijksbootje te
stappen!
Na het ja-woord bleef zeilen een vooraanstaande rol spelen binnen het gezin.
,,Toen we enige tijd in Amerika woonden,
kwamen we speciaal terug voor de Sneekweek. Ik begon als bemanning in de Flits.
Later stuurde ik zelf en nu vaar ik Vaurien.
Mijn vader doet mee in zijn Regenboog en
ook mijn broers Jilles en Fetze hebben zich
inegschreven voor de Sneekweek’’,

zegt Linze. Hij staat overigens ook op de
wal zijn mannetje. Als er niet wordt gezeild,
speelt Linze hockey. Hij behoort tot de
Nederlandse jeugdselectie.
Ook bij Martijn thuis neemt zeilen een
prominente plaats in. Pa Bart gaat in zijn
Olympiajol ook de komende Sneekweek
weer op jacht naar de prijzen. Martijns
broer Peter is van de partij in de Schakel-
klasse, een van de klassen in de Sneekweek die jonge zeilers ruim baan biedt.
,,Ik zeil vaak met Peter in de Schakel’’, zegt
Martijn, ,,maar in de Sneekweek vind ik het
geweldig om zelf te sturen. Daarom stap
ik graag in de Splash. Het is een heel leuk,
snel bootje en de velden zijn altijd groot.
Dat vind ik mooi.’’
Carijn, studerend in Eindhoven, komt eveneens uit een zeilgeslacht. Opa Reinard Mulder (89) uit Langweer heeft in de Valk-klasse
zijn sporen wel verdiend. ,,Als het vanwege
zijn gezondheid kan, komt pake ook deze
Sneekweek weer langs. Hij mag ons graag
volgen en geniet van de sfeer.’’
Met ‘ons’ bedoelt Carijn haar vader Hero
en haar zussen Marieke (22) en Willemijn
(18). ,,De Sneekweek is voor ons ook een
familiereünie. We varen graag mee met
papa, maar ook in andere boten. Het is
eigenlijk best wel bijzonder in hoeveel
klassen wij aan de Sneekweek hebben
meegedaan. Optimist, Flits, Splash, Laser,
Valk, RS Feva, J22 en Tirion.’’ Lachend:
,,Zijn daar ook prijzen voor? ‘’

Linze - hij is straks voor de negende keer
van de partij - noemt de Sneekweek onomwonden het hoogtepunt van het zeilseizoen. ,,Eén lange wedstrijd per dag en daar
omheen altijd gezelligheid’’, zo verklaart
hij zijn plezier. ,,In een Sneekweek-wedstrijd gebeurt altijd van alles en dat maakt
het sportief interessant. En omdat er op
het Starteiland altijd een leuk programma
wordt geboden, is de Sneekweek voor
mij hét topevenement.’’ Linze kan begin
augustus tot de kandidaten voor de hoofdprijs – het felbegeerde wandbord – in de
Vaurien-klasse worden gerekend, mede
omdat hij een koppel vormt met Kristy de
Leeuw. Zij werd in 2016 met Michiel Sickler
wereldkampioen in de Vaurien.

M

artijn telt de dagen naar de
Sneekweek af. Lachend zegt hij:
,,Ik hoop dit jaar over te gaan
naar de vijfde van de Havo. Als
ik naar school moet, ben ik soms mijn bed
niet uit te branden. Maar in de Sneekweek?
Als ik om half elf of zo moet starten, spring
ik al om acht uur mijn bed uit. Dan heb ik
zin om te varen! Eerst eten, dan de boot
nauwkeurig in orde maken en daarna lekker
de wedstrijd varen.’’
,,Het wordt mijn tweede Sneekweek in de
Splash. Ik ken niet al mijn tegenstanders,
maar dat maakt me niet veel uit. We varen
altijd mooie wedstrijden. De lange banen
vind ik wel aantrekkelijk. Ik vind het ook
altijd mooi om te zien hoe druk het is op
het water. Natuurlijk moet je goed uitkijken,
maar dat is een van de speciale dingen van
de Sneekweek.’’

Martijn wist de Sneekweek bijna een keer te
winnen. ,,Bijna, dat telt natuurlijk niet, maar
het was wel zo. In de Flits-B stonden we
bovenaan, maar in de laatste race deden
we het helaas niet zo goed.’’
De jonge zeilers zijn van mening dat de
Sneekweek ook voor de zeilers van hun
leeftijd voldoende te bieden heeft. Linze:
,,Wij vallen niet tussen de wal en het
schip. Ik heb het idee dat daar in de hele
Vaurien-klasse hetzelfde over gedacht
wordt. Het is vanzelfsprekend om elkaar
te ontmoeten in de Sneekweek. Daarvoor
hoeven wij geen whats-appjes of Facebook-berichten rond te sturen. Wie er
kan zijn in de Sneekweek, is er gewoon.’’
Carijn: ,,Je treft elk jaar dezelfde mensen
en dat maakt het leuk. Tegelijkertijd komen
er elk jaar nieuwe mensen bij. Zelf nodigen
we wel mede-studenten uit. Als zij één
keer zijn geweest, zijn ze verkocht, zó gaaf
vinden ze het.’’
Moet de organisatie van de Sneekweek
dingen veranderen? Willen Carijn, Martijn
en Linze bijvoorbeeld dat er twee wedstrijden op een dag worden gevaren. ,,Nee’’,
klinkt het eenstemmig. Carijn: ,,Eén lange
race, waarin hele vreemde dingen kunnen
gebeuren, maakt deze serie uniek.’’ Linze:
,,Eén race per dag die zo’n twee uur duurt,
dat is nu eenmaal de Sneekweek. Ik vind
dat zijn charme wel hebben. Je moet ook
realistisch zijn: met zoveel klassen is het
gewoon ondoenlijk om meerdere starts
per dag te maken.’’ Martijn: ,,En als je vroeg
start, ben je mooi tijd klaar en kun je leuke
andere dingen doen. Dat kan op het Starteiland, er is veel afwisseling.’’
Dus de Sneekweek ‘op z’n Sneekweeks’?
Martijn: ,,Ja, ik vind het prima zo.’’ Carijn:
,,Absoluut!’’ Linze: ,,Niks aan veranderen,
de Sneekweek is en blijft uniek.’’

Goed
gastheerschap

Het kan altijd beter. De Koninklijke Watersportvereniging

Sneek is voortdurend op zoek naar verbeteringen. Ook dit

jaar kunnen de deelnemers aan de Sneekweek weer net

iets meer verwachten. ,,We proberen het iedereen naar de

zin te maken.’’

D

e wind. De wind is zo’n beetje de
enige oncontroleerbare factor in
de zeilsport en daarom ook in de
Sneekweek. Als het een beetje
kon, zouden bestuur en vrijwilligers van de
Koninklijke Watersportvereniging Sneek
(KWS) grote windturbines plaatsen op het
Sneekermeer en de aangrenzende Poelen.
Gekheid natuurlijk, maar als er érgens geprobeerd wordt om het de zeilers naar de
zin te maken, dan is het wel bij de KWS.
,,Wij beschouwen de zeilers als onze gasten
en als gastheer willen we dat onze gasten
het zo prettig mogelijk hebben’’, zegt Karst
Doevendans, bezig aan zijn vierde jaar
als voorzitter van de KWS. Maar zoveel
mensen, zoveel wensen – en tijdens een
drukbezocht evenement als de Sneekweek
is het bijna een schier onmogelijke zaak
om het álle duizenden gasten naar wens te
maken. ,,Dat is zo’’, zegt Karst Doevendans,
,,maar we streven het als bestuur en vrijwilligers wel na. We doen elke dag opnieuw
ons uiterste best.’’
Goed gastheerschap is er bij Karst Doevendans (54) met de paplepel ingegoten.
Stammend uit een Sneker familie met een
voorliefde voor de watersport, kón het niet
anders dan dat hij met het ‘Sneekweek-
virus’ werd besmet. ,,Ik heb wel in de Flits
en Regenboog meegezeild, maar ik was
toch wat meer van het gemotoriseerde varen. Als er dan zeilwedstrijden waren en wij
zaten op ‘de meer’ (zo noemt een inwoner
van Sneek het Sneekermeer, red.), werd
gezegd: ‘Karst kan ook wel even wat doen’.

Voor ik het wist, zat ik tijdens de Sneekweek
en andere series hele dagen in een
rubberbootje om de boeien goed te
leggen. Prachtig werk.’’
Karst Doevendans verwierf in die jonge jaren de bijnaam De Boeienkoning. Maar wat
minstens zo belangrijk was: hij leerde ook
dat goed gastheerschap belangrijk is. ,,De
mensen van wie ik ‘de kneepjes van het vak’
heb geleerd, hamerden er voortdurend
op: het moet zo goed mogelijk. Niet te snel
tevreden zijn, maar voortdurend kwaliteit
leveren. Als dat betekende dat ik voor de
tiende keer een boei een paar meter moest
verleggen om een messcherp kruisrak te
krijgen, dan wérd die boei voor de tiende
keer een paar meter verlegd. De klant is
koning, altijd weer.’’
Natuurlijk, in een Sneekweek moeten er vanwege de flinke deelname en daardoor
de druk op het startschema – wel eens
concessies worden gedaan aan de pogingen om alles perfect te krijgen. ,,Maar
we hebben, gezien de positieve reacties
van de zeilers, het idee dat we het aardig doen’’, zegt de KWS-voorzitter. Karst
Doevendans is zich er terdege van bewust
dat complimenten en schouderklopjes
leuk zijn, maar niet tot gemakzucht moeten leiden. De KWS-kaderleden hangen
nooit achterover in hun spreekwoordelijke leunstoel. ,,Nee, zeker niet. We zijn
voortdurend op zoek naar verbeteringen
en accepteren geen stilstand. Stilstand is
achteruitgang. Voortdurend bespreken we
de ontwikkelingen, hebben we oor voor

de wensen én de klachten – die krijgen
we heus ook wel – en trachten we elk jaar
weer een stap vooruit te zetten.’’
Dat is ook in 2018 weer gelukt. Dit jaar
werd door de stichting Skarsweagen –
onder meer beheerder van het Starteiland
en de overzet - het bouwcontract getekend voor de realisatie van een verbeterde
pontverbinding. ,,De fysieke bereikbaarheid van het Starteiland moet worden
geoptimaliseerd. We willen er echt alles
aan doen om drempels weg te nemen’’,
zegt Karst Doevendans, die ook voorzitter
is van de stichting Skarsweagen.
,,Eén van die drempels is de oversteek.
Met twee ponten, waarop nu per uur maximaal vijfhonderd mensen kunnen worden
overgezet, kun je tijdens de piekuren van
de Sneekweek eigenlijk niet meer aankomen. Hartstikke nostalgisch, dat wel, maar
het is niet meer van deze tijd. Dáár wilden
we een flinke slag slaan.’’

D

at is de KWS en de stichting Skarsweagen, ondanks het verzetten
van bergen (lobby)werk, helaas
nét niet voor de komende Sneekweek gelukt. Karst Doevendans: ,,Het is
bijzonder jammer, maar de door ons zo
gewenste nieuwe pont is waarschijnlijk pas
in september beschikbaar.’’ In Harlingen
wordt op dit moment met man en macht
gewerkt aan de afwerking van een fraaie
pont, waarop per oversteek plaats is voor
120 personen. ,,Tegelijkertijd gaat de oversteek sneller’’, zegt Doevendans. ,,Per uur
kunnen we in de nabije toekomst minimaal
duizend personen – zonder lange wachttijden – naar het Starteiland brengen. We
maken tevens aan beide kanten faciliteiten
waardoor de pont snel heen en weer kan
varen. Door de roll on-roll offconstructie
van de pont kunnen de mensen makkelijk
op- en afstappen en wordt ook het trailervervoer eenvoudiger. Méér varen met méér
personen, want als KWS vinden we het
enorm belangrijk dat het eiland eenvoudig
te bereiken is. Niet alleen door de zeilers,
maar ook door het publiek, ‘onze’ bezoe-

kers. Ook dat hoort bij het goede gastheerschap wat wij voor ogen hebben.’’
,,Maar we later het hier niet bij. We maken
ook het traileren van de boten gemakkelijker en breiden het aantal parkeerplaatsen
voor auto’s uit. Tegelijkertijd spelen we in
op een trend en creëren we op het eiland
twaalf camperplaatsen. Iedereen moet het
fijn vinden om naar het Sneekermeer te
komen en hoeft zich daarbij niet te laten
afschrikken door eventuele problemen bij
het parkeren of door lange wachttijden.’’
De KWS weet dat verbeteringen aan
parkeermogelijkheden, trailerhellingen en
de oversteek ook ten goede komen aan
de ontwikkeling van de zeilsport. ,,Dat mes
snijdt aan twee kanten’’, zegt Karst Doevendans. ,,Als de faciliteiten op en rond
het Starteiland worden geoptimaliseerd en
je vergroot je bereikbaarheid, worden de
mogelijkheden om te zeilen en verbeterd
en kan ons trainingscentrum nog beter
worden benut. Alles gaat eenvoudiger
en dat nodigt uit. Dat geldt ook voor het
organiseren van grote series. Daarvan hebben we er natuurlijk al een paar, met de
Sneekweek als meest in het oog springend
evenement. Maar we zouden er best nog
een paar willen. Vanzelfsprekend willen we
geen roofbouw plegen op ons vrijwilligerskorps, maar als je mij vraagt of ik nog een
grote wens heb, zeg ik: de KWS zou best
nog een groot internationaal evenement
willen hebben. Een mooie regatta met
veel klassen en/of bijvoorbeeld een WK
Optimist of RS Feva. Dat kunnen we aan
en we hebben er zeker ook het wedstrijd
water voor.’’
Op het Starteiland – de havens bieden
plaats aan 300 schepen - zijn ook dit jaar
weer verbeteringen aangebracht. ,,Voorts
houden we altijd oog voor de juiste
zeilsfeer. Feesten horen natuurlijk bij de
Sneekweek, maar we verliezen als KWS de
zeilsport nooit uit het oog. In alle opzichten
willen we ons blijven ontwikkelen. Er staat
altijd weer een stip aan de horizon.’’

Hoofdsponsor

Uitnodiging 83ste
Ook zin om deze zomer naar de leukste zeilweek van Nederland te komen?
Dan is het Sneekermeer van 4 tot en met 9 augustus the place to be. Daar
wordt het grootste zeilevenement op binnenwater georganiseerd!

Overdag om de eer, ‘s avonds voor de sfeer

Wij doen mee
uit passie

voor de
zeilsport.

Rabobank: trotse hoofdsponsor van de KWS
Wij geloven in de kracht van verenigingen. Graag helpen we om ambities te

Elke dag worden er spannende zeilwedstrijden op het Sneekermeer en de omringende Poelen
georganiseerd. Deelname hieraan staat open voor alle bij het Watersportverbond geregistreerde
open eenheidsklassen. Van jong tot oud, iedereen kan meedoen. Minimaal 35 verschillende klassen
zullen aan de start verschijnen.
Iedereen kan tijdens de Sneekweek volop genieten van dit unieke zeilgebeuren op de terrassen van
het Starteiland en ‘s avonds in de feesttent.
Natuurlijk is er ook in de stad veel te beleven. De Sneekermeerbus rijdt graag heen en weer voor wie
dat wil. Het centrum van Sneek is namelijk het bruisende hart. Daar is de kermis die zeker een bezoekje
waard is en er spelen verschillende bandjes die de sfeer extra gezellig maken. Vergeet bovendien niet
de vele uitgaansgelegenheden die Sneek rijk is, waarvan een aantal ook live-muziek in huis hebben.
Nóg een reden om mee te doen en te genieten van al die gezelligheid en activiteiten!

realiseren waar we kunnen. Dat doen we niet alleen met geld, maar ook door het
inzetten van onze kennis en ons netwerk.

rabobank.nl/sneek-zwf

Het is toegestaan om te kamperen op het Starteiland. Deelnemers kunnen gratis gebruik maken van
de pont én de Poiesz-boot die vaart tussen het Starteiland en Sneek. Ook mag er gebruik worden
gemaakt van de faciliteiten van De Roerkoning, het clubgebouw en trainingscentrum van de

Social media

PROGAMMA S
STARTEILAND

Altijd het laatste Sneekweek nieuws!
Volg de 83ste Sneekweek via www.sneekweek.nl of download
de ‘Sneekweek Zeilen’ app voor iPhone & Android.





Instagram - sneekweekzeilen
Facebook - Sneekweek Zeilen
Twitter - @sneekweekzeilen (zeilen) en @KWSSneek (overige)
Youtube - Sneekweek Zeilen
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De Kajuit

14.30 -17.30 Aanmelden
deelnemers

De Kolk /
Waterpoort

Opening Sneekweek
19.00 Spectaculair
voorprogramma
21.30 Vlootschouw en vuurwerk

Sneekermeer

Sneekweek-terras
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08.30 Aanmelden
deelnemers Starttoren
10.00 Start wedstrĳden

10.00 Start wedstrĳden
18.00 Team wedstrĳden
Holland-Friesland
Regenboog

10.00 Start wedstrĳden

08.00 Start schermen beelden
Sneekweek
13.00 DJ Brend Franklin
15:00 Folkert Hans
17.30 Uitreiking dagprĳzen

08.00 Start schermen beelden
Sneekweek
13:00 90’s Party met DJ Hopcoxhop & DJ Texnix
14:00 Putkapel
16:00 90’s Party continues!

08.00 Start schermen b
Sneekweek
13:00 - 17:00 Kidsday o
festival

Stormbaan - Buikschuif wed
Lego bouw wedstrijd - Prent
fotobooth -Verfcentrifuge kun
maken - Schminkers - Gooch

17.30 Uitreiking dagprĳ

Rabo-arena ESFAG

11.00 Demo-sporten
“Sports for all games”

FrieslandHolland house

20.00 KWS Avond met de
Band Jetset

11.00 Demo-sporten
“Sports for all gam

18:00 - 20:00 Kids Schui
22:00 Captain Midnigh
22:00 Live Entertainment

Foarunder Café
De Roerkoning

11.00 Demo-sporten
“Sports for all games”

Kleedgelegenheid zeilers

Kleedgelegenheid zeilers
17.30 Uitreiking dagprĳzen

ZIE VOOR DE ACTIVITEITEN IN DE BINNENSTAD OP WWW.SNEEK.NL

Kleedgelegenheid zeile

Sneekweek 2018
Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS). Voor De Roerkoning zijn aanlegplaatsen voor
wedstrijdboten en jollenhellingen voor zwaardboten. Voor wie met de boot komt, zijn er
voldoende aanlegmogelijkheden in de havens van het Starteiland.
Op vrijdag 3 augustus tussen 14.30 en 17.30 uur gaat de Sneekweek officieus van start in
De Kajuit, Dompleane 1 te Sneek (bij Jachthaven Domp I) waar alle deelnemers hun
programmaboekje, deelnemersherinnering en Sneekweekpas kunnen afhalen.
De officiële opening van de Sneekweek vindt plaats op vrijdagavond 3 augustus in
Theater Sneek. Daar wordt ook de Sneker Pan uitgereikt aan de Pan-schipper van 2018.
Daarna gaat de stoet met genodigden naar de Kolk bij de Waterpoort om met alle aanwezigen
rondom de Kolk de opening te vieren met de vlootschouw en het spectaculaire vuurwerk.
Uiteraard wordt het evenement op donderdag 9 augustus afgesloten met een knallend
eindfeest op het Starteiland, waarbij alle hoofdprijswinnaars in het zonnetje worden gezet
en er nog lang geswingd kan worden op de muziek van een geweldige band.
Inschrijven om deel te nemen aan de Sneekweek is mogelijk via de website:
www.sneekweek.nl
Daar kun je ook terecht voor de officiële uitnodiging en alle overige informatie.
Tot ziens tijdens de 83ste Sneekweek!
Koninklijke Watersportvereniging Sneek
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09.00 Start wedstrĳden
16.00 SKS Skutsjesilen
Terherne

10.00 Start wedstrĳden

beelden

08.00 Start schermen beelden
Sneekweek
17.30 Uitreiking dagprĳzen

08.00 Start schermen beelden
Sneekweek
13:00 DJ
14:00 Putkapel
16:00 Phoenix Coverband

08.00 Start schermen beelden
Sneekweek

ĳzen

mes”

14.00 Volvo Ocean lezing
en beleving (o.v.b.)

imparty
ht XL

ers

Op zaterdag, zondag en maandag
van de Sneekweek presenteert een
aantal van deze sporten zich op het
Starteiland. Ook jij kunt kijken en
gratis meedoen aan bijvoorbeeld
Highland Games, krachtbal, fierljeppen en Polynesian kanovaren. Kijk
voor meer info in het programma.
The European Sports for All Games
worden georganiseerd door Sport
Fryslân, NOC-NSF, TAFISA en wordt
mogelijk gemaakt door de provincie
Fryslân, Europese Unie (Erasmus+)
en Stichting De Friesland en De
Friesland Zorgverzekeraar.
Meer weten? Check de website:
www.sportsforall2018.eu.

Aangepast zeilen met
finish voor de toren

Co-sponsors

D

10.00 Start wedstrĳden
13.00 Palaver Friese jachten
14.00 Wedstrĳd Friese Jachten
en Boeiers

dstrijden
tjestent
nstwerken
helshow

Zeg je Fryslân, dan zeg je buitensport. Fierljeppen, skûtsjesilen,
Frysk damjen, hynstesport, reed
riden en keatsen zijn onlosmakelijk
met onze provincie verbonden.
Veel Europese landen kennen hun
eigen traditionele, vaak onbekende
cultuursporten en dat is waar het
in tijdens de European Sports For
All Games om draait. Slovenië laat
ons kennismaken met pandolo, de
Finnen tonen ons Finnish baseball,
de Britten sturen een disabled
martial arts team en de Italianen
spelen lancio del formaggio.

Ook Spanje, Portugal, Polen, België,
Duitsland, Hongarije, Denemarken
en Griekenland showen hun sporten. Een sportevent dat het startpunt
vormt van de Games: vijf dagen
demonstraties, wedstrijden en
toernooien op verschillende locaties
Fryslân, afgesloten op 7 augustus
met een groot feest in Heerenveen.
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Fryslân is een sportprovincie
bij uitstek waar iedereen,
elke dag op eigen niveau kan
sporten en bewegen. Op de
Friese meren, langs de Waddenzeekust, door de platte
graslanden, groene bossen
en heuvelachtige zandvlaktes.
Sport zorgt voor strijd en verbroedering, verbindt mensen,
maar geeft vooral veel plezier.
We willen (en kunnen) er niet
zonder!

G

A

A

SNEEKWEEK
2018

Hoofdsponsor

Internationaal
sporten tijdens
de Sneekweek

20.00 Hoofdprĳs uitreiking
Sneekweek 2018
Slotfeest met Pleasure
22:00 Folkert Hans

22:00 Eilanders:
De party met DJ Michel S.

Kleedgelegenheid zeilers

Kleedgelegenheid zeilers
17.30 Uitreiking dagprĳzen

Kleedgelegenheid
zeilers

Aan de noordkant van het
Starteiland ligt de eerste helft
van de Sneekweek het hotelschip It Beaken van Ottenhome
afgemeerd. Hier zullen de zeilers overnachten die meedoen
aan de Sneekweek in het kader
van de ESFAG, European Sport
for all Games die in Fryslân
plaatsvindt van 3 tot 7 augustus.
Gedurende de eerste drie dagen
van de Sneekweek zal na afloop
van het reguliere programma een
extra start worden gegeven voor de
polyvalken van de Unified Sailors,
twee zeilers met een verstandelijke
beperking. De zeilers worden in de
boot begeleid door een ervaren
coach, die zich tijdens de wedstrijd
niet met de tactiek en boothandling mag bemoeien. Beginnende
zeilers hebben voorafgaand aan de
Sneekweek deelgenomen aan een
trainingserie, georganiseerd in

samenwerking tussen Sport Fryslân
en watersportverenigingen uit
Sneek, Burgum, Grou en Heeg.
Na twee zeer geslaagde Special
Olympics evenementen in 2014 en
2017 vond de KWS het belangrijk
aan dit mooie initiatief een vervolg
te geven. ,,Het zou toch zonde
zijn als we hier verder niets meer
mee doen”, aldus KWS-organisator
Gerlof van der Werf, die er met
ondersteuning van Maria Poiesz
van de Stichting Aangepast Zeilen
Sneek/KWS voor heeft gezorgd dat
deze enthousiaste groep zeilers
uit binnen- en buitenland van start
kan gaan. ,,We vinden het belangrijk dat ze ook voor de toren
kunnen finishen en de Sneekweek
echt kunnen beleven. Dat wordt
zeer gewaardeerd”, aldus Maria.
Het precieze startmoment hangt
daarom af van de finish van de
Pampus-klasse.

IREEN WÜST SLOEP VENI VIDI VICI

T VM is trotse
sponsor van
de K WS

INSPANNEN OP HET IJS,
ONTSPANNEN OP HET
WATER SAMEN MET TVM.
Ireen Wüst was negen jaar het boegbeeld van de TVM schaatsploeg. Ze reeg
winter na winter de successen aaneen. Met vier gouden, drie zilveren en één
bronzen olympische medaille is ze de succesvolste Nederlandse Olympische
sporter ooit. “Met TVM achter me wist ik gewoon dat alles om me heen perfect
geregeld was. Daarom kon ik op het ijs ook altijd vol voor de prijzen gaan!”
Na al die inspanning is er ook tijd voor ontspanning. Even afstand nemen van het
keihard racen tegen de klok en juist zoveel mogelijk tijd pakken om zorgeloos te
genieten. “Best gek eigenlijk, maar om te ontspannen ben ik ook heel graag op
het water, niet om steeds weer snellere rondjes te rijden, maar om gewoon lekker
rond te dobberen. Zo’n zonnige dag in mijn sloepje is voor mij ideaal om even alles
van me af laten glijden. Uiteraard heb ik mijn sloep verzekerd bij TVM. Dan weet ik
dat het perfect geregeld is.”
Wilt u meer weten?
Neem dan contact op met de pleziervaartspecialisten bij TVM verzekeringen
via (0528) 29 27 50 of www.tvm.nl/scheepvaart.

MET TVM ACHTER JE STA JE STERKER.
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Jachthaven De Gudsekop
Uitwellingerga

Kennis van zaken

Jachthaven de Gudsekop is een kleinschalige jachthaven
gelegen aan de Greate Sudein in Uitwellingerga. Het heeft
een open vaarverbinding met het Sneekermeer. Alle faciliteiten zijn aanwezig: parkeren, stroom, toilet en douche.
Winterberging is ook mogelijk. Het haventje kenmerkt zich
door haar vriendelijkheid en gezelligheid.

Inzicht in zicht...
Blijf op koers met Speedbooks.
Je kompas in financieel management.
•

Koppeling met elk boekhoudpakket

•

Samenvoegen van administraties

•

Inzicht in kostenplaatsen

•

Online dashboard

•

SBR-rapportagetool voor jaarrekeningen

•

Managementrapportagetool

•

Analysetool

•

Liquiditeitsprognosetool

Speedbooks.
Snel en accuraat inzicht in
financieel management.
• Online en 24/7 up-to-date
• Eenvoudig en efficiënt
• Uitgebreide service

VRAAG EEN GRATIS DEMO AAN

www.speedbooks.nl

Dat levert je echt iets op!

Gezeilschap KWS

ZAKELIJK GEZEILSCHAP DER KWS

Accent Automatisering

Nano-Coat Nederland BV

Antonius Ziekenhuis

Nautisch Adviesburau Dirk van der Zee

Aquatec Industries BV

NDC mediagroep

BDO Accountants en Belastingadviseurs
Bouwbedrijf v.d. Meer BV
Code 0
Cryo Store BV
Dikhoff & Schurer Opticiëns
Douma Staal BV
Drukkerij Van der Eems
Elzinga BV
Finance & Trade Support
Firma M. de Groot, Stavoren
Fysio4U
Heineken Brouwerijen Noord Nederland
Henk Jan Watersporttechniek
Inbak BV
Init3 BV
Installatiebedrijf Otte BV
Interlinie Visuele Reclame
It Foarunder BV
Jachthaven Hindeloopen
Jachtwerf Heeg BV
Jan Sikkes Stoffen en Gordijnen
Kesteloo Project Management
Krüse Management Recruitment
Kuiper Verzekeringen
Landustrie Sneek BV
Lampe Technical Textiles BV

Notariskantoor De Wit & Dijkstra
Offenware
Ottenhome Heeg BV
Perimeter Protection Industry
Poly Nautic
Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland
RCN Vakantiepark De Potten
Rederij Doeksen
Repko Sneek
Schuil Isolatiezorg v.o.f.
Score BV
Smedes Makelaardij B.V.
Snakeware New Media BV
Snijtech BV
Speedbooks Software BV
Tandartspraktijk Kraan en Partners
TVM Verzekeringen
Unilever Benelux
Van der Schaaf Autobedrijven BV
Van der Valk Hotel Sneek
Van Wieren Watersport
Veenema Olie
Voice to Voice
Westers Nautic
White Whale Yachtbrokers
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WJH Yachtservice

MHB Event Facilities

ZDV Zakelijke Dienstverlening

Miedema Sails

Zonklaar

Zussen staan
hun mannetje
Ze ‘wapperen niet meer bij windkracht-5 van de plas af’. Mede daarom
zijn Sabine en Froukje Romkes steeds vaker voor in het Pampus-veld
te vinden. De zussen staan hun mannetje in een klasse die het ‘oude
mannen-imago’ van zich heeft afgeschud.

S

abine en Froukje zijn niet
per toeval in de Pampus
verzeild geraakt. Het zeilen in deze mooie tweepersoonsboot – in de Sneekweek
opnieuw een van de grootste
klassen - is ze met de paplepel
ingegoten. ,,Opa Gerard heeft
van 1954 tot 1974 in de Pampus
289 gevaren’’, vertelt Sabine.
,,Ook onze vader Evert is een
Pampus-man. Froukje en ik zijn
met die vloot opgegroeid. Toen
we via een vriend van mijn vader
het aanbod kregen om in de 3 te
gaan varen, hebben we die kans
met beide handen aangegrepen.
We zijn echt met onze neus in de
boter gevallen.’’

Sabine (40 jaar, wonend in
Utrecht) en Froukje (38, Amsterdam) varen nu zo’n zeven jaar
samen. Als kind hadden ze niet
alleen hun hart verpand aan
zeilen, maar ook aan hockey. ,,En
best wel fanatiek’’, zegt Froukje,
die de pech had dat ze een zware
knieblessure opliep. Sabine zette
als tiener haar kaarten op het
hockey en kan terugzien op een
mooie carrière. Ze speelde bij
Laren in de hoofdklasse en werd
op het veld 23 keer opgeroepen
voor het Nederlands team. ,,De

voorbereiding op de Olympische
Spelen van 2004 heb ik meegedraaid, maar helaas haalde ik de
selectie niet. De shirtjes heb ik
wel, de zilveren medaille niet.’’
Zeilen was in die jaren ‘second
best’ voor Sabine, ,,maar is
daarna weer de eerste liefde
geworden. In het begin heb ik
flink moeten ‘doorakkeren’ om
de kneepjes weer onder de knie
te krijgen.’’ Ze had daarbij veel
steun aan Froukje, die in de Pampus was blijven varen. ,,’Frouk’
had een bak aan ervaring.’’ De
zussen vormden al snel een
goed team, dat zich in de klasse
snel thuis voelde. ,,Toen wij als
‘plassenmeisjes’ in jeugdboten
voeren, zagen we de Pampus als
een grote en competitieve vloot.
De boot was snel en de zeilers
waren gezellig. De aantrekkingskracht is nooit verdwenen.’’
,,In het begin kregen we veel
tips’’, zegt Froukje. ,,Alle Pampus-zeilers wilden wel helpen.
Dat hebben we zeer gewaardeerd.’’ Ze lacht. ,,Toen we steeds
beter gingen varen, werd de hulp
schaarser.’’ De zussen zien daarin
een bevestiging van hun zeilkwaliteiten. ,,We wapperen niet meer

bij windkracht-5 van de plas af.
Als het een hele serie hard waait,
zullen we dat wel gaan merken,
maar we kijken er niet meer
tegenop. Een race met harde
wind betekent niet meer auto
matisch ons aftrekresultaat.’’
Sabine: ,,Onze boothandling is
onder alle omstandigheden beter
geworden. We maken geen gekke fouten meer en bereiken nu
ook met keiharde wind veilig de
finish. Natuurlijk leggen we het
op een zeker moment af tegen
de mannelijke ‘blokjes beton’
die sterker zijn en meer gewicht
buiten boord kunnen hangen,
maar wij doen goed mee.’’ Kan
een vrouwenteam geschiedenis
schrijven en in de Pampus het NK
of de Sneekweek winnen? ,,Ja!’’

F

roukje en Sabine houden er aan boord geen
vaste rolverdeling op na.
,,We hebben een goede
formule gevonden: we sturen en
bemannen allebei. Sturen vinden
we het allerleukst, maar de afwisseling bevalt ons heel goed en
daardoor blijft ook de lieve vrede
bewaard.’’ Maar het is zeker niet
zo dat de zussen ruziënd over het
dek rollen. Froukje: ,,Absoluut

niet. Het maakt bij ons echt niet
uit wie het stokje vasthoudt. ‘Bien’
en ik zijn gelijkwaardig. Het is niet
zo dat zij als de oudste zus het
meeste recht op sturen heeft.’’
Sabine: ,,Ik denk juist dat onze
veelzijdigheid een sterk wapen
is. Froukje weet wat ik doe en
andersom.’’ Froukje: ,,En qua trim
maakt het weinig uit. Heel af en
toe moet er iets versteld worden
als we van plaats wisselen, maar
aan het materiaal zal het zeker
nooit liggen.’’
De zussen zijn samen met Peter
Hoogendam eigenaar van de
Pampus 365. Peter heeft zijn
sporen meer dan verdiend in de
Regenboog-klasse, waar hij alle
mogelijke titels wist te winnen.
Je zou daardoor bijna vergeten dat hij als bemanning van
Martin Heineke in 1991 naar de
Nederlandse Pampus-titel voer.
Peter, Froukje en Sabine werken
gedrieën de wedstrijdagenda af
– een even opvallende als soepel
draaiende constructie. ,,Alle
combinaties zijn mogelijk, met
dien verstande dat Peter altijd
stuurt’’, vertelt Sabine. ,,Froukje
of ik bemannen bij Peter en als hij
niet vaart vormen wij het team.’’
De zussen kijken overigens nooit
werkeloos toe. ,,Nee. Als we zin
hebben om te zeilen, dan pakken
we onze Twaalfvoetsjol of we varen mee met de Lemsteraken. Het
is trouwens ook best een keertje
prettig om een weekendje niet
te hoeven wedstrijdzeilen. Maar
we zeilen enorm graag hoor. Elke
keer beschouwen we het als een

Froukje (links) en Sabine Romkes in
actie in de Pampus 365.
soort mini-vakantie. In elk geval
maakt de Pampus 365 ‘overuren’,
die vaart bijna wekelijks. En we
varen net zo graag op de Hollandse plassen als in Friesland. ’’

S

abine en Froukje worden
natuurlijk alleen maar beter van de samenwerking
met Peter Hoogendam, in
de Regenboog 7 zesvoudig winnaar van de Sneekweek. Verbetering is vereist om in de Pampus
klasse een woordje te blijven
meespreken. ,,Het niveau stijgt
namelijk’’, aldus Sabine. ,,Niets
ten nadele van vroeger, maar
omdat steeds meer jonge, goede
zeilers instromen, en cracks uit
andere klassen overstappen, is
vooraf nooit meer te zeggen wie
er gaat winnen. De winnaar van
de eerste race kan in de volgende wedstrijd achteraan varen.
De dynamiek binnen de vloot is
toegenomen en het imago van
de klasse is veranderd. Die ‘verjongingskuur’ is goed.’’ Froukje:
,,Wij houden van de toegenomen
competitie. Ik word liever vijfde
in een veld met dertig boten dan
dat ik win in een veldje van acht.
Tegelijkertijd ervaren wij nog
altijd het ‘familiegevoel’.’’
Tot slot ‘de opstelling’ van de
Pampus 365 voor de komende
Sneekweek. Aan de helmstok:
Peter Hoogendam. Voorin: drie
dagen Sabine Romkes en drie dagen Froukje Romkes. ,,En wie ‘vrij’
is, doet mee in de Twaalfvoetsjol.
Wij zeilen in de Sneekweek
natuurlijk het liefst elke dag!’’

