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Beste lezer,

Na een koude maartmaand staan we weer aan 
de start van een nieuw watersportseizoen. Als 
aanloop voor het nieuwe seizoen stond onze 
vereniging samen met stichting Skarsweagen 
en It Foarunder als gastheren van het Start
eiland op Boot Holland. We mochten veel 
van onze  leden en zeilers begroeten op onze 
 gezamenlijke stand waar wij als samenwer
kende partijen konden laten zien wat allemaal 
 mogelijk is op ons prachtige Starteiland. Wij 
 waren zeer verheugd dat wij tijdens Boot Hol

land een sponsorcontract hebben getekend met onze nieuwe kledingsponsor Code Zero. Hier
mee is de KWS de komende jaren weer verzekerd van een kledingsponsor die voor comité en 
vrijwilligers tijdens de Sneekweek en de andere evenementen de kleding verzorgt. Met Code 
Zero hebben we een aansprekend Amerk binnen gehaald passend bij de uitstraling van onze 
vereniging.

We zijn bijzonder trots dat maar liefst tien jeugdige KWS zeiler en zeilsters actief waren op het 
wereldkampioenschap RS Feva in Florida waarbij ze hebben laten zien dat de vele trainingen 
zorgen voor goede prestaties.  Femme Rijk en Silke Zuidema namen de wereldtitel voor de 
jeugd mee naar huis, Robbert Huisman en Gijs Zuidema werden keurig derde bij de jongens en 
Hanna Rijk en Bente Zuidema behaalden ditzelfde resultaat bij de meisjes. Het afgelopen jaar 
was voor leden van onze vereniging zeer succesvol tijdens de verschillende kampioenschappen 
en andere evenementen. 

Op het Sneekermeer staan dit jaar de traditionele wedstrijden natuurlijk weer op het program
ma met als hoogtepunt natuurlijk de Sneekweek en mogen wij dit jaar het 1e Nationale Kampi
oenschap van de 30m2 Klasse organiseren. 
De Hardzeildag van de 83e Sneekweek zal wederom samenvallen met het skûtsjesilen van Ter
herne en kunnen derhalve de draaiboeken van vorig jaar weer ter hand worden genomen.
In het kader van culturele hoofdstad zullen tijdens de Sneekweek door ESFAG (European Sports 
For All Games) van zaterdag tot en met maandag demonstraties van verschillende cultuurspor
ten uit diverse landen te zien zijn op het Starteiland van fierljeppen, Polynesisch kanovaren tot 
en met kaas en wijnvatrollen en waar natuurlijk voldoende gelegenheid zal zijn om ook zelf mee 
te doen. Op maandag 7 mei aanstaande wordt onze traditionele algemene ledenvergadering 
gehouden. Aansluitend aan de vergadering zal Willem Veldman, directeur van Topsport Noord 
in Heerenveen, en Koen van Esch, trainer RTC Zeilen Noord, het woord krijgen over het beleid 
van de topsport in Noord Nederland in het algemeen en het RTC Zeilen Sneekermeer in het 
bijzonder. In dit kader is mooi om te melden dat de RTC status voor ons trainingscentrum is 
verlengd zodat wij de komende jaren ook weer gastheer mogen zijn van het jeugdig zeiltalent.

In dit nummer treft u de agenda aan voor de vergadering en bijbehorende verslagen. Hieruit 
kunnen we opmaken dat het afgelopen vereniging jaar weer veel activiteiten zijn ontplooid 
door onze vereniging. De jaarvergadering is een mooie gelegenheid om mee te praten over uw 
vereniging.

Ik hoop u te ontmoeten op de 7e mei.   
      Uw voorzitter, Karst J. Doevendans

Van de voorzitter

In dit nummer:
● Aan Boord Bij: Gerlof en Marijke van der Werf
● Jeugd: Berber van der Duim
● Interview: Menno Huisman en Marcel van der Kooi
● Nautische taal: de steilsteven
● In Touw: Peter Spek
● Zakelijk Gezeilschap: Landustrie
Het volgende KWS Journaal verschijnt eind juli. 
Aanleveren kopij en advertentiemateriaal, 6 juli.
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mei
5 en 6  Houtevenement       Regenboog/16 m2/Pampus/30m2  Sneekermeer
10 t/m 13 48e Kleine Sneekweek  Alle erkende klassen   Sneekermeer+Poelen
19 t/m 21 Pinksterevenement       Flits / Vaurien / Schakel   Sneekermeer
26 en 27 Hart en Zeil      Sneekermeer

juni
23 en 24 Zomerwedstrijden       Alle erkende klassen   Sneekermeer+Poelen
 
juli
29/6 t/m 1/7  Schuttevaerrace       ORC/IMS    IJsselmeer + Wadden
7 en 8 Combi Noord        Optimist/Splash/Flits/Laser  Sneekermeer
27 t/m 29 NK           Schakel en 30m2   Sneekermeer

augustus   
4 t/m 9 83e Sneekweek       Alle erkende klassen   Sneekermeer+Poelen

september   
22 en 23 Sluitingswedstrijden     Alle erkende klassen   Sneekermeer
   
oktober 
20 en 21  Roekoepôle race       Skûtsjes      Sneekermeer+Poelen

wedstriJdkalender 2018

Vaar op zeker
U kunt pas écht zorgeloos van uw schip 
genieten als u daarvoor een goede verzeke-
ring heeft. Wilt u een passende offerte? Bel 
ons, of bezoek onze website.

Tel.  (0513) 61 44 44
www.kuiperverzekeringen.nl

H e t K WS J o u r n a a l  i s  e e n u i t g ave v a n K l i k  & Co M e d i a p r o d u c t i e s 
i n  s a m e nwe r k i n g m e t d e  Ko n i n k l i j ke Wa t e r s p o r t ve r e n i g i n g S n e e k . 

Redactie     : Gerhard Bouma, Annechina de Jong en Richard de Jonge 

Fotografie  : Richard de Jonge

Ontwerp en opmaak : Klik & Co Mediaproducties 

Adres uitgever    : Westereems 7 | 8602 CR Sneek | T 0515 421371 | E info@klikenco.nl

Druk     : Drukkerij van der EemsColofon

De Koninklijke Watersportvereniging Sneek is opgericht op 1 juni 1851 en is aangesloten bij het Watersportverbond
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bereiden ons altijd goed voor.” Gerlof en 
Marijke houden niet van tijdsdruk. En 
ook niet van slecht weer, “het moet wel 
relaxed blijven.” Als ze op vakantie gaan 
is Gerlof van te voren uitgebreid met het 
weer bezig. De ontspanning moet voorop 
staan en het paar heeft absoluut geen zin 
in stress. “We hadden een keer de boot 
al helemaal ingepakt en klaar voor de 
 vakantie”, vertelt Marijke. “Maar het was 
ontzettend slecht weer en daarom zijn 
we eerst maar een week naar Mallorca 
gegaan.” Gerlof vult aan: “Er is ook wel 
meer dan dat water.” Na die week zijn ze 
dan toch nog wezen varen. 
Ondanks de goede voorbereidingen is het 
een keer voorgekomen dat ze onderweg 
naar Vlieland overvallen werden door de 
mist. Omdat Vlieland daardoor onbereik
baar werd, de waarschuwingen van de 
Brandaris logen er niet om, werd uitge
weken naar Terschelling waar net op tijd 
afgemeerd kon worden voordat het zicht 
daalde tot een absoluut minimum.

Toekomstplannen
Het vaargebied bestaat uit de Waddenei
landen en het IJsselmeer, maar favoriet 
voor de vakanties is nog steeds Zeeland. 
Meestal zoveel mogelijk binnendoor en 
het laatste stukje naar buiten. Ooit zijn 
ze in één dag van Stellendam naar Texel 
gevaren, maar dit is uitzonderlijk. Onder
weg kun je Gerlof als regel aan het roer 
aantreffen, “ik vaar alleen als Gerlof ziek 
is”, vult Marijke lachend aan. Op de plan
ning staat ooit nog een reis naar Dene
marken, wanneer Marijke met pensioen 
is en de KWS voor Gerlof meer naar de 
achtergrond gaat. Dat laatste zal nog het 
moeilijkst zijn.

aan boord bij

Gerlof en Marijke van der Werf

“Het moet wel relaxed blijven”
“We doen anders helemaal niet zoveel met die boot hoor”, begint Gerlof lachend. Het 
uur daarna wijst uit dat dat in de praktijk echt wel meevalt. Het blijkt niet zo moeilijk 
om met Gerlof en Marijke over andere dingen te praten dan KWS en sponsoring. Met 
de vierde ‘Pastorale’ achter huis aan de Woudvaart afgemeerd vult het uur zich met 
mooie verhalen met als hoofdthema plezier en ontspanning. 

Tekst Gerhard Bouma
Foto Richard de Jonge

De naam ‘Pastorale’ blijkt afkomstig 
te zijn van de eerste wedstrijdboot die 
 Gerlof in bezit had, een houten Stern met 
zeilnummer 752. Een eigen Flits heeft hij 
nooit gehad, daar bemande hij alleen in. 
De naam is vervolgens altijd meegegaan 
met de boten die ze hadden. De eerste 
die Gerlof en Marijke rond hun twintigste 
samen in 1975 kochten was een Sneeker
meer kajuitjacht van acht meter. Het was 
een mooi betimmerde boot, de laatste 
gebouwd door Kuipers, waar ze veel ple
zier van hebben gehad. Maar toen er twee 
meiden bij kwamen, Brechtje en Jeldau, 
werd het wel wat krap en werd het echt 
kamperen. Na een uitzonderlijk slechte 
zomer was Gerlof er wel klaar mee. “De 
vrouwen aan boord niet hoor”, vult Ma
rijke aan, “wij vonden het wel prima.” 

Nadat Marijke in 1985 een vast contract 
kreeg, kwam er ruimte voor een grotere 
Pastorale. Het werd een Contest van 
28 voet. Niet heel veel langer dan de 
 Sneekermeer, maar wel met veel meer 
ruimte binnen. In de periode voordat de 
meisjes zelf gingen zeilen werd er in het 
voorjaar veelvuldig gezeild op het IJs
selmeer, ’s zomers waren de Waddenei
landen en Zeeland fijne vakantiebestem
mingen. De Optimist ging mee op dek 
achter de mast. In een sluis hebben ze de 
Optimist zelfs een keer de kuip in moeten 
trekken.

De onvermijdelijke Flitsclub
“We waren er wel bang voor dat de mei
den op een dag niet meer mee zouden 
willen”, vertelt Gerlof. “We zagen het om 
ons heen gebeuren.” De oplossing was 
natuurlijk de Flitsclub en de boot werd 

moederschip. Of eigenlijk meer een drij
vende caravan. “Wij vonden het een in
vestering in de toekomst”, licht Gerlof 
toe, “we  raden het iedereen aan.” Na 
deze periode werd de boot te klein en 
werd er naar wat anders gezocht.

Nu eerst een Bavaria
Door Rienk Albada werden ze gewezen 
op een Bavaria. “Aan dat idee moest ik 
wel even wennen”, vertelt Gerlof, die de 
 Bavaria tot dan toe vooral associeerde 
met huurboten. Maar er werd toch on
derzoek gedaan, de werf werd een keer 
met de KWS bezocht. Onder de indruk 
van dit alles werd uiteindelijk de bestel
ling gedaan en zo kwam er in 2004 een 
gloednieuwe Bavaria 36 voor de familie 
van der Werf van de lopende band  gerold. 
Maar dan wel met een zwaardere motor 
dan standaard wordt afgeleverd, 28 pk in 
plaats van 18 pk. 
Marijke en Gerlof vinden de boot nog 
steeds fantastisch, de grote kuip en het 
scheeps afgetimmerde interieur met veel 
hout maken het tot een gezellig schip. 
“Een prima prijs/kwaliteit verhouding”, 
aldus Gerlof.

Hand verbrand
“Er zat ook een flinke genua bij”, vertelt 
Marijke, “die hebben we al snel vervan
gen door een wat kleinere.” Omdat de 
genua zo groot was hadden ze deze een 
keer half opgerold. Toen Marijke hem 
binnen wilde halen kwam de wind er in 
en verbrandde ze haar hand lelijk aan 
de schoot. Het aantal incidenten aan en 
met de boot kan op de vingers van één 
hand geteld worden. Dat is niet toeval
lig, “we zoeken de problemen niet op en 

Pastorale
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kort

Bewegen op Water in de kijker

Nieuwe boeien Event Management

Dank

Jan Sikkes Scheepsstoffering

Zadelmakersstraat 10, Sneek

Telefoon (0515) 41 81 90

• Passend maatwerk

• Kwaliteit

• Eerl i jke pri js

• Gunstige levert i jd

Beste KWS-leden, 

Het is alweer een aantal maanden geleden dat Beer, zo onver-
wacht, is overleden. Wij hebben ten gevolge daarvan een enor-
me hoeveelheid lieve, ontroerende reacties mogen ontvangen 
van KWS-leden, vrijwilligers, zeilers en anderen die op één of 
andere manier met Beer te maken hadden in de watersportwe-
reld of daar buiten. 

Wij willen jullie daarvoor via deze weg hartelijk bedanken. Het 
is namelijk ondoenlijk om dat bij iedereen persoonlijk te doen. 

Inmiddels is het eerste zeilevenement alweer achter de rug. Ar-
lette heeft zich, in ieder geval voor dit jaar, teruggetrokken als 
vrijwilliger. Don probeert zich een paar evenementen, waaron-
der de Sneekweek, als comitélid in te zetten. 

Ik heb mij voor dezelfde evenementen opgegeven als andere 
jaren. Tijdens het Paasevenement bleek echter al dat het niet 
makkelijk is om op het Starteiland te zijn, waar Beer zo vaak en 
graag te vinden was. 

Nogmaals hartelijk dank voor jullie meelevende reacties, die 
voor ons een steun zijn in deze verschrikkelijk moeilijke tijd. 

Met vriendelijke groet, ook namens Arlette en Don,

Carien Goezinne 

Door onze nieuwe hoofdsponsor moe
ten alle oude sponsoruitingen van 
Unilever worden vervangen door die 
van de Rabobank. Zo ook die op onze 
wedstrijdboeien. Dit heeft er in gere
sulteerd dat we 30 nieuwe boeien krij
gen. Het formaat zal iets kleiner zijn 
dan onze bestaande boeien, waardoor 
ze een stuk handzamer zullen zijn. 
De vertrouwde rode kleur verdwijnt 
ook. Naast de gele zullen er nu oranje 
boeien komen, die beter zichtbaar zul
len zijn dan de rode. In het begin van 
het seizoen zullen de oude worden 
vervangen. 

Wil jij ervaring opdoen in het organiseren van evenementen in het klein, dan kan 
jij Hilda’s taak overnemen: het organiseren van drie KWSwinteractiviteiten per 
jaar. Dat hoef je niet in je helemaal alleen te doen. Met JOASTsectieleden brain
storm je over mogelijkheden en contacten kunnen je vaak aangereikt worden. 

Je kan natuurlijk ook reageren op deze eervolle taak als het je gewoon leuk lijkt 
of jij je wilt profileren als programmeur, organisator, gastheer/vrouw van KWS
winteractiviteiten. Zo vergroot je ook nog eens je watersportkennis én connec
ties. Mooi meegenomen.

Kijk op https://www.kwssneek.nl/winteractiviteiten om voorbeelden van 
 winteractiviteiten te lezen. Neem contact op met Hilda en voel of het écht gaat 
kriebelen! Hilda Hoekstra: hylke.hilda@planet.nl, 0633 85 26 51.

Watersporter worden, begint ergens. Gelukkig vooral spon
taan. Met je ouders, opa en oma, een vriendje of vriendinnetje. 
Óf via school. En dat is een leven lang genieten met heel leuke 
herinneringen, ook aan hoe het begon.

Veel kinderen in onze regio mogen dit seizoen via school 
 ‘Bewegen op Water’; weer vette gein hebben met attributen 
en echte boten in het water met hulp van mensen die water
wijs zijn. Dat bewegen bestaat uit een watersportactiviteit in 
het zwembad, indoorwatersportlessen in de Sneker Sporthal 
en outdoorwatersportlessen op het Starteiland. De kinde
ren  kunnen van alles uitproberen. Bijvoorbeeld: kitesurfing, 
Stand Up Paddling ( SUP), sit on top kanoën, zeilen met een 
 sailsimulator en indoorroeien. Allemaal met het doel om de 
kinderen te enthousiasmeren voor de watersport.

Even een update over Bewegen op Water. Met de jaarlijkse bij
drage van de Rabobank en Kuiper Verzekeringen is het  mogelijk 
om Bewegen op water te continueren. En in afgelopen maan
den hebben nieuwe partijen zich gemeld om het project te 
ondersteunen. De serviceclub JCI de juniorkamer Sneek, hield 
afgelopen jaar een speciale veiling waarbij de opbrengst ten 
goede kwam aan Bewegen op Water. Hierdoor wordt het scala 
aan watersportmogelijkheden voor kinderen nog groter.

Intussen heeft het bestuur (Onno Yntema, Ytzen Renema en Piet 
Hibma) contact met mogelijk nieuwe partijen bij het  project 
 Bewegen op Water met de bedoeling het project aanvullende 
impulsen te geven en verder uit te rollen over Friesland. 

Voor support, medewerking en ideeën voor Bewegen op Water 
kun je contact opnemen met Betty Gietema: jeugdzeilen@kws
sneek.nl
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Jeugd

“Later wil ik deelnemen aan de 
Ronde om Texel”

Van oudere mensen wordt wel eens gezegd dat ze interessant zijn, want ze hebben al 
 zoveel bijzonders gedaan; Berber weet niet anders. Bijzonder is voor haar gewoon. Met 
dank aan haar ouders en door haar ouders, Klaas van der Duim en Tryntsje Postma. Berber 
van der Duim, 13 jaar, woont met haar ouders, zussen en broer in Den Hoorn op Texel. Al 
haar leven lang. Van baby af was ze al elke zomer op en nabij het Sneekermeer met haar 
enthousiaste watersportende familie. Ouders, Klaas en Tryntsje, hebben samen inmiddels 
meer dan dertig Sneekweken meegemaakt. Hun watersportgenoegen hebben ze zo voor-
geleefd en meegeleefd dat ze met hun eigen kinderen vaak op en neer Sneek rijden voor 
trainingen en wedstrijden. Nu is vooral Berber met haar zeilprestaties de aanleiding voor 
eilandhoppen. Een mazzeltje daarbij: haar eigen boot hoeft niet mee. Die mag ze lenen. 

Op woensdagochtend liggen de zeilspul
len al in de auto. En 11.30 uur begint de 
race tegen de klok. Om de boot van 12 
uur te kunnen halen, wordt Berber op
gepikt bij haar school, OSG Hogeberg. De 
overtocht met de veerboot is slechts 30 
minuten en dus is het haalbaar om rond 
13.30 uur bij het pontje naar het Startei
land te staan. Daar begint elke woensdag 
de RTCtraining. 

Heen en weer gereis
Sinds enkele jaren is Berber verknocht 
aan het zeilen in de Optimist. Als klein 
ukkie mocht ze mee in de Opti van haar 
oudere broer Jelle en zus Anna. Ze kon 
aanhaken bij de recreatieve lessen die 
in de haven van Oudeschild worden 
 gegeven door watersportliefhebbers. 
Dus werd ze lid van de watersportvereni
ging Texel. Om de CWO’s te behalen ging 
ze naar zeilschool de Morra in Hemelum 
en daarna begon het heen en weer gereis 
naar Sneek. Twee jaar geleden werden 
er voor de beginnende wedstrijdzeilers 
op woensdagmiddag trainingen gegeven 
door de KWS. “Super vet!” vond  Berber. 
Met een groot vakantiegevoel elke 
woensdag naar het Sneekermeer en het 
Starteiland. 

Tip
“Het eerste jaar bij de KWStrainingen 
heb ik enkele Flitszeilers beter leren ken
nen omdat die ook op woensdag trainen. 
Samen met Sevanah heb ik toen les gehad 
van verschillende trainers. En tijdens het 
zomerkamp gingen we slapen op onze 
boot.” Naar aanleiding hiervan een tip 
namens Berber aan de KWS: zorg ervoor 
dat jeugdleden kennis maken met andere 
jeugdleden van andere klassen. Dat is 
leuk. Dan wordt het ‘wijgevoel’nog gro
ter.

Worst en appelflap
“Aan het eind van dat eerste seizoen heb 
ik voor het eerst meegedaan aan de Com
biwedstrijden die georganiseerd worden 
door Jeugdwedstrijdzeilen Noord. Dat 
was in de Cklasse. Dat jaar werd er ook 
voor de COpti’s tijdens de Sneekweek 
een wedstrijd geregeld. “Ik vond het heel 
spannend, want na eerst een dag afge
laste wedstrijden werd er met enorme 

harde wind gestart. Bij de start lag nog 
één Opti in de hoge golven. Er is die dag 
niemand van de C gefinisht. En ik ben met 
de boot op de rescueboot naar de haven 
gebracht. Over hoge golven: daarin word 
je ook getraind. Met de herfsttraining 
werden met een rib zulke hoge hekgol
ven gemaakt, dat je uit je boot slingert. 
Mijn droogpak zat toen niet goed dicht, 
ik werd helemaal nat, wat een lol. Bij de 
C begin je met het varen van een baan in 
de vorm van een worstje en appelflap. 
Er liggen drie boeien in het water die je 
gaat ronden en nog twee boeien voor de 
start en finishlijn. Bij de Sneekweek vaar 
je een baan die langs allemaal verschillen
de boeien gaat. Je leest dan op de kaart 
welke boeien je bakboord of stuurboord 
moet ronden. De finish is uiteindelijk bij 
de starttoren. Voor de Combiwedstrijden 
A en B zeil je een innerloop of outerloop 
baan.” Dat klinkt ingewikkeld, maar: “Als 
je het veel oefent, snap je het gewoon.” 

Hardlopen en volleyballen
Het tweede jaar, 2017, is ze in de Bgroep 
begonnen en werden er in het weekend 
trainingen verzorgd door het jeugdwed
strijdzeilen. Op woensdag werd er ge
volleybald dus was zeiltraining even niet 
 mogelijk. Maar de grootwatertrainingen 
op het IJsselmeer bij Workum lukten wel. 
“Je kan als Optimistzeiler bijna elk week
end wel zeilen, want er wordt heel veel 
georganiseerd. Als ik een weekend niet 
zeil, dan ga ik mee doen met een hard
loopwedstrijd of volleyballen.” Berber 
stopt duidelijk haar energie in sport, want 
het is een ingetogen meisje, zonder bluf 
en grootspraak. “Eigenlijk ben ik te verle
gen.”

Inderdaad, want er is reden genoeg om 
zich te laten gelden. Afgelopen jaar ein
digde Berber bij de eerste tien in de 
Combifinale in Hoorn. Hierdoor is ze 
vanaf dit seizoen Azeiler geworden. Dus 
dit jaar start en traint ze met de Agroep. 
Ze doet mee met de RTCtraining, van het 
Regionaal TrainingsCentrum, die wordt 
gegeven door Yorick en Koen op woens
dagmiddag. De RTCgroep bestaat nu uit 
ongeveer zestien kinderen die samen 
naar de wedstrijden en trainingen gaan in 
het weekend. “We hebben wel afgespro

ken met elkaar, dat we bijna elk weekend 
ook echt gaan. Soms mag je vrij vragen 
voor school, omdat er ook gezeild wordt 
als er school is. Er zijn nu wedstrijden in 
Zeeland, Medemblik en de Dutch Youth 
Regatta bij Workum. 

Schuimparty
“Eigenlijk is de Sneekweek wel het al
lermooist om te doen tot nu toe. Want 
je kan dan ook nog bij elkaar op de boot 
gezellig zitten. Én de schuimparty is altijd 
super gezellig. Ook mocht ik een keer bij 
de VIP’s zitten tijdens de prijsuitreiking 
samen met Betty Gietema.” In 2017 was 
ze deelnemer aan de vlootschouw door 
de grachten van Sneek. “Ook super om 
te beleven. En ik hoop natuurlijk ook de 
Sneekweek een keer te winnen.”

Idool
Of dat in de Optimist gaat lukken weet 
Berber niet. “Ik ben een keer als 4de en 
een keer als 6de geëindigd. En bij de A
groep zitten goede zeilers. Volgend jaar 
kan ik het ook nog proberen als het dit 
jaar niet lukt. Want je mag in de Opti
mist blijven varen tot in het jaar dat je 15 
wordt. En daarna ga ik misschien wel in 
een Splash of met z’n tweeën in de boot, 
lijkt me ook mooi. Maar dan wel met een 
fanatiekeling.” En wie weet mag ik ooit 
deelnemen aan grote wedstrijden en de 
Ronde om Texel wil ik natuurlijk later ook 
zeilen!” Berber’s idool is Marit Bouw
meester omdat die ook in de Optimist is 
begonnen en goud won op de Olympische 
Spelen. Zou Marit Berber’s voorbeeld 
zijn? Berber heeft zich al een voorstel
ling van Olympisch succes kunnen maken, 
want zij was bij de huldiging van Dorian 
van Rijsselberghe op Texel!

“Op 30 juni gaan we proberen met jeugd
wedstrijdzeilen Noord naar Texel te zeilen 
vanuit Den Oever. “Daar heb ik zin in. Kun
nen ze ook een keer op ons eiland kijken;” 
de andere Opti, Splash en Laserzeilers.

Tekst Annechina de Jong
Foto Richard de Jonge

Berber van der Duim “als je het veel oefent, 
snap je het gewoon” 



Kennis van zaken

Bootverzekeringen.nl is een onderdeel van Menno van der Schuit Verzekeringen
Reigerlaan 3 | 8601 XG Sneek | 0515 - 420491
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www.dekajuit.com

CAFÉ RESTAURANT

1997

Uniek gelegen, aan Jachthaven De Domp 1 te Sneek, op loopafstand van het 
centrum, met ruime parkeergelegenheid en aanlegmogelijkheid voor sloepen.
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Datum: donderdag 31 mei van 15.00-21.00 uur  

Locatie: Dikhoff&Schurer Opticiens in Sneek

Dikhoff & Schurer opticiens 
Julianastraat 55 
8601 GP  Sneek 
T   0515-417 947 
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Menno Huisman en 
Marcel van der Kooi

interview

Aan de wedstrijdzeilers in de Valkenklasse hoeven ze niet meer voorgesteld te worden, maar voor wie het 
niet zo bijhoudt: Menno Huisman en Marcel van der Kooi varen al bijna twintig jaar samen in Valk 45, ‘List 
en Bedrog’ en zeilen in deze klasse ongenaakbaar aan kop. De prijzenkast puilt inmiddels uit. De mannen 
zijn de tel kwijtgeraakt voor wat betreft het gezamenlijk aantal Sneekweekborden, maar dit moeten er 
opgeteld toch wel zo’n 25 zijn. Samen wonnen ze negen keer de Sneekweek. In het bordenklassement 
zitten ze in de buurt van andere bekende zeilers, zoals onder meer Siep-Jan Wiersma en Thijs Kort.

Dat het duo zo succesvol is, is voor een groot deel te danken 
aan het feit dat ze elkaars zwakkere punten kennen en de 
sterke kanten ten volle benutten. Op de vraag of ze bijvoor
beeld wel eens in de boot van positie wisselen moeten ze dan 
ook hartelijk lachen. “Daarvoor beweeg ik veel te lomp”, zegt 
stuurman Menno, “Marcel is de lichtvoetige van ons en kan 
als een danser door de boot bewegen.” Voor een goede fok
kenist is dit een vereiste. Ze hebben wel eens geruild, maar 
dit werkt gewoon het best.

Werk en vrije tijd 
Menno, 46, woont in Anna Paulowna, is getrouwd en heeft 
twee kinderen van twaalf en veertien. In het dagelijks leven 
is hij Raadsgriffier van de gemeente Den Helder. De kinderen 
zeilen, hoe kan het ook anders, in de Flits. De oudste, Rob
bert, werd met Gijs Zuidema onlangs derde bij de jongens op 
het WK RSFeva, waar Menno de rol van coach vervulde. “De 
jeugd houdt tegenwoordig wel van wat meer actie”, aldus 
Menno. 
Marcel woont in Sneek wat dichter bij het wedstrijdwater 
waar het team het meest is te vinden. Hij is 47 en werkt sinds 
vijf jaar als zelfstandig adviseur voor het MKB op Telecom en 
CloudIT gebied. Eveneens getrouwd en vader van twee Flits
kinderen van twaalf en veertien. “Dat is puur toeval hoor”, 
voegt hij toe. Binnen de KWS is Marcel 2e penningmeester 
en is daarom penningmeester van de sectie Wedstrijdzeilen. 
Menno maakt af en toe als jurylid deel uit van de protest
commissie.

Flitstrainers
Met vier kinderen in de Flits en de enorme ervaring van de 
vaders ligt het voor de hand dat na afloop van de wedstrij
den de verrichtingen nog eens nabesproken worden: “Van 
ons nemen ze niks aan hoor”, vertelt Marcel, “maar als 
wij ook op het water zijn volgen we ze zo veel als we kun
nen.” Nabespreken doen ze niet, soms een losse opmerking 
 tussendoor werkt het best. Om zoveel mogelijk kennis over 
te kunnen dragen waren Marcel en Menno zes jaar actief in 
de  trainingscommissie van de Flitsclub.

Hoe het zo is gekomen?
Marcel begon zelf ook ooit als dertienjarige in de Flits, een 
laatbloeier, zegt hij zelf. Via de Vaurien kwam hij terecht 
als eerste gebruiker in het Talentenjacht van de Valkklasse. 
Menno begon als zesjarige in de Optimist, zeilde vervolgens 

elf jaar in de Laser, voer als bemanning met zijn broer in de 
Vrijheid en de Valk, daarna was hij een jaar in de Vaurien en 
vinden en ten slotte trof hij in 1999 Marcel aan in het Talen
tenjacht. Sindsdien zeilen ze tot grote tevredenheid samen. 

Uitstapjes
Inmiddels worden er ook wel eens uitstapjes naar andere 
klassen gemaakt, vorig jaar hebben de heren voor de veran
dering meegedaan aan het Houtevenement in Pampus 101 
en in 2013 werden ze Nederlands Kampioen in de Vrijheid. Op 
het programma voor de toekomst staat nog de  Schuttevaer 
race met eigen boot en bemanning. Eerder deden de man
nen mee aan de Schuttevaer in de crew van Henk Nauta en 
wonnen toen het zeilersklassement. 

De concurrentie
Er wordt voornamelijk ‘op Sneek’ gezeild, daar wordt aan alle 
evenementen meegedaan. Bovendien staan elk jaar het NK 
en het Sprintevenement op Langweer op het programma. 
Maar ook is er wel eens lekker niks. Er zijn tenslotte ook nog 
gezinnen en moederschepen. De belangrijkste opponenten 
in de klasse zijn Hette van der Zwaag en Johan Weissenbach 
in Valk 753 die niet te beroerd zijn om foutjes onmiddellijk 
af te straffen. “Soms begint de wedstrijd al voor de start”, 
lachen de mannen. De strijders om de titel kunnen dan vlak 
voor de start ver onder de lijn aangetroffen worden, om daar 
de einduitslag te bevechten. “Het is een leuk spelletje en we 
beheersen het goed.” Toch is het ze niet alleen om het win
nen te doen, dan was de uitdaging er wel af geweest. “Het 
belangrijkste is dat we er plezier in hebben.”

Aantrekkelijke boot
Ondanks dat de Valk nog steeds een grote klasse is met zo’n 
twintig boten per wedstrijd aan de start, en uitschieters naar 
50, is de top vrij smal. Dit hadden ze graag anders gezien en 
daarom is het belangrijk de focus op de jeugd te leggen vin
den ze. “De Valk is een mooie boot waar spectaculair mee 
gezeild kan worden en is daarom zeker aantrekkelijk voor de 
nieuwe generatie.”

Tekst Gerhard Bouma
Foto’s Richard de Jonge

“Marcel is de lichtvoetige van 
ons en kan als een danser 

door de boot bewegen”
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Marianne Pijlman is trainer en coach van de getalenteer-
de KWS-RS Feva Squad. De Squad bestaat uit Imme en 
Itte, Hannah en Bente, Femme en Silke, Robert en Gijs, 
Else-Mieke en Jella-Rieke. Samen met Tim Spek zorgt 
ze dat deze zeilers elke training meer leren en heeft ze 
ze klaargestoomd voor het zo succesvol verlopen WK in 
 Florida en het EK in Weymouth.

“Wij hebben het geluk dat een ieder van 
deze zeilers leergierig en gedreven is en 
het beste uit zichzelf wil halen. Dit blijkt 
ook uit hun toewijding om in februari/
maart weer het water op te gaan en de 
kou te trotseren”, zegt Marianne. 

Jong
Haar zeilcarrière begon al op jonge leef
tijd. “Ik ben op mijn achtste begonnen 
in de Optimist. Daarna Splash en 420. Ik 
voer twee jaren bij de Team Heiner talents 
(voorheen PUPS). Tussen het geven van 
trainingen en coachen door zeil ik nu op 
grote boten. De wedstrijden daarin vin
den voornamelijk plaats op het IJsselmeer 

kort

Marianne Pijlman

Nieuwe kledingsponsor Kortere Schuttevaerrace

Trainer coach getalenteerde KWS-RS Feva Squad

wij 
verk pen 

 uw huis
verk verk pen

huis

TOP presentatie op

V E R K O O P A A N K O O P TA X AT I E

Dr. Boumaweg 16,  Sneek
T 0515 - 444 588
E info@smedesmakelaardij.nl
www.smedesmakelaardij.nl

Als het startschot klinkt, duiken we in het diepe. We bijten ons 

vast in het doel. Water kan ons vuur niet blussen, want wij lopen 

letterlijk het vuur uit de sloffen om aan uw wensen te voldoen, 

omdat we vakidioten zijn. We houden van ons werk en laten 

het vuur in ons branden om van het vonkje een vlam te maken:  

van idee tot tastbaar product. Welkom bij Van der Eems.

Vuur
VANDEREEMS.NL  EASTEREIN / HEERENVEEN 

RCN is meer dan alleen vakantie

Beleef RCN de Potten
Direct aan het Sneekermeer ligt RCN de Potten, 
een watersportparadijs voor jong en oud. 
 
Zeilfanaten beleven hun ideale vakantie.  
Kies uit een kampeerplaats met eigen ligplaats, 
een chalet of luxe vakantievilla.  
 
Geniet van het uitzicht in ons restaurant met  
terras aan het water.

 rcn.nl/depotten     facebook.com/rcndepotten        
potten@rcn.nl      tel: 0515 415 205 

101004_RCN_AdvDePotten_V3.indd   1 06-01-17   15:54

en de Noordzee. Zo zijn er inshore races 
waarbij we vier wedstrijden per dag zeilen 
en offshore races. Een offshore race is één 
lange race van 15 tot 40 uur. Hierbij heb 
ik de eer gehad om de Hans Horrevoets 
Memorial Trophy drie keer te winnen met 
verschillende teams.” De Hans Horrevoets 
Memorial Trophy is een prijs voor het best 
presterende jongste team tijdens de North 
Sea Regatta.

Damesdubbel 2
“Watersport vind ik in meerdere opzichten 
erg aantrekkelijk. Naast de zeilweekenden 
en mijn studie pedagogiek, roei ik door de 
week in een damesdubbel 2 zonder stuur 

(D2X) in mijn studentenstad Nijmegen. Op 
dit moment trainen voor de Ringvaart (100 
kmroeiwedstrijd) aankomende zomer. 
Tijdens mijn studie probeer ik een paar 
maanden vrij te krijgen door semesters 
samen te voegen om meer van de wereld 
te kunnen zien. Dit jaar is het Nepal gewor
den om door de Himalaya te trekken om 
nieuwe fysieke en mentale uitdagingen te
gen te komen. De mentale en fysieke uit
daging die bij onze sport, het zeilen, komt 
kijken en de mooie plekken die we zien en 
de mensen die we ontmoeten, zijn, denk 
ik, het mooiste en grootste geschenk dat 
we ons kunnen wensen.”

Marianne Pijlman in actie tijdens de North Sea 
Regatta waar ze aan lij de fok trimt. 

De KWS en CodeZero hebben op Boot Holland in Leeuwar
den een sponsorovereenkomst getekend. Hiermee is het wed
strijdcomité, bestuur en andere vrijwilligers KWS weer verze
kerd van een passende kledinglijn de komende jaren.

Wat is een Code Zero?
Code Zero is een begrip in de nautische wereld en staat 
voor een zeil dat veelzijdig op het water is in te zetten onder 
 verschillende omstandigheden. Met deze veelzijdigheid wordt 
de watersportkleding van CODEZERO ook ontwikkeld. Een zei
ler trotseert het water door alle weersomstandigheden.

Wanneer is de outfit klaar voor de vrijwilligers?
Misschien al in de Kleine Sneekweek, rond 10 mei dus.

Wordt er ook aan clubkleding gedacht beschikbaar voor alle 
leden?
Jazeker. U wordt daarover op een later stadium geïnformeerd.

Elk ‘beetjezeiler’ kent op z’n minst de Schuttevaerrace als 
begrip. Het klinkt als een leuke uitdaging. En dat is het bij 
vriendelijk weer. Maar ieder weet dat er beestachtige edi
ties waren met 8 Beaufort en hagelstenen. En dat je een 
semiprofwielrenner en specialist hardloper mee moet 
nemen om bovenin te eindigen. Een effect kan zijn dat die 
‘beetjezeiler’, wadvaarder, toch maar niet, ooit inschrijft. 
De Schuttevaerrace is zelfs voor competitieve zeilers ‘te’? 

Daarom heeft de organisatie de afstand ingekort, dus ook 
de tijd. Zodoende valt de prijsuitreiking op zaterdagavond 
30 juni. Dat feest waarschijnlijk wat makkelijker dan op zon
dagochtend en zo is de zondag rustdag … Crack, Harry Am
sterdam, doet deze keer overigens niet mee, wat een plekje 
naar boven scheelt. Goede redenen om nu maar eens de 
stap te wagen. En met een onlinebemanningspool moet 
het zéker lukken. 
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in touw

onele krachten als het uit te voeren werk 
de capaciteiten van de vrijwilligersploeg 
overstijgt. Wat dat betreft maakt Peter 
zich wel wat zorgen voor de toekomst. 
“Het is geweldig dat we zo’n mooie ploeg 
vrijwilligers hebben, maar als nu iedereen 
pas later met pensioen kan dan komt er 
over een aantal jaren wel druk op de be
mensing te staan.” Anderzijds worden we 
allemaal steeds gezonder ouder  en kun
nen we daarom nog wel even. Wij zullen 
onze vrijwilligersploeg dan ook moeten 
koesteren.  Voor de toekomst komen er 
nog wel een paar uitdagingen maar dat 
maakt het alleen maar leuker zegt Peter. 
Nu kijkt hij eerst uit naar de nieuwe pont 
die dit seizoen gaat komen. Daarnaast 
worden de panden ook ouder en is het 
de kunst om met zijn allen deze in goede 
staat te houden.

Balans
Naast al deze drukte vinden Peter en 
Karin tijd in het weekend om met hun 
Hanse 385 op pad te gaan, maar niet zo 
vaak als ze wel zouden willen. Boven
dien is de boot nog steeds in gebruik als 
moederschip bij de zeilactiviteiten van 
Tim en Femke. “Op het water en op het 
Starteiland kom je in een ander tijdsritme 
en ontmoet je mensen met een andere 
insteek dan doordeweeks.” Peter vindt 
het een aangename afwisseling die zorgt 
voor de hoognodige balans tussen werk 
en vrije tijd. “Ik denk er wel eens over om 
in de toekomst vier dagen in de week te 
gaan werken, dat lijkt me erg prettig”, be
sluit hij. Misschien dat we hem dan toch 
nog eens met een zaag in de Vrijdagploeg 
terug kunnen zien.

Peter Spek

“Ik ga niet hetzelfde doen als Ko”

Tekst Gerhard Bouma
Foto Richard de Jonge 

“Maar dat bedrijf heb ik niet meer hoor”, 
licht Peter toe, hij blijkt het een jaar of 
drie geleden langzaam uitgefaseerd te 
hebben en heeft in november 2015 defi
nitief de deuren gesloten. “Ik ben aan het 
bouwbedrijf begonnen omdat ik het leuk 
vond”, gaat hij verder, “maar als je op een 
gegeven moment er onvoldoende plezier 
aan beleef moet je er ook weer mee kun
nen stoppen.” Een opvolger was er toen 
voor het bedrijf door de crisistijd helaas 
niet te vinden. Dat zou nu wel anders zijn 
want het was een goed bedrijf. En voor 
wie het zich afvraagt: het is inderdaad 
zo dat er nog steeds regelmatig een ‘van 
den Bosch ’ bus, de naam is ooit overge
nomen van de vorige eigenaar en wegens 
de naamsbekendheid aangehouden, bij 
het Starteiland is te zien, weliswaar nu 
zonder reclame. “Dat kan wel kloppen, 
dat is Tim die er nog in rondrijdt en veel 
als materiaalman voor Joast op het eiland 
is om aan de boten te klussen.” Uit vol
ledigheid moet dan ook vermeld worden 
dat Femke secretaris in het bestuur van 
de Vaurien klasse is en beide zijn ook re
gelmatig als trainer op het water te vin
den.

Perfecte timing
Met zijn geschiedenis en ervaring in de 
bouw, welke Ko en ik delen,  was het 
bijna onvermijdelijk dat het bestuur van 
de KWS Peter op de korrel kreeg als op
volger van Ko Otte. Peter had na het be
eindigen van zijn bedrijf vast wel wat tijd 
over. “De timing van Ko was wat dat be
treft perfect, ik was net gestopt met het 
bedrijf en had wel wat tijd omhanden.” 
Bovendien vond ik het ook tijd om iets 

terug te doen voor deze fantastische ver
eniging. De KWS had niet veel later moe
ten komen, want inmiddels is Peter lekker 
druk als manager bij Friso. Daar is hij ver
antwoordelijk voor het planmatig onder
houd en beheer van grote parken, zoals 
bijvoorbeeld asielzoekerscentra. Dat hij 
daarbij de KWS ook tussendoor mee
neemt past dus prima bij zijn dagelijkse 
praktijk. “Ik maak best veel uren, dus als 
ik tussendoor een keer wat tijd besteed 
aan de KWS is dat niet zo’n probleem.” 
Bovendien valt het met de gebouwen van 
de KWS wel mee, “dat is eigenlijk alleen de 
Starttoren, alle andere gebouwen zoals 
de Kup; het toiletgebouw; de stalling en 
de Roerkoning zijn van Skarsweagen. En 
oh ja het ponthok aan de overkant hoort 
ook bij Skarsweagen..” Aangezien Ko nog 
steeds in het bestuur van  Skarsweagen 
zit, hebben de beide mannen een onge
schreven officieuze verdeling gemaakt; 
Peter de gebouwen en Ko de installaties 
en het Legionella beheer. Meedoen met 
de vrijdagploeg zoals Ko deed, lukt mij 
helaas niet. “Daarom zei ik al, ik ga niet 
hetzelfde doen als Ko.” 

Oog voor de toekomst
Naast de gebouwen is er natuurlijk ook 
het varend materieel waar Peter voor 
verantwoordelijk is. Maar wie nu denkt 
dat hij regelmatig op het eiland rondloopt 
met een hamer en zaag, of onder de olie 
uit de machinekamer van het Startschip 
komt gekropen, die heeft het mis. De rol 
van Peter is meer een faciliterende, het 
ondersteunen van de Vrijdagploeg bij de 
activiteiten die door hen uitgevoerd kun
nen worden en het regelen van professi

Als voorzitter van de sectie Materiaal & Gebouwen is Peter Spek is al weer een 
klein jaar de opvolger van Ko Otte in het bestuur van de KWS, dus werd het de 
hoogste tijd om hem en zijn taken eens wat beter te leren kennen. Alhoewel Peter, 
55, al zeker vijftien jaar veelvuldig op het Starteiland te vinden is, is dit zijn eerste 
gestructureerde vrijwilligersactiviteit voor de vereniging. Maar natuurlijk was hij 
daarvoor al wel veelvuldig te vinden in de Stand-by van de Flits- en Vaurienclub om 
de zeilvloot met daarin Tim en Femke, beide inmiddels 22, bij te staan. Samen met 
Karin Rientjes, notaris in Sneek, woont hij al weer een flink aantal jaren in Gauw, 
waar hij tot een paar jaar geleden eigenaar was van Bouwbedrijf van den Bosch BV. 
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Stichting Regenboog zeilen Sneek

Nautische taal

Cursus Assistent wedstrijd- en protestcomitélid 

Kilroy; een nieuwsgierige naam voor de bootnaamrubriek. 
Maar hier volgt een andere introductie van Regenboog 152. 
De voormalige Regenboog van Jan van Aalst uit Noordwijk 
is overgegaan in een nieuwe stichting opgericht door Henk 
Kraan, Bas Meerman en Willem Potma met als doel samen en 
met gasten Regenboog te gaan zeilen. Willem Potma: “We zijn 
zelf enthousiast Regenboog zeilers, maar willen ook andere 
zeilers uitnodigen om in de koningin van het water, de Re-
genboog, te komen zeilen. Om alles in goede banen te leiden 
hebben we zelfs de Stichting Regenboog zeilen Sneek opge-
richt. De meeste zeilers weten dat Regenboogzeilen een duur 
is en we proberen middels deze stichting ook de geldzaken 
goed te regelen. Het komt goed uit dat sinds kort in de Re-

Al jaren staat de KWS bekend als goed 
georganiseerd en semiprofessioneel. Dat 
is iets waar we allen erg trots op mogen 
zijn! De afgelopen twee jaar hebben wij 
om op dit hoge niveau te kunnen blijven 
functioneren onder andere een uitge-

Een idolate liefhebber vertelde mij en-
thousiast over de kenmerken van een 
prachtig monumentaal scheepke aan de 
hand van een eveneens monumentale 
bouwtekening. Hij benoemde alle de-
tails: “de zeeg, de steilsteven,” …. ver-
rék! Steilsteven. Het is een steiLsteven. 
Het scheepje heeft een steile boeg, een 
steile, verticale steven. 

genboogspinnaker ook reclame mag. Daar zijn wij als stichting 
blij mee, omdat we zo ook sponsoren kunnen zoeken. Verder 
willen wij de Regenboog behouden voor het Sneekermeer en 
omstreken.” 

Het vorig jaar afgesproken plan, wordt menens in de openings
wedstrijden van de KWS, zomerwedstrijden en  Sneekweek. 
En in het westen van het land zeilen ze de Braassem Summer 
Regatta, het Klassenevenement in Loosdrecht en het NK op 
de Grevelingen. “Onze doelstelling is de strijd aan te gaan met 
de gevestigde orde en minimaal een keer een serie te winnen. 
Onze Regenboog 152 is momenteel in perfecte conditie en we 
zien uit naar een heel mooi seizoen!” 

breide Standby cursus georganiseerd. 
Deze cursus zullen wij nu 1 keer per twee 
jaar organiseren. Het afgelopen winter
seizoen hebben wij voor onze vrijwilligers 
de cursus ‘Wedstrijdofficial 2’ van het 
Watersportverbond georganiseerd. Maar 

Ineens drong tot me door, het gewoon 
‘bekende’ woord, dat altijd klinkt als 
steilsteven. Ik kende het uit ‘Boten te 
koop’, uit de mond van de scheepsmake
laar, van de eigenaar van een oud binnen
vaartschip, vooral van kenners, oudere 
mensen. De zoekmachine bevestigde di
rect mijn eerdere associaties. Best opval

lend dat veel qua uiterlijk en toepassing 
verschillende boten gelijk benoemd wor
den: ‘steilsteven’. Totaal verschillende 
boten zijn gelijk vernoemd naar hun steile 
voorkomen. 

Begin spontaan met begripsvorming over 
steilsteven en je hebt nog wat voor de 
boeg! Gezegden, overlap in betekenis en 
zelfs twist over het begrip. Na meer dan 
een uur googelen lees ik doodleuk dat 
een bijlboeg ook een steilsteven is en een 
stafsteven eveneens. En scherpsteven is 
een andere benaming voor steilsteven. 
De onenigheid betreft de wijdte van het 
begrip: is een steilsteven een rechte ste
ven of een schip met rechte steven of vrij
wel alle oude stoom en motorschepen 
met steile steven óf één type?! 

Nu we afstevenen op het vaarseizoen, 
een tip ter lering en lol: twist ’t. 
(Annechina de Jong)

struiksmamakelaars.nl

0515 41 82 82    info@struiksmamakelaars.nl
Leeuwarderweg 16 Sneek

Wij zetten voor u 
alle zeilen bij!

Werkplaats: Eeltjebaasweg 4 ('t Ges), 8606 KA Sneek, Tel: 06 251 82 038

www.nooitgedagtyachtpainting.nl, info@nooitgedagtyachtpainting.nl

Nooitgedagt, dé vakbekwame jachtschilder

Nooitgedagt is een jachtschilder 
met ruim vijftien jaar ervaring. 
Deze ervaring garandeert 
kwalitatief hoogstaand werk.

U kunt bij ons terecht voor alle 
voorkomende plamuur en verf-
systemen. Tevens voor interieur, 

exterieur, refit, onderhoud, 
gelcoat reparaties en advies.

Wij zijn door de jarenlange 
ervaring gespecialiseerd in het 
plamuren en spuiten van luxe 
motorjachten, zowel voor 
bedrijven als particulieren.

altijd in focus

Als ondernemer weet u vaak prima wat u de wereld vertellen 
wilt. Maar hoe communiceert u op een manier die mensen 
raakt in het hart?

Klik & Co heeft  het antwoord. Wij leveren een totaalpakket aan 
diensten, terwijl onze brede experti se en enorme ervaring ga-
rant staan voor hoge kwaliteit. Van fotografi e tot teksten, huis-
sti jlen en websites – noem het en Klik & Co heeft  het in huis. 

U kunt bij ons terecht voor brochures, periodieken, adverten-
ti es en promoti efi lms, maar ook voor de verslaggeving van uw 
evenement. Nauti sche fotografi e is ons absolute specialisme.

Klik & Co laat u niet dobberen. Wij werken 
met korte lijnen en heldere afspraken. Dat 
is wel zo duidelijk. Daarbij begeleiden wij u 
graag van start tot fi nish, zodat u opti maal 
kunt profi teren van ons uitgebreide netwerk. 

Westereems 7 | 8602 CR | Sneek
T 0515 42 13 71 | I www.klikenco.nl | E info@klikenco.nl

Laat uw merk niet zwemmen, 
klop aan bij Klik & Co

Klik & Co Staand 2012.indd   1 8-5-2012   15:01:41

liefst 22 vrijwilligers hebben deze cursus 
in maart jongstleden gevolgd en mogen 
zich nu officieel ‘assistent wedstrijd en 
protestcomitélid’ noemen. Allen van 
harte! 
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Zakelijk Gezeilschap der kws

ZAKELIJK GEZEILSCHAP DER KWS 

Accent Automatisering
Antonius  Ziekenhuis

BDO Accountants en Belastingadviseurs
Bouwbedrijf v.d. Meer BV

Catering Hanenburg / Lokaal 55
Cryo Store B.V.

Dikhoff & Schurer Opticiëns
Douma Staal BV

Drukkerij Van der Eems 
Elzinga B.V.

Finance & Trade Support
Firma M. de Groot, Jacht & Scheepstuigerij

Fysio4U
Henk Jan Watersporttechniek

Inbak BV
Init3 BV

Installatiebedrijf Otte B.V.
Interlinie Visuele Reclame

It Foarunder
Jachthaven Hindeloopen

Jachtwerf Heeg BV
Jan Sikkes Stoffen en Gordijnen
Kesteloo Project Management

Krüse Management Recruitment
Kuiper Verzekeringen

Lampe Technical Textiles B.V.
Landustrie Sneek BV

Miedema Sails
Nano-Coat Nederland BV

Nautisch Adviesburau Dirk van der Zee
Notariskantoor De Wit & Dijkstra

Offenware
Omrin

Perimeter Protection Industry
Poly Nautic

RCN Vakantiepark De Potten
Repko Sneek

Schuil Isolatiezorg  v.o.f.
Score BV

Snijtech B.V.
Tandartspraktijk Kraan en Partners
Van der Schaaf Autobedrijven B.V.

Van der Valk Hotel Sneek
Van Wieren Watersport

Voice to Voice
Westers Nautic

White Whale Yachtbrokers
WJH Yachtservice

ZDV Zakelijke Dienstverlening
Zonklaar Het Zakelijk Gezeilschap der kws bestaat uit ondernemende lieden en 

sponsors van de kws die de kws en de zeilsport in het bijzonder een 
warm hart toedragen. 

de leden komen 5 tot zes keer  per jaar bij elkaar om elkaar te ontmoe-
ten. Het bestuur bestaat uit natasja kesteloo, Piet Hibma, Gerlof van 
der werf en Henk Hanenburg. wilt u ook lid worden van het Zakelijk 
Gezeilschap der kws? stuur gerust een email met uw gegevens naar 
natasjakesteloo@hotmail.com

Sluit aan

OP HET VOORDEK

Landustrie Sneek BV

Tekst en foto Richard de Jonge

terecht. In die laatste klasse won hij drie keer 
de  Sneekweek nadat hij het evenement in de 
Vaurien ook al twee keer op zijn naam had ge
schreven. We kunnen dan ook rustig stellen dat 
Westerhof bepaald geen onverdienstelijk zeiler 
is. 

Varende caravan
Intussen schiet het zeilen er een beetje bij in, 
want de drie kinderen hebben duidelijk de zeil
genen van Westerhof en zijn vrouw Annette. 
“Ik weet nog dat onze oudste ging bemannen 
in de Flits. We kwamen aan op het Starteiland 
en Tjeerd van der Zee zei ‘kest die mast dur wel 
afsage’. En hij heeft gelijk gekregen. We gebrui
ken de boot (een Dehler 36, red) alleen maar 
als varende caravan. EricJan, Annabelle en 
Thomas varen alledrie internationaal. Vooral 
Thomas heeft meer van de wereld gezien dan 
ik. We zijn veel met ze onderweg. En ze heb
ben er plezier in. Dat maakt het ook zo leuk. 
Maar”, besluit Westerhof, “de oudste heeft net 
zijn rijbewijs gehaald, ze kunnen dus mooi met 
z’n drieën op weg. Misschien kunnen Annette 
en ik dan wat vaker zeilen.”

Herhaalde geschiedenis
Westerhof is sinds twee jaar hoofdverant
woordelijke bij Landustrie Sneek BV. En 
daarmee wordt de geschiedenis herhaald, 
want het bijzondere wil dat de vader van  
Westerhof ook algemeen directeur van 
het bedrijf is geweest. Hoe leuk is dat? En 
de twee delen nog meer. Want diezelfde 
vader leerde hem op 5jarige leeftijd niet 
alleen zeilen in een zelfgebouwde Piraat, 
op latere leeftijd vormden ze een team in 
de Valk en de Vaurien. “Zeker één keer 
in de week maakt mijn vader een rondje 
door de fabriek. Hij houdt binding. Prach
tig om te zien.” Aardig om te weten is dat 
deze Piraat de naam ‘Het Ei’ droeg. Niks 
ingewikkelds, het zijn de voornamen van 
Westerhof en zijn zusje Irma. 

Vijf keer de Sneekweek gewonnen
Voor wat zijn ‘zeilcarrière’ aangaat, maak
te Westerhof de (flinke) overstap van de 
Piraat naar de Vaurien. “Ik ben de enige 
Friese zeiler die nooit in de Flits heeft 
gevaren”, grapt hij. Via de Pampus, Scha
kel en Laser kwam hij in de 12Voetsjol 

Deze vinden hun weg naar klanten over de hele 
wereld. Om omzet in de buitenlanden te gene
ren maakt het bedrijf gebruik van agenten. Zo’n 
vijftig in getal. Emiel Westerhof, algemeen di
recteur van Landustrie Sneek BV: “Die agenten 
kennen ons bedrijf goed en kennen de markt 
in hun land goed. Zij leggen de contacten met 
de potentiële klanten. Wij leveren rechtstreeks 
aan de klant.” En die zit steeds vaker in het bui
tenland. Westerhof: “In Nederland is de markt 
deels verzadigd. Grote waterzuiveringsinstal
laties worden bijna niet meer aangelegd. Vaak 
zijn daar woonwijken omheen gebouwd en is 
er geen uitbreiding meer mogelijk. Wat wel ge
beurt, zijn kleinere installaties zoals in de Noor
derhoek in Sneek. Met ons zusterbedrijf DESAH 
hebben daarvoor onze apparaten geleverd.” 

Milieu
Het milieu en het energieverbruik worden ook 
in de pompen en vijzelbranche steeds belang
rijker. “Lagers gevuld met olie behoren tot het 
verleden. Dat kan echt niet meer. We hebben 
nu zelfsmerende lagers waarbij er geen smeer
olie of vet meer in het water belandt. En ver
der worden er veel lichtere en beter werkende 
materialen toegepast waardoor het energiever
bruik enorm is verlaagd. Maar bezig zijn met het 
milieu betekent ook dat we vijzels bouwen die 
andersom werken. Deze worden toegepast in 
rivieren om stroom op te wekken.” 

Boel zorgen
De grootte van het personeelsbestand is al ja
ren hetzelfde en als het aan Westerhof  ligt, 
blijft dat zo. “170 is een boel. Daar heb je ook 
een boel zorgen van. We streven niet naar groei 
maar naar continuïteit. We zijn hard bezig om 
onze producten in Amerika in de markt te zet
ten. Daarmee moet het volume van 4.000 pom
pen per jaar omhoog. Onze kracht is dat we ook 
kleinere series bouwen. Daarmee onderschei
den we ons.”

Het bedrijf bestaat al meer dan 100 jaar en is sinds 1974 ge-
vestigd aan de Pieter Zeemanstaart in Sneek. Waar verbre-
ding van de horizon en daarmee spreiding van het risico ge-
meengoed lijkt, is Landustrie Sneek BV groot geworden met 
de specialisatie in het produceren van vijzels en pompen. 
Ter indicatie: met 170 mensen, met tijdelijke krachten soms 
aangevuld tot 200, worden jaarlijks vijzels en 4.000 pompen 
gemaakt. Of u even komt behangen.  

Emiel Westerhof, algemeen directeur van Landustrie Sneek BV: “We streven niet 
naar groei maar naar continuïteit.”

agenda 2018 Gezeilschap der kws
17 mei  Bezoek aan Werf SRF Shipbuilding in Harlingen (nieuwbouw pont)

Q3  Bezoek Sneekweek /SKS   

Q4  Bedrijfsbezoek 

Het Zakelijk Gezeilschap der kws 
ziet Unis Flyers winnen in thialf

Wat is het toch fijn als je naar Thialf gaat en je Piet in de ontvangsthal ziet 
staan: iedereen voelt zich dan meteen thuis. Na koffie, thee en zoet begint 
Willem Veltman een inspirerend verhaal over Thialf, Topsport Noord, on
derwijs en TEAM NL, hoe actueel. Hij is vereerd, dat de toppers van de KWS 
het Thialf met zijn vele facetten komt bezoeken.

Gelukkig is Thialf Thialf gebleven en 
niet verhuisd naar Almere, Zoeter
meer of Den Haag. Het schaatsmekka 
is geoptimaliseerd en hoe. En ze blij
ven werken aan het verbeteren van 
de omstandigheden, de ijsvloer en de 
faciliteiten voor de toppers en de ta
lenten van de toekomst.

Bij Topsport gaat het om het creëren 
van een lifestyle: de toppers weten 
nu niet beter dan dat het krachthonk 
erbij hoort. Hier train je niet zo hard 
mogelijk, maar met intervallen en het 
tempo, dat bij je past. En dat zag je, 
want een aantal dames kon het niet la
ten om met …. op de foto te gaan. Daar 
werd rustig de tijd voor genomen, om 
daarna weer aan de gewichten te han
gen.

Focus
Bij ijshockey ligt de focus op de ac
commodatie, die toe is aan een inves
tering: een nieuwe vloer en een nieuw 
dak zijn gewenst. Bij Topsport Noord 
hoort ook het turnen en volleybal. 
Binnenkort kan de NeVoBo een tele
foontje van Jaitie Dijkstra verwachten, 
want deze topopleiding hoort niet in 
Groningen, maar natuurlijk in Sneek.

Ondergronds
Er volgt een rondleiding door de busi
ness units, het trainingscentrum (met 

selfies), curlingdemonstratie (en we mochten 
zelf ook los) en we gingen ondergronds langs 
portretten van grote kampioenen op de schaats.

Door de grote opkomst waren de koks flink aan 
het snijden, koken en bakken gegaan met een 
winters buffet als resultaat. Sommige leden met 
een technische achtergrond of interesse moch
ten nog naar de superzuinige, groene installa
ties.

Op tijd terug
Ze waren op tijd terug voor de voorzitter van 
UNIS Flyers, vorig jaar kampioen. Gekscherend 
had hij het over de arme tak in het Thialf com
plex. Sinds de successen van de Feenstra Flyers 
is er niet zo veel meer aan de ijshockeyaccom
modatie gedaan. Door minder uitstraling is het 
voor spelers minder aantrekkelijk en zijn de 
Olympische spelen voor het Nederlands team 
ver weg. Maar het blijft een mooi en actief spel
letje met veel actie. Oud keeper Marcel  Nijland 
geeft een introductie over het spel en hierbij 
leren we in hoog tempo alles over de puck, 
faceoff, golden goal, icing, offside, hooking, 
powerplay, tripping, bodycheck, holding, high 
sticking, shootouts. Alles zagen we terug in de 
wedstrijd, die waarschijnlijk door onze aanwe
zigheid door de Flyers werd gewonnen met 91. 
Daar konden we bij een drankje en hapje daarna 
nog mooi even over hebben.

Het was een geslaagde avond en de opkomst 
van leden groot, waarvoor veel dank.
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HARD EN HOOG GAAN
Dat is onze passie!

Wedstrijdzeilen voor de eenheidsklassen is 
maatwerk. Het model, de snit, de doeksoorten, 
in alles moet de juiste keuze worden gemaakt.

Met onze kennis en ervaring gecombineerd 
met de ontwerpsoftware en vooral de 

 feedback van de zeiler, komen we tot een 
goed presterend eindproduct.

UNILEVER0298_93x136,5.indd   1 15-01-18   16:58

slim 
 is kiezen voor
korte lijnen

Kwaliteit in installatiewerk begint met wederzijds 
vertrouwen en korte lijnen. Wij weten wat onze 
klanten willen en zorgen ervoor. otte-installaties.nl

geregeld.
aangenaam 

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

Online en 24/7 up to date

Altijd en overal een actueel
inzicht in jouw cijfers.

Eenvoudig en efficiënt

Makkelijk in gebruik en werkt
met élk boekhoudpakket.

Persoonlijk en behulpzaam

Onze klantenservice
heeft altijd een antwoord.

Vraag een gratis DeMO aan

Dat levert je echt iets op

Tim Holten - Holten & Buma Accountancy
accountant/eigenaar

 
“Ik houd nu meer tijd over voor advies,  
iets wat mijn cliënten erg waarderen.”

De AVG is een nieuwe Europese wet die 
de huidige Nederlandse Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) gaat vervangen. 
Het doel van de nieuwe privacywetgeving 
is persoonsgegevens beter te beschermen 
en die bescherming in de hele EU gelijk te 
trekken. De verordening sluit beter aan bij 
de eisen van de huidige, digitale tijd. Bur
gers krijgen meer zeggenschap over hun 
data en wat daarmee gebeurt. Organisa
ties die persoonsgegevens verwerken krij
gen meer verplichtingen en moeten voort
durend kunnen aantonen dat zij zorgvuldig 
met hun data omgaan. De nieuwe AVG zal 
in gaan op 25 mei 2018.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan 
de hand waarvan een persoon kan wor
den geïdentificeerd. Hierbij kun je denken 
aan naam en adresgegevens. Als per
soonsgegeven worden ook beschouwd 
 emailadressen, pasfoto’s, vingerafdruk
ken en bijvoorbeeld IPadressen. Maar ook 
gegevens die een waardering geven over 
een persoon, bijvoorbeeld uitslagen van 
een wedstrijd. 
Naast gewone persoonsgegevens kent de 
wet ook bijzondere persoonsgegevens. 
Dit zijn gegevens die zo gevoelig zijn dat 
de verwerking ervan iemands privacy 
ernstig kan aantasten. Bijzondere per
soonsgegevens zeggen bijvoorbeeld iets 
over  iemands ras, godsdienst, gezondheid, 
strafrechtelijk verleden of seksuele leven. 
Ook een lidmaatschap van een vakvereni
ging en het Burgerservicenummer (BSN) 
zijn bijzondere persoonsgegevens.

Wat betekent het voor de KWS?
De KWS is een vereniging met leden die 
werkt met vrijwilligers en waar ook niet
leden kunnen deelnemen aan evene
menten. Van al deze personen beschik

Van de bestuurstafel 

De KWS en de AVG
Misschien heb je er al van gehoord of zelfs al over gelezen… Dat is zeker 
niet ondenkbaar want heel zakelijk Nederland is er druk mee. Maar ook 
(sport)verenigingen zoals de KWS gaan er mee te maken krijgen: De AVG, 
of voluit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

ken we over persoonsinformatie, die we 
ook ‘verwerken’. Hiervoor beschikken we 
 weliswaar over gegronde redenen, maar 
toch betekent de invoering van de AVG 
concreet voor de KWS, dat we een aan
tal zaken rondom het verzamelen en ver
werken van privacygevoelige informatie 
opnieuw moeten afspreken en vastleggen 
om aan de nieuwe regelgeving te voldoen.

Dat is best een intensieve en tijdrovende 
klus. Gelukkig heeft NOC*NSF in samen
werking met een groot aantal sportbon
den en de Stichting AVG een stappenplan 
ontwikkeld. Dit stappenplan voor sport
clubs helpt om de acties die we als vereni
ging dienen te ondernemen op het vlak 
van bijvoorbeeld ICT, interne procedures 
en contracten in kaart te brengen en te 
komen tot een privacy protocol voor de 
KWS. 

Wat betekent het voor u als lid of vrijwil-
liger van de KWS?
Op dit moment is de KWS bezig met het 
opstellen van het privacy protocol. De 
uitkomst hiervan zullen we publiceren op 
onze website. Ook zul je als lid of vrijwil
liger merken dat we waarschijnlijk vaker 
en expliciet(er) om je toestemming zul
len vragen, bijvoorbeeld om je te kunnen 
blijven voorzien van informatie, of om je 
gegevens in onze bestanden te mogen op
nemen. 

We zullen je op de hoogte houden van 
onze voortgang. Wil je meer lezen over de 
AVG, kijk dan op: https://avgverenigingen.
nl/  
Heb je vragen of opmerkingen over AVG 
binnen de KWS, dan kun je een mail sturen 
aan wedstrijdzeilenpenningmeester@
kwssneek.nl

Pont-update

Open Starttoren

Na het ondertekenen van het bouwcon
tract tijdens de nieuwjaarsreceptie is 
men voortvarend van start gegaan met 
de bouw van de pont. Op dit moment 
is men druk bezig met het lassen van 
het casco. ( zie foto’s). De verwachting 
is dat eind van deze maand de vorm van 
de romp aardig zichtbaar gaat worden 
en men stuurhut en dergelijk kan gaan 
plaatsen. Naast de bouw van de pont 
moet de infrastructuur aan de vaste 
wal en Starteiland worden aangepast. 
Inmiddels is de aanbestedingsproce
dure afgerond en is de opdracht gegund 
en zal nadat de vergunning definitief is 
verleend, worden gestart met de werk
zaamheden. Al met al is nog steeds het 
doel dat voorafgaand aan de  Sneekweek 
de pont en de infrastructuur zijn aange
past, maar zal best nog wel spannend 
worden om alles op tijd klaar te krijgen. 
De verwachting is wel dat gedurende 
het seizoen wel wat overlast zal ont
staan bij de realisatie van de nieuwe 
aanlandplek van de pont maar dit kun
nen we helaas niet voorkomen.

Namens Stichting Skarsweagen
Karst Doevendans en Ko Otte

Heb je altijd al eens willen zien wat daar 
nu allemaal in het wedstrijdcentrum, 
alias de Starttoren gebeurd? Kom dan 
naar de “Open Starttoren” tijdens de 
Kleine Sneekweek op zaterdag 12 mei 
van 13.00 – ca 17.00 uur. We kunnen 
je dan alles vertellen over wat er hier 
gebeurt: van inschrijving tot uitslag
verwerking, van finish tot protest. Alle 
geïnteresseerden: van Flitszeilers tot 
Pampuszeilers, van zusjes tot opa’s, zijn 
zeer welkom! 

Door Marcel van der Kooi
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Het adres voor maatwerk!

www.zandstrazeilmakerij.nl

Gespecialiseerd in: 

Cabrioletkappen voor flybridge

Boottenten

Sprayhoods

Zonnetenten

Rolfokhoezen

Zeilhuiken

Wintertenten

Ligplaats voor de deur

Bothniakade 39 | 8601 BM Sneek
T 0515 41 77 86
F 0515 41 77 86

Oude Oppenhuizerweg 75

8606 JC Sneek

T 0515 42 00 07

F 0515 42 00 11

M 06 51 25 19 20

I www.jaarsmasilvius.nl

E info.jaarsmasilvius.nl Voor een kussen om te zoenen

Hèt adres voor scheepsstoffering

• Matrassen en kussens

• Latt enbodems

• Grote slaapstudio

• Losse verkoop van meubelstoff en

• Stuurstoelen

• Korte levertijden

 matrassen zelfs binnen 24 uur 

experience
like no other

Voorzitter     : Karst Doevendans  voorzitter@kwssneek.nl  

Secretaris     : Trynke Schuurmans  bestuur@kwssneek.nl  

1ste Penningmeester    : Piet Hibma   penningmeester@kwssneek.nl  

2de Penningmeester    : Marcel  van der Kooi wedstrijdzeilenpenningmeester@kwssneek.nl  

Commissaris sectie Wedstrijdzeilen  : Afke de Goede  wedstrijdzeilenvoorzitter@kwssneek.nl  

Commissaris sectie PR & Sponsoring   : Gerlof S. van der Werf  sponsoring@kwssneek.nl    

Commissaris sectie Beheer Materiaal en Gebouwen  : Peter Spek  +31622496051    

Commissaris Joast    : functie vacant (tijdelijke waarneming Piet Hibma)

Algemeen bestuurslid   : Natasja Kesteloo  sponsoring@kwssneek.nl

Ledenadministratie    : Hilda Hoekstra  ledenadministratie@kwssneek.nl 

Postadres     : Koninklijke Watersportvereniging Sneek, Postbus 100, 8600 AC Sneek

email     : bestuur@kwssneek.nl

Banknummer     : RABO 11.10.37.964 ten name van Penningmeester KWS

Bestuurssamenstelling:

Aanmelden als nieuw lid
Het lidmaatschap van de KWS kent vele voordelen. Eén van de mooiste voordelen is dat 
deelname aan de clubwedstrijden geheel gratis is voor leden! Daarnaast ontvangt u als 
lid vier maal per jaar het KWS Journaal. Via het clubblad van de KWS wordt u op de 
hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de KWS. U bent hiermee ook automatisch 
lid van het Watersportverbond en kunt u een startlicentie aanvragen bij het Watersport
verbond. Daarnaast biedt de vereniging een breed scala aan cursussen, opleidingen en 
lezingen. Niet alleen gedurende het zeilseizoen, maar ook in de winter.

Lidmaatschappen
De KWS kent vier soorten lidmaatschappen. Naast de reguliere leden, de jeugdleden, 
juniorleden en donateurs. 
Het jeugdlidmaatschap is bedoeld voor jonge watersporters tot en met 18 jaar. Een per
soon is jeugdlid tot en met het kalenderjaar waarin hij/zij 18 jaar wordt. Het juniorlid
maatschap is bedoeld voor jonge watersporters in de leeftijd van 19 tot en met 23 jaar. 
Het donateurschap is bedoeld voor iedereen die de KWS een warm hart toedraagt. Met 
deze bijdrage zorgen de vele vrijwilligers binnen de vereniging dat er vele activiteiten 
worden georganiseerd voor de leden en donateurs. Als donateur ontvangt u ook vier keer 
per jaar het KWS Journaal. 

Lidmaatschapskosten 2017:
Seniorlid : € 72,00
Jeugdlid : € 36,00
Juniorlid : € 49,00
Donateur: € 34,50 minimaal

Mutaties
Wij houden ons ledenbestand graag actueel. U kunt uw adreswijziging versturen via het 
wijzigingsformulier op onze website, per email aan ledenadministratie@kwssneek.nl of 
per post (postbus 100, 8600 AC Sneek). Wij versturen ook regelmatig nieuwsbrieven per 
email. Geeft u daarom ook uw nieuwe emailadres aan ons door om op de hoogte te 
blijven van de wedstrijden, trainingen en andere activiteiten. 

Opzeggen lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en loopt per kalenderjaar. Op
zegging is mogelijk per 1 januari van het volgende jaar. Uw opzegging dient dan voor 31 
december bij de ledenadministratie bekend te zijn. U kunt een wijzigingsformulier via 
onze website versturen, een emailbericht sturen aan ledenadministratie@kwssneek.nl 
of een brief aan postbus 100, 8600 AC Sneek. 

lidmaatschap 
koninklijke watersportvereniging sneek (kws)

Erevoorzitters: 

E.K. Hoekstra †

U. de Bruin †

E.R. Koudenburg

H. Snoekc

J.J. Dijkstra

Ereleden:

R. Alberda-Zondervan †

Drs. H. de Boer †

Mr. J. Brouwer †

S. Jorna †

Mr. R. Mulder

J.P. Otte

S. van der Steeg †

D. van der Werf †

Lid van Verdienste:

O.P. Yntema



rabobank.nl/sneek-zwf

Wij geloven in de kracht van verenigingen. Graag helpen we om ambities te

realiseren waar we kunnen. Dat doen we niet alleen met geld, maar ook door het

inzetten van onze kennis en ons netwerk.

Rabobank: trotse hoofdsponsor van de KWS

voor de
zeilsport.

Wij doen mee
uit passie 


