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Streven naar 10 
met een griffel

Wedstrijdleider Auke van 
der Werf denkt met ‘een 
zeer positief gevoel’ terug 
aan de 83ste Sneekweek. 

De 35-jarige inwoner van Leeuwarden 
– als zeiler grossierde hij in nationale en 
internationale prijzen – kreeg het bij zijn 
vuurdoop behoorlijk voor de kiezen. 
Maar samen met Hidde-Jan Haven en 
Don van Arem (ook dit jaar vormen ze het 
wedstrijdleidend trio) sloeg Van der Werf 
zich door alle ‘obstakels’ – zoals onweer en 
windstiltes – heen. ,,En vergeet alsjeblieft 
niet álle andere vrijwilligers. Wij kunnen dit 
absoluut niet alleen.’’ 
 
,,De ervaring die wij om ons heen hadden, 
zowel op het water als op de wal, was 
enorm belangrijk’’, vertelt Auke van der 
Werf. ,,Wij hadden als wedstrijdleiders al 
wel ervaring opgedaan bij evenementen, 
maar de Sneekweek is nergens mee 
te vergelijken. Het was min of meer 
een verrassing wat er allemaal kon 
gebeuren, ook al hebben wij als zeilers 
aan voldoende Sneekweken meegedaan 

om enigszins te kunnen weten wat ons 
stond te wachten. Maar als je er dan 
daadwerkelijk middenin zit en dagelijks 
voor keuzes komt te staan, merk je 
dat het zó’n groot evenement is dat er 
eigenlijk weinig keuzes zijn. Tijdens een 
NK voor één klasse heb je veel meer 
mogelijkheden.’’ 
 
Van der Werf c.s. dienden vorig jaar 
harde noten te kraken. ,,Er zaten 
moeilijke beslissingen bij.’’ Belangrijk 
is om transparant te zijn, zeggen de 
wedstrijdleiders. ,,Daarom vonden we 
het belangrijk om in gesprek te gaan met 
zeilers. Rustig uitleggen waarom bepaalde 
beslissingen moesten worden genomen. 
Dat contact hebben de zeilers als positief 
ervaren. Wij ook.’’ 

Gevraagd om de Sneekweek 
van vorig jaar een rapportcijfer 
te geven, deelt Auke van der 
Werf een dikke voldoende 

uit. ,,Een 8,5.’’ Waar zit de resterende 
anderhalve punt in? ,,Dat is toch sterk 

afhankelijk van de weersomstandigheden. 
Als er alle dagen zon is en een heerlijke 
stabiele wind, kun je een 10 met een 
griffel uitdelen. Als wij als wedstrijdleiders 
bij wijze van spreken niks te doen 
hebben, hebben de meeste zeilers in de 
Sneekweek veel plezier.’’ 

Als debuterende wedstrijdleiders 
werd een nieuwe regel 
ingevoerd. Eén strafrondje 
bij een overtreding in plaats 

van twee. ,,Tijdens het overleg met alle 
wedstrijdleiders, buiten de Sneekweek 
om, kwam de wens naar voren om zoveel 
mogelijk één lijn te trekken’’, zegt Van 
der Werf. ,,Dus niet bij de ene serie een 
bepaalde regel wel en bij de andere 
serie niet. Voor dit seizoen hebben we 
gekeken naar de regels voor het dragen 
van zwemvesten. Hoe scherp moeten we 
daar op letten? In het voor- en najaar zijn 
zwemvesten verplicht, maar het blijkt dat 
‘grotere’ klassen zoals Dertigkwadraten 
en Regenbogen daar wat laks in zijn. 
Dat willen we aanscherpen, ook omdat 
we vinden dat de oudere zeilers een 
voorbeeldfunctie hebben.’’ 
 
Van der Werf constateert tot zijn 
grote vreugde dat de Koninklijke 
Watersportvereniging Sneek geen klagen 
heeft over de aanwas van jonge leden 
in het wedstrijdcomité. ,,Ook binnen de 
ploeg van overige vrijwilligers begroeten 
we jongeren. Dat leidt er mede toe dat 
je oog krijgt voor moderniseringen. De 
jeugd doet veel via de mobiele telefoons 

en ‘apps’. Daar willen we in mee. Zo 
gaan we het jurymanagementsysteem 
digitaliseren. Er hoeft geen zeiler meer 
met een formulier naar de wedstrijdtoren. 
Je kunt ook denken aan het vanaf het 
startschip digitaal doorgeven van te vroeg 
gestarte boten. Niet meer met portofoons, 
maar rechtstreeks via een app of mail naar 
de toren. Dat betekent dat voor sommige 
vrijwilligers de taken veranderen, maar 
het is zeker niet zo dat ze dan niks meer 
te doen hebben. De Sneekweek is zó 
veelomvattend, er is altijd wat te doen.’’ 
 
Voor het overige geen grote 
veranderingen, zegt Auke van der Werf 
namens de wedstrijdleiding. ,,Dat hoeft 
ook niet, het draait goed.’’  
 
,,Hoofdzaak blijft dat we alle zeilers 
proberen zo goed als mogelijk te faciliteren. 
Wellicht dat mensen voor het eerst kennis 
gaan maken met het varen met electrische 
bootjes, die vanaf de wal bestuurd worden. 
Dat is momenteel helemaal in; ik heb er 
zelf ook eentje. Op het Starteiland leent de 
‘inham’ naast de toren, voor het terras, zich 
daar prima voor.’’ 
 
Mist Auke het zelf meedoen niet? ,,Oh,  
zeker wel. Zelf zeilen is en blijft het mooiste 
wat er is. Maar we zijn er op een bijzondere 
manier ‘ingerold’ en willen we het zeker 
drie jaar doen. Het is zo mooi ‘werk’, dat 
ik het ook m’n hele leven wel zou kunnen 
doen, maar als mijn kinderen straks zelf 
gaan varen, lijkt het me ook geweldig om 
achter hen aan te gaan.’’

Niet veranderen om het veranderen, maar wel  
moderniseren. De wedstrijdleiders van de Sneekweek 
kijken positief terug op hun debuut, vorig jaar, en  
zetten opnieuw alles op alles om de zeilers een zo  
goed mogelijke zeilweek aan te bieden.

 
 
Don van Arem, Hidde-Jan Haven en Auke van der Werf (vanaf links) als actieve zeilers in de Yngling.



Vorig jaar vond tijdens de 
Sneekweek met groot succes 
de eerste start van de G-klasse 
zeilen plaats. Aansluitend aan 
de klassen van het reguliere 
programma finishten de zeilers 
met een verstandelijke beperking 
voor een enthousiast publiek. Het 
meedoen aan de Sneekweek en 
het ervaren van de geweldige sfeer 
was voor zeilers én organisatie een 
onvergetelijke gebeurtenis. 

Cursus G-zeilen van start
Na het daverende succes van vorig 
jaar zal de G-klasse dit jaar opnieuw 
deel nemen. In het voorjaar is de 
cursus G-zeilen gestart bij Alles Is 
Mogelijk Grou, SAZS/KWS-Sneek, 
Watersportvereniging Heeg en VAST 
Burgum. 

De cursus zat vrijwel direct vol; op 
donderdagavond 9 mei zijn tien 
boten met 26 zeilers gestart. De 
cursus bestaat uit vijf trainingsavon-
den en wordt op donderdagavond 
27 juni afgesloten met een oefen-
wedstrijd op het Sneekermeer. De 
deelnemers hebben allemaal de 

mogelijkheid om deel te nemen aan 
de Sneekweek 2019.

Initiatiefnemers G-zeilen
Deze activiteit is ontstaan uit een 
initiatief van de KWS en is een 
samenwerking tussen KWS, Sport 
Fryslân en de deelnemende zeil-
verenigingen. Het geheel wordt 
financieel mogelijk gemaakt door 
de ondersteuning van het Foppe 
Fonds.

Foppe Fonds
Uitgangspunt van het Foppe Fonds 
is dat het hebben van een beper-
king geen belemmering hoeft te 
zijn om te sporten. Deze zeilers 
laten dat zien en zij zijn een voor-
beeld voor alle kinderen en jon-
geren voor wie het op het eerste 
gezicht niet zo vanzelfsprekend lijkt 
om te kunnen sporten. Bescherm-
heer van het fonds Foppe de Haan 
is van mening dat door te sporten 
of te spelen kinderen energie en 
levenslust krijgen. Zelfs als het alle-
maal even niet gemakkelijk is: een 
kind hoort te spelen!

Als gastheer van het Starteiland 
proberen wij het onze gasten zo 
goed mogelijk naar de zin te maken. 
Onze vereniging is de afgelopen 
jaren druk geweest om het 
gastheerschap op het Starteiland te 
verbeteren. Een grote wens was om 
de fysieke bereikbaarheid van het 
Starteiland te verbeteren. Met het in 
de vaart komen van de nieuwe pont 
“de Sweagen” wordt deze wens 
nu ingevuld. Dit betekent dat de 
capaciteit en de beschikbaarheid 
sterk is toegenomen en dat de 
wachttijden bij de pont tot het 
verleden behoren. 

Door de roll-on roll-off 
constructie 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. Per 
overtocht kunnen 120 personen 
tegelijk worden overgezet en 
meerdere trailers tegelijk.  Door 

de aanschaf van de nieuwe pont 
is het mogelijk om met de camper 
op het Starteiland te staan. Hiertoe 
zijn een tiental camperplaatsen 
gemaakt.

Naast de verbeterde 
pontverbinding heeft de 
beheerder van het Starteiland 
“Stichting Skarsweagen” ook de 
trailerhelling en de capaciteit van 
de trailerstalling geoptimaliseerd. 
Verder is inmiddels opdracht 
gegeven om ook een trailerhelling 
op het Starteiland te realiseren 
zodat de kleinere wedstrijd boten 
eenvoudig in en uit het water 
kunnen worden gehaald en niet 
meer over het drukke PM kanaal 
hoeven te varen.

Wij hopen u te ontmoeten tijdens de 
84e editie van de Sneekweek zodat 
u onze verbeteringen op ons mooie 
Starteiland kunt ervaren.

Karst Doevendans 
Voorzitter Koninklijke Watersport- 
vereniging Sneek

Wat is nu het mooie aan de Sneekweek? 
Het is een evenement voor het hele 
gezin. Iedereen kan meedoen: van 
jong tot oud. Voor de jongere zeilers 
organiseren wij bijvoorbeeld dagelijks 
een voorbespreking waarin ervaren 
zeilers de jongere zeilers van tips en trucs 
voor de wedstrijd voorzien. Wat is de 
verwachte weersverwachting, hoe kan je 
hier als zeiler het beste op anticiperen 
en wat betekent dit voor je strategie zijn 
belangrijke vragen die aan bod komen. 
En weet je deze informatie op het water 
het beste in de praktijk te brengen, 
dan mag je aan het eind van iedere 
dag tijdens een feestelijke uitreiking 
de mooie dag- en sponsorprijzen in 
ontvangst nemen. Ook maak je kans 
om tijdens het grandioze slotfeest het 
unieke Delftsblauwe Sneekweekbord als 
hoofdprijs in ontvangst te nemen. Met 
een geweldige band gaan we vervolgens 
swingend de Sneekweek afsluiten.

Tijdens en na de wedstrijden is het een 
en al gezelligheid op het Starteiland. 
Het Starteiland is uitstekend toegerust 
voor de Sneekweek met voldoende 
ruime ligplaatsen, plaatsen voor 
campers en tenten, kleedruimtes en 
douches, een restaurant met gezellige 
(lounge) terrassen, enzovoorts. En met 
de Sneekweekpas kan je gratis gebruik 
maken van de pont en Poiesz-boot om 
zelf of met je gezin een bezoek aan het 
bruisende Sneek te brengen. 

Dagelijks staat een enthousiaste team 
van meer dan 125 vrijwilligers klaar 
om er een gezellige Sneekweek met 
mooie wedstrijden van te maken. Wij 
hopen jullie allemaal tijdens de 84ste 
Sneekweek te mogen begroeten!

Klaas Weissenbach
Commissaris sectie wedstrijdzeilen

G-zeilers opnieuw actief tijdens de Sneekweek!

Gastvrij Starteiland

De Sneekweek: een vakantie voor het hele gezin



Friesche jachten op woensdag

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 realiseren
waar we kunnen. Dat doen we met
financiële ondersteuning en het inzetten
van onze kennis en ons netwerk.

rabobank.nl/sneek-zwf

Social media
Altijd het laatste Sneekweek nieuws!

Volg de 84ste 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
 foarunder_starteiland
 www.sneek.nl (voor de activiteiten in de binnenstad)

Hoofdsponsor Activiteiten voor zeilers en walprogramma

Foto’s: Eize Hoekstra, Harm Rozenberg, Robbert Evers en
Stichting Sneek Promotion

Zeilwedst
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10:00 uur

G-zeilen: op za,
 zo en ma

Zondag demo sportdag

Dinsdag presentatie dag

Woensdag: Hardze
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Zeilersfeest 

op zaterdag 

en maandag

Feest:

terug van weg-

geweest Maandag

putkapel: zaterd
ag

Zie voor het actuele programma www.sneekweek.nl



opening

Friesche jachten op woensdag

Activiteiten voor zeilers en walprogramma

Na donderdag gaat de Sneekweek verder in de stad met het 
slotconcert op zondag. Op vrijdag finalewedstrijd SKS.
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met live muziek

Familiedag: 
op maandag

Dagelijks 
uitreiking 
dagprijzen 
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Zie voor het actuele programma www.sneekweek.nl

ophalen programma
’s

prijsuitreiking

feest in sneek

Iedere dag palaver 
voor jeugdzeilers 

bij de Roerkoning. 



Creators of change

We are an independent customer experience agency. 

Data, technology and marketing are at our core. We 

strive to give our customers an edge. With focus on 

sustainable growth, innovation and with relentless 

curiosity we strengthen brands. 

We advise, support and unburden as evidenced by 

long-term partnerships and results.

Knowledge from experienced professionals and 

advanced technology result in impactful customer 

experiences and measurable success.

MET TVM ACHTER JE STA JE STERKER.

Varen geeft een gevoel van vrijheid. En met de bootverzekering van TVM 

geniet u nog meer. Heeft u toch een keer een ongelukje? Dan regelt 

TVM het voor u.

Zorgeloos het water op?

Kijk op www.tvm.nl/bootverzekering voor meer informatie of bel met 

één van onze adviseurs. Wij helpen u graag. U kunt ons bereiken via 

(0528) 29 27 50 of pleziervaart@tvm.nl

zERO SUGAR

Partners



LC.nl

Beleef de echte sportverhalen met  
de LC. In zowel de krant, als op al  
onze digitale producten. 

Ga snel naar lc.nl/KWS

“  Niets voelt beter  
dan een mooie  
overwinning.”

Renze Lolkema
Sportverslaggever

Neem nu 
een proef- 

abonnement

We zijn er elke wedstrijd bij. 

Gezeilschap KWS
ZAKELIJK GEZEILSCHAP DER KWS 

Accent Automatisering
Aquatec Industries BV 

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
Lokaal 55

MHB Event Facilities
Miedema Sails

Nano-Coat Nederland BV

Nautisch Adviesburau Dirk van der Zee
NDC mediagroep

Notariskantoor De Wit & Dijkstra
Orthodontiepraktijk Sneek

Ottenhome Heeg BV
Omrin

Perimeter Protection Industry 
Poly Nautic

Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland
RCN Vakantiepark De Potten

Rederij Doeksen
Repko Sneek

Rientjes Notariaat mediation en 
juridisch advies

Schuil Isolatiezorg v.o.f.
Score BV

Smedes Makelaardij B.V.
Snakeware New Media BV

Snijtech BV
Tandartspraktijk Kraan en Partners

TVM Verzekeringen
Unilever Benelux

Van der Valk Hotel Sneek
Van Wieren Watersport

Veenema Olie
Voice to Voice
Westers Nautic

White Whale Yachtbrokers
Workumer Jachtservice

ZDV Zakelijke Dienstverlening 
Zonklaar



Voor de 
gezelligheid

Eendeneieren? Jazeker! ,,Dat heeft 
me een deel van het voorjaar 
gekost’’, vertelt Ronald Yntema 
(56). Hij lacht. ,,Ik ben geen 

bloedfanatieke zeiler, maar ik ben wel 
gehecht aan onze Zestienkwadraat. Dat 
is de 4294, die mijn vader in 1981 heeft 
laten bouwen en die sindsdien binnen de 
familie is gebleven. Ik kijk elke week wel 
een keertje bij de boot. Op een dag zou 
ik ‘m takelen, maar toen ik goed keek, zag 
ik in de doos waarin de takelketting komt 
te liggen, een nest met vier eendeneieren. 
Nou, dacht ik, dan moet ik het varen maar 
even uitstellen tot de natuur zijn werk 
heeft gedaan. Het is toch sneu om een 
broedende eend te storen? Toen zijn we 
met onze kruiser gaan varen, ook gezellig.’’ 
 
Deze anekdote geeft wel aan dat het 
streven Ronald Yntema er niet op gericht 
is om hoofdprijzen te veroveren. Dat was 
vroeger wel anders. ,,Ik denk dat ik precies 
45 jaar geleden met zeilen ben begonnen. 
In de Flits en later in de Zestienkwadraat 
heb ik veel gezeild met mijn jongere broer 
Wim. Tussendoor heb ik in de Flying Junior 

gezeild, samen met Rudy van der Veen 
uit Leeuwarden. We hebben meegedaan 
aan internationale wedstrijden. Op het 
Nederlands kampioenschap zijn we een 
keer derde geworden en het is ons gelukt 
om twee keer de Sneekweek te winnen. 
Het FJ-veld was sterk; sommige jongens 
hebben later de Olympische Spelen 
bereikt.’’ 
 
De zeilloopbaan van de in Joure 
woonachtige Ronald Yntema liep anders. 
,,Vrij snel nadat mijn vader de boot had 
laten bouwen, ben ik er in gaan varen. Wim 
en ik waren destijds een van de jongste 
koppels van het veld. Ik kan beter zeggen: 
velden, want de Zestienkwadraat-klasse 
was in die jaren heel groot. Je had de A1, 
de A2, de B1 en de B2 en dat leverde op 
alle niveaus mooie wedstrijden op. Wim 
en ik hebben een keer de Sneekweek 
gewonnen. Of dat in de A of B was, dat 
weet ik niet meer, ha ha. Met mijn dochter 
Tessa heb ik een keer de B gewonnen, al 
moet je officieel ‘silverfleet’ zeggen. Ach, 
dat maakt weinig uit, het staat toch niet op 
de wandborden.’’ 

 
Ronald Yntema heeft het zeilen een aantal 
jaren op een lager pitje gezet. ,,Dan kwam 
het er niet van vanwege vakanties en zo. 
Tot m’n dochter en ik op een gegeven 
moment tegen elkaar zeiden: zullen we 
het eens samen proberen? Dit ging best 
aardig, maar je kon merken dat er jaren 
niet goed op de boot was gepast. Ik moest 
’s ochtends een uur eerder uit bed om 
‘m leeg te pompen en aan boord trok ik 
van alles stuk. Op die manier was er niet 
veel aan. Toen hebben we als familie de 
koppen bij elkaar gestoken en besloten de 
boot te laten opknappen. Sindsdien is-ie 
wedstrijdklaar en dat vaart een stuk fijner.’’

Maar wedstrijdklaar of niet: 
,,We kunnen niet op tegen de 
teams die vaak in de prijzen 
vallen’’, erkent Ronald Yntema. 

,,Daar lig ik niet van wakker want het is 
goed te verklaren. Die mannen maken 
simpelweg veel meer uren op het water. 
Zo ben ik niet. Ik ga niet het water op 
omdat ik zo nodig uren moet maken om 
voorin mee te kunnen doen. Ik zeil voor 
mijn plezier en ik zeil wanneer ik er zin in 
heb. Wat dat betreft is de Sneekweek mij 
op het lijf geschreven. Eén wedstrijdje 
per dag, héérlijk! Een wedstrijd inhalen 
op een andere dag? Dat hoeft voor 
mij niet. Eén keer per dag is meer dan 
genoeg, dan blijft er mooi wat tijd over 
om andere dingen te doen. Want er is in 
de Sneekweek genoeg te beleven. Op het 
eiland tref je altijd wel bekenden; het is 
bijna een reünie. Onze kinderen komen er 
ook graag voor de gezelligheid.’’

Vorig jaar deed Ronald Yntema – 
hij is ook actief voor de stand-by 
- in de Sneekweek mee met de 
vriend van zijn dochter. ,,Tessa was 

gevraagd om te bemannen in een Schakel. 
Ik zei: dat moet je doen, leuk! We zijn in 
de silverfleet beland, maar we hebben 
een leuke week gehad. Puur plezier. Ik 
heb wel eens last van mijn rug zodat we 
moeten stoppen met de wedstrijd, maar ik 
heb er nog geen moment aan gedacht om 
afscheid van de 4294 te nemen. Die boot 
hoort bij onze familie, die heeft een grote 
emotionele waarde.’’
 
Af en toe een dagprijsje, dat is het streven 
van Ronald Yntema. ,,Meer is niet haalbaar. 
Als ik er meer tijd in zou steken, zou ik 
voorin de vloot zeker geen modderfiguur 
slaan, maar het is zoals het is. Ach, het is 
prima zo. Dat zou ik ook het Sneekweek-
comité willen meegeven. Ik heb respect 
voor de manier waarop ze de hele week 
organiseren, maar ik zou als ik hun was 
wat eerder accepteren dat het niet 
allemaal optimaal kán zijn. De hele dag 
de ideale baan varen kán gewoon niet op 
zo’n massaal evenement. Dat is in mijn 
ogen helemaal niet erg. Gewoon lekker 
genieten, daar gaat het om.’’

Ronald Yntema is zeker geen zeiler die met het  
mes op het dek vaart. Aan de Sneekweek doet de  
Zestienkwadraat-stuurman vooral mee vanwege 
het gezellige karakter. Tegen die tijd zullen de 
eendeneieren toch wel zijn uitgekomen…

 
 
Ronald Yntema en dochter Tessa in de Zestienkwadraat 4294 op het Sneekermeer.


