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De ‘vervanger’ van de Sneekweek
werd de voorbije drie dagen geken-
merkt door stevige wind, striemen-
de regenbuien en een donderklap.
Vooral zondag kregen de 550 zeilers
(verdeeld over 325 boten in 23 klas-
sen) het voor de kiezen. Van de ge-
programmeerde vier races konden
er drie worden gevaren. Het dozijn
Larken ging uit voorzorg slechts
twee keer de Snitser Mar op.

Alle zeilers moesten vol aan de
bak. ,,Mooi dat we eindelijk weer van
wal mochten, maar ik ben nu werke-
lijk kapot. Zeker zondag ging het wat
te gek’’, zei Bram Pasma, het door de
wol geverfde bemanningslid uit
Drachten.

Pasma (61) voer met Jeroen de
Groot naar twee tweede plaatsen en
een overwinning, goed voor de eer-
ste prijs in de sterk bezette Pampus-
groep met ook coryfeeën als Arjen
Kort, Hidde-Jan Haven, Peter Hoo-
gendam en Mark Neeleman, vijfvou-
dig deelnemer aan de Olympische
Spelen. In de andere Pampus-vloot
met 20 boten ging de zege naar Tom
Otte en Marlies Oost uit Sneek.

Over ruim drie weken treffen ze
elkaar weer op hetzelfde water, voor
het Nederlands kampioenschap.
Meervoudig kampioen De Groot
(Foxhol) doet dan een beroep op zijn
vaste NK-partner Abele de Jong uit
Joure. ,,Misschien dat ik dan later het
NK sprint in Langweer met Jeroen
doe’’, aldus Pasma.

Tegen die tijd is de spierpijn, op-
gelopen tijdens deze zeilolympiade,
wel uit zijn gestel verdwenen. ,,Je
kunt merken dat je een hele tijd geen
wedstrijden hebt mogen varen. En
rustig beginnen, hó maar! Ik heb op
de Poelen nog nooit zulke dikke kop-
pen gezien. Het was ‘overleven’. we
mogen blij zijn dat er geen ernstige
dingen zijn gebeurd.’’ Dan, met een
knipoog: ,,Gelukkig kan ik de rest
van de week uitrusten op kantoor.’’

Dat De Groot en Pasma de strijd in
hun voordeel beslisten, zegt iets
over hun zeilkwaliteiten. ,,In de eer-
ste race was het nog een beetje ‘roes-
tig’, maar we begonnen gewoon met
de oude stand van de zeilen en dat
liep goed. Ach, we beschikken over
de nodige ervaring.’’

Pasma kreeg niet voor niets diver-
se aanbiedingen om tijdens het NK
te bemannen. ,,Maar ik heb dan an-
dere afspraken. Misschien dus wel
het NK-sprint en ik kijk ook uit naar
het Lark-evenement in Oudega. Dan
stuur ik lekker zelf.’’

Arjen Snoekc had gisteren geen
spierpijn, maar wel een beetje pijn in
de portemonnee. Voor de tweede
week op rij ‘ontplofte de ballon’, of-
wel de spinnaker van de Regenboog
100, waarmee Snoekc met Bote Het-
tinga en Carel-Jan Zweep naar de
eindzege voer. ,,Twee ééntjes en een
drie, het ging niet slecht’’, aldus de
uit Grou afkomstige stuurman.

De 41-jarige Snoekc was blij dat
zijn team een week eerder al weer
had kunnen zeilen. ,,Dat klasse-eve-
nement in Grou bevatte veel korte
races. Ideaal om de boel aan te scher-
pen. Er moest weer wat smeerolie
tussen de radertjes. Zo was ik be-
paald nog niet scherp bij de starts.’’

Op de Snitser Mar zat Snoekc er
prima bij. ,,Zondag hadden we geluk.
De ballon ontplofte in het eerste
voordewindse rak, terwijl ik ’m net
had laten repareren omdat het ons
ook in Grou was overkomen. Maar
de schade had erger kunnen zijn en
niet alleen bij ons. Het woei te hard.’’

Snoekc en zijn mannen bereiden
zich nu voor op het NK, dat in sep-
tember wordt gehouden op het
Braassemermeer. ,,Een dagje met z’n
drieën knutselen aan de boot en ter
plekke een half dagje invaren. Ik heb
er niet vaak gezeild, maar het is een

mooie plek. Ik hoop op een veld van
veertig ‘bogen’.’’

Daarin is Snoekc opnieuw outsi-
der. Hollandse cracks als Peter Peet
en Neeleman zijn favoriet, maar
Snoekc eindigde in 2019 als vierde
en greep eerder NK-brons. ,,De Re-
genboog-top is breed. Als wij oplet-
ten, kunnen we met de besten mee.’’

Daarna volgt nog het NK-sprint.
,,Uniek: dat hebben we in de 104-jari-
ge geschiedenis van de klasse niet
eerder gedaan.’’ Maar eerst een nieu-
we spinnaker kopen, voor 1250 euro.

De Twaalfvoetsjollen varen hun
NK op de Kagerplassen. De ‘generale’
op de Snitser Mar werd een prooi
voor Emiel Westerhof (1-2-1). De Sne-
ker (58) deed een beroep op zijn 35
jaar jongere zoon Eric-Jan. ,,Hij is een
betere zeiler dan ik en met deze
wind had ik ‘m hard nodig.’’

Eric-Jan was net terug van het
jeugd-WK op het Italiaanse Garda-
meer, waar hij als coach van de noor-
delijke Laser Radial-ploeg fungeer-
de. ,,Dat je als vader met je zoon
vaart, vind ik bijzonder. Ik heb geno-
ten’’, aldus Emiel Westerhof. Hij
weet nog niet of hij naar het NK gaat.
,,Maar door deze serie heb ik geluk-
kig eindelijk weer kunnen varen.’’

Dagen spierpijn en
weer de ballon stuk
PETER VAN DER MEEREN

KOLMEERSLAND De eerste en wel-
licht enige Sneker Zeil Olympiade
was niet voor watjes. ,,Gelukkig
kan ik de rest van de week uitrus-
ten op kantoor.’’

Arjen Snoekc, Carel-Jan Zweep en Bote Hettinga (vanaf links) in de Regenboog100 op weg naar de winst. FOTO EIZE HOEKSTRA

Regenboog-klasse
beleeft na 104 jaar
primeur met
NK-sprint

Sebastian Vettel is zijn tweede plaats nog kwijt. HH/ANP

De Duitser raakte vanwege benzi-
netekort in zijn bolide de tweede
plaats in GP van Hongarije kwijt.
Vettel werd na afloop van de race
op de Hungaroring gediskwalifi-
ceerd.

De internationale autosportfe-
deratie FIA stelde in Boedapest
dat het team meermaals heeft ge-
probeerd de vereiste hoeveelheid
brandstof, één liter, uit de wagen
te halen. Zij kregen er echter niet
meer uit dan 0,3 liter. Aston Mar-
tin diende een protest in, omdat
uit eigen technische gegevens
zou zijn gebleken dat er in totaal
nog ruim de minimale hoeveel-
heid (1,74 liter) in zou zitten.

Na een nieuwe analyse kwam
het team hier tijdens de vide-

oconferentie op terug. Een onop-
gemerkte storing in het brand-
stofsysteem zou ervoor hebben
gezorgd dat er inderdaad minder
dan een liter brandstof aanwezig
was. De stewards toonden echter
geen genade. „De verklaring
waarom niet voldaan kon wor-
den aan deze verplichting is niet
relevant met betrekking tot het
besluit of er een overtreding van
de regels heeft plaatsgevonden”,
lieten zij weten.

Aston Martin had ook een pro-
test aangetekend tegen het be-
sluit om Vettel te diskwalificeren.
Dat wordt afzonderlijk behan-
deld door de commissie van be-
roep van de FIA. Door de uitslui-
ting verloor Vettel achttien pun-
ten en schoof wereldkampioen
Lewis Hamilton, die als derde was
gefinisht, een plaats op en liep hij
in de WK-stand een punt verder
uit op rivaal Max Verstappen.

Herziening uitsluiting
Vettel afgewezen
BOEDAPEST Het is Aston Martin
niet gelukt om de stewards te
overtuigen de diskwalificatie
van Sebastian Vettel te herzien.

Van de elf Nederlandse EK-teams
komen zeven van de academie,
die samenwerkt met de gymnas-
tiekverenigingen SV Donker-
broek, WSBF Surhuisterveen, FC
Meppel en Adonis Sportacroba-
tiek Drachten.

De geplaatsten van de noorde-

lijke academie zijn: Inge Speer-
stra-Xiao Mei Harms (jeugdpaar),
Gemma van der Werff-Carola van
Dijk (jeugdpaar), Ties Oosterhof-
Rebecca Groote (gemengd paar),
Luc Rombouts-Merel Veenstra
(gemengd paar), Esmee de Graaf-
Tess Offringa (juniorenpaar), No-
va Houtman, Nynke Veenma, An-
na Koster (junioren), Sarai Huite-
ma, Chaja Vos, Jannah Eppinga
(juniorenpaar).

Het EK wordt van 23 tot en met
26 september gehouden in het
Italiaanse Pesaro.

Acrogymnastes plaatsen
zich voor EK in Italië
LEEUWARDEN Tijdens de laatste
kwalificatiewedstrijd voor het
EK acrobatische gymnastiek
was topsportstichting Acro Aca-
demy Noord-Nederland op-
nieuw de beste.

Tijdens de driedaagse Sneker Zeil

Olympiade bleven vier zeilers onge-

slagen. Henk van Heuveln (2.4),

Pieter-Bas Broshuis (G2), Steven

Schraffordt (Laser) en Nic Gommans

(Laser Radial) wonnen drie races. De

overige winnaars zijn: 12-voetsjol:

Emiel Westerhof, Sneek; 16m2: Tim

Rijfers, Vreeland; 30m2: Johan

Schuurman, Lemmer; Flits-A: Jeanet

Engelsma, Langweer; B: Stan Oud-

man; C: Alisa Bron; Lark: Harry Gier-

veld, Adorp. O-jol: Maarten Versluis;

Pampus: Tom Otte, Sneek en Jeroen

de Groot, Foxhol; Randmeer: Nico

Overbeeke; Regenboog:Arjen Snoekc,

Grou; Sailhorse: Bruno van der Heide,

Leeuwarden; Schakel: Ronald Da-

men, Eemnes; Solo: Pim van Vugt;

Spanker: Rien Maters; Tirion: Paul

Zijm; Valk: Roelof Wester, Grou.

Vier ongeslagen zeilers
in Sneker Olympiade

De meeste ogen zullen gericht
zijn op Giro-winnaar Egan Bernal.
De Colombiaan heeft steun van
de Ecuadoraan en kersvers olym-
pisch wegkampioen Richard Ca-
rapaz, de Rus Pavel Sivakov en de
Britten Adam Yates en Tom Pid-
cock. Dylan van Baarle, Salvatore
Puccio en Jhonatan Narváez com-

pleteren het team voor de Vuelta.
Ineos ging dit jaar met vier

kandidaten voor de gele trui naar
de Tour de France, maar de resul-
taten vielen enigszins tegen. Ca-
rapaz finishte in Parijs als de
nummer 3, terwijl onder meer
Geraint Thomas en Richie Porte
teleurstelden.

Als de 24-jarige Bernal de Vuel-
ta weet te winnen, is hij de achtste
renner in de historie die de drie
‘grote rondes’ ten minste één
keer op zijn naam heeft gebracht.

Sterk Ineos met Bernal
en Carapaz naar Vuelta
BURGOS Wielerploeg Ineos Gre-
nadiers heeft een ijzersterk
team geformeerd voor de Ronde
van Spanje, die zaterdag begint.


