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De ‘Rescuemedewerker’
van KWS Sneek
Wouter Huijsman (27):

“B

ij de Koninklijke Watersportvereniging
Sneek noemt men ons eigenlijk de
‘stand-byers’, maar buiten onze vereniging
begrijpt niemand wat daarmee bedoeld
wordt. Dus is de aanduiding ‘rescuemedewerker’ misschien beter. Wij houden
bij wedstrijden de veiligheid van deelnemers
en andere recreanten in de gaten. Tijdens
de Sneekweek die onze club jaarlijks organiseert, varen er tien stand-byers in vijf RIB’s
om de bijna zevenhonderd deelnemende
zeilboten te kunnen helpen als dat nodig is.
De veiligheid staat altijd voorop en als die
gegarandeerd is, kunnen wij de organisatie
assisteren. Wij zijn ’s ochtends als eerste op
het water en gaan er meestal als laatste af.
Dat zijn dus best lange dagen. Als de wind
plotseling aantrekt, hebben we vaak onze
handen vol: omgeslagen scheepjes, gebroken masten, aanvaringen, bootjes aan lager
wal of vast in het riet - het kan van alles zijn.
Soms ook best gekke dingen, trouwens. Zo
heb ik eens meegemaakt dat ik een bootje
met wanhopig huilende kinderen naar de
kant wilde slepen, maar dat hun vader en
moeder vanaf hun eigen boot riepen dat ze
door moesten varen. Dan moet je een beetje
diplomatiek optreden. Maar dat moet ook
als je bij naderend onweer een zeilboot die
in winnende positie ligt, moet gaan vertellen
dat de race wordt afgelast.
De Sneekweek, Europa’s grootste binnenwaterevenement op zeilgebied, is natuurlijk
heel bekend en daar zijn we als KWS’ers
natuurlijk trots op. Overdag wordt er op het
Sneekermeer en de Puollen keihard tegen
elkaar gestreden om de eer maar ’s avonds
heerst er in Sneek zelf altijd een fantastische
sfeer. Buiten de Sneekweek om hebben we
hier trouwens nog zo’n zestig wedstrijddagen per jaar. Onze vereniging behoort
met zijn ruim 1200 leden niet voor niets tot
een van de meest actieve watersportverenigingen van Nederland. Dat betekent dat
ik in het seizoen bijna iedere week wel als
stand-byer aan de bak kan. Hartstikke leuk,
maar dat doe ik toch maar niet. Dan krijg ik
ruzie met mijn vriendin.”
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