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WIEPKJE VISSER-VENEMA

DE MAXIMA VAN
DE SNEKER PAN
Wat Máxima is voor Willem-Alexander, is Wiepkje Visser-Venema voor Jappie Visser. Ze wil hem aanvullen en
versterken: “Je moet elkaar steunen”. Het leven van Wiepkje en Jappie vertoont de nodige overeenkomsten met dat
van het koningspaar. “Ons leven draait om het skûtsjesilen. We zijn er 24 uur per dag, 7 dagen per week mee bezig”.
Ze deelt haar man altijd met anderen, ze is aan boord altijd ‘in functie’. Ook de kinderen gaan er in mee.
Portret van Wiepkje Visser, de vrouw achter de nieuwe schipper van de Sneker Pan.
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TOPSPORT

LEVEN VOOR HET ZEILEN

Wiepkje, ‘een echt familiemens’
groeide op in Joure als oudste in
een gezin van drie kinderen.
Als kind had ze al een klik met het
skûtsjesilen: “We gingen vroeger
met omke en tante mee op de boot
naar de wedstrijden”. Ze weet als
geen ander wat topsport inhoudt:
“er altijd 100% voor gaan”, want ze
heeft zelf enige tijd topsport beoefend. “Ik was een fanatiek zwemmer. Twee keer per dag vijf dagen
per week ging ik naar zwemtraining

Negen jaar geleden, bij het Skûtsjesilen in Langweer sloeg de vonk
tussen Wiepkje en Jappie over.
Elkaar ontmoeten was af en toe een
hele toer, herinnert Wiepkje zich:
“Want Jappie vaart op een binnenvaartschip; hij zat dan hier, dan
daar. Dus dan vroeg ik mijn vader
of hij me met de auto naar Lelystad
kon brengen”. Inmiddels zijn ze de
trotste ouders van Douwe (7 jaar)
en Pieter (4 jaar). Vanwege Jappie’s
werk is hij door de week niet.

Zij kennen geen vakantie op de
camping in Frankrijk, zij kennen
de vakantie van het skûtsjesilen.
Ze spelen met andere kinderen, ze
zwemmen en ze leren varen in de
zeilbootjes die we voor ze gekocht
hebben”
Wiepkje heeft haar plek in de vloot
gevonden en ingenomen. “Toen
het twee geleden hard waaide gingen Hetty en ik om de beurt mee
in 'de Roef' om de schoten binnen
te halen.
Ik heb genoeg kracht om aan de
zwaarden te zitten”. Op de bemanningswedstrijden drie jaar geleden in Stavoren (een alternatief
programma) zorgde zij voor een
hysterisch publiek dankzij haar
optreden bij het ‘anker tillen’. “Ik
benaderde op een haar na de prestatie van mannen van de andere
skûtsjes. Hadden ze me gezegd dat
ik zo close was, dat had ik genoeg
over gehad om hen te kunnen
overtreffen”.

NIEUWE ROL
en in het weekend naar de wedstrijden. Maar mijn lichaam hield dat
niet vol, dus toen heb ik mijn focus
verlegd naar de studie”. Ze volgde
de opleiding 'sporten voor mensen
met een beperking' aan het CIOS.
Dit leerde haar om gedrag van anderen snel te peilen en te doorzien.
“Ik weet en voel heel snel als er iets
speelt”. Die mensenkennis deelt ze
met Jappie, die er zijn voordeel mee
doet. Daarnaast is ze een fanatiek
supporter van SC Heerenveen.
“Vroeger ging ik naar alle uit- en
thuiswedstrijden; tegenwoordig
alleen nog maar wanneer Heerenveen thuis speelt.”

Wiepkje heeft het druk met de
kinderen naar school, voetbal,
zwemles, logopedie brengen en vader en moeder tegelijk zijn. “Laatst
was een vader helemaal verbaasd
dat ik met Douwe op schoot aan
het “autorijden” was.
Vrienden weten dat ze niet altijd
aanwezig kan zijn op verjaardagen.
Want de momenten die ze samen
kunnen delen, zijn kostbaar. Vanaf
het begin van hun relatie, sloot
Wiepkje zich aan bij de ‘skûtsjevloot’. Dat was eerst wel even wennen: “Jappie leeft voor het zeilen”.
Onze kinderen weten niet anders.

Destijds is Màxima intensief voorbereid op haar rol als toekomstige
koningin. Bij Wiepkje verliep de
voorbereiding op haar rol anders.
“Ik kon natuurlijk de kunst afkijken
van Hetty”. En toen Hetty afgelopen jaar op Lemmer ‘Dames dag’
had met de schippersvrouwen
heb ik het die dag van haar over
genomen.
Kortom: je groeit er in. Toen Jappie
nog bemanningslid was, kwam
de rol van ‘de vrouw van’ in de
gesprekken met Douwe en Hetty
– tussen neus en lippen door - wel
eens aan de orde. “Jappie en ik

hebben het er samen wel eens over
gehad: ‘Wat als jij schipper wordt’?
Een aantal dingen zal ik overnemen
van Hetty, andere dingen doe ik
op mijn manier. Voor mij staat
centraal: het samen neerzetten,
het samen leuk hebben en plezier
beleven. Ik vind het belangrijk om
rekening te houden met de vrouwen en de kinderen van de bemanning: die hebben óók vakantie!
Mijn ouders gaan komend jaar vast
mee om mij te steunen en om een
oogje in het zeil te houden op de
kinderen als dat nodig is. Douwe
kan al zwemmen, maar Pieter heeft
nog een zwemvest om. Dat geeft
me de ruimte om mensen te woord
te staan als ze bellen of om gasten
te verwelkomen.

UITPROBEREN
Hoe dit jaar de invulling van twee
weken SKS er uit gaan zien, is een
kwestie van uitproberen. “Het
hangt af van veel factoren. Hoe
ziet het volgschip er uit? Is het een
schip waarop we zelf eten kunnen
koken?” Hoe is de klik onderling?
Wat zijn de financiële mogelijkheden? “

De aanschaf van een nieuwe mast
voor het skûtsje doet een flink
beroep op de financiële middelen van de Sneker Pan. Barbara
de Leeuw (partner van Daan, één
van de bemanningsleden) kwam
op het idee om op Koningsdag
nieuwe donateurs te werven, die
de kas kunnen spekken. “Een mooi
moment, zo aan het begin van
het seizoen om het Sneker Skûtsje
dichter bij de mensen te brengen",
vertelt ze enthousiast. “We hebben
een kraampje op de Singel, voor de
woning van bemanninglid Hilbert.
Alle ruimte dus om mensen te
ontmoeten voor een praatje of voor
vragen. Er is een loterij en als je
wint kun je een dag meevaren op
de Sneker Pan tijdens een wedstrijd
ergens in het seizoen. Dat is een
ervaring om nooit te vergeten! De
snelheid van het Skûtsje, de giek
die overkomt”.
Wiepkje’s gedachten en ambities
gaan verder. “Misschien kunnen
we volgend jaar - net als het Skûtsje
van Lemmer- nieuwe manieren
uitproberen om lokale horecaondernemers te betrekken bij het
reilen en zeilen van de Sneker Pan”.
Wordt vervolgd dus….

Barbera de Leeuw en Wiepkje 'bemensen'
samen een Sneker Pan-kraam op Koningsdag

