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Profzeilsters genieten na zware tocht over wereldzeeën van ‘amazing’ race op Snitser Mar
PETER VAN DER MEEREN

Annie Lush kon er lang na afloop van
de wedstrijd nóg niet over uit. ,,Ama-
zing!’’, aldus de Britse profzeilster,
die net als Carolijn Brouwer op de
Zweedse vrouwenboot SCA met re-
delijk succes meedeed aan de in juni
beëindigde Volvo Ocean Race. ,,Dit
was een briljante dag. Het was erg
lastig zeilen, maar tegelijkertijd zeer
uitdagend. Ik heb echt genoten.’’

Lush is als zeilster heel wat ge-
wend, maar keek gistermiddag haar
ogen uit. ,,Ik was vergeten dat er zo-
veel verschillende boten bestonden.
Ongelooflijk. En ze kwamen overal

KOLMEERSLAND Na hun zware tocht
over de wereldzeeën waren Caro-
lijn Brouwer en Annie Lush giste-
ren de sterksten in de Sneekweek.
In de ‘gouden’ Yngling was Petro-
nella de Jong uit Sint Jacobiparo-
chie hun gids op de Snitser Mar.

vandaan. Natuurlijk heel wat anders
dan op de oceaan.’’

Stuurvrouw Brouwer had ook vol-
op genoten. De voormalig wereld-
kampioen in Laser en Europe was
vijftien jaar geleden eens actief in de
Sneekweek; toen ook op uitnodiging
van Petronella de Jong. ,,Het was
weer hartstikke leuk, maar ook in-
spannend. Als je negen maanden ge-
wend bent om tegen slechts zes 65-
voeters te strijden, is het flink om-
schakelen als je ineens met honder-
den boten rekening moet houden.’’

Lush: ,,En allemaal hebben ze een
andere snelheid, dat maakt het ook
lastig. Je moest voortdurend op je
hoede zijn. Gelukkig hadden we in
‘Nel’ een goede gids. Zij heeft ons
zonder brokken over deze plas ge-
loodst.’’

‘Nel’ de Jong – aan boord bij Yska
Minks één keer winnares van de
Sneekweek – hoorde het met gepaste
trots aan. Ze had een speciaal gevoel

bij de dagzege. ,,Dat je dit uitgere-
kend doet in deze boot.’’

Ze doelde op de door Hein Ruyten
uit Langweer beschikbaar gestelde
Yngling, die niet voor niets Athens
Gold heet. In deze boot won het
team van de Britse Shirley Robert-
son in 2004 goud op de Spelen van
Athene, toen de Yngling als vrou-
wenboot debuteerde op de olympi-
sche agenda.

Als lid van het Nederlandse team
eindigde De Jong destijds als vierde,
op een fractie van het brons. ,,Dat
maakt vandaag toch ook bijzonder.’’
Lush: ,,En in deze boot heb ik ge-
traind voor de olympische campag-
ne van 2008. Dat je ‘m dan na jaren
weer terugziet op zo’n mooi evene-
ment, bezorgde me even kippenvel.’’

De drie profs kregen het gisteren
niet cadeau van de mannen. ,,Rob de
Kler én uitgerekend Hein maakten
het ons erg moeilijk’’, aldus Brou-
wer. ,,Het was een spel van kat en

Carolijn Brouwer
stuurt ‘gouden’
Yngling en geniet
van varen tussen
honderden boten

muis waarin de kansen voortdurend
wisselden. We hadden geluk dat er
niet veel wind stond. We moesten
zeer geconcentreerd varen, het was
millimeterwerk. Als je hier een mis-
slag maakt, verspeel je meteen tien
plekken. Dan komt het wel van pas
dat je niet voor het eerst in een boot
zit, al was het wel ‘tig’ jaren geleden
dat ik Yngling voer.’’

,,Deze middag heeft me terugge-
voerd naar de tijd toen ik alleen
maar plezier wilde hebben met zei-
len’’, zei Lush. ,,Later, als zeilen je

werk wordt, verandert dat wel. Daar-
om vind ik dit bijzonder. Het is goed
om weer eens te beseffen dat zeilen
ook puur fun kan zijn, al wilden we
hier alle drie wel goed presteren.’’

Brouwer: ,,Toen we naar de start
voeren, vond ik het jammer dat we
geen fototoestel mee hadden. Wát
een geweldig gezicht met al die bo-
ten in de zon.’’

De Britse was van plan vandaag te-
rug te keren naar huis, maar haar
eerste kennismaking met de Sneek-
week smaakt naar meer. ,,Ik heb nog
geen vliegticket geboekt, dus ik heb
de tijd.’’ Dan, met een knipoog: ,,En
Nel en Hein hebben me verteld dat ik
álle facetten van de Sneekweek moet
leren kennen. Dus moet ik ’s avonds
naar de stad, voor het feest. Dat mag
toch van de organisatie? ‘Overdag
om de eer, ’s avonds voor de sfeer’;
dat vind ik wel een mooie opdracht.’’

Brouwer ging wel naar huis, in
Den Haag. Ze is de moeder van Kyle,

de kleuter die onder de hoede komt
van Anita Hoekstra uit Joure zodra
Brouwer voor haar werk lang weg is.

Hoekstra volbracht als ‘nanny’
tussen oktober en eind juni haar ei-
gen Volvo Ocean Race. Ze vloog met
Kyle de wereld over om hem in elke
haven die werd aangedaan voor en-
kele dagen over te dragen aan zijn
moeder. ,,Met de voorbereiding van
het team meegerekend, ben ik twee
jaar in dienst van Carolijn geweest’’,
aldus Hoekstra.

Petronella de Jong heeft een ver-
vangster geregeld: Helena de Ridder,
eega van zeilprof Dirk de Ridder uit
Terkaple. Wederom een vrouw die in
een boot van wanten weet. Maar De
Jong rekent zich niet rijk. ,,We den-
ken nog niet aan dat wandbord.’’

Lush: ,,Het is net als op de oceaan:
we bekijken het van dag tot dag.’’
Dan, met een knipoog: ,,En ik weet
ook niet hoe ik me voel na een
avondje in de stad.’’Petronella de Jong, Carolijn Brouwer en Annie Lush (vlnr) op weg naar de zege.


