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Opening watersportseizoen in Sneek

Plate-service wordt à la Carte
Eenvoudig de deur open zetten, ergens een ‘plukje’ boten neerleggen en er verder maar het beste van hopen, is niet
meer voldoende om watersportliefhebbers naar de binnenstad van Sneek te krijgen. Dat beseffen de gezamenlijke
watersportondernemers, waaronder die van Watersportboulevard ‘t Ges, maar al te goed. Motorbotenshows, bootjesverhuur in
de stad, een nautische markt en voorzieningen voor de inwendige mens. Proeven, kijken, voelen en beleven, daar gaat het om.
Niet langer een uniforme plate-service, maar ‘Watersport `a la Carte’ moet er op het nieuwe menu komen te staan.

Daar zijn Bert de Jonge van Recreatiecentrum Sneek en Bregina van Straten
van het gelijknamige charterbedrijf op
het Ges het roerend over eens. Op zaterdag 4 april wordt door de ondernemers van Watersportboulevard ’t Ges in
samenwerking met ‘Varen in Friesland’
opnieuw de ‘Boten Opstapdag’ georganiseerd. De Opstapdag vindt plaats
in meerdere Friese plaatsen zoals Heeg,
Woudsend en Sneek.

Activiteiten
“De Sneker Opstapdag wordt door
de lokale (watersport-)bedrijven georganiseerd in en om de Kolk bij de Waterpoort”, vertelt Bregina van Straten.
“Naast een Botenshow aan de Geeuwkade, kun je aan de Lemmerwegkant,
waar in en voor de Stadsherberg een
brede nautische markt is georganiseerd, opstappen op een sloep, elektroof motorboot”.

“Daarnaast kun je roeien, mee doen
aan een workshop supyoga en op een
Jetski plaats nemen. Bij de Stadsherberg is een nautische markt en voor de
kinderen zijn er waterballen, is er een
springkussen en wordt er geschminkt.
Ook is de Waterpoort ‘s middags geopend voor rondleidingen en wordt er
gezorgd voor de inwendige mens”.
Van 10 t/m 12 april organiseert
‘Motorboot Sneek’ een botenshow.
Sneker watersportbedrijven bieden
tijdens deze show een uitgebreide
range aan boten en een kijkje achter
de schermen in hun bedrijven waarvoor zij alle geïnteresseerden uitnodigen. Zeven grote motorbootwerven
en een jachtmakelaar uit Sneek werken samen in Motorboot Sneek. Zij
organiseren twee maal per jaar deze
unieke open dagen. Voor de locaties
zie www.motorbootsneek.nl

‘t Ges

Ges is ook een Poort van Sneek

“Watersport Bedrijventerrein ’t Ges
ziet graag reuring” vult Bert de jonge
aan. “In de stad, op de Watersportboulevard, op het Sneekermeer en
in de regio. Net zoals het centrum
wordt ook de watersport sector geconfronteerd met diverse maatschappelijke veranderingen. Internet promotie en marketing hebben een grote
invloed op verkoop en verhuur binnen
de watersport. Daarnaast zijn er ontwikkelingen als sharing en vergrijzing. Watersporters willen enerzijds
minder bezit en verplichtingen en
anderzijds meer gebruik maken van
een breed scala aan producten, gerelateerd aan de watersportbeleving. In
deze veranderingen past geen eilandjes-mentaliteit en concurrentieangst.
Er is dan ook een goede samenwerking in Sneek tussen de watersportbedrijven”.

Bert de Jonge is voorzitter van de ondernemersvereniging op ’t Ges en heeft
in samenspraak met het bestuur en collega-ondernemers een sterkte-zwakte
analyse van ’t Ges gemaakt, inclusief
alle ‘needs en wants’.
“Het watersport gebonden bedrijventerrein heeft zich ontwikkeld tot
Watersportboulevard. Productie georiënteerde bedrijven hebben plaats gemaakt voor charter en dienstverlening
en daar is het bedrijventerrein niet op
ingericht. Terwijl het inmiddels wel een
van de grootste toeleveranciers is van
watersport georiënteerde verblijfsrecreatie voor Sneek. De handen moeten
dus uit de mouwen om ook van ’t Ges
‘de Poort van Sneek’ te maken die die
naam verdient”.
“Wil Sneek haar positie als de Wa-

Lage prijzen op internet, klopt dat wel?
Dit is de tweede column uit een serie van het Sneeker
internetbedrijf Everlake. Dit keer geschreven door Lianne
Pheifer. Everlake heeft 7 webwinkels en houdt kantoor in
Sneek met 5 personeelsleden. Via de columns in GrootSneek
leren zij u meer over online winkelen.
“Te duur in de winkel? Dan kijk je toch even op internet!” dat
is tegenwoordig een veel gehoorde uitspraak. Voor het vinden
van de laagste prijs kom je via Google al snel uit bij de bekende
vergelijkingssites. Maar waarmee vergelijken die? Wees alert!
Graag geef ik u een paar tips!
Lage prijzen zijn helaas niet altijd wat het lijkt. Een bekende kreet
luidt: “Als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat het ook”.
Sommige vergelijkingssites melden bijvoorbeeld de verzendkosten
niet, waardoor het goedkoop lijkt maar toch tegenvalt.
Daarnaast is het goed om te letten op levertijd. Is een product
goedkoop, maar is de levertijd 5 tot 10 werkdagen? Dan kun je
afvragen of het product überhaupt wel geleverd gaat worden!

Let ook op de retourvoorwaarden! Wettelijk gezien hebt u een
retourrecht van 14 dagen. Met trots kan ik u melden dat u bij
onze webwinkel Eccellente.nl zelfs 365 dagen retourrecht heeft!
Zo had ik laatst een mevrouw aan de telefoon die vorig jaar
6 Saeco waterfilters bij ons had gekocht. Nu belde ze om te
zeggen dat haar espressomachine kapot was gegaan en ze nog 3
waterfilters over had die niet in haar nieuwe Jura machine passen.
Wat ons betreft is dat geen probleem! Ze was erg verrast dat ze
deze na een jaar nog mocht omruilen voor 3 Jura waterfilters.
Tot slot: let goed op de bereikbaarheid van de klantenservice van
een webwinkel! Hieraan kunt u afmeten of het een professioneel
bedrijf betreft of niet.
Ik wens u veel online shop plezier!
LIANNE PHEIFER

tersportstad behouden dan zal ’t Ges,
de stad, het meer en haar omgeving
verder moeten evolueren naar een
aantrekkelijker multifunctioneel watersportgebied waar op meerdere locaties
voor iedereen iets te halen valt. Bootjes
worden nu al in het centrum van Sneek
verhuurd. Omgekeerd zullen watersport gerelateerde- , horeca-, outdoor-,
sport- en recreatieve producten aangeboden worden op ’t Ges, het Snekermeer en in de omgeving.
“Om deze veranderingen aan te jagen
dienen we het verleden achter ons te
laten. Bureaucratie en regelgeving
moeten zo spoedig plaats gaan maken
voor meer ruimte voor ondernemersinitiatief. Het is tijd voor brede samenwerking tussen alle ondernemers
en een faciliterende overheid. Binnen
’t Ges wordt gestreefd naar een eigen
park-management en een veel grotere
mate van autonomie. Vergroening en
duurzaamheid zijn belangrijke thema’s
waar al aan gewerkt wordt.
Kortom, ‘Watersport a la Carte’ om
de veeleisende consument te kunnen
blijven bedienen wordt het nieuwe gedachtegoed binnen ‘t Ges!

