Van de Voorzitter
Beste Marieholmers,
Beste Marieholmers, zo ga ik jullie vanaf nu
noemen. Het vaarseizoen voor 2006 is alweer
voorbij hoewel er nog altijd een aantal
Marieholms meedoen aan winterwedstrijden
(bijvoorbeeld op de Kagerplassen). Maar een
flink aantal boten hebben het vertrouwde water
voor de veilige kant verwisseld.
Het is nu half november, wanneer ik dit schrijf,
en eigenlijk nog steeds te warm voor de tijd het
jaar. Hoe is het afgelopen jaar verlopen?
Laten we doorgaan met het weer. Vanaf juli
werd per eerste van de maand een ander
weerbeeld neergezet dat vervolgens ook
precies één maand aanhield. Het leek wel of
iemand een schakelaar omzette. Records
werden
gebroken
qua
neerslag
en
temperatuur. Maar het belangrijkste, de wind,
hield tijdens de evenementen vaak niet over.
Het bestuur kon zich verheugen met de
aanwinst van drie kers verse bestuursleden
(waaronder ikzelf). Nieuw bloed in het bestuur
met frisse ideeën is voor een actieve
vereniging noodzakelijk. Als nieuwe voorzitter
was dit jaar dan ook alles behalve saai.
De MarieTeam was onze grote zorg. Het
verenigingsblad wordt altijd erg gewaardeerd
en is samen met de website het visitekaartje
van de NMV. Een oproep voor nieuwe
redactieleden op de website gaf meer respons
dan ik had durven dromen. De MarieTeam is
blijven drijven! Aan de redactie om de
MarieTeam op koers te houden. Met kopij van
jullie moet dit lukken want het is tenslotte een
verenigingsblad voor Marieholmzeilers door
Marieholmzeilers! Kruip achter het toetsenbord
(of klim in de pen) en laat het de redactie
weten.
De website is het andere medium van de NMV.
We proberen deze regelmatig te vernieuwen
en achter de schermen wordt er hard gewerkt
aan de techniek om de website in de lucht te
houden.
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Afgelopen jaar zijn ook een aantal
evenementen gevaren zoals de Voorkaag,
Aalsmeer, Rondje Vlieland, Nakaag en niet te
vergeten
het
Nederlands
Marieholm
kampioenschap in Edam. Ondanks de soms
barre weersomstandigheden of gebrek aan
wind altijd weer een succes. Zeeland is een
beetje stil hoewel daar toch ook een flink
aantal M26 en IF’s liggen. Hopelijk komt daar
in 2007 verandering in. Helaas gingen een
aantal evenementen niet door wegens gebrek
aan deelnemers.
Het bestuur wil niet de nadruk leggen op alleen
wedstrijden en denkt hard na over andere
activiteiten. Dus als je ideeën hebt over een
toertocht, een puzzeltocht of andere droge
activiteiten buiten het vaarseizoen (bv. lezing
over een reis, techniek), laat het weten aan het
rayonhoofd of de evenementencommissaris.
Een stukje zeilen met andere Marieholms is
altijd leuk en wordt altijd opgemerkt door
andere watersporters.
Het seizoen voor onderhoud is aangebroken
en de vragen over motoronderhoud, ‘waar
bestel ik de beste zeilen’ en ‘welke antifouling
moet ik gebruiken’ dienen zich weer aan.
Ik wens iedereen veel succes met het
onderhoud van deze toch mooie schepen.
Want dat is het hoofddoel van de NMV:
behoud van de vloot.

Marc Fluttert
Voorzitter NMV

Boot en Vereniging
De nieuwe redactie: even
voorstellen
Halverwege oktober was het dan zover, tijdens
een heerlijk etentje bij Marjo, heeft de
overdracht van de redactie plaats gevonden.
Hierbij hebben wij, de nieuwkomers, de nodige
informatie en nuttige tips gekregen. Hilko,
Manja en Marjo, enorm bedankt voor jullie
inzet voor de MarieTeam in de afgelopen
jaren! Hoewel wij als nieuwe redactie enige
aanlooptijd nodig gehad hebben, hopen wij
volwaardig opvolging aan jullie te geven. Wie
wij zijn? Dat lees je hier.

Albert van der Sanden
Ik ben een nieuw NMV lid, 44 jaar, getrouwd
en 2 kids (13/15). Na enkele jaren met het
zeilen (zeilles, huren, kennissen met zeilboot)
te zijn besmet, heb ik eind 2005 definitief de
knoop doorgehakt om een eigen boot aan te
schaffen. De keus viel niet mee, samen met
mijn vrouw vele jachthavens afgegaan totdat
ons oog op een Marieholm viel; de keus
beperkte zich tot ‘welke IF/M26?’. Uiteindelijk
heb ik afgelopen mei mede door een overschot
aan vakantie/overuren een M26 uit Zweden
(Västervik) met dagtochten overgezeild en
gemotord. Niet door de Duitse bocht maar met
een gestreken mast door de Noord Duitse
kanalen/rivieren tot aan Balk bij het
Slotermeer. Dank zij de nodige voorbereiding
en de prima bemanning is dit erg voorspoedig
verlopen. Het eerste zeilseizoen met de M26 is
me erg goed bevallen. Mijn zeilgebied voor het
komend
seizoen
wordt
het
Hollands
Diep/Haringvliet daar de boot in jachthaven
Noordschans komt te liggen. Wellicht tot
ziens…

Annemarie Stam
En nog een nieuwkomer binnen de NMV, ook
ik ben lid sinds het voorjaar van 2006. Op het
VWO ben ik in aanraking gekomen met het
zeilen tijdens een schoolkamp. Vooral heel
gezellig, korte nachten, maar in die zin weinig
van het zeilen opgestoken. Hierop volgde het
met vrienden, waarvan een aantal gelukkig wel
konden zeilen, meerdere malen huren van een
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Valk of 16m . En zo langzamerhand kreeg ik
het ook aardig onder de knie. Maar zoals dat
gaat, ging ieder op een gegeven moment zijn
eigen weg en hiermee kwam ook een einde
aan het eens per jaar een week zeilen.
Na verloop van jaren begon het toch weer te

kriebelen en heb ik samen met een vriendin
een zeilvakantie in Griekenland geboekt.
Geweldig, ik was meteen weer verkocht. Niet
lang daarna ontmoette ik mijn huidige partner,
een verknocht zeiler, in het bezit van een
2
16m . Op een gegeven moment waren we het
echter helemaal zat om iedere avond een
luchtbed op te pompen en de volgende
ochtend alles weer op te ruimen, hier worden
we denk ik te oud voor (ik ben overigens 36).
Beiden waren we het erover eens dat er een
goede zeiler voor terug moest komen en geen
houten boot meer, we zijn namelijk nog druk
met het verbouwen van ons huis. Twee jaar
eerder waren we eigenlijk al begonnen om ons
te oriënteren, waarbij de Marieholm steeds
weer ter sprake kwam. De keus was nu dan
ook snel gemaakt. In twee weekenden hebben
we zo’n acht Marieholms bekeken en bij het
zien van de “Mighty Mary” (M26), waren we ‘op
slag verliefd’. Sinds mei 2006 zijn wij de trotse
eigenaren.

Michiel Veldkamp
Kijk Michiel, dat is nou zo’n IF! Mijn vriend
Ruud wees op de zeilboot die ons hoog aan de
wind voorbij liep. Het zwart van kiel kliefde als
een dolfijn door de golven. Een maand later
bestelde mijn vader bij importeur Jongstra een
beige IF. Ook hij werd enthousiast. We waren
al een tijdje op zoek naar een geschikte boot.
Na een proefvaart wou hij er nog even een
nachtje rustig over slapen. Ik moet hem toch
nog eens vragen of hij die nacht wel heeft
geslapen. Het is nu 39 jaar geleden.
Die zomer konden we gebruik maken van een
van de schepen van de importeur en deden we
onze eerste ervaringen op in de Gouwzee. In
het najaar werd de IF op een trailer thuis
afgeleverd. Mijn vader bestede een hele winter
aan het inbouwen want dat kon wel beter
volgens hem. In het voorjaar werd de boot te
water gelaten. De boot op een trailer achter de
auto en ik op mijn brommertje er achteraan,
om te controleren of alles goed ging. De boot
werd IFO gedoopt: Identified Flying Object.
Mijn vader en ik zeilden samen veel, wat lang
niet altijd vlekkeloos verliep. Mijn vader was
een self-made-sailor en ik had maar een week
een cursus gevolgd. Toch genoten we en
zwalkten we samen over het IJsselmeer en
soms over de Wadden. Na verloop van jaren
maakte mijn vader de balans op en ontdekte
dat ik meer zeilde dan hij, maar dat hij alle
onderhoud deed… Om aan deze oneerlijke
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situatie een eind te maken heeft hij de IFO
toen aan mij overgedaan.
De IFO heeft nu al een zestal jaren Uitdam als
thuishaven. Mooie stek, direct aan het
IJsselmeer. Ik geniet altijd van die tocht ernaar
toe door Waterland. Dat is een deel van de
mijn zeilbeleving. Van mijn fascinatie voor
landschappen heb ik mijn werk gemaakt. Als
landschapsarchitect voor de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van LNV
ontwerp ik natuur- en recreatiegebieden.
Mijn handigheid in fotobewerking en het
maken van boekjes, zet ik graag in voor de
Marieteam. Annemarie en Albert moesten het
deze aflevering nog zonder mijn hulp doen.

www.marieholmvereniging.nl
Password voor het exclusieve deel van de NMV
website
Gebruikersnaam
Password

= NMVlid
= 4members

(Let op: ook hoofd- en kleine letters exact overnemen)

Password voor het exclusieve deel van de Zweedse
IF website www.IFboat.com:
kies in Zweeds Förbund / Medlemssida

Password
(check

= mastFot

de NMV website voor wijzigingen)

Boot en Verhaal
Tussen Grote Beer en Orion;
retourtje Whitby
“We moeten terug!! ” Henk staat bij de mast
en kijkt bezorgd naar het half losgerukte
lummelbeslag. Het is vrijdagmorgen 15
september even na 08.00 uur. Bij een stevige
bakstagwind lopen we met een vaart van 6,5
knopen door het Molengat richting open zee en
kwamen zojuist een vol beladen visser tegen
die op volle kracht huiswaarts ploegde. Op zijn
steile boeggolf slaat de wind even achter ons
grootzeil en veroorzaakt een halve klapgijp.
De aluminium rail waarop de giek aan de mast
zit, is aan bakboord losgescheurd en aan
stuurboord geknikt. Nog maar twee popnagels
houden mast en rail bij elkaar en elk golfje
wrikt het verder los. Omdraaien dus, er zit
niets anders op.

Henk Veerdig

Op de fiets
Een uurtje eerder hadden we losgegooid bij de
Marinejachthaven in Den Helder, om in het
Marsdiep het staartje van het uitgaande tij mee
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te pakken. Een ruim uur later liggen we weer in
dezelfde box, waar een meelevende
havenmeester ons aanhoort en zijn werkplaats
aanbiedt voor een mogelijke reparatie. Maar,
het ooit te drastisch ingekorte stukje rail
opnieuw vastpoppen is geen optie. Er moet
een nieuwe rail komen. Twee uur rondfietsen
langs watersportwinkels, een zeilmaker en een
metaalconstructiebedrijf levert veel begrip op,
maar geen passend profiel. Ik heb intussen
bedacht dat eenzelfde rail waarschijnlijk nog
thuis in Bergen in mijn schuurtje voorhanden
is, tussen alle andere spullen die ik van mijn
eigen M26 gesloopt heb in de loop der jaren. Ik
bel mijn vrouw en loods haar door de dozen
met rommel tot ze iets in haar hand houdt wat
aan mijn omschrijving lijkt te voldoen.
Gelukkig heeft Den Helder een prima
treinverbinding met Alkmaar, waar ik mijn fiets
bij Henk thuis parkeerde. Het is dan nog
slechts 15 minuten stevig doortrappen tot
thuis.
Om drie uur sta ik weer aan boord. Het railtje
past en is door een grotere lengte steviger te
bevestigen. Dankzij de professionele poptang
van de Koninklijke Marine is een half uur later
de klus geklaard. Om 16.00 uur, het tij loopt
weer goede kant uit, steken we opnieuw van
wal. De noordoostenwind blijft flink doorstaan.
Na de treurigmakende augustusmaand wilden
we beiden nog wel een flink stuk varen voor de
herfst uit zou breken. Een oversteek liefst.
Henk stelde Whitby voor, met zíjn M26, de
‘WØRK‘. De agenda´s werden getrokken. Half
september zou nog gaan. Vertrek uit
Enkhuizen donderdag de 14de. Mits geen mist.
De dagen ervoor
volg ik nauwgezet de
weerontwikkelingen en draai weerkaarten uit.
Voor donderdagnacht is nog mist voorspeld,

zodat we een tussenstop maken in Den Helder
om het even aan te kijken, maar voor
vrijdagnacht niet. Daarbij zal de wind wat
toenemen.
Vrijdagavond om 23.00 uur, als ik bovendeks
kom voor mijn stuur- en wachtsessie van drie
uur, is het inderdaad helder. We blijken
verzeild in een waar dorp van booreilanden.
Ervoor ligt een supplier op wacht die zijn niet
geringe zoeklicht in ons zeil zet en mijn
nachtzicht uitschakelt. Maar even later zie ik
de sterren weer en pak onze koers van 290
graden over op de Grote Beer. Dat is beter dan
turen naar priegelige kompascijfertjes en
verruimt de blik. Onder gereefd tuig danst ons
scheepje soepel over de golvende zee.
De shipping lanes bezorgen ons geen
problemen. De voortgang is voorspoedig. Het
slapen, stevig geschoord op de kajuitvloer
tussen de banken, onderin het slingerende
schip, een oerervaring. Zaterdag om 11.00 uur
gaat het rif eruit. We zijn dan op de helft en
hebben de afgelopen 19 uur 110 mijl afgelegd.
Bijna 6 knopen gemiddeld. Niet slecht.

Goudplevier
Die middag landt er een uitgeput bruingevlekt
vogeltje (een jonge goudplevier, horen we
later) in de kuip, pal naast Henk’s voeten.
Brood blijkt het beestje niet te interesseren.
Het zit met geloken oogjes bij te komen, de
eerste uren nog zonder enige interesse voor
zijn omgeving, maar dat verandert. Het gaat
steeds schichtiger reageren op onze
aanwezigheid. En we kunnen niet voortdurend
een roerloze pose handhaven. Het krabbelt
wat over het voortdurend bewegende gladde
polyester van de kuipbanken en vliegt dan op.
‘Die is weg’, zeggen we een beetje spijtig
tegen elkaar, want je hecht snel aan zo’n
kwetsbaar verenbolletje. Maar daar is het
weer. Laag over stuurboord vliegt het in en
landt resoluut op mijn pet om, waarschijnlijk
geschrokken van zijn vermetelheid, een
doorstart te maken en na nog een rondje te
buiklanden op de kuipvloer. Opnieuw blijft het
bewegingsloos zitten. Ik ga een dutje doen en
maak de slotakte niet mee. Na een uurtje vloog
het nogmaals op, probeerde weer aan boord te
landen, maar calculeerde de bootssnelheid
verkeerd in en belande in het kielzog. In een
laatste krachtsinspanning steeg het nogmaals
op maar bereikte de boot wederom niet.
Hoeveel trekvogels zullen er sneven,
onderweg boven open zee?

Rust voor de jonge goudplevier

‘s Nachts
Het wordt heiig. Als opnieuw de nacht valt
verdwijnt ook de wind. De motor gaat aan. Er
is niets in zicht, maar hoe ver ons zicht reikt
weten we niet. We zien geen horizon, geen
sterren, niets. Een beangstigende ervaring.
Met een snelheid van 5 knopen varen we door
een ondoordringbare duisternis. Met het
toplicht aan voel je je gevangen in een stolp
van weerschijn. En door die motor hoor je
verder ook geen donder. Wanneer word je
gewaar wat je tegenkomt? We zitten weliswaar
buiten de diepwaterroute, maar komen steeds
dichter onder de Engelse kust en daar is geen
afgebakend parcours voor kustverkeer. Het
gaat goed. Als er weer daglicht is, zien we van
een veilige afstand een coaster passeren.
Daarna kleine visbootjes en boeien van
kreeftpotten.
De Engelse kust blijft voor ons verborgen tot
we met onze neus zowat bovenop de
verkenningston van Whitby zitten.
Op onze horloges is het 11 uur als we, na 43
uur op zee, aan een ponton in de voorhaven
vastmaken
tot de brug naar de marina
opengaat, met uitzicht op een voortdurende
stroom dagjesmensen.
We roepen de
brugwachter op en horen dat die om kwart
voor twaalf gaat draaien. Oh ja, Engelse tijd,
dus een uur extra. We stellen onze horloges
en de GPS bij.
Terwijl de plaatselijke zeilclub de zee opzoekt
voor een zondagwedstrijdje
praat de
havenmeester ons via de marifoon naar de
gastensteiger alsof we drenkelingen in de mist
zijn. Op Henks vraag of we meteen zullen
meelopen om ons in te checken, antwoordt hij;
‘‘Take your time and have a cup of tea first’.
Nu zijn we echt aangekomen.
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Op zee moesten we het doen met het langegolf-weerbericht van de BBC, dat niet verder
gaat dan de komende 24 uur. Aan het
havenkantoortje hangt het kustweerbericht,
waarbij een meerdaagse verwachting; buien
en toenemende wind. Voor woensdag staat
een over heel Engeland trekkende storm
aangekondigd bij een naar zuid draaiende
wind. De restanten van orkaan Gordon, die
over het continent noordwaarts trekken,
spannen samen met een stormdepressie die
nu al voor gale force zorgt ten westen van
Ierland. Visioenen van The Perfect Storm
dringen zich op. De weerkaart voor dinsdag op
de desk van de havenmeester laten daar
echter weinig van zien boven ons stukje
Noordzee. Er blijft een prettige afstand tussen
de isobaren. Het lijkt of het hoog boven het
vasteland de ellende op afstand weet te
houden.

Whitby
Whitby is een pittoreske oude visserplaats. De
North York Moors erachter zijn een flinke
voettocht waard. Ten zuiden heb je de leuke
haventjes Scarborough en Bridlington waar je
tegen de kade droogvalt.

Kade van Whitby
‘s Avonds bij een pint en een bar-meal in The
Duke of York spreken we ons aanvankelijke
plan nog eens door, om de omgeving te gaan
verkennen, daarna te gaan harbourhoppen
richting Harwich en daarvandaan terug te
steken. We besluiten het te laten varen. Als
we maandag teruggaan zijn we woensdag
onder de Nederlandse kust en als die storm er
komt, zijn we die hopelijk vóór.
Zo steken we na een etmaal Engeland op
hoogwater alweer in zee. Onze koers is
zuidoost, de wind west. Tegen de avond
wakkert die aan tot een dikke zes, de volgende
dag even uitschietend naar zeven. We varen
dan alleen nog op een gereefde genua, wat
goed te doen is. Af en toe bruist er een
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brekende golfkam over het spatzeiltje de kuip
in. Zolang je niet aan de lage kant zit, blijf je
redelijk droog. Voor het ontbijt van eieren,
bacon en echte koffie leggen we even bij. Ook
bij de andere maaltijden beperken we ons niet.
Al staat het schip op zijn kop, toch weet Henk
een prima warme hap te creëren.

Koersend op Orion
We hebben twee heldere nachten en genieten
weer van een onbelemmerd zicht op de
melkweg, nu koersend op Orion. Midden in de
nacht, in de shipping lane, zie ik een rood licht
en twee witte ver aan stuurboord. Regelmatig
peilen levert geen verandering op. Ik draai op.
Minutenlang verandert er schijnbaar niets. Tot
Zich de contour van een groot vrachtschip uit
het duister losmaakt en vrijwel geluidloos voor
ons langs dendert, nog net op veilige afstand.
De wind krimpt naar de voorspelde
zuidwesthoek, maar de storm blijft uit. We
besluiten IJmuiden aan te lopen en komen vlak
langs het in aanbouw zijnde windmolenpark,
waar een irritante hoge fluittoon te horen is.
Een electronisch waarschuwingssysteem? Ik
zie later in de Berichten aan Zeevarenden iets
over een akoestisch mistwaarschuwingssysteem. Hoe dat moet klinken staat er niet bij.
Woensdagmorgen 10 uur liggen we voor de
Zuidersluis. Die avond dineren we in
Durgerdam.
Op zee zagen we geen enkele zeilboot; op het
Markermeer lijkt het wel hoogseizoen. Onder
een strakblauwe lucht varen we bij een
zomerse temperatuur op naar Enkhuizen. De
wind is naar zuidoost gedraaid. Weer zeilen
we over bakboord, zoals steeds de afgelopen
vijf dagen. Rondje Noord-Holland; extended
version.
1 oktober 2006
Ferdinand Postma

Het eerste seizoen FF103
In 2005 hebben we onze Marieholm Fortissimo
opgehaald uit Zweden. Na deze voor ons heel
bijzondere zeiltocht en de winterslaap daarna,
begon in 2006 het eerste gewone zeilseizoen
met onze nieuwe boot, en de echte evaluatie
van onze aankoop!

What’s in a name?
De boot was door de vorige eigenaar Irene
gedoopt, naar zijn vrouw. Dat was dus niet
alleen in Nederland vroeger de gewoonte. We
konden niet goed wennen aan deze naam,
temeer daar Marjo’s zus Irene heet. Het leek
ons leuk de boot een Zweedse naam te geven,
het liefst een variant op Solgry, de naam van
onze M26. Na dagen Googelen en Zweedse
vertaalsites uitproberen, besloten we haar
Sommar te dopen, Zweeds voor zomer. Dat
leek ons een mooie herinnering aan de
prachtige zomer tijdens de reis naar
Nederland. De plechtigheid werd voltrokken
door onze moeders, en zo waren we helemaal
klaar voor seizoen 2006!

walstroominrichting en een stuurautomaat. We
ontdekten, dat we nu niet alleen een ruime
kajuit hebben, maar dat ook de bakskisten nog
plaats bieden aan enkele bemanningsleden!

Voorjaarsevenement
Westeinderplassen
Inmiddels was het
voorjaarsevenement
Westeinderplassen eerst afgelast en toen toch
nog van start gegaan. We hebben om de
wedstrijd heen gezeild en foto’s gemaakt. Hoe
wij eruitzien wisten we toen nog niet, en
kijkend naar de prachtige lijnen van de IF’s en
M26’s in de wedstrijd begon ik me af te vragen
waarom we zo nodig een andere boot
moesten....
Voor het gedrag in de golven maakt het niet
veel uit; het S-spant blijkt dezelfde heilzame
werking te hebben. Voor het manoevreren op
de motor hadden we ook niet hoeven
veranderen, achteruitvaren is minstens even
lastig. De grotere afmetingen zijn ook niet altijd
handig bij het afmeren en op ankerplekjes.

Verbeteringen
De maidentrip maakten we met de boot zoals
ze was, op wat kleine aanpassingen na, en dat
was prima verlopen. Geen dringende
noodzaak dus voor een verbouwing. Toch doe
je tijdens zo’n lange tocht veel ideeën op. We
begonnen met een wierfilter. Die hebben ze in
Zweden niet nodig, maar wij op de Westeinder
wel. Het volgende project was een driekleurig
toplicht. Op onze M26 hadden we dat ook al
gedaan, dus het leek een eenvoudige
herhaling van zetten. Het verschil was echter,
dat we de mast van de M26 nog eenvoudig
met z’n tweeen konden optillen, op schragen
leggen, en overal goed bij konden. De mast
van de Sommar daarentegen krijgen wij niet
eens opgetild, laat staan verplaatst! Hij lag op
het schip, en langs een steiger moesten we de
boot zo draaien dat beurtelings de top of de
voet van de mast boven de steiger hing en we
daar de benodigde handelingen konden
uitvoeren. Een heel gedoe, maar met goed
resultaat.
De
volgende
klus
was
een
hekstagspaninrichting. IF’s en M26’s hebben
die allemaal standaard. De hekstag van de
Fortissimo zit hoger in de mast, maar het blijft
een fractionele tuigage waarbij het een
voordeel kan zijn de hekstag te kunnen
aanspannen. Van de M26 hadden we geleerd
voldoende vertraging te gebruiken, anders heb
je er nog niets aan!
Tenslotte
mocht
onze
specialist
op
elektronisch gebied zich nog uitleven op een

Voorjaarsevenement Westeinder 2006

Actieradius
Na de nodige uren op de Westeinder brachten
we de Sommar naar het Markermeer voor een
paar lange weekends als inleiding op de
vakantie. Onze vaste opstappers Stephen en
José waren ook weer van de partij en nu viel
de enorme toename in ruimte pas echt op...
zonder de bakskist te gebruiken.
Tijdens de tocht uit Zweden ging onze
aandacht voornamelijk naar de navigatie. Op
de Westeinder waren we vooral bezig met
trimmen van de boot. Nu op het Markermeer,
de navigatie en zeiltrim geheel onder controle,
begon het ons op te vallen dat onze
gemiddelde snelheid was toegenomen t.o.v. de
M26. En daarmee ook de actieradius. Was het
traject Hindeloopen – Muiderzand voorheen
toch wel een hele uitdaging, nu voelde het als
een lekker stuk zeilen! Is dat nu een voor- of
een nadeel? Tja. Enerzijds een voordeel, je
legt makkelijker een lang stuk af en kunt
nieuwe bestemmingen uitkiezen.
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Hindeloopen-Muiderzand

Skidbladnir op het Wad

Dat is dan ook meteen als een nadeel te zien,
want ons reguliere vaargebied van Marker- en
IJsselmeer, met een beetje Waddenzee, wordt
een beetje klein. Eigenlijk erg vreemd, want we
zeilen vrolijk weekeindenlang heen en weer op
de Westeinder.

voorbij, prachtig om te zien! Het viel ons op dat
veel jachten bij slechts 3 Bf toch niet alle zeilen
bijzetten. Er werd zelfs gemotord. Wij hadden
er nog wel wat vierkante meters bij willen
hebben; we hebben wel alle voorzieningen
voor een spinaker, maar het doek ontbreekt
vooralsnog.

Waddenzee
Na uitgebreide verkenning van het IJsselmeer
waren we enkele jaren geleden al voorzichtig
begonnen met Wadvaren. Zo mooi en
bijzonder! Samen met onze voorzitter Marc,
met Marleen in de Skidbladnir, vertrokken we
uit Den Oever naar Oudeschild. Voor hen de
eerste Waddenervaring.
Met een krimpende W-ZW wind die aantrok
van 4 tot bijna 6 Bf genoten we van een
prachtige tocht, 4 sterren op de schaal van
Richard. We waren sneller in de haven dan de
Skidbladnir, maar onze voorsprong was al vlug
verdwenen doordat de ligplaatsen voor de
grotere schepen aldaar eigenlijk te smal zijn en
het schip waar wij toevallig naast gingen liggen
een zijwaarts uitstekende vlaggenmast bleek
te hebben. Dat hoorden we eerder dan we het
zagen. Gelukkig maakten we goede afspraken
met
de eigenaar van dit schip over de
ontstane schade; we kwamen de familie
namelijk nog vele keren tegen op de
verschillende eilanden.
De Skidbladnir had van dat alles geen last en
lag al prachtig afgemeerd in een royale box
met een halve meter ruimte tussen de schepen
toen wij eindelijk alle tumult weer hadden
weggemanaged.
Het zoute water voelde zo heerlijk dat we
vervolgden richting Harlingen. Net voor wij
vertrokken arriveerde Anthony de Bont in de
Jingga. Met een ruime wind hadden wij een
voorspoedige reis.De Skidbladnir had een nog
voorspoediger traject; met hun kleinere
diepgang staken ze eerst een stukje af, en met
hun spinaker gingen ze daarna het hele veld
jachten richting Harlingen als een speer

7
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Nieuw vaargebied
Na Harlingen kwam Vlieland aan de beurt, en
vervolgens gingen we vanwege getij,
windrichting en -sterkte via Kornwerderzand en
het IJsselmeer naar Den Oever. Weer 4
sterren! Nu werd het tijd voor het 5
sterrenwerk. IJmuiden dus. Dit traject hadden
we al eerder als opstapper gedaan, maar nog
nooit op eigen kiel. Dat is toch wel een stuk
spannender! Geholpen door een NW-wind
aantrekkend naar 4 Bf werden de 5 sterren
meer dan waargemaakt. Het is zo leuk om de
Nederlandse kust zonovergoten aan je te zien
voorbijtrekken! Aanlopen van IJmuiden is niet
moeilijk, en de ruimte tussen de havenpieren is
zo royaal dat je daar makkelijk het zeil kunt
strijken zonder problemen met de grote
scheepvaart. Ons eerste zelfstandige Noordzeetraject! Nu was Scheveningen ook te doen,
vonden we. En dat was ook zo; met een
prachtige O-NO wind tot 5 Bf waren we daar in
recordtempo.

Scheveningen

Het traject terug naar IJmuiden ging helaas per
motor; het hoogtepunt van die dag was van
een geheel andere orde: De voormalige
schippers van M26 Mighty Mary waren daar
bezig met hun nieuwe schip, Kaat (een
Koopmans 39). Een dieptepunt hadden we ook
die dag: we hadden een nieuwe gastank
nodig, geen spiritus meer op de Sommar. En
het oude Zweedse systeem was niet in orde
volgens moderne maatstaven, zodat we een
hele nieuwe toestand moesten aanschaffen.
Door een foutieve meting moest alles nog ook
nog eens een keer over.
Een tweede 5-sterren zeildag hadden we
tijdens het traject van IJmuiden naar Stavoren.
Het begon minder, want heel erg weinig wind,
maar allengs werd dat beter. We hebben die
dag wel 10x onze plannen veranderd, omdat
het enorm mee bleek te zitten met de stroming.
Eerst was Den Helder het streven, maar dat
voelde als belachelijk dichtbij toen we er
waren. Vervolgens Den Oever, maar daar
waren we ook al zo snel. Het laatste traject van
de Lorentzsluizen naar Stavoren was echt
prachtig en we waren blij dat we gewoon
doorgevaren waren. Intussen hadden we wel
een lange dag, vertrokken om 6:30 gooiden we
om 18:00 het anker uit bij Stavoren, maar door
het ideale zeilweer en de mogelijkheid lekker
een boekje te lezen tussendoor hadden we dat
niet eens echt door.
Het resterende deel van deze vakantie in juni
kregen we onze andere vaste opstappers Imke
en Eeke aan boord. Met hen zijn we naar
Terschelling geweest.

Einde seizoen
Met de opgedane ervaringen met de Sommar
durfden we nu ook een uitdaging aan die we al
een aantal malen voorbij hadden laten gaan:
een rondje Noord-Holland. Samen met drie
schepen uit onze thuishaven beleefden we half
september weer een hoogtepunt in ons
zeilbestaan en zeker in dit seizoen: Aalsmeer Amsterdam - Enkhuizen - Texel - IJmuiden in
drie dagen, in superweer en met een
superschip.
Het begin van seizoen 2006 voelde nog als het
in de steek laten van onze geliefde M26
Solgry. Al varend zijn we helemaal vertrouwd
geraakt met onze Sommar en de nieuwe
mogelijkheden die daarbij horen. En aan de
grootte wen je eigenlijk wel heel snel...
Richard Stijns en Marjo Broertjes
M33 FF Sommar

Sommar in de Texelstroom

Met Johånnå de mist in
Nadat de Johånnå van eigenaar was
gewisseld, op 19 september 2005, startte de
ste
onze “maidentrip” dit was tegelijk het
20
begin van onze zomervakantie. De trip zou de
Johånnå van Muiderzand via Edam, Andijk,
Staveren, Medemblik, nogmaals Staveren,
Workum, Dokkum, Lauwersoog, Leeuwarden,
Harlingen, West Terschelling, Workum naar
haar nieuwe thuishaven Heeg brengen. Het
hoogtepunt was ongetwijfeld onze tocht over
het Wad wat een primeur voor de Johånnå en
voor ons de eerste zelfstandige Wadtocht
betekende.
Met een mooi noordoostenwindje 4 schoven
we de sluis uit waar we in hadden liggen te
geiten met een Duits echtpaar en dochter die
ook hun eerste oversteek naar Skylge zouden
maken in een Victoire 27.
Alvorens te hijsen hadden we nog een
aanvaring met een drijvende houten paal die
gelukkig geen schade aanrichtte. Met halve
wind en afgaand tij liep Johånnå ruim zeven
knopen en klokte zelfs een SOG van net boven
de 8 toen we de Genaker er in de Blauwe
Slenk bij trokken. Die pret duurde echter kort
met zo’n snelheid en in de Vliestroom liep ze
weer onder Grootzeil en Genua. Daar hadden
we een kort moment wind opstroom wat altijd
bijzondere Zeegang geeft, maar Johånnå leek
dit niet te deren. Ze maakte zich op voor wat
we de Slag in de Meep noemden. We waren
bijtijds uit Harlingen vertrokken en hadden nog
vol stroom tegen in de West en Noord Meep.
De Slag werden er 21 en we zagen tot onze
frustratie dat regelmatig hetzelfde tonnetje
weer niet te bezeilen was. In de Slenk liep de
stroom weer mee en we liepen vlot de haven
van West aan. Vanaf 1 oktober lig je er voor
half geld, wat we overhielden werd snel weer
in de Walvis* uitgegeven. Na een paar dagen
eiland in een heerlijk rustige haven moest de
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terugreis er van komen, en na de
havenmeester geconsulteerd te hebben werd
gekozen voor de directe route op Kornwerd
over het Molenrak.

Alles lag ingetekend en doorgerekend klaar,
dus wij met het eerste zonlicht en opkomend tij
vertrokken. Onder vol tuig en een waterig
zonnetje draaiden we de Slenk weer in. Terwijl
we bij het invaren van de Slenk de eerst
bootjes de Noord Meep in zagen zeilen, zaten
wij na 600 meter ineens in een melkachtige
dikke mist, geen ton meer te zien. Nauwelijks
50 meter rondom was er zicht, in een Slenk die
plaatselijk niet breder dan 50 meter is.
Jeannette met koude vingers als een gek de
radarreflector gehesen, motor aan en tuig er
af. Met een angstige blik op de dieptemeter
toch maar besloten stroom mee proberen uit
de Slenk te drijven, Skylge was ook reeds
verdwenen in de mist.

9
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“Oef een groene ton aan de goede kant, zie jij
de rode”? ”Nee”, Als de dieptemeter
angstvallig snel begint op te lopen tot 1,8 m
onder de kiel dan dreigt het toch mis te gaan,
draaien maar en een stukje terug, gelukkig
zien we achter ons een motorboot langs
schieten die aan zijn geschatte snelheid (10
knopen) te zien vermoedelijk op radar door de
Slenk speert. Hup er achteraan en de Penta
MD5B op volle pot. Ondanks de bijna 6,5
knoop die ze er op het log uit weet te persen,
en ondanks Jeanette’s lichtsignalen met het
zoeklicht om de aandacht te trekken, verdwijnt
de motorboot langzaam uit zicht (op dit punt
besluiten we dat er volgend seizoen een
marifoon aan boord staat). Gelukkig zijn we
weer een paar tonnen gepasseerd en lukt het
met een goede course over ground (cog)
Johånnå de relatief veilige Noord Meep in te
sturen. Ik duik de kajuit in en geef Jeanette
een veilige bearing door. Waarna ik voorlopig
de VL8 WM1 plot en in de GPS programmeer,
daarna nog even de WM6 om te voorkomen
dat we op de Robbenhoek stuiteren, de boel
koerst weer en als we even later de NM2 aan
de verwachte zijde langs zien komen slaken
we een zucht van verlichting. We durven tegen
het rollen de genua er weer bij te trekken. De
tijd in de Meep gebruik ik om de route door de
Blauwe Slenk en langs de Pollendam te plotten
en te programmeren. Als de mist niet in de
Vliestroom verdwijnt dan varen we naar
Harlingen zo besluiten we. Nu we steeds de
juiste tonnen zien voorbijkomen op het
moment dat we dat verwachten kunnen we ons
iets beter ontspannen. TOOOOOOOOET,
“Shit,.. de veerboot, zie jij iets”? “Nee” “Gas er
af wachten hopelijk ziet hij ons wel”,
TOOOOOOOOOOOOOET “recht van voren
hoor ik hem bakboord uit,… vol gas” Kort
daarop horen we het zware gebrom van de
zware scheepsmotoren met vlak daar
achteraan zijn hekgolf, de veerboot hebben we
niet gezien. Nadat we de koers weer op de
juiste bearing hebben gezet varen we verder in
de richting Harlingen. Weer motoren, gebulder
en angstig kijken we nu achterom, achterop
komt de KNRM die gas terugneemt, soepeltjes
de reddingsboot over zijn inhalende hek golf
afremt, een blik bij ons aan boord werpt om te
constateren dat alles onder controle lijkt.
Daarna gaat het gas weer open en spuiten ze
weg in de mist (we kijken elkaar aan en stellen
vast dat het veilig voelt dat ze even aanwippen
en we besluiten nu we op “groot” water varen
donateur te worden). Langzaam naderen we
nu de Pollendam waar we zowaar een tonnetje
vooruit kunnen kijken om dat de (jacht)
betonning toe en de mist iets afneemt. In
Harlingen rechtstreeks de sluis in en dan

afmeren in de Verenigingshaven, “warme
chocolade?,… Beerenburg?” “Ja, lekker, is
goed tegen knikkende knieën”.
Later die dag na de aanschaf van een handig
werkende Breton plotter, het invoeren van de
route in de gps zeilen we bij 3 mijl zicht heerlijk
over de Boontjes naar Kornwerd, waarna we
over een avondrode spiegel naar Workum
motoren om de dag erna in Heeg onze
vakantie af te sluiten.
Wouter Versluis
M26 Johånnå
* café restaurant met naar onze smaak het
mooiste uitzicht op het noordelijk halfrond

Onvrijwillig droogvallen
Onze tweede vakantie met “Free Spirit” is ons
wederom zeer goed bevallen. We zijn weer
naar Zeeland geweest, vooral omdat de
kinderen het er zo heerlijk hebben. Wij, ouders,
zijn dan ook snel tevreden.
Na de een prachtige week op de Grevelingen
wilden we wat verder afzakken naar het
zuiden. De sluis bij Bruinisse was weer erg
druk en we wilden na deze drukte zo snel
mogelijk de zeilen hijsen. Te snel dus….
Met alle gedoe die met het klaar-maken-om-tezeilen hadden te maken, letten we even niet op
de dieptemeter. We moesten dwars op de
vaargeul hijsen en klaarblijkelijk is die daar niet
zo heel erg breed. De eerste waarschuwing
kwam van ML (Marie-Louise, mijn vrouw);
Ab…, de dieptemeter!!!!!
Nog 1 decimeter onder de kiel.. en daarna
kwam de boot al snel met een licht schurend
geluid tot stilstand. We probeerden natuurlijk
alle trucs om weer los te komen maar met 4,5
ton is dat toch knap lastig en dus niet gelukt.
Een bijkomend probleem was dat het eb werd
en dat we daardoor alleen maar vaster
kwamen te zitten.

Daar lig je dan met vrouw en kinderen, twijfel
overvalt je, wat nu… Al snel daarna kwam de
berusting en daarmee de mogelijkheid om
weer rationeel te denken. Uit één van de
MarieTeams kon ik mij een foto herinneren van
de Wörk die op één oor op het Wad lag. Dit gaf
me moed en vertrouwen, het kon dus wel!
Gelukkig hadden we de optimist bij ons
waarmee de kinderen prima naar de nabije
wal geroeid konden worden. Uit verhalen wist
ik dat het slim is om het anker uit te brengen
en nadat ik dit gedaan had kon het grote
afwachten beginnen. Zonder dat we er erg in
hadden begon het schip te kantelen…
De hele familie zat ondertussen op de dijk aan
de Oosterschelde en ik hield de wacht om te
kijken of er niets mis ging en of alle spullen
een beetje op hun plek bleven liggen. Op enig
moment hoorde ik het geluid van een
buitenboordmotor en wat geroezemoes…:
“hallo, is er iemand aan boord?”. Het waren
een paar mensen in een rubberboot. Ik dacht
direct aan dure bergers en bedacht hoe ik die
zou kunnen afschepen. Opeens kreeg ik in de
gaten dat het de politie te water was. Vanuit
Bruinisse hadden ze ons in de gaten
gehouden en zijn toch maar even poolshoogte
komen nemen. Eén van de agenten is aan
boord geklauterd om even een praatje te
komen maken, ze noteerden wat gegevens en
keken even diep in m’n ogen; nee, om 12.00
uur in de ochtend nog geen drank gehad…
Verder was de agent erg vriendelijk en
behulpzaam. De verkeerspost Wemeldinge
was al gewaarschuwd. We mochten ze
oproepen als we bij opkomend water last
zouden krijgen van het langskomende
vrachtverkeer. Ze zouden dit verkeer dan wat
langzamer laten varen zodat wij zonder al te
veel gebonk door boeg- en hekgolven rechtop
konden komen.
Geweldig, wat een behulpzaamheid voor een
paar toeristen die even niet hebben opgelet!!
Enfin, na dat de heren weer waren vertrokken
kon ik mooi één kant van het onderwaterschip
van aangroei ontdoen. Al snel begon het water
weer te stijgen en kon ik vrouw en kinderen
weer aan boord roepen. Net zo soepel als het
scheef gaan liggen kwam de boot weer
rechtop, je merkt het niet, maar toch gebeurt
het.
Ook dan komt de twijfel weer om de hoek
kijken; hoe ver na hoog water liepen we vast?,
wat is het hoogte verschil tussen hoog en laag
water? Zouden we wel weer los komen?
En toen, na ongeveer 5 uur, kwam de Free
Spirit met wat bonkjes weer vrij in het water te
liggen en begon de dieptemeter weer
rustgevende waarden aan te geven. Van enige
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last van boeggolven van de beroepsvaart was
geen sprake en na het anker te hebben gelicht
konden we nog rustig naar St. Annaland varen.

Als dit alles je op zo’n knullige wijze overkomt
kun je je zelf wel voor je kop slaan. Achteraf
gezien is het toch een erg leuke en leerzame
ervaring geweest. Vooral het vertrouwen in de
boot is enorm gestegen. Free Spirit heeft geen
krimp gegeven, geen enkel interieur deel heeft
gekraakt, alle kastdeurtjes konden en kunnen
gewoon open en dicht en de kiel zit er nog
gewoon onder.
Kortom; een heerlijk, stevige bak zo’n
Marieholm.
Ab Jansen
M33 FF Free Spirit

Eindelijk goede wind…
Ons lid Thijs Alle Zoethout heeft met zijn IF
Solvejg uit 1970 enkele spectaculaire tochten
gemaakt, onder andere naar Groenland.
Eerdere verhalen van Thijs kun je terugvinden
in de najaarseditie van 2003 (“Rode Poon”) en
de voorjaarseditie van 2004 (“Op het gehoor –
reis naar Groenland”). Onderstaand verhaal is
eerder gepubliceerd in het blad van de
Nederlandse Vereniging van Kustzeilers.
Als ik op 6 juni 1993 om 15:00 uur uit het
Noorse Bergen vertrek begin ik aan dat deel
van mijn zeiltocht van die zomer dat mij nog
lang zal bijblijven. Het geplande verste punt
voor die zomer is Vadsö in Finmarken. Daar
hoop ik een zekere Waling Gorter-Grönvik te
ontmoeten. Waling kan me misschien helpen
bij mijn plan om het jaar daarop naar
Archangelsk aan de Witte Zee te varen.
Mogelijk zelfs met een terugtocht via St
Petersburg en de Oostzee. Alle pogingen de
winter daarvoor om een visum voor Rusland te
krijgen waren namelijk mislukt omdat ik
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niemand kende die mij aan de vereiste
uitnodiging kon helpen.
Het begin van de tocht die zomer was
voorspoedig verlopen. In twee dagen van
Harlingen naar Helgoland en in een week van
Helgoland via Egersund naar Stavanger.
Daarna met een matige ZW wind naar Bergen.
Dit is mijn eerste kennismaking met het zeilen
in Noorwegen en behalve naar Vadsö en weer
terug wil ik ook wel wat van de fjorden en
scheren zien. Het plan is om tot de
Songnefjorden de zogenaamde binnenroute
tussen de eilanden voor de kust te volgen. Na
een bezoek aan de Songnefjorden zal ik dan
verder buitenom naar het noorden varen.
In de wijde Byfjorden ten noorden van Bergen
is er nog wat wind om te zeilen maar al snel
lijkt het erop dat gedurende de rest van de
binnenroute voornamelijk de motor gebruikt zal
worden. Via de Kvernafjorden, de Radsundet,
de Lurefjorden en de Mongslaupsundet bereik
ik de eerste avond Vikingneset op Byrknesöy
aan de noordzijde van de Fensefjorden. Ook
met goede wind was het gebruik van de motor
hier nodig geweest, want in de nauwe
doorgangen van de Radsundet en de
Mongslaupsundet stond een getijdenstroom
van zeker 5 knopen. De volgende avond bereik
ik Lavik op de grens van Songnesjöen en
Songnefjorden. Onderweg heb ik zo nu en dan
onder spinaker en grote genua gezeild, maar
toch voornamelijk de motor gebruikt. Ook de
volgende twee dagtochten naar Vik en naar
Frønningane is de wind zo zwak en
veranderlijk dat ik besluit om niet helemaal tot
het eind van de Songnefjorden te gaan.
Hoewel het landschap prachtig is en ik het
zeker niet had willen missen is het geen water
om te zeilen. Bij elke donkere of
zonbeschenen berghelling verandert de wind
van richting of valt helemaal weg. De lokale
watersport wordt dan ook voornamelijk
beoefend met motorbootjes, roeibootjes en
zwembandjes. De volgende avond ben ik
daarom weer terug in de Sognesjöen en
overnacht ik in Brekke aan de steiger van de
plaatselijke supermarkt. Na de flink geslonken
voorraad proviand en benzine weer aangevuld
te hebben vertrek ik op 11 juni om 13:00 uur uit
Brekke. Het is nog steeds prachtig weer en er
is geen wind. Op de motor via de Losnosen en
de Åfjorden naar de Buefjorden. De weg naar
open zee.

Eindelijk wat wind
Halverwege de middag is er eindelijk wat wind
en vaar ik kruisend onder de grote genua naar
buiten. De wind is eerst 3 Bf WNW maar
draait daarna naar 4 Bf N. Eindelijk goede
wind om te zeilen. Omdat tegen de avond de

wind alsmaar aanwakkert wordt de grote
genua vervangen door de halfwinder en gaat
het grootzeil eraf. Zonder grootzeil maak ik dan
nog 5 knopen. Achter me wordt de lucht boven
het land donkergrijs en de top van de 480
meter hoge Den Norske Hesten verdwijnt zelfs
in de wolken. Als het ongeveer 7 Bf N waait
vervang ik de halfwinder door de stormfok.
Radio Florö geeft eerst een waarschuwing
voor 7 Bf, maar die wordt een uur daarna
vervangen door een waarschuwing voor 9 Bf.
Omdat ik geen detailkaart van het deel van de
kust ten noorden van de Songnefjorden heb
besluit ik verder uit de kust te gaan. Ook op de
stormfok loop ik nog 5 knopen. Om 21:00 uur
is ook de stormfok te veel geworden en lig ik
met een kale mast. Volgens de GPS maak ik
op de buiskap nog 3 knopen.

Bf is dan is het toch zeker 9,99 Bf. Het is ook
behoorlijk koud. Volgens de GPS loop ik nu 3,5
knoop, 280°. In de golfdalen maakt het schip
20° slagzij en op de golftoppen soms meer dan
30°. Verder ligt Solvejg er nog steeds rustig bij.
Er komt ook minder water over dan een paar
uur daarvoor. Ik ga weer slapen. Solvejg vaart
steeds verder uit de kust en de Faeröer
eilanden zijn met deze snelheid nog een heel
eind weg.

Thijs pit vooronder

De ochtend

Solvejg Windkracht 10
De wind is N, mijn koers is W en ik ben
ongeveer 15 mijl uit de kust. Het moet een
zeer dikke 9 Bf zijn want ik schat de golfhoogte
op 8, misschien wel 10 meter. Om de vijftig
meter een muur van water waar je langzaam
tegenop klimt. Een prachtig maar dreigend
gezicht. Bovenop breken de golven soms en
maak ik met de kale mast nog flink slagzij. In
de golfdalen is het rustig. Ik maak een paar
foto’s. Als zo’n golf op een verkeerd moment
breekt komt er veel water over. Twee keer
staat de kuip vol en komt er ook water via de
bakskisten binnen. Ongeveer 10 slagen met de
pomp. Na een hapje eten met koffie toe ga ik
om 23:00 uur slapen. Ankerlicht op.
Na een uur word ik wakker van een soort
autoclaxon. Eerst denk ik dat ik droom of dat er
iets op het voordek ligt te schavielen. Als ik de
claxon voor de tweede keer hoor kruip ik m’n
slaapzak uit. Het is de toeter van de Kings
Bay, een supply-boot uit Ålesund. Hij komt
informeren of het goed met me gaat. Ik
antwoord dat ik een beetje nat ben, maar dat
verder alles in orde is. De golven zijn nu zeker
meer dan 10 meter hoog, ik schat ze hoger
dan de mast en die is 11 meter. Als dat nog 9

De volgende morgen, zaterdag 12 juni om
04:36 uur, word ik wakker van een grote klap.
Vlak daarna een tweede, nog grotere klap. Ik
lig op het plafond en het schip maakt zeker
140° slagzij. Als ik vanuit de voorpunt de kajuit
inkijk zie ik het water aan de bakboordzijde
tegen het dak staan. Na een halve of een hele
wel erg lange minuut richt het schip zich weer
op. Het water dat eerst tegen het plafond stond
stroomt door de kastjes aan bakboord terug
naar de vloer van de kajuit. Daar is het een
geweldige rotzooi. De inhoud van de bilge
onder de kajuitvloer, pakken melk en yoghurt,
uien en appels, drijft in een mengsel van melk,
yoghurt en zeewater. Sommige kastjes zijn
opengesprongen en de inhoud daarvan ligt
ook in het water. Dat staat ongeveer 10 cm
boven de vloer. De vloerplanken liggen niet
meer op hun plaats. Een vloerplank ligt op de
bakboordbank en de andere zit klem tussen
het plafond en de open gesprongen deur van
het toilet.
Ik waad door het water naar achteren. Met veel
moeite kan ik het luik van de kajuit
openschuiven. De buiskap ligt er plat op. Ik
begin zo snel als ik kan met een van de plastic
containers waarin ik de melkpakken bewaar de
kajuit leeg te hozen. Onwillekeurig moet ik
denken aan het zeemansgezegde dat de beste
pomp een bange man met een emmer is.
Daarna trek ik mijn zeilpak en mijn laarzen aan
en ga naar buiten. Terwijl ik de achterste bilge
leegpomp neem ik de schade op. De buiskap
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ligt plat op het kajuitdak. Een van de spatzeilen
zit met nog maar een hoekje aan een
verbogen scepter vast.
Als ik naar de mast kijk zie ik dat het toplicht er
niet meer is en dat een van de zalingen
gebroken is. De andere zaling is verbogen. De
marifoonantenne staat nog op de mast. Het
onderwant en het strijkwant houden de mast
nog overeind. Ook de Navik windvaan hangt
nog achter het schip, maar klappert stuurloos
in de wind. De overbrenging naar het trimvlakje
van de pendulum is afgebroken. Onder de plat
liggende buiskap blijkt de bronzen beugel van
het Sestrel-Moore kompas ook verbogen te
zijn. Het kompas ligt bijna plat op het kajuitdak.
Gelukkig ziet het er verder allemaal nog
redelijk uit. Zelfs het rooster van de kuipvloer
ligt nog op z’n plaats. Als ik naar de zee kijk is
daar niet veel veranderd. De golven zijn nog
steeds erg hoog en lang. Om de vijftig tot
honderd meter een muur van water die
perspectivisch naar links en rechts alsmaar
kleiner wordt. In het eerste ochtendlicht zien ze
er echter niet meer zo dreigend uit. Na
ongeveer dertig slagen is ook de achterste
bilge leeg. Omdat het verdomde koud is ga ik
weer snel naar binnen en sluit de kajuitingang
helemaal af. Binnen ga ik eerst verder met
rommel opruimen. In de kastjes en de bank
aan bakboord zit het eet- en kookgerei en flink
wat van de proviand. En m’n boeken. Dat moet
allemaal afgedroogd worden. Gelukkig is alles
in de voorpunt droog gebleven. M’n kleren en
zelfs m’n slaapzak zijn helemaal droog. Ook de
kastjes aan stuurboord met de elektronica zijn
droog gebleven. Ik probeer te reconstrueren
wat er nu precies gebeurd is. Solvejg moet, als
ze bijna bij de top van een golf is aangeland,
door een breker zijn platgeslagen en daarna
met de mast naar beneden wijzend van
dezelfde golf zijn afgevallen. Dat laatste gaf de
tweede klap en verklaart de plat liggende
buiskap en de andere schade. Als het schip op
z’n kop ligt heeft de omgekeerde kuip minder
drijfvermogen dan de voorpunt en ligt dus
dieper in het water. Daarmee is verklaard
waarom in de voorpunt alles droog is
gebleven.
Dan bedenk ik dat er wel eens water in de
uitlaat is kunnen komen. Ik ga weer naar
buiten en open de bakskist aan bakboord om
de motor te starten. Die doet het zonder
mankeren, maar stopt er na een minuut of
twee weer mee. Uit de manier waarop dat
gebeurt maak ik op dat er vuil of water in de
carburateur moet zitten. Ik sluit de bakskist
weer af en ga naar binnen. Als ik de GPS
aanzet blijkt die het niet meer te doen. Met
mijn laatste positie van die nacht en de
snelheid van drie knopen die ik toen had schat
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Breker valt binnen

En weer overeind
ik de positie waarop ik gekapseisd ben op
61°18 N en 3°40 E. Het tijdstip ligt vast omdat
de batterij van de wekker er door de klap is
uitgevallen. De wind is nog steeds noord en
het kleine kompasje binnen geeft aan dat ik
nog steeds pal west vaar.

Gullfaks
Volgens de kaart is het eerstvolgende vaste
obstakel het Gullfaks olieveld op 61°12 N en
2°10 E. Daarna komt dan het Brent olieveld en
pas ver daarna komen de Faeröer eilanden.
Met een snelheid van drie knopen moet ik dan
die avond bij Gullfaks aankomen. Als ik de
rommel wat aan kant heb kruip ik in m’n
slaapzak om weer wat warm te worden. Elk
uur doe ik het luik even open om te kijken of
Gullfaks er al aankomt. Daar tussendoor slaap
ik of maak ik soep of een kop koffie. Echt goed
slapen doe ik niet. Het gieren van de wind in
het want is binnen goed te horen en ik lig er
een beetje op te wachten dat Solvejg nog een
keer plat gaat of omslaat. Ik denk er zelfs even
aan om van de stormfok, twee stootwillen en
een klein anker een drijfanker te maken en dat
naar voren uit te zetten. De stormfok zit echter
voor op de railing gebonden en ik voel er niets
voor om naar het voordek te kruipen en weer
helemaal nat en koud te worden.
Om ongeveer 20:00 uur komt Gullfaks in zicht.

Mijn god ik ben rondgegaan(*)
Het lijkt er op dat ik recht op een van de drie
booreilanden afdrijf. Met een gehavende mast
en zonder werkende motor denk ik dat ik niet
voldoende afstand van Gullfaks Alpha kan
houden. Op kanaal 16 roep ik daarom radio
Florö op. Na mij uitgebreid geïdentificeerd te
hebben word ik doorverbonden met Florö
Rescue. Ik vertel wat er de nacht daarvoor
gebeurd is en dat ik recht op een olieplatform
afdrijf dat ik waarschijnlijk niet kan ontwijken.
Als ik vraag wat ik doen moet krijg ik te horen
dat ik tenminste 500m bij de boortoren
vandaan moet blijven. Omdat dat niet echt
helpt leg ik nogmaals uit dat ik niet kan
manoeuvreren. Daarop word ik met Gullfaks
zelf doorverbonden. Die zullen hun rescue
boot sturen. Na een half uur komt er een erg
grote zeesleper met op de zijkant in
reuzenletters “RESCUE” geschilderd. Op
kanaal 16 maak ik contact. Ik vertel nogmaals
wat er aan de hand is en dat ik waarschijnlijk
zonder hun hulp niet kan vermijden dat ik het
booreiland schade zal toebrengen. Na wat
gegrinnik hoor ik dat ze een lijn zullen
overgooien om mij bij het platform vandaan te
houden. Op het achterdek van de zeesleper
verschijnen drie mannen met reddingvesten
aan. De eerste poging een lijn over te gooien
mislukt, maar daarna kan ik een dunne tros
binnenhalen en bind die via de voorpunt aan
de voet van de mast vast. Slepen blijkt niet
echt nodig. Als ik in de luwte van het schip lig
drijven we als vanzelf langs het booreiland.
Van de Gullfaks Rescue krijg ik een
weersvoorspelling. Hoewel het nu 9 Bf N waait
zal de wind die nacht weer tot 10 Bf
aanwakkeren en naar NE draaien. Als ik vraag
wat voor wind er de afgelopen nacht gewaaid
heeft krijg ik 65 knots uit 360° door. Een heel
dikke 11 Bf dus. Dat verklaart veel en ik ben
niet meer zo teleurgesteld in Solvejg omdat ze
bij 9 Bf al gekapseisd zou zijn. Het gesprek
met de Gullfaks Rescue wordt kennelijk door
iedereen in de buurt gevolgd, want even later
word ik door een stuurman van een

Nederlandse zeesleper opgeroepen die een
gunstiger weerbericht voor me heeft. De wind
zal inderdaad meer oostelijk worden maar zal
ook in de loop van de volgende dag afzwakken
tot 7 Bf. Dat is een reden te meer om het
aanbod af te slaan om op de Gullfaks Rescue
over te stappen en Solvejg aan haar lot over te
laten. Het schip is nog steeds zeewaardig en
de mast kan met twee vallen nog wel overeind
gehouden worden. Als de wind afneemt kan ik
ook de carburateur gaan schoonmaken zonder
dat ik het risico loop dat kleine onderdelen
daarvan in de diepte van de achterste bilge
verdwijnen. Bovendien laat je een schip als
Solvejg niet zonder een heel goede reden
zomaar aan haar lot over. Als we na een klein
uur het booreiland voorbij zijn gedreven
bedank ik Gullfaks Rescue voor de hulp en
gooi de sleeptros los.
Het probleem is nu het schip weer
manoeuvreerbaar te maken. Zeil zetten met
een half gestaagde mast durf ik niet en de
motor gebruiken kan ik nog niet. Als de wind
naar het oosten draait zal ik richting NW gaan
drijven en in die richting is IJsland pas de
eerstvolgende bewoonde wereld. Dat is me
wat al te ver. Ik zal terug moeten naar
Noorwegen.

Oostelijke koers
Plotseling realiseer ik me dat als ik dwars op
de wind drijvend een snelheid van 2 à 3
knopen maak, ik natuurlijk wel kan
manoeuvreren. De snelheid is waarschijnlijk te
gering om overstag te gaan, maar voor de
wind draaien moet mogelijk zijn. Bovendien zal
ik, als ik over de andere boeg lig, ook de
andere kant op drijven. Achteraf gezien was
het dus helemaal niet nodig geweest om hulp
in te roepen. Na een tweetal mislukte
pogingen, waarbij elke keer een kleine breker
in de kuip belandt, lukt het me om Solvejg met
de neus naar het oosten te laten wijzen.
Hoewel Florö de dichtstbijzijnde grotere plaats
is op de vaste wal besluit ik toch om daar niet
heen te gaan. Ik heb geen detailkaarten van
dat deel van de kust en volgens de
overzichtskaart is de route vanaf zee bezaaid
met eilandjes en rotsen. Ook Bergen valt om
die reden af. Zonder GPS en met een slecht
manoeuvreerbaar schip is dat vragen om
moeilijkheden. De beste haven lijkt me daarom
Stavanger, waar ik al eerder geweest ben en
waar ik vrienden heb. Ook zonder nauwkeurige
navigatiemiddelen is Stavanger vanaf het
noorden goed aan te lopen. Je moet namelijk
eerst het eiland Utsira passeren. Dat is goed te
verkennen omdat het tamelijk ver uit de kust
ligt. Daarna kun je met zichtnavigatie makkelijk
de haven van Stavanger binnenlopen. Als
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eerste tui ik de mast met het spinakerval en
het grootzeilval als bakstagen. Vervolgens zet
ik het Walker sleeplog uit en bindt het roer zo
vast dat er redelijk koers wordt gehouden.
Omdat de wind inmiddels inderdaad wat is
afgenomen zet ik de stormfok en leg de koers
richting Utsira. Met een bakstagwind van 7 à 8
Bf loopt Solvejg naar schatting 4 à 5 knopen.
Op deze koers moet ik het booreiland Veslefrik
A passeren en op 13 juni om 19:00 uur gebeurt
dat ook. Om niet constant zelf te hoeven
sturen en om meer zeil te kunnen zetten moet
eerst de Navik gerepareerd worden. Met
behulp van een koperen zadeltje om
elektriciteitsprijs vast te zetten improviseer ik
een nieuwe koppeling voor de overbrenging
naar het trimroertje. Het functioneert naar
behoren. Als de wind nog verder afneemt
vervang ik de stormfok door de halfwinder en
komt er echt vaart in. Solvejg surft soms van
de lange golven af. De GPS werkt nog steeds
niet. Ik vermoed dat er water in de op het
achterschip gemonteerde antenne is gekomen.
Onder aan de cilindervormige antenne zit
namelijk een klein gaatje om condenswater af
te voeren. Als je de antenne op z’n kop onder
water houdt loopt daar natuurlijk water in en
dat is precies wat er bij het kapseizen gebeurd
is.

Gegist bestek
Op 14 juni om 09:00 uur zie ik de kust van
Noorwegen weer. Volgens mijn gegist bestek
zit ik ongeveer ter hoogte van Bergen. Een uur
of twee later passeer ik de tanker Maria
Knudsen en vraag om een positie. Ik blijk op
60°40 N, 4°08 E te zitten. Dat klopt aardig met
m’n gegist bestek. Een half uurtje daarna doet
de GPS het ook weer en bevestigt de positie.
Ik overweeg nog even om toch Bergen aan te
lopen, maar besluit bij m’n oorspronkelijke plan
te blijven. De windrichting en m’n kennis van
de aanlooproute van Stavanger geven de
doorslag. Omdat de wind inmiddels tot 5 à 6 Bf
is afgenomen zet ik aan de loefzijde de
uitgeboomde stormfok erbij. Het is prachtig
zonnig weer en als Solvejg geen schade had
gehad en alles aan boord niet klam van het
zout was geweest zou ik er zelfs een
vakantiegevoel van kunnen krijgen. De natte
sokken in m’n natte laarzen geven me echter
een heel ander gevoel. Met voldoende zeil op
en met een werkende windvaan ligt Solvejg
veel stabieler in het water. Ik kan nu de
carburateur en het brandstoffilter van de motor
schoonmaken. Zoals verwacht zit er veel water
en vuil in. Voor het eerst in drie dagen maak ik
ook weer een warme maaltijd. Goed geteld
zelfs vier gangen. Kippensoep uit een pakje,
hutspot met klapstuk van Struik, aardbeien op
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sap met Cultura en koffie met Beerenburg toe.
Ik ben erg moe, maar toch wel voldaan dat ik
alles weer onder controle heb. Aan het eind
van de middag komt Utsira in zicht en ik besluit
tussen Karmöy en Utsira door te lopen. Om
22:00 uur draai ik de Boknafjord in en als ik de
zendmasten van Kvitsøy aan stuurboord heb is
de wind op en start ik de motor. Op de
spiegelend vlakke fjord kruis ik de hekgolf van
een oranjerode supply-boot die naar zee vaart.
Met m’n voeten stampend om warm te blijven
sta ik in de kuip aan het roer als ik de haven
van Stavanger invaar. Op de drijvende steiger
zitten een paar lallend Noren na te genieten
van een hele nacht in de kroeg. Om 06:30 uur
maak ik vast aan de kade van Vågn en om
07:00 uur slaap ik, na een ontbijt van m’n
laatste eieren met bacon.
Die middag word ik om 16:30 uur wakker. Als
ik vanaf de kade een foto wil maken van m’n
gehavende Solvejg merk ik dat het fototoestel,
dat ik in een vak in de zijkant van de buiskap
bewaar, verdwenen is. Dat ik er bijna zeker
van ben dat de camera zich op 61°18 N en
3°40 E bevindt helpt me niet veel. De foto’s
van de lange hoge golven bij windkracht 11 zal
ik een andere keer nog eens over moeten
nemen. Twintig minuten nadat ik m’n vriend
Bjørn gebeld heb staat hij met de auto op de
kade. We laden de meeste natte spullen in de
kofferbak en rijden naar zijn huis. De
logeerkamer wordt in gereedheid gebracht en
ik zal 10 dagen bij hem logeren. Met behulp
van de door Karel Fros opgestuurde nieuwe
zalingen en onderdelen voor de Navik
windvaan wordt Solvejg weer zeilklaar
gemaakt. Naast het werken aan Solvejg heb ik
een leuke tijd in Stavanger die besloten wordt
met het vieren van het midzomernachtfeest.
Daarna vertrek ik weer naar het noorden om
die zomer, na Waling Gorter-Grönvik en zijn
vrouw Anastasia in Vadsö ontmoet te hebben,
uiteindelijk nog in Archangelsk aan de Witte
Zee te belanden. Maar dat is weer een heel
ander verhaal.
Als ik in de herfst weer in Nederland ben
teruggekeerd en het kompas naar de firma
Observator breng voor reparatie vraagt de
baliemedewerker nieuwsgierig hoe de bronzen
beugel zo verbogen is geraakt. Als ik zeg dat
het schip erop gevallen is mompelt hij dat ik in
het vervolg toch wat voorzichtiger met zo’n
instrument moet omgaan. Ik denk dat hij me
verkeerd verstaan heeft, maar laat het er maar
bij. Na een maand kan ik het kompas weer
ophalen. Het ziet er dan weer als nieuw uit.
Th. Alle Zoethout
IF Solvejg

De bij dit verhaal geplaatste illustraties van de
hand van Chiel Mariën zijn gemaakt naar
aanleiding van mijn belevenissen. Ze geven
een aardige weergave van de gebeurtenissen,
hoewel ik geen snor draag, niet “helemaal
rond” gegaan ben en het ten noordwesten van
de Sognefjord gebeurde in plaats van bij de
Noordkaap. Misschien kan mijn verhaal een

kleine discussie in het blad op gang helpen
over de voor’s en tegen’s van het zonder zeil
een storm uitrijden. Ik zou het nu ook niet meer
zo doen, maar gaan bijliggen onder een klein
voorzeil dat de boeg in de wind houdt,
eventueel zijn er meer leden met ervaring op
dat gebied…

Bf11; Plat geslagen

Gullfaks

Maria Knudsen

Bergen

Stavanger

Zweden - Nederland vice versa
1996
Hoewel wonend in Limburg, ligt mijn
Marieholm 26, Sterna, in Heeg. Vanaf mei
1996 is dit mijn vaargebied, nadat ik haar uit
Västervik, Zweden, met vrienden heb
overgezeild. Hierbij hebben we de nodige
avonturen beleefd…

3 mei: vertrek
's Morgens vertrokken met een bijna volgeladen
auto en skibox van Heerlen naar Zoetermeer
om Frans Peters en Marga Heuff op te halen en
in te laden met hun hebben en houden.Er blijkt
uiteindelijk meer mee te moeten en te kunnen
dan eerst voor mogelijk wordt gehouden. Na de
rit naar Amsterdam blijkt zelfs de immens grote
zeiltas inclusief Tom Weghorst er nog bij te

kunnen. Vervolgens vertrekken we gelijk met
het woon- werkverkeer richting Flevopolder om
in Woudsend het gehuurde reddingvlot op te
halen.
Daarna gaat het, onderwijl de meegebrachte
etenswaren etc. nuttigend, richting Duitsland
teneinde via Puttgarden - Rodbyhavn en
Helsingör - Helsingborg schuin door Zweden
naar Västervik te geraken.
Om toerbeurt wordt gereden door de mannen,
totdat tegen het eindpunt op zaterdagochtend
de vermoeidheid begint toe te slaan en ook de
bermrand bij het wegtracee wordt betrokken. Dit
is een reden om luidkeels de chauffeur wakker
te houden en even rust te nemen.
Al met al verloopt de reis zo voorspoedig, dat
we reeds rond 9 uur op zaterdagmorgen
tenslotte langs een idyllisch weggetje bij de
jachthaven aankomen. Hier heerst een en al
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bedrijvigheid om de boten in het water te laten.
Alles gebeurt heel gedisciplineerd, zonder
geschreeuw, gevloek of disco-sound.

2,5 ton op de ‘Viking’ rollers
De "Sterna" (M26) staat er keurig bij. Deze
wordt echter op de beproefde Viking-wijze te
water gelaten. Door alle bezigheden dreigt het
eten erbij in te schieten, maar gelukkig maakt
Marga uit de meegebrachte voorraad iets klaar
in het clubhuis, dat voorzien is van alle
gemakken.
Nadat de "Sterna" in recordtempo is
gereedgemaakt,
doen
we
nog
wat
boodschappen zoals Zweeds brood van een
eeuwigdurende versheid. De planning van Mr.
Boye (de Deense verkoper) van ca. 3 dagen
was ruimschoots gehaald. 's Avonds worden we
door Mr. Boye uitgenodigd om een hapje te
gaan eten, dit valt uitstekend in de smaak. De
volgende morgen zullen we niet al te vroeg
vertrekken, omdat Mr. Boye graag bij de afvaart
wil zijn.

Nederlandse vlag erop en het Zweedse
gastenvlaggetje aan stuurboordkant. De van Mr.
Boye gekregen verenigingsvlag veilig binnenin
opgeborgen. Circa 09.30 u. vertrekken we
richting Zuidoost om door de scheren naar open
zee te komen. Zwaaiend naar Mr. Boye en
Marga worden over en weer foto's gemaakt van
vertrekkers en achterblijvers. Om fotogenieke
redenen stelt Frans voor om het zeil te hijsen en
aldus geschiedt. We blijven wel doormoteren
wegens gebrek aan wind.
Een kwartier na het vertrek komt Johannsen in
een motorbootje aanvaren om paspoort en
andere documenten van Marga op te halen. Het
paspoort wordt triomfantelijk door Tom getoond
en fotografisch vereeuwigd. Johannsen vertrekt
met de bescheiden en de laatste fles wijn. Dat
het de laatste fles was, is hem uitdrukkelijk
verteld om te voorkomen, dat hij ons blijft
achtervolgen. Alcohol is en blijft een goed
smeermiddel in Scandinavië.
Zonder tegenliggers gaan we door een nauwe
engte waarvoor Mr. Boye ons expliciet had
gewaarschuwd. Fraaie engte met prachtig
gelegen huisjes annex aanlegsteigers en
sauna's.
De kaarten zijn gedetailleerder als verwacht en
we schieten derhalve snel op.
We houden veiligheidshalve de betonning aan
en snijden voorlopig nog niets af. Boot en motor
lopen uitstekend. De eerste drijvende visnetten
komen we tegen, welke we kunnen
omzeilen/moteren.
Na het gekronkel door Scherenland/water varen
we richting Borgholm op het eiland Öland, dat
zich uitstrekt langs de Zweedse oostkust. De
wind neemt ondertussen toe.Pier krijgt last van
zeeziekte met als gevolg, dat hij eindelijk
gebruik zal blijven maken van de meegenomen
pillen.

6 mei: verwaaid
Weersomstandigheden: Fikse wind uit het
zuiden met uitschieters, Witte koppen op de
golven. Buitentemperatuur flink koud. De
weersvoorspellers en weergoden zitten niet op
dezelfde golflengte

Klaar voor vertrek: Tom, Frans en Pier

5 mei: naar Borgholm
Weersomstandigheden:
Kil
weer,
de
watertemperatuur is slechts enkele graden
boven nul.
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De gehele dag verwaaid gelegen in Borgholm.
Alleen verwarmd urinoir is open in de
jachthaven en een betaaltoilet even verderop in
het plantsoen. Klusjes gedaan en de boot
verder in en opgeruimd. Van enig toerisme nog
niets te merken, behalve de nog niet ingerichte
terrasjes. Postkantoor bezocht, ansichtkaarten
verzonden en in ijzerwarenzaak zeilbanden
gekocht. Naar huis gebeld om te melden dat wij

verstandige momenten hebben en niet onder
alle omstandigheden uitvaren.

7 mei: Kalmar
Weersomstandigheden: Zuidelijke wind, iets
afgezwakt
t.o.v.
de
vorige
dag.
Buitentemperatuur nog steeds te koud voor de
tijd van het jaar.
Ca. 06.00 uur vertrokken richting Kalmar. Bij
het uitgaan van de haven ietsje de grond
geraakt, doch geen problemen. Na enkele
slagen gaan we onder de brug door bij Kalmar.
Dit is de enige vaste oeververbinding van Öland
met de vaste wal en uiteindelijk een van de 2
bruggen, die we voor Kiel passeren. Voor de
brug kwam ons een loodsboot tegemoet,
onderweg naar een ons achteroplopend
vrachtschip. Ook de vorige dagen was ons al
opgevallen dat er nauwelijks scheepvaartverkeer is, zowel beroeps als recreatief. De wacht
wordt ingedeeld voor de komende nacht.
's Middags raken we nog een steen onder de
kiel, waarop we meteen verder van de kust
afvaren. De eindmorenen zie je vanaf de kust
het water inlopen, doch je verwacht niet, dat dit
enige honderden meters van de oever nog
ondiepten veroorzaakt. Tijdens de wacht van
Frans en Tom, die niet volgens het schema
loopt, omdat de conversatie te aangenaam is
om het opgemaakte schema te volgen, gaat om
ca. 02.00 uur de noodfluit. Watertekort in het
koelsysteem, na het bijvullen loopt alles weer
perfect. De zee is zo glad als een spiegel, terwijl
de maan helder licht geeft. Volgens de
"door"wachters hebben we ook netten
overvaren, doch niets gevangen of opgelopen.

Daar de zee totaal vlak is gaat Pier alleen
doormoteren
naar
Simnishamn.
De
"door"wachters kunnen rustig gaan slapen,
want een dubbele kuipbezetting is niet nodig. In
Simnishamn zullen we gaan tanken en nog wat
proviand inslaan. Ondanks het aanhouden van
de kompaskoers komen we te noordelijk uit. Het
zicht is zo helder, dat Simnishamn gemakkelijk
te herkennen is, nadat we enige tijd de kust in
zuidelijke richting hebben gevolgd.
We meren af onder de tank en worden
uiteindelijk geholpen door iemand van de
reddingboot. Het havenkantoor was nog niet in
bedrijf, het personeel zat nog aan de koffie
maar verwees mij naar de overkant van de
straat waar de dieselverkoper woonde.
Ondanks hard bellen kwam er geen reactie, dus
weer terug naar het havenkantoor, waar een
keurige dame na enige vergeefse telefoontjes
op de fiets sprong en eigenhandig iemand van
de reddingboot inschakelde.
Tevens hier de slaapzakken gelucht en onszelf
na enige dagen weer kunnen wassen en
scheren. Opgefrist vervolgen we de route om de
zuid-oostpunt van Zweden te ronden. Intussen
is de wind weer toegenomen. We wat zien
mensen op het strand lopen, verder is er nooit
een boot te bekennen.
De zeegang is hier erg roerig, vermoedelijk een
combinatie van locatie, wind en stroming. De
zeeziektepillen werken voortreffelijk bij Pier,
want we rollen alle kanten uit. Uitzicht vanaf zee
op het klif "Klint", een toeristische attractie
volgens info van Tom, die hier ook al eens is
geweest. De kring van hunebedstenen is tegen
de blauwe lucht te zien. Het weer wordt er niet
aangenamer op, zodat we besluiten de haven
Gislov Hamn bij Trelleborg binnen te vallen.
Hier valt niets te eten, zodat we met de taxi naar
Trelleborg gaan waar we goed terechtkomen bij
de "2 Leeuwen". Bij terugkomst in de
jachthaven blijken de weersvoorspellingen al
weer niet te kloppen, het is bladstil om ca. 22.00
uur.

9 mei: mayday
Aanloop van Kalmar

8 mei: windveren
Weersomstandigheden: Geen wind, dus
motorweer. Wind neemt later op de dag fors toe
(verwachting NO 5 - 7) Zonnig met windveren
en een corona (door Frans opgemerkt). Zon
gaat prachtig onder.

Weersomstandigheden: vrij krachtige wind uit
het noorden. Bewolkt
Ca. 05.00 uur vertroken richting Denemarken,
Gedser. De boot loopt goed met ca. 5 knopen.
Eerst is er de oversteek naar Möhn, waarvan
we de krijtrotsen reeds van verre zien. Ze
komen maar langzaam dichterbij. Tom lukt het
om de hele ochtend vast te slapen. Frans heeft
net als de vorige keer onuitputtelijke reserves.
Er komt meer scheepvaartverkeer richting
Kopenhagen. We spuiten over het water, later
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zelfs incidenteel 8 á 10 knopen. Pier ligt de hele
middag in de kooi. Motor bij, doch weer gefluit
na enige tijd. Dit geluid werkt op de zenuwen.
Er is water voldoende in het systeem, zodat de
oorzaak ergens anders ligt, mogelijk te lang op
te hoge toeren. We liggen goed op koers naar
Kiel en zullen daar naar verwachting rond
middernacht aankomen.
Pier maakt om 17.00 uur brood en koffie, het
drinkwater is op, vermoedelijk te veel
afgewassen. Ook veel boterhammen voor de
nacht gesmeerd. Om ca.18.30 gaat Frans
slapen, zodat ieder van de bemanning goed
uitgerust is om de nacht door te varen. Tom en
Pier varen verder, het kompas en de kust
voortdurend toetsend. Aan bakboord is op
afstand een scheeps-verkeerstraat waar te
nemen. Vanuit deze hoek gezien is de
doorvaart tussen Lolland en Fehmarn niet
breed. De zee is nog steeds roerig, de golven
gaan alle kanten uit. Om ca. 19.00 uur raken we
vast aan de grond, Frans vliegt uit de kajuit, fok
los en proberen we ons los te wrikken. Moter
aan , maar deze begint meteen te fluiten, dus
weer uit. We komen steeds vaster te zitten en
bonsen over de grond. Ook komt er water
binnen, maar we weten niet waar vandaan,
maar we blijven proberen los te komen. Het lukt
niet en de wind wakkert verder aan. Via 27 MC
roept Pier "Mayday" op alle stations o.a. 11a.
Geen reactie, alleen Italianen over mooie
vrouwen; dan toch nog een reactie maar hierop
volgt geen actie. Het wordt donkerder, de wind
trekt steeds meer aan en de zee wordt
onstuimiger. Eindelijk GPS - positie (54.35.53
N, 11.41.62 E) gekregen om bij het zenden te
melden, maar dit roept ook geen reactie op. Er
blijft water in de boot komen, maar het blijft wel
laag, de boot loopt niet helemaal vol. Tassen
gepakt met persoonlijke spullen etc. Voor uit de
punt en overal vandaan. De zwemvesten
hadden we al aangetrokken. Dan gaan de
vuurpijlen omhoog om contact te krijgen met de
wal. Met zijn drieën zitten we in de kuip. Af en
toe wat pompen om het water eruit te krijgen en
voor de warmte. Ook proberen we nog steeds
te wrikken om weg te komen. Het reddingsvlot
gaat uit aan bakboord, stevig vastgemaakt aan
de "Sterna". Dan komt er een reddingboot en
later nog één, aan beide zijden, maar ze
kunnen wegens de ondiepte niet bij ons komen.
Wij houden contact met lichtseinen van de
zaklantaarn.
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De duisternis valt in, het water wordt woester en
aan boord valt niets anders te doen dan
vasthouden, pompen en warm blijven.
Uiteindelijk besluiten we in de dingy te stappen,
bagage erin, mensen erin en los, want hoe
langer we aan boord blijven hoe sneller onze
nog goede conditie onder druk komt te staan.
Frans krijgt de - zoals later blijkt geniale - inval,
om het anker uit te werpen en aldus geschiedt,
voordat we het schip verlaten. De bedoeling is
om af te drijven naar dieper water, zodat we
opgepikt kunnen worden, want nú zijn we nog
niet vermoeid, verkild en vermurwd. Wat een
heerlijke rust in de dingy en zo stabiel ligt deze
op het water. Dit komt door de parachute.
De reddingboot van Gedser pikt ons op. Petje af
voor de steadiness en behulpzaamheid van de
crew. We stappen aan boord, brengen bagage
aan boord en gaan spoorslags richting Gedser
(30 knoop). Op de reddingboot horen we, dat
ons overstappen in de dingy verontrusting had
opgeroepen. Eentje van de reddingboot was
over boord gestapt om naar ons toe te waden,
maar de golfslag was te hoog om het hoofd
boven water te houden. In Gedser opvang bij de
rescue, douchen, natte spullen uithangen, koffie
en politie te woord staan. Alles verloopt
probleemloos, bemanningslijst, paspoorten etc.
We hebben al veel gepraat onderweg op de
reddingsboot. Gisteren was er ook al een schip
vastgelopen, maar ze zijn zelf weer
losgekomen. Zelfs een bemanningslid van de
reddingsboot had hier al eens vastgezeten met
zijn vissersboot.

Vervolgens door 2 agenten naar Ferie-Park
gebracht, daar met de baas John bier en
schnaps (Gamle Dansk) gedronken. Een toffe
vent en een geweldige gastheer. Dekbedhoes,
kussensloop, handdoeken mee voor huisje 3.
Voorts valt nog te vermelden, dat het aan boord
halen van een dingy vlot en veilig verloopt met
het laten leeglopen d.m.v. messteken. De
andere reddingboot was van een Deens
marineschip, welke in de buurt patrouilleerde.
Waren we een kwartier langer aan boord
gebleven, dan zou een helikopter ons van boord
gehaald hebben, maar helaas wij hebben,
ongeduldig als we zijn, daarop niet gewacht.

10 mei: op zoek naar de boot
Weersomstandigheden: opgeklaard
Om 08.30 uur opgestaan voor het ontbijt.
Rescue belt,dat ze er over 5 minuten zijn met
een auto om samen met ons naar de boot te
gaan. De tijd 10 minuten kunnen oprekken om
toch nog klaargezet ontbijt te nuttigen. Broodje
in de hand in terreinwagen/ vrachtwagen/
reddingswagen. (Tom extra gepord om mee te
gaan). Plezierige ontmoeting bij de Rescue.
Alleen Pier mocht maar mee om naar de boot te
gaan kijken. Door de storm was het water 60
centimeter hoger gekomen de afgelopen nacht.
Dus wat zouden we aantreffen. De bodem
bestaat daar alleen uit zand, geen stenen, maar
ook drijfzand wat binnen 24 uur een heel schip
kan verzwelgen. Full speed richting GPSlokatie. Voorlopig nog niets te zien van iets wat
op een boot lijkt. Dan ontwaren we de "Sterna"
quasi-verbaasd op de golven dansend ("Zeg,
waar blijven jullie, stap in dan varen we verder
naar Kiel !!!"). Rubberboot gelost met 2 man
erin; deze gaat onderweg naar de "Sterna". Wij
varen met de reddingboot richting zuid een heel
eind om, teneinde van de andere kant dichterbij
de "Sterna" te kunnen komen. "Sterna" wordt
vastgemaakt aan reddingboot en daarachter de
rubberboot gekoppeld. De actie van Frans om
het anker toch uit te zetten is het behoud van de
"Sterna" geweest volgens de Rescuebemanning.
Met een vaartje van 7 knopen gaan we over de
nog steeds woelige zee terug naar Gedser.
Daar kan ik dat zware reddingsbemanningspak
met de "condoom"capuchon ook weer
uittrekken. Het flesje whiskey wat nog aan
boord is en niet gevonden werd door de 2
reddingbootleden is voor straks bij de koffie, dit
valt er bij de Denen goed in. De ankerboei in de
bakskist hadden ze wel gevonden om deze vast
te maken aan de ankerlijn, welke we in zee

hebben achtergelaten. De "Sterna" wordt
afgemeerd aan de steiger in de Fiskerihavn
vlakbij de reddingboot. Vervolgens gaan Frans
en Tom de boot uitladen, terwijl Pier gaat bellen
met de verzekering (3 á 4 keer) Univé,
reisverzekering, thuis etc.
Tom komt ondertussen langs om een taxi te
bestellen, ze hebben de boot verhaald en alles
lijkt mee te vallen. Met een taxi (Volvostationcar) halen we de natte troep op. De dingy
deponeren we buiten het huisje. De zeekaarten
spreiden we uit op de bovenverdieping om te
drogen. Na enige discussie met Frans over de
noodzaak gaat Tom (bekend met het gebruik
van een wasmachine) wassen en drogen. Hij is
de enige die weet hoe dat moet, want dat is het
voordeel van het studentenleven.
's Avonds en 's nachts is er groot feest, waarbij
Pier om 24.00 uur het bed ingleed, de andere 2
zijn wel aangekomen, maar hoe is niet meer te
reconstrueren.
De
post-traumatische
aandoeningen zijn vloeibaar verwerkt. We
hebben veel afgelachen met John, die graag
elke maand 10 van dit soort schipbreukelingen
zag om de bezetting van het park op een goed
peil te houden. Het bellen van Marga overdag
op haar logeeradres bij Kopenhagen slaagde na
enige pogingen, zodat zij de volgende morgen
langs zou komen om Tom en Frans op te
pikken.
Om Univé te bellen had meer voeten in de
aarde. Meer verstand van verzekeren dan van
probleemoplossen, maar wel behulpzaam. Het
inschakelen van Expertisebureau Den Drijver
werkte versnellend. Bovendien kregen we nog
bezoek op de kade van het echtpaar Smeets uit
Groningen, die jaarlijks 4 maanden onderweg
zijn op Oostzee met hun "Koopmans" jacht en
vervolgens 4 maanden met de camper
rondzwerven.
Je
krijg
bij
een
schipbreuk/stranding
wel
aandacht
en
belangstelling.

11 mei: motorreparatie
Ontbeten en wat rondgehangen. Frans kreeg
tagliatelli met zalm als 2e ontbijt, waarvan door
Tom het leeuwendeel is genuttigd. Het leek
erop, dat er de afgelopen nacht prima contacten
met de Denen waren gelegd. Dezen
probeerden de nadorst met grote flessen
mineraalwater de baas te worden. Marga komt
even na 11.00 uur met hoofdpijn, doch daarvoor
zijn aan boord en ook op de receptie tabletten
aanwezig. Daarvoor nog hadden wij met zijn
drieën een bezoekje gebracht aan de familie
Smeets met hun grote "Koopmans", welke zij
zelf hadden afgebouwd. Alles ingepakt in
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autokoffer en skibox incl. kapotte dingy, waarbij
we veel zorg besteedden aan de breekbaarheid
van de door Marga gekochte spulletjes. Daarna
gingen we naar de boot, na de instructie aan de
receptie om de Volvo-monteur naar de
Fiskerihavn te sturen. Daarna volgt het vertrek
van drietal naar Nederland.
Inmiddels komt de monteur, die meteen aan het
werk gaat met het nakijken van de motor. De
monteur komt bekwaam en betrouwbaar over.
Even na vijven is de monteur klaar. Alles
functioneert, incl. licht. Er is een nieuwe accu
geplaatst,
de
kabelaansluitingen
waren
weggevreten door het zeewater.
Onder het genot van een kop koffie in het
Feriepark kan ik nog net de nota voldoen met
mijn laatste 3 Eurocheques.
's Avonds aan de inktvisringen en verder
nergens geen fut meer voor, totdat een
bezoekje aan de bar weer wat energie geeft.
Gezellig aan de bar met de kok en Christine van
de bediening. Wat later komen er nog 2
bedremmelde Denen binnen. John kwalificeert
ze meteen als schipbreukeling, hetgeen ook
nog klopt. Benadrukt, dat wij van de "Sterna" de
eerst gearriveerde schipbreukelingen waren in
het Feriepark. Kaart erbij gehaald om hun
locatie op te zoeken. Ze dropen snel af naar
hun onderkomen, vermoedelijk niet content en
bestand in hun rol.

12 mei: schoonmaken
Weersomstandigheden: mistig en miezerig
kortom uitstekend poets en boenweer.
In familieverband met de familie Nilssen
(woonachtig in Haderslev) het zondagsontbijt
genuttigd. Vervolgens om 10.00 uur naar de
boot om schoon te maken. Blij met alle
schoonmaakmiddelen die ik had meegenomen
(Frans:"wat moet je daarmee ?!!") Alles
afgenomen, gesopt, afgewassen, gedweild.
Alles is vochtig en nat met name de lucifers.
Om 18.00 uur gaan eten: zalm met gepofte
aardappel. Weer naar de boot om verder
schoon te maken. Dit volgehouden tot een uur
of negen.

13 mei: naar huis
Weersomstandigheden: ZON !!!
Om kwart voor acht reeds bij de boot. Alles
opengezet om te luchten. Om 09.00 uur met de
reddingboot en 30 knopen naar het anker om dit
te lichten (dankzij GPS een fluitje van een cent).
Om 10.00 uur alweer terug. Pak uit, anker aan
boord, en ankerlijn over de giek om te drogen. 4
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paar handschoenen gekocht, gerookte paling
voor thuis was er niet. Vanmorgen lagen er in
de Fiskerihavn 6 dikke zeiljachten van een
Duitse regatta, die ook vast hadden gezeten. Dit
verzacht de pijn. Terug naar Feriepark om
andere kleren aan te trekken en tassen te
pakken. Ondertussen Frans en Den Drijver
gebeld.Tassen, kaarten, en bootsleutels daar
gelaten.
John Nilssen was thuis in Haderslev, met hem
gebeld, de rekening was nog niet klaar, dat
kwam wel goed volgens hem over 14 dagen.
Dus met blonde receptioniste afgehandeld.
ƒ500,- aanbetaald, wat volgens John en de
receptioniste niet nodig was.
Om 13.35 uur op de bus naar Nyköbing gestapt
met een van origine Poolse buschauffeur, deze
aardige man was al 11 jaar in Denemarken en
was zeer te speken over zijn Nederlandse
pastoor. De trein naar Aken vertrok om 14.02
uur via Hamburg en Bremen en zou pas na
middernacht in Aken arriveren. Dit bleek een
vergissing, want tegen 24.00 uur stapte ik thuis
uit de trein-taxi met alleen een schoudertas en
onherkenbaar voor Loes in deze outfit toen ze
toevalligerwijs net Jacco uitliet. (je hond herkent
je uiteraard !!)

24 mei: terug naar Gedser
Weersomstandigheden: regen en slecht weer
Weer naar Gedser voor de 2e en hopelijk
laatste etappe naar Nederland. Tom kan niet
mee helaas, moet met ex-studiegenoten naar
Kopenhagen. Nu gaat Jaap Glastra uit Drachten
mee, die heeft ervaring en is via Henk van der
Meer met ons in contact gebracht, dus dat zit
goed. Na bespreking met Sinke Komejan in
Middelburg met broodjes voor onderweg en
Zeeuwse Babbelaars naar Frans Peters in
Zoetermeer. Inpakken en naar Woudsend voor
reddingvlot bij Jochem Veenstra. Vervolgens
naar Kollum om Henk op te halen en via
Drachten richting Denemarken. Om beurten
gereden, gestopt onderweg bij weer niet de
goede Raststätte voor koffie. Rond 24.00 uur
zijn we bij de veerboot in Puttgarden en 2 uur
later al in Gedser. Henk wilde meteen weer
naar huis terug rijden, maar onder de vereiste
dwang is hij toch blijven slapen.

25 mei: richting Kiel
Weersomstandigheden: vrij krachtige wind
aanvankelijk uit het zuidwesten, eerst regen
daarna zonnig.later op de dag valt de wind weg,
een roerige zee.

Om 06.00 uur reveille, aankleden, wassen en
auto uitladen. Frans en Jaap zullen de boot
klaar maken, terwijl Henk en Pier diesel zullen
halen en bij het Feriepark langsgaan. Daar het
meegebrachte bloemstuk overhandigt, koffie en
een broodje werd meteen geserveerd. John
informeerde nog naar de "zwei Saufbären" en
deelde terloops mee, dat thans een 14-tal
Filippijnse danseressen op het park logeerden,
die optraden op de ferries. Maar goed, dat niet
iedereen was meegekomen! De rekening
scheen gefaxed te zijn, maar dit was mij niet
bekend. Een kopie was niet voorhanden en
Sören niet aanwezig. Er zou door hen naar
worden gezocht en dan weer toegezonden. Wat
een heerlijkheid zo'n vertrouwen. Nog een
drankpakket met opschrift bij de Rescue op de
postbus gelegd.
Dus tijd om te starten. Motor loopt goed, maar
schroef pakt wel of niet. Na enige aarzeling toch
weggevaren. Moteren tegen wind en kruislings
deinende golven in. Eerst naar zuiden ver van
de ondiepten om dan zo'n 270 graden richting
Puttgarden te varen. De wind valt weg zodat het
zeil weer naar beneden kan. Bij nader inzien
wordt de route verlegd en gaan we toch onder
Fehmarn langs. Volgens de experts is dit korter.
Het grote aantal zeilschepen maakt het wat
gezelliger.

bereikt. De duisternis en al die verschillende
lichten maken het schatten van de afstand en
het oriënteren extra moeilijk.
Afmeren langs een motorboot, die de volgende
morgen bij het eerste schut wil vertrekken.
Drankje genomen en slapen, we hebben
allemaal onze portie wel gehad.

26 mei: Kielerkanaal
Weersomstandigheden:
zonnig
weer,
westenwind, bewolking met soms een spatje
regen.
Om 05.30 uur al weer op want de buren willen
vertrekken voor de eerste schut. Gewassen,
thee gezet en op zoek naar een monteur op 1e
Pinksterdag. Na lang wachten dan toch maar
weg en het er maar op aan laten komen?
Dan zien we door het heldere water, dat er een
touw in de schroef zit. Frans met Willy Wortelallures construeert een snijapparaat bestaande
uit pikhaak, mes en plakband. Het lukt hem wel
om een lus door te snijden, maar helaas niet om
het touw uit de schroef te peuteren. Pier zal na
daartoe in de juiste kledij te zijn gehesen zich te
water begeven. Met behulp van een broodmes
lukt het om het vastgedraaide touw los te
krijgen. Het lijkt wel een pakking-ring.

Jaap in de jachtsluis van Kiel-Holtenau
Een vlakke zee bevestigt de afwisseling van
deze tocht vol meteorologische en andere
verrassingen. Uiteindelijk is het Kieler Fjörde in
zicht,
in
de
schemering
komt
het
oorlogsmonument in zicht. We varen de Kieler
Fjörde over - toch een hele breedte - in het
donker, ons oriënterend op de lichten en
rondspiedend naar plotseling opdoemende
zeeschepen. Ter hoogte van de Olympiahaven
gefluit. Te warm gelopen omdat we te snel
willen?! Motor uit en nagekeken, niets te vinden
dus verder op halve kracht op 4 knoop. Eindelijk
na veel speuren de jachthaven in Kiel-Holtenau

Broodmes als chirurgijnsmes
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Op de wal wordt er eerst geposeerd voor de
beide fotograven om vervolgens in gezwinde
spoed naar het sanitaire gebouw te verdwijnen.
In ieder geval heeft Pier geleerd, dat je je hoofd
beter boven water kunt houden bij dit soort
acties, want hij vergat bij de eerste duik de
openingen in het hoofd te sluiten. Bovendien
was de uitholling in het roer voor de schroef
uiterst geschikt om in te gaan staan.
Dan staat plotseling de monteur op de wal
(gebeld en ingesproken bij shiffshandler
Tiessen). Gefluit hoorden we zelf niet meer of
het hield spontaan op. Maar het risico om op
het Kieler Kanaal met motorpech te zitten bij de
heersende westenwind zodat je in het ergste
geval terug moest zeilen naar Kiel of
Rendsburg, wanneer je dit gepasseerd was leek
ook niet aantrekkelijk. Er mankeerde niets aan
het water en de olie. Toch sluiting in het electracircuit door vochtcorrosie, vandaar zachte
pieptoon. Gemaakt/hersteld en een kanjer van
een rekening op zgn. Pinkstertarief.

Frans in het Kielerkanaal
Vervolgens vertrokken, geschut, betaald bij
sluiswachter en moteren, slapen, knutselen,
rondkijken en genieten van rust en landschap,
hoge bruggen, hangveren etc. Constant
doorvaren naar Brunsbüttel. Grootzeil op en af,
de wind werkte niet mee.
Om 20.00 uur in Brunsbüttel aangekomen bij
een volle jachthaven, maar nog net een plaatsje
vrij bij de ingang met de kop in de wind. Later
begint het te regenen. Gegeten op uitnodiging
van Frans bij een voortreffelijke Italiaan. Ieder
sliep goed in deze regennacht.

27 mei: Duitse bocht
Weersomstandigheden: droog maar neigend
naar druilerig weer, aardige wind.
Om 07.00 uur opgestaan, ontbeten, opgeruimd,
kleine fok en grootzeil met reef voorbereid.
E.e.a. i.v.m. de weersverwachting, fax van
06.00 uur bij sluismeester: 4 tot 6 Beaufort
ruimend van zuidwest naar noordwest. Dus niet
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ongunstig,
maar
6
is
wel
veel.
Uitwijkmogelijkheden van Hooksiel, Wangeroog
in ogenschouw genomen. Diesel getankt.
Om 09.00 uur door de sluis, schutten met nog
een zeilboot, die via Helgoland naar
Bremerhaven wil. Kentering van het tij is
zodanig dat we met meerdere schepen in een
soort colonne naar de Noordzee varen. Na
Schärhorn begint de wind meer aan te trekken.
Een moterboot ligt aan een betonningsboei
(niets zeewaardigs aan dit bootje te zien). Wij
buigen af naar het westen, terwijl de meeste
boten richting Helgoland koersen. Er is weinig
beroepsvaart en de hele nacht gelukkig geen
vissersschip gezien. Het wordt donker en Jaap
zit aan het roer tot wel 02.00 uur in de nacht
aan een stuk door. Hij voelde zich niet zo fit en
had afleiding nodig.
Zijn Fako-overlevingspak laat water door, zodat
hij geen droge draad meer aan zijn lijf heeft. De
wind wakkert steeds meer aan, maar we liggen
goed op koers door de navigatie van Frans met
zijn GPS. Wangeroog blijkt bij nader inzien
geen optie te zijn als wijkhaven wegens de
moeilijke aanloop. Het grootzeil is inmiddels
ingehaald, zodat we alleen op de kleine fok
vooruitschieten met 6 knoop. Pier is inmiddels
verkild in de kooi gekropen omdat er voor hem
niets te doen viel. Bij het overstag gaan valt hij
op de grond na de tafel gemold en zijn rug
geblauwd te hebben. Maar hij voelt niets want
de verkilling werkt verdovend. De zee wordt
woester, rollers zijn geen probleem, maar die
onverwachte dwarsliggers brengen de boot uit
balans.
Om 02.00 uur gaat Pier aan het roer, Jaap heeft
er al een zwaar karwei opzitten. Door de
afleiding van het bezig zijn gaat Pier zich ook
beter voelen, het gevoel van nutteloosheid ebt
weg. Een half uur later begint in het oosten het
eerste ochtendgloren. Vervolgens gaat de maan
onder en de ster waarop gestuurd wordt raakt
steeds uit beeld door al het gerol. Boven op de
golfkammen is de vuurtoren van Borkum en de
groene betonning van het VSS zichtbaar, in een
golfdal is het een muur van water. Maar de
"Sterna" geeft geen krimp. Na het passeren van
Borkum wordt door Frans als navigator het
schip de Eems in gedirigeerd, een verstandige
beslissing want Lauwersoog bezeilen onder
deze omstandigheden met afgaand water lijkt
geen pretje.
Om 06.00 uur weer wisseling van roerganger.
Pier had niets van platgaan en weer oprichten
van de "Sterna" gemerkt. Frans en Jaap des te
meer. Bij het surfen vanaf de golven zijn
vannacht snelheden van wel 10 knopen
gehaald. Stroom nog mee op de Eems en ook

de wind, maar het is en blijft een rivier. De
Eemshaven is in zicht en er komen veerboten
van en naar Borkum. Het Eemswater is een
rommelpot en toch lopen we 6 knopen alleen op
de kleine fok! Delfzijl komt in zicht en dit is het
moment om met de GSM-telefoon van Frans de
familie en Henk te bellen. Wij denken om ca.
12.00 uur af te meren, dit wordt 13.00 uur, want
we zijn bijna bij Termunterzijl als we de
haveningang van Delfzijl pas in kunnen
moteren.
Afgemeerd en afgemat worden de spullen
opgeruimd om daarna met Henk te vertrekken.
Dankzij Frans en Jaap toch nog gelukt om
mijn/onze boot in Nederland te krijgen. (Ik, Pier
had halverwege de Noordzee de hoop al
opgegeven). Wat wij in ca. 10 dagen voor de
kiezen hebben gekregen maakt een ander in 10
jaar varen nog niet mee.
Het dunne laagje Ierse turf, bestemd voor Norit
in Klazienaveen, zal er wel weer afspoelen.

Piert Idsardi
M26 Sterna

Boot en Kombuis
Twee pitten, geen koelkast
Of het nou een heerlijke lome dag is geweest of het was gewoonweg hard werken, aan boord wil je
lekker eten. Maar hoe doe je dat met maar 2 pitten en zonder koelkast?

Tonijn met peterselie (2 personen)
300 g tagliatelle
3 eetlepels olijfolie
2 tenen knoflook, fijngehakt
1 kleine ui, fijngehakt
250 g (kastanje)champignons
1 blikje tonijn opwater, uitgelekt 185 g
1 rode peper, ontdaan van zaadjes, fijngehakt
4 eetlepels gehakte peterselie

−
−
−
−
−
−
−

Kook de pasta.
Verhit 2 eetlepels olie en fruit de ui,
knoflook en rode peper 2-3 minuten.
Voeg de champignons toe en bak ze 3-4
minuten mee.
Roer de tonijn erdoor met 2-3 eetlepels
van het kookvocht van de pasta.
Op smaak brengen met peper & zout.
Giet de pasta af, doe die terug in de pan
en roer het tonijnmengsel en de peterselie
erdoor.
Eventueel lekker met een lik crème fraîche
of dikke yoghurt.

Vangen van vis: aas maken / paravaan
Kunstaas is duur en je raakt het vaak kwijt. Waarom niet zelf aas maken? 50 cm draad als voorlijn,
een sterke haak en circa 20 cm uitgeplozen trouw, vastgemaakt aan de lijn als verdikking, ziet eruit als
een aardige imitatievis. Met stukjes stof, wat veren of reepjes gekleurd plastic zijn al heel wat
makrelen verleid en in de pan gelokt! Lepelblinkers kunnen uit lege conservenblikjes gemaakt worden.
En een kleine vangst als aas werkt ook. De voorlijn met haak in het lichaam en de bek met een paar
steken dichtnaaien, zodat de vis beter in het water ligt.
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Met een paravaan sleep je een vislijn achter de boot aan, zonder dat je een hengel nodig hebt. De
paravaan zorgt ervoor, dat het aas op een bepaalde diepte blijft, terwijl je vaart loopt. Een gekochte
paravaan ziet eruit als een torpedo. Een zelfgemaakte is eigelijk niet meer dan een plankje met twee
afgeschuinde kanten. Bij een knoop of 3-4 kun je zeeforel, zeebaars, geep en makreel vangen. Ik heb
wel eens gehoord, dat je bij wat lagere snelheid op binnenwater snoekbaars met de paravaan kunt
vangen. Als je zelf een paravaan wilt maken, kijk dan op www.bluebayou.nl/paravaan.html

In juni van dit jaar zat er veel makreel voor de Nederlandse kust. We hebben vanaf IF Bathys gevist
met een zelfgemaakte paravaan en imitatievis met een flinke haak eraan. Steeds hadden we binnen
10 minuten beet. Helemaal onderaan staat een foto van een bescheiden vangst. Bart had de
bedenkelijke eer om de vissen dood en schoon te maken, want dat blijft toch het minste onderdeel. Na
lunch (gepocheerd in witte wijn en zeewater met dille, rijst en peultjes) en diner (gebakken met peper
in olie, lekker met afbakstokbrood en kruidenboter) al varend volledig met makreel voldaan te hebben,
zijn we maar gestopt met vissen. We konden het allemaal niet meer kwijt en op! Als je aan wal gaat en
een vuurtje kunt stoken is onderstaand recept ook een aanrader!

Gegrilde makreel met sjalot en koriander pickle (2 personen)
2 hele verse makrelen van elk 300-350 g
1 eetlepel olijfolie
1 sjalot
1 augurk
2 eetlepels rode wijnazijn
1½ eetlepel tafelsuiker
1 theelepel geel mosterdzaad
1 eetlepel grof gehakte koriander

−
−
−
−
−
−
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Begin met het maken van de pickle:
halveer en pel de sjalotten, snijd ze dan zo
dun mogelijk in de lengte.
Snijd de augurk dun en doe dit in een kom
met de sjalot, azijn, suiker, zout en
mosterdzaad. Laat dit 20 minuten staan.
Kerf intussen de makrelen aan elke kant
driemaal in. Bestrijk ze met de olijfolie en
bestrooi ze met zout en peper.
Gril de vis in een grillpan of op de
barbecue op een medium vuur. De vis is
gaar als het vel bruin en krokant is.
Roer
het
korianderblad door
het
sjalottenmengsel en laat dit 2-3 minuten
staan.
Leg de makrelen op een bord en sprenkel
er wat van de pickle over.

Verse vis
Vis is zeer bederfelijk. Het bederf begint direct
na de vangst. Daarom moet vis zo snel
mogelijk schoon gemaakt en gewassen
worden. Vooral koel bewaren als dat kan en zo
snel mogelijk bereiden.Als je vis koopt op de
markt is het goed te weten, dat echt verse vis
nagenoeg reukloos is. Aan de ogen, die helder
moeten zijn, de vastheid van het vlees, de roze
kieuwen en de doorzichtige heldere schubben
is verse vis te onderscheiden van minder verse
exemplaren.

Visserspunch (10 personen)
1 fles witte rum
½ fles cognac
4 vingers perziklikeur
sap van 2 citroenen
2 mokken water
½ mok suiker
−
−
−

Water, citroensap en suiker vermengen.
Dan rum, cognac en perziklikeur erbij en
enige uren laten staan.
Zo mogelijk koud opdienen.

Sietske Cnossen
IF Bathys
(Recepten naar “De Kok is Kapitein”, Ainsley
Harriot en eigen werk)
IF Bathys staat ondertussen te koop. Bart en ik
blijven door varen, vissen en koken maar dan
vanaf Amel Kirk Bathys. En aangezien we
beloofd hebben nog even lid te blijven van de
Marieholmvereniging, laten we gewoon van
ons horen!

Oproepen
Gezocht: Marieholmzeilers in gebied Loosdrecht / Utrecht, Hollandse plassen
en Zeeland.
Wij streven ernaar om in 2007 NMV-evenementen in heel Nederland te organiseren. Daar hebben we echter wel
versterking van de evenementencommissie voor nodig... met name voor Loosdrecht/Utrechtse plassen, Hollandse
plassen en Zeeland (ook voor de overige rayons is versterking welkom).
Denk nou niet meteen “dat gaat vast een heleboel tijd kosten” want dat valt in de praktijk erg mee leert de
ervaring. We willen graag aansluiten bij evenementen in deze delen van Nederland.
Ook voor de aankondiging op de website hebben we deze informatie nodig maar dan moeten wel op de hoogte
zijn. Een lokaal contactpersoon in de vorm van een rayonhoofd is hiervoor echt nodig.
Voor de taken van een rayonhoofd kun je kijken op de NMV website
onder “Organisatie, Rayonhoofden”.
We hopen op enthousiaste reacties

Kopij MarieTeam Voorjaar
voorjaar 2007
2007

(inleverdatum
(inleverdatum:
kopij: 30
31maart
maart 2007)
2007)

Voor
rubrieken
wij de
graag
weer kopij tegemoet
de uitgave
in het voorjaar:
Voor onderstaande
de volgende
uitgavezien
van
MarieTeam
zien wij voor
graag
kopij tegemoet
voor onderstaande
Boot en Techniek
rubrieken:
Boot
en (nieuwe)
eigenaar
- Boot
en Techniek
- Boot
en
Zeiltechniek
- Boot en (nieuwe) eigenaar
Dus heeft u - als Boot
eigenaar
een verhaal over uw Marieholm, wilt u een bijzondere, nieuwe of interessante
en Zeiltechniek
(zeil)techniek delen met de leden, laat het ons dan weten! Overige kopij, o.a. voor Boot en Verhaal, is natuurlijk
ook nog altijd van harte welkom.

Dus heb je een leuk verhaal over jouw Marieholm, wil je een bepaalde (zeil)techniek met de leden
delen, laat het ons weten! Overige kopij, o.a. voor Boot en Verhaal, is uiteraard ook van harte welkom!
MarieTeam – Winter 2006/2007 26

Oversteek Engeland 2007 Nederlandse Marieholm Vereniging
Geplande Periode:
Locatie (vertrek):
Doel:

9 juni - 16 juni 2007
vanuit IJmuiden of Den Helder
(in principe) River Orwell, Engeland

Algemene Informatie
Henk Veerdig en Ferdinand Postma hebben in september een oversteek naar Engeland gemaakt met
de Marieholm. Ook op deze zeetocht heeft de Marieholm haar zeewaardigheid bewezen, de tocht is
weer zeer goed bevallen.Het plan is om in juni 2007 de oversteek naar Engeland te maken.
De voorbereiding geeft de mogelijkheid voor schippers en bemanningen om van anderen te leren. Het
is de bedoeling om voor, tijdens en na de tocht kennis en ervaring met elkaar te delen. Buiten dit is
het natuurlijk gewoon leuk om een week met elkaar op te varen.
Tijdsschema
Nov-dec 2006:
Januari 2007:
Februari/maart 2007:
April 2007:
9 of 10 juni 2007:
15-16 juni 2007:

Inventarisatie belangstelling
Informatieavond voor belangstellenden
Inschrijving
Voorbereidingsavond
Vertrek uit Den Helder of IJmuiden
Aankomst in Den Helder of IJmuiden.

Heb je belangstelling, stuur dan even een email naar Henk Veerdig.
Zodra je zeker bent van deelname, vul dan het
inschrijfformulier in en stuur het op
Wij hopen op enthousiaste reacties!!
Henk Veerdig
Spoorstraat 57
1815 BH Alkmaar
Telefoon: 072 5153675
h.veerdig@planet.nl

Wijziging adresgegevens
Regelmatig worden de redactie, secretaris en
penningmeester geconfronteerd met verouderde
adresgegevens. Mensen verhuizen of veranderen
van emailadres zonder de nieuwe gegevens naar
onze secretaris te sturen. Alleen met de juiste
gegevens kunnen wij u ons clubblad MarieTeam
toesturen en u informeren over actuele zaken.
Een verzoek om op het ledendeel van de Marieholm
website (gebruikersnaam + wachtwoord op pagina 6)
het de adresgegevens en het emaildres te
controleren. Indien deze niet meer kloppen de juiste
gegevens sturen naar
Secretaris@marieholmvereniging.nl .
Namens het bestuur NMV: bedankt voor de
medewerking!
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Nieuwe leden
Ben jij ook pas lid van de NMV, maar
nog niet officieel voorgesteld in
MarieTeam?
Stuur dan je stukje en foto’s voor
30 maart a.s. naar:

redactie@marieholmvereniging.nl
Ook als je al langer lid bent en wat
over je boot wilt schrijven, is je bijdrage
natuurlijk welkom!

Evenementen
Evenementenkalender 2007
Datum

Naam evenement

21 januari,
11 februari,
4 maart(res),
11 maart

Winterwedstrijden

Za. 10 maart

algemene leden
vergadering
Voor-Kaag

21 en 22 april
Mei
10-16 juni
Juni
26-29 juli
Juli

Lokatie

Georganiseerd
door:
Kagerplassen KWV de Kaag in
Warmond

de uitkijk
NMV
Loosdrecht
Kagerplassen KWV de Kaag in KWV de
Warmond
Kaag
Westeinder WV Schiphol
NMV

Westeinder
Zeilwedstrijden
Tocht naar Engeland Noordzee
NMV
Voorjaarsevenement Sneekermeer NMV
Rayon Friesland
Terhorne
shipmate classic
Hellevoetsluis DCYR
yacht regatta
Rondje Vlieland
Wadden
NMV

10-12 augustus Marieholm
Kampioenschap
medio
Najaarsevenement
september
Rayon IJsselmeer
29 en 30
Na-Kaag
september
winter
Winterwedstrijden
2007/2008 één
zondag in de
maand

Inschrijving Contact persoon
via
(rayonhoofd)
KWV de
Ludo Knegtel
Kaag

IJsselmeer
Edam
IJsselmeer

Bestuur NMV

NMV
NMV

Henk Veerdig
Henri Rots

DCYR
website
NMV

Henk Veerdig

NMV

NMV

Ludo Knegtel

NMV

NMV

Rob Gerritsen

Kagerplassen KWV de Kaag in NMV
Warmond
Kagerplassen KWV de Kaag in KWV de
Warmond
Kaag

Ludo Knegtel
Ludo Knegtel

Jaarverslagen 2006
Marieholmkampioenschap
Edam (11-13 aug.)
(ook voor de beginnende wedstrijdzeiler)
Vrijdagochtend omstreeks elf uur is het zover.
Het palaver net gemist, daar sta ik dan. De
M26 nog in Monnickendam, de bemanning nog
niet gearriveerd, je zou kunnen zeggen de
voorbereiding was niet perfect, maar toch. Kan
meevaren op de Wørk (bedankt Henk) en zie
tegelijkertijd hoe dat gaat met zo’n wedstrijd.
“Houd die boot in de gaten, die gaat winnen”
hoor ik over een donkerblauwe IF met een
mooi zeiltje voor. Tijdens de wedstrijd komt er
een muur van water op ons af. Even later komt

het met bakken naar beneden maar met de
geleende spullen -nooit gedacht om met
laarzen aan te zeilen, eigen zeiljack nog op de
M26- en de vers gezette koffie kan er niets
meer mis gaan. Was er maar zoveel wind.
Maar het wordt een wedstrijd in geduld. Met
een vijfde plaats wachten wij op de tweede
wedstrijd. Een donderslag maakt een einde
aan de spanning. Voor de haveningang
worden wat laatjes uitgebouwd en met behulp
van de zwengel pruttelen we even later de
jachthaven van wsv De Zeevang binnen. De
gastvrije vereniging met zijn vriendelijke
medewerkers.

MarieTeam – Winter 2006/2007 28

aansluiting. Via het Paard van Marken op weg
naar de finish. Onderweg zien we nog meer
zeilers met een Marieholm. Die zou ik één tip
willen geven: meedoen volgend jaar. Ook al
ben je geen doorgewinterde wedstrijdzeiler.
Het is een prachtig gezicht, al die Marieholms
in actie. En je treft enthousiaste zeilers, die jou
met van alles en nog wat kunnen helpen. Na
de prijsuitrijking (zie elders in dit blad) kan de
terugtocht beginnen. Voor sommigen is dat
een tocht van enkele dagen. Maar ik denk dat
iedereen met een lekker gevoel naar huis gaat.

Zaterdag
Zaterdag nieuwe kansen. Met dreigende
wolken achter ons aan varen we met zijn
drieën op ons eigen bootje naar de startlijn. De
start is misschien wel het mooiste moment van
de wedstrijd. Allemaal op zoek naar de beste
startplaats. Heel dicht bij elkaar, voortdurend
op de klok kijken. En dan… door de startlijn, de
opgedane ervaring toepassen. Het zouden drie
wedstrijden worden. Met een langzaam
toenemende wind. En volop zon, terwijl overal
donkere wolken dreigen. Het mooie van deze
wedstrijden is dat, ook al lig je in laatste
positie, je toch midden in de wedstrijd bent.
Voor en achter je Marieholms, met en zonder
spinnaker, een prachtig gezicht. Tijdens het
royale buffet ‘s avonds kan gesteld worden dat
“zien hoe het moet” nog geen winnaar van je
maakt. Maar er komt nog een kans.

Dank aan Ludo Knegtel (Evenementencommissaris), Igle Berghuis (penningmeester
en startschip FFlumaris) en Marc Fluttert
(voorzitter, uitslagen) voor de organisatie, de
mannen in de rubberboot en de overigen op
het startschip voor hun hulp.
Joop Rood
Belone.

Marieholms dobberen over de
finish tijdens de Nakaag (23 en
24 sept.)

Zondag
Zondag de langebaanwedstrijd. Dit keer met
zon én wind. Vol goede moed, met
raadgevingen van anderen en wat coördinaten
van start. Al snel zien we alleen nog bootjes
vóór ons. En ze worden alleen maar kleiner.
De rubber wedstrijdboot komt redding brengen.
De redding heet Bart. Legt geduldig uit wat hij
allemaal doet en waarom. En het helpt. Bij de
monding van de Gouwzee vinden we weer
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Het laatste evenement van het zomer
zeilseizoen 2006 was voor ons de “Nakaag” op
de Kagerplassen bij Leiden. Tijdens de
Nakaag waren 12 klassen vertegenwoordigd
waaronder
de
Marieholms.
De
weersvooruitzichten beloofden niet veel goeds
(weinig wind en regen of hagel) maar vaak
hebben de thuisblijvers ongelijk. Dus op naar
de haven en spullen aan boord want het zou
tevens de laatste overnachting aan boord
worden voor dit jaar.

Zaterdag
Bij de Kaag Sociëteit verzamelden zich in de
loop van de ochtend zeven Marieholms. Leuk
om te zien dat Bart Keijzer bemanning voor
zijn IF had geregeld bij de Asjemenou (M26

van Hans Verdel) en Hans met zijn andere
zoon voer.
De start begon voor de Marieholms om 11:30
volgens schema starten. Om van het startschip
naar de “pin end” te komen duurde ongeveer 4
minuten (de gehele startprocedure). Ongeveer
5 seconden voor het startsein werd er weer
uitgesteld en werden de Marieholms naar de
kant te dirigeren. En inderdaad, na 1 minuut
begon het lekker te waaien.

Na de lunch een nieuwe poging en dit lukt
wonder wel. Maar na lekker op weg te gaan
naar de “X-boei” verscheen er een boot met
een vlag dat de wedstrijd was afgebroken werd
(wegens winddraaiing).
De tweede start ging goed. Eindelijk stabiele
wind. In de loop van de wedstrijd werd de wind
wel steeds minder. Wij voeren met onze IFE
de Skidbladnir en probeerden te zeilen. Maar
ons vermoeden dat we aan een andere genua
toe waren werd nu nog eens pijnlijk bevestigd.
De boot was met weinig wind niet vooruit te
branden en elk vlaagje dat iets zou moeten
doen deed niets. Daarbij ging het ook nog
even regenen.
Na ongeveer 1.5 uur zeilen met op het eind
dobberen werd de baan afgekort. De wind was
echt op en we konden we naar de kant. Even
tijd om bij elkaar aan boord te kruipen en
gezamenlijk iets te drinken.

’s Avonds gingen de bemanning van de Bathys
en Skidbladnir samen een hapje eten.

Zondag
Zondag waren de vooruitzichten in eerste
instantie positief. Er stond wind (niet veel maar
toch) en het zonnetje liet zich zien. Om 11:25
werd er volgens schema gestart. Na een korte
lunch werd er om 13: 30 een tweede wedstrijd
gestart. En ja hoor, de wind begon weer af te
nemen om tenslotte helemaal weg te vallen.
Het wedstrijdcomité heeft nog geprobeerd de
wedstrijd af te korten maar ze waren net te laat
bij de boei waar dit mogelijk was. Het werd
dobberen over de finish. Enige troost dat het
droog bleef en zonnetje zich regelmatig liet
zien.

Om 17:00 uur de prijsuitreiking door Wim van ’t
Hogerhuis en de Jadan van Hella Knegtel en
bemanning pakten de gouden plak. Hun
nieuwe genua had z’n bijdrage geleverd. Het
zilver was voor de Bart Keijzer en bemanning.
Niet elk weekend is gezegend met wind en
mooi weer. Zo ook nu.
Hopelijk is er meer wind tijdens de Nakaag
2007 met meer Marieholms aan de start.
Marc Fluttert
Skidbladnir.
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Rayon Nieuws
Binnenkort bekend gemaakt…houdt de website en de volgende uitgave van de MarieTeam in de
gaten.

Uit het archief

Rondje Vlieland in juni 2006 - competitie tussen de Johanna en de Wørk
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De laatste rubriek
Van de redactie

Colofon MarieTeam

De eerste uitgave van de nieuwe redactie is
dan eindelijk een feit! Ondanks de benodigde
aanlooptijd, hebben wij met plezier aan deze
uitgave gewerkt. Hopelijk heeft ook u, na het
lange wachten, deze MarieTeam weer met
veel plezier gelezen. Wij willen iedereen die
kopij heeft aangeleverd wederom bedanken.
Want hoewel wij ons hebben aangemeld voor
de redactie om de MarieTeam niet te laten
‘zinken’, lukt dit niet zonder jullie inzending van
artikelen.

Dit is het verenigingsblad van de Nederlandse
Marieholmvereniging:
Jaargang 6/7 (2006/2007), nummer 2.

Wij kijken dan ook weer uit naar jullie verhalen,
verslagen en foto’s voor het voorjaarsnummer.
De uiterste inleverdatum voor kopij is:
31 maart 2007!

Nederlandse Marieholm Vereniging
KvK-nummer 30169764
Postbanknummer 5218463, t.n.v. Nederlandse
Marieholmvereniging Delft
Telefoon: 071-5217355
Email: redactie@marieholmvereniging.nl
Correspondentieadres:
Westeinde 12, 2275 AD Voorburg
http://www.marieholmvereniging.nl

De redactie:
Albert van der Sanden, Annemarie Stam en
Michiel Veldkamp
redactie@marieholmvereniging.nl
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