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Van de Voorzitter 

Beste Marieholmers, 
 
Ik was 17 november 2007 bij de WV de 
Braasem om een cursus wedstrijdorganisatie 
te volgen. Het was schitterend weer met een 
mooi windje. Enkele boten gleden door het 
bijna lege water en ik kreeg meteen zin om te 
zeilen. Geen spijt dat ook onze boot in het 
water blijft liggen. Kan ik bij mooi weer op een 
vrije dag nog lekker varen en meedoen met de 
winterwedstrijden op de Kaag.  
Maar voor de meeste zeilers is het 
vaarseizoen 2007 afgelopen. Tijd voor de 
terugblik op het afgelopen jaar. 
 
De vereniging kwam aan het eind van dit 
seizoen in relatief zwaar weer terecht. In juni 
kondigden Nico en Paul (beiden oprichters van 
deze vereniging) aan te willen stoppen om 
persoonlijke redenen. Tot zover geen 
probleem en dit moet kunnen. De ziekte en het 
plotselinge overlijden van Nico Bijvoet kwamen 
echter als een onderslag bij heldere hemel. 
Iedereen die hem kende was geschokt. 
Daarover meer in deze Marieteam. 
Het bestuur bestaat straks uit drie man en dat 
is echt te weinig. Lees de oproep 
“bestuursleden gezocht” en denk er serieus 
over na. Meld je aan als je iets kunt betekenen 
voor deze vereniging. 
 
Ook het werkelijke weer (temperatuur en wind) 
was het afgelopen jaar vreemd. April begon 
veel te warm en daarna ging het mis. Te koud 
voor de tijd van het jaar.  
En ook de wind was onvoorspelbaar. Veel 
weekenden hadden te weinig wind tot bijna 
windstil. En als er wind was blies deze stevig. 
Tijdens mijn eigen vakantie in Zeeland (incl. 
DCYR in Hellevoetsluis) was de wind 
behoorlijk stevig tot soms teveel. Lekker 
scheuren over het water en het was meteen 
een goede materiaaltest. Helaas hebben we 
maar één avond lekker buiten gezeten. De rest 
van de avonden waren te koud of te nat.  
Gelukkig waren de weergoden ons tijdens het 
Marieholm evenement in Edam redelijk gunstig 
gezind (het bleef droog!). Maar de zondag ging 
de wind er weer helemaal uit en moest de 
lange afstandswedstrijd worden afgekort. 
 

De Marieteam loopt nu lekker en na een 
wisseling (bedankt Annemarie Stam voor de 
inzet en welkom Fer Bolweg) is de redactie 
nog in rustig vaarwater.  
Even op een rijtje hoe de overige 
evenementen zijn verlopen. Rondje Vlieland 
en het evenement op het IJsselmeer (beiden 
een toertocht) werden door gebrek aan 
deelnemers afgeblazen. Jammer want dit is 
toch weer eens iets anders dan een wedstrijd. 
Misschien dat het onbestendige weer roet in 
het eten heeft gegooid. Of was de tocht naar 
Engeland een concurrent voor deze 
evenementen? En Engeland ging helaas niet 
door vanwege de zeemist (in september 
gingen gelukkig alsnog twee boten).  
In Zeeland en Friesland is het stil. Genoeg 
Marieholms daar zou ik denken. Zijn daar geen 
evenementen waar de Marieholms bij kunnen 
aanhaken?  
De overige evenementen (de Westeinder 
samen met de volksboten en Voor- & Nakaag) 
werden redelijke bezocht maar ook dit kan 
beter.  
Een suggestie voor een goed voornemen voor 
het komende seizoen 2008! Pak je agenda en 
kijk naar de evenementenkalender in deze 
Marieteam. Geen evenement zonder 
deelnemers. 
 
Rest mij jullie goede feestdagen te wensen 
met goede voornemens voor het nieuwe jaar. 
Nieuw jaar met nieuwe kansen. 
 
Marc Fluttert 
Voorzitter NMV 
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Boot en Vereniging

Geen vereniging zonder 
bestuursleden.  
Dringend gezocht: nieuwe bestuursleden!!! 
 
Zoals iedereen heeft kunnen lezen op de 
website van de NMV en de Volkskrant van 3 
november 2007 heeft de vereniging en het 
bestuur van de Nederlandse Marieholm 
Vereniging een betrokken lid verloren. Nico gaf 
in mei dit jaar al aan weinig energie te hebben 
en te willen stoppen als bestuurslid. 
Daarnaast heeft Paul aangegeven dat hij 
eigenlijk geen tijd meer heeft om zijn 
bestuurstaken (secretariaat en 
ledenadministratie) naar behoren te kunnen 
uitvoeren; na zeven jaar inzet kunnen privé 
situaties veranderen en komen prioriteiten 
anders te liggen. 
 
Dit betekent dat er nog drie bestuursleden 
overblijven. Het dagelijks bestuur (voorzitter, 
secretaris en penningmeester) kan hiermee 
gewoon in tact blijven omdat het secretariaat 
zal worden overgenomen door Ludo Knegtel, 
momenteel bestuurslid evenementen. Om 
echter alle bestuurstaken op de schouders van 
drie personen te laten rusten, is niet 
acceptabel. 
 
De sfeer binnen het bestuur is informeel en 
goed en dat willen we graag zo houden. Het is 

immers vrije tijd die mensen investeren en het 
moet wel leuk blijven. 
Er zijn dus acuut twee nieuwe vacatures 
ontstaan:  

− bestuurslid evenementen 

− bestuurslid techniek. 
 
Heb je tijd om vijf keer per jaar een avondje de 
bestuurlijke zaken te bespreken? Heb je iets 
met techniek van de Marieholm of vind je het 
leuk om evenementen te organiseren (of te 
organiseren waarbij de Marieholms aanhaken 
bij bestaande evenementen)? Laat het in beide 
gevallen weten. 
Ook als je geen affiniteit hebt met besturen 
maar wel met websites, ICT-techniek of 
redactiewerk, ben je van harte welkom. De 
commissie (boot)techniek en commissie 
website heeft nog behoefte aan actieve leden. 
 
Voor vrijblijvende informatie kun je altijd 
contact opnemen met Marc Fluttert (voorzitter), 
Paul Brandt (secretaris) of één van de andere 
bestuursleden (zie website). Hoe je de taak 
inricht en hoeveel tijd je eraan besteedt, beslis 
je zelf in overleg met de overige 
bestuursleden. Het blijft tenslotte 
vrijwilligerswerk. 
 
Schroom niet en meld je aan. We hebben als 
vereniging een bestuur hard nodig!!! 
 

 

 
 

 

 

 

Gezocht:  Marieholmzeilers in 
gebied Hollandse plassen en 
Zeeland. 
Wij streven ernaar om in 2008 NMV evenementen 
in heel Nederland te organiseren. Daar hebben we 
echter wel versterking van de 
evenementencommissie voor nodig... (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.  
Voor de taken van een rayonhoofd kun je kijken 
op de NMV website onder “Organisatie, 
Rayonhoofden”.  
 
We hopen op nog meer enthousiaste reacties! 

www.marieholmvereniging.nl 

 
Password voor het exclusieve ledendeel 
van de NMV website: 
 
Gebruikersnaam   = NMVlid 
Password   = 4members 
(Let op: hoofd- en kleine letters exact overnemen)
 
Password voor het exclusieve ledendeel van de 
Zweedse IF website www.IFboat.com: 
 
kies Förbund / Medlemssida  
Password  = akterStag 

(check de NMV website voor evt. wijzigingen) 
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In memoriam Nico Bijvoet 
1957 - 2007 
 
Onverwacht kwam het bericht dat Nico Bijvoet 
na een kort en heftig ziekbed op dinsdag 30 
oktober 2007 is overleden. 
 
 

 
 
 
Nico was medeoprichter en bestuurslid van de 
Nederlandse Marieholm Vereniging. Hij heeft 5 
jaar lang de functie van penningmeester 
vervuld. Daarna werd hij medebestuurder met 
de portefeuille techniek. Nico was van beroep 
architect en zijn gevoel voor schoonheid was 
niet alleen beroepsmatig. Ook de mooie 
klassieke lijnen en de zeileigenschappen van 
de Marieholm trokken hem aan. Daarnaast 
was hij geïnteresseerd in zeil en 
scheepstechniek. 
 
Samen met zijn zwager Frank was hij bezig 
met de renovatie van de ooit gezonken "Mooie 
Marie".  
Helaas zal hij er niet meer van kunnen 
genieten. 
 
Nico, we zullen je inbreng als bestuurslid en je 
prettige kalme persoonlijkheid als zeiler en 
mens missen. 
 
Het bestuur van de NMV 
 
 
 
 

Nico is een van de medeoprichters van de 
NMV geweest. Samen met Paul en een aantal 
andere enthousiaste Marieholmzeilers hebben 
we onze vereniging vorm gegeven. Vanaf het 
begin was Nico onze penningmeester. Ook 
was hij verantwoordelijk voor de technische 
commissie. Mede dankzij zijn bevlogenheid en 
perfectionisme is de NMV zo'n succesvolle 
vereniging geworden. Nico was een bijzondere 
ontmoeting in mijn leven. Het was dan ook een 
hele eer om samen met hem onze 
kwajongensdroom te hebben mogen 
verwezenlijken. Vaarwel Nico. 
 
Frank Jurgens (Voorzitter NMV 2001-2006) 
 

 

 
Betrouwbaar, onafhankelijk, kalm en 
bedachtzaam. Op afstand, maar altijd 
beschikbaar. Bescheiden en dus maar al te 
makkelijk onderschat. Nico: Hartelijk dank voor 
je steun en vriendschap de afgelopen 7 jaren, 
binnen en buiten de vereniging. 
 
Paul Brandt (Secretaris NMV) 
 

 

 
Ruim 5 jaar hebben we ons beziggehouden 
met  het technisch wel en wee van onze boten.  
Soms hoorden we maanden niets van elkaar, 
maar opeens was er dan weer intensief mail- 
of telefoonverkeer waarin we onze kennis en 
inzichten in de eigenaardigheden van de 
Marieholms aan elkaar toetsten en uitdiepten. 
Dat hij een IF zeilde en ik een M26, kwam 
daarbij goed uit. Met Nico’s gedegen 
technische achtergrond leek elk probleem 
ontleedbaar en op te lossen. Ook ’s avonds 
laat of in het weekend. Nico was altijd 
geïnteresseerd. En bereid tot een heldere 
analyse. De verschillende artikelen in ons 
clubblad getuigen daarvan.  
 
Nico was een uiterst plezierige kerel in de 
omgang en erg enthousiasmerend bij het werk 
voor de NMV. Ik zal hem zeer missen.  
 
Ferdinand Postma (Technische commissie) 
 

 

 
Soms wil je wel eens de diepte in en dan gaat 
het niet alleen om kennis, maar ook om inzicht 
in de wetmatigheden daarachter. Dat was Nico 
op zijn best. So long, Nico 
 
Redactie MarieTeam 
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Contributie NMV wordt 
verhoogd met korting!? 
 
Een vereniging int contributie om te investeren 
in algemene middelen (Marieteam, NMV 
vlaggen etc.) en om initiatieven door leden te 
ondersteunen zodat een maximaal resultaat 
van de activiteit kan worden bereikt. 
Daarnaast mag een vereniging een kleine 
reserve aanhouden om mindere tijden door te 
komen maar het is zeker niet de bedoeling dat 
er “bankje wordt gespeeld”. Een vereniging 
heeft immers geen winst oogmerk als doel. 
De contributie van de NMV staat al weer jaren 
op € 25,-- per jaar. Om bovengenoemde 
redenen is een verhoging van de contributie op 
dit moment ook niet nodig. 
 
De activiteiten van de bestuurders van de NMV 
worden op vrijwillige basis in eigen vrije tijd 
uitgeoefend zonder vergoeding (behalve een 
aantal werkelijk gemaakte kosten). En dat is 
prima. Maar hier begint de schoen te wringen. 
  
De vrije tijd van de penningmeester wordt 
oneigenlijk belast door een categorie “trage” 
betalers”. Een deel van de leden betaalt 
slechts dan na herhaalde herinneringen cq. 

verzoeken. Leden zijn verhuisd of hebben een 
ander emailadres en geven dat niet door etc, 
Dit kost de penningmeester energie en veel tijd 
in brieven schrijven en bellen om de contributie 
alsnog geïnd te krijgen. Dit kan niet de 
bedoeling zijn.  
Het probleem is in de ALV van 2007 
aangekaart en met instemming van de 
vergadering zijn we tot de volgende oplossing 
gekomen om dit probleem op te verhelpen. 
 
Met ingang van 2008 wordt de contributie 
verhoogd tot € 30,-- per jaar. Leden die een 
automatische machtiging afgeven krijgen € 5,-- 
korting (en betalen dus effectief € 25,--).  
Dit heeft de volgende voordelen: 
- Belangrijk: het scheelt de penningmeester 

veel tijd en energie. 
- Het bestand van leden wordt actueler 

(gegevens zullen beter kloppen). 
- We weten beter wat de stand van zaken is 

(financieel gezien). 
Op de vergadering is afgesproken dat het 
voornemen van deze verhoging eerst onder de 
leden moet worden verspreid voordat de ALV 
de contributie daadwerkelijk kan verhogen. We 
hopen op begrip en een positieve respons van 
de leden voor deze maatregel.  
 
Tot de ALV in 2008.

Algemene leden vergadering 2008 
(incl. lezing zeilmaker) 
 
Zaterdag 8 Maart 
De Uitkijk, Loosdrechte dijk, Loosdrecht 
 
De ALV wordt voorafgegaan door een lezing 
door een zeilmaker over (je raad het al) 
zeilen. 
 
De ruimte in Loosdrecht is beperkt en in 
geval van meer belangstelling dan verwacht 
moeten we wellicht uitkijken naar een 
andere locatie cq. mogelijkheden. 
 
Een voorinschrijving is dan handig om de 
belangstelling te peilen. Je krijgt hierover 
nog nader bericht … 
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Waar liggen de leden… 
 

 
 
Met een klein beetje programmeerkennis, en de 
hulp van een internetdienst die plaatsnamen 
omzet in coördinaten is het niet al te moeilijk om 
vanuit de ledenlijst een grafisch overzicht te 
maken van de ligplaatsen van de leden (ervan 
uitgaande dat de ligplaatsen in het 
ledenbestand up-to-date zijn). 
 
Het cijfer in elk symbooltje geeft het aantal NMV 
boten per locatie. In Google Earth kunnen de 
‘placemark’ bestanden eenvoudig getoond 
worden. 
 
Een gedetailleerdere versie zal op de NMV 
website te geplaatst worden, update uw ligplaats 
of email een gedetailleerde ‘placemark’ (zie 
vorige MarieTeam) naar de redactie   

voor de liefhebbers: 
inhoud van een placemark bestand (.kml) 
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Boot en Verhaal 

Oversteek Engeland NMV 
za. 8 – vr. 14 september 2007 
 
“Het plan is om in juni 2007 de oversteek naar 
Engeland te maken.” Zo kondigt Henk Veerdig 
de tocht aan in MarieTeam najaar 2006 

 

Voorbereiding 

Op zaterdagavond 20 januari zit de huiskamer 
bij Henk Veerdig in Alkmaar lekker vol met 19 
enthousiastelingen; 12 Marieholms staan op 
de lijst. De warme soep en het wijntje maken 
de tongen los. Ervaringen worden gedeeld 
tussen de wel en niet zeezeilers, vragen van 
een ieder geïnventariseerd. Kaarten, 
veiligheid, communicatie, boeken, boot- en 
bemanningseisen, het passeert allemaal onder 
deskundig voorzitterschap van Henk de revue. 
Er is nog een hoop te doen de komende 
maanden, dat is duidelijk! Mijmerend over 
zeeziekte, mist en Pin Mill keren we 
huiswaarts. Er volgen informatiemails en 
interessante sites. Ferdinand Postma en 
Romke Woudstra hebben op de Hiswa hele 
discussies over radar dan wel AIS, het wordt 
geen van beide!  
Op 21 april, de tweede bijeenkomst weer bij de 
gastvrije familie Veerdig, nu met salades en 
brood!. Er zijn afvallers, maar ook 
nieuwelingen, de vloot bestaat nog uit 8 a 9 
boten (M26-ers en één IF). De stand van 
zaken van de bootvoorbereiding wordt 
nagegaan en het is duidelijk dat ook als je niet 
mee zou gaan deze actie tot nuttig onderhoud 
heeft geleid: van installeren van trekstangen, 
onderwantputtingen, veiligheidsartikelen tot 
haakjes om alles zeevast te zetten! De kaarten 
worden nog eens goed bekeken en we blijven 
bij vertrek op 9 juni uit IJmuiden met als doel 
Harwich en de river Orwell en dan na een paar 
dagen, afhankelijk van de wind, weer terug te 
zeilen naar IJmuiden of Den Helder. Het begint 
te kriebelen... 

Zaterdag 9 juni, Marina IJmuiden 

Vanuit Den Helder, via het Noordzeekanaal en 
vanuit Hoek van Holland heeft men de Marina 
weten te vinden: in de vooravond liggen een 
zestal M26-ers heel rustig (erg rustig!), netjes 
naast elkaar. Ze steken behoorlijk diep-
reddingsvlot, rubbervlot, proviand- geen 
wedstrijd deze keer. De Alacrity is nog op tijd 
maar laat: 3 uur in de vluchthaven van Hoek 
van Holland liggen wachten tot de mist optrekt 
betekent 4 uur later dan gepland in IJmuiden, 
ondanks het motorsailen. 
Om 20:00 uur palaver. We geven allemaal ons 
commentaar op de meteovooruitzichten: 
weinig of geen wind en mist langs de Engelse 
kust, wellicht ook op volle zee en dat blijft nog 
even zo. Na wat heen en weer gepraat 
constateren we dat het eigenlijk geen zin heeft 
om op de motor de oversteek te maken en het 
bovendien nog onveilig is ook met die mist. De 
vooruitzichten lijken de komende dagen ook 
niet echt te veranderen. Ook de optie langs de 
kust naar het zuiden af te zakken en vandaar 
over een paar dagen naar Ramsgate over te 
steken lijkt niet realistisch: zonder wind schiet 
je niet op, het kost tijd en je moet tenslotte ook 
nog terug. We zijn bedroefd met z’n allen, 
vakantie opgenomen, alles klaar, we hebben 
ons er op in gesteld en nu dit! Niet eens een 
storm die ons tegen houdt maar het 
tegendeel... 
 

 
Zes Marieholms in de Marina IJmuiden 
 
We nemen nog maar een pilsje en zien 
morgen wel verder. Henk stelt alvast 9 
september voor en heeft ook voor 23 juli nog 
plannen. Op dit moment worden we daar niet 
enthousiast van. 
Zondagmorgen bekijken we elkaars huisvlijt: 
spatzeiltjes en jonen. Dan vertrekken we in 
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drie windrichtingen: op de motor het 
Noordzeekanaal op en dan door naar de Kaag, 
met wat NW wind naar Den Helder en later 
toch lekker zeilen op het IJsselmeer en richting 
Scheveningen (na een uur verder op de 
motor), volgende dag Roompot ( mistig en 
weer veel motor) en enkele dagen op de Delta 
ronddobberen. Waar zit die wind  
Op de Noordzee en voor de Engelse kust blijkt 
achteraf inderdaad weinig tot geen wind en 
mist te zijn geweest. In juli gaat Henk zijn plan 
weer de mist in nu vanwege veel te harde 
wind, er zijn dan ook weinig liefhebbers die 
zich melden. 

Op weg naar 9 september. 

Niet veel Marieholms melden zich aan. Edam 
zit erop en de vakantie is veelal opgesoupeerd. 
We zijn nu nog met de WØRK (Henk en 
Ferdinand) en de Alacrity (Romke en Rita) met 
ligplaatsen Enkhuizen resp. Rhoon over. 
Ferdinand en Romke buigen zich via diverse 
weersites op het internet over de weerkaarten: 
het lijkt dat de slechte zomer er nog wat van 
gaat maken de komende week: stabiel weer 
met een windje uit het Noorden of 
Noordoosten en later weer naar het westen 
krimpend. Gaan we een dag eerder gelet op 
het weer? Ferdinand zit nog met een 
zomergriepje. Hoe komt de Alacrity met die 
wind in IJmuiden? Zullen we elkaar op de 
Noordzee ontmoeten? Alle opties passeren de 
revue. Uiteindelijk houden we het op IJmuiden, 
vertrek zaterdagavond. 
Het rustige weer blijkt vrijdag 7 september 
helemaal niet rustig te zijn, om IJmuiden te 
bereiken lijkt zaterdag een betere optie. Henk 
Veerdig vertrekt zaterdagmorgen vanuit 
Enkhuizen en de herstellende Ferdinand 
Postma zal in Amsterdam bij hem aan boord 
komen. 

Zaterdag: palaver 20:00 

Om 7:50 motoren Rita en Romke Woudstra 
met de Alacrity op de ebstroom uit de haven 
van Rhoon, via Oude Maas en Waterweg naar 
de pieren van Hoek van Holland. We hebben 
genoeg tijd om wakker te worden en te 
ontbijten. Na 18,5 mijl kunnen we om 10.30 net 
voorbij de Noorderpier van Hoek van Holland 
het zeil hijsen. De vloedstroom kunnen we 
over een dik uur oppikken, met de WNW wind 
lukt het toch aardig, de golven uit het NW 
staan – na windkracht 5 – gisteren nog aardig 
door. Vanaf Scheveningen komt de gang er 
lekker in. We komen op deze manier in de loop 
van de middag in IJmuiden aan. Als Henk belt 
dat hij op het Markermeer al lekker opschiet, 
kunnen we dat ook melden. 

Toch gaat het weer anders: de wind neemt wat 
toe maar ruimt helaas ook wat. We maken wat 
slagen de zee op, voor Noordwijk gaat de 
motor er toch maar bij aan. Onze planning 
loopt zo wat uit, maar motorsailend zitten we 
toch om 18:00 uur tussen de pieren van 
IJmuiden. Een half uurtje later mogen we 
vanwege de Natte Hiswa in de volle Marina, 
toch in een hoekje een paar uur rustig liggen. 
Rita zorgt voor een stevige warme hap en 
komt zelf ook weer bij (dat tegen de golven 
opboksen is niet alles). 
Henk meldt dat de WØRK in de sluis van 
IJmuiden ligt, ze komen er aan! Dus wordt er 
snel koffie gezet! 
Om 20:00 uur houden we palaver aan boord: 
meteo - wind blijft met 4 in de Noordhoek, 
communicatie - ieder uur via de marifoon 
melden, kompaskoers 255° na de 
zogenaamde TTS route (scheepvaartroute) 
wat westelijker aanhouden en waarschijnlijk 
met de wind mee krimpen. We zouden dan 
met de vloed Harwich kunnen binnen lopen. 
Kortom: goede en heldere afspraken. 

Zaterdag: vertrek 20:50 

Nog met licht verlaten we de Marina en hijsen 
zeil, met windkracht 4 zeilen we de pieren uit, 
het wordt gelijk donker, maar Nederland geeft 
licht genoeg – een vuurzee achter ons – Met 
een kompaskoers van 255° liggen we lekker 
op de golven: 5.4 knopen door het water en 
5.8 over de grond. 
De wind neemt wat toe en blijft rond de 20 
knopen doorstaan, we lopen nu 6.2 over de 
grond. 
Aan stuurboord baden veel geankerde grote 
schepen in een zee van licht. Ver weg in het 
westen zien we licht: straks blijkt dat een 
boorplatform te zijn. Het blijft bewolkt, nog 
geen sterren. Ferdinand op de Wørk en Rita 
op de Alacrity gaan wat slapen. 

Zondag: reven! 

Na middernacht neemt de wind nog wat toe. 
Op de Alacrity zijn we blij dat we de fok in 
plaats van de genua gezet hebben. De golven 
nemen ook flink toe. Rita komt uit de kajuit 
want van slapen komt zo niets. We zetten een 
rif. Er komt nogal wat water over dek. Het 
driekleurenlicht van de Alacrity valt uit, we 
gaan verder op het ankerlicht en blijven dicht 
achter de WØRK varen. 
Er verschijnen sterren en met een dikke 
windkracht 6 zetten we een tweede rif. Romke 
raakt op het voordek het snoer van het 
ankerlicht dus dat valt ook uit. Nu maar op de 
boordlichten verder. 
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Alacrity achter een golf 
 
Het boorplatform (Rijnveld) passeren we op 
afstand (wat een licht); aan bakboord passeren 
tegenliggers: een zeiljacht doemt uit het 
donker op en vervolgens een vrachtschip. We 
zijn hier niet alleen maar de sterren zitten weer 
achter de wolken. Van tijd tot tijd hebben we 
onderling marifooncontact, het gaat eigenlijk 
ondanks de wind erg goed: we liggen goed op 
de golf en met het tweede rif zijn we ook de 
druk op het roer kwijt. Eigenlijk hebben we ook 
geen slaap, regelmatig wat eten en drinken 
helpt (geen koffie was het advies, daar houden 
we ons aan) en ieder uur de coördinaten op de 
kaart plotten. We schieten lekker op. We varen 
nu een kompaskoers van 260° en hebben er 
nu een dikke 60 mijl opzitten. Het wordt wat 
lichter, het loopt tegen zevenen en de wind lijkt 
ook iets af te nemen, de golven nog niet. 
Het lukt Rita om een ontbijt klaar te maken: 
leve de krentenmik en bolletjes! Ook Henk 
zorgt op de WØRK voor de inwendige mens. 
We zien een paar grote containerschepen, die 
vanuit het Noorden koers zetten naar de 
scheepvaartroute die bij de Noordhinder 
begint. 

Afnemende wind? 

Om 10:07 op 52.05.6N 2.43E komen we na 
79,5 mijl aan de grote scheepvaartroute, ver 
weg zien we schepen, met een kompaskoers 
van 270° steken we die over. Nog steeds hoge 
golven (3-4 meter). We hebben de afgelopen 
uren een prachtig gezicht op elkaars boten 
gehad, dan weer op de golf en dan weer in een 
dal de is de ander bijna niet meer te zien. Zo’n 
Marieholm klieft er toch maar mooi op los. 
Fantastisch! De wind zwakt toch af en de zon 
laat zich zien. Er kan een rif uit, we varen nu 
koers 268°. Er vliegt een Jan van Gent achter 
ons. 
Rond 14:00 uur (90.2 mijl) kan het laatste rif er 
ook uit en door de ebstroom worden we 
meegenomen naar het Noorden (voor de 
Engelse kust loopt deze omgekeerd tov de 
Nederlandse kust!) en met de weinige wind 
valt eigenlijk alleen koers 280° te varen. De 
WØRK loopt nu uit: een genua doet het nu 
beter dan een fok. Op deze manier nadert ons 
waypoint de N.Shipwashboei niet. Om 15:30 
zit Romke de motor er bij aan. Een half uur 
later houdt die er mee op. De dieselfilter blijkt 
te lekken, dat is vreemd want het zit er al 
geruime tijd in en sindsdien zijn er toch heel 
wat motoruren gemaakt. Gelukkig is er een 
nieuwe filter aan boord. Op een rustige zee 



 

MarieTeam – Najaar 2007 9 

kan je dat wel even vervangen, maar het blijft 
langs de ring lekken. 
De WØRK wordt opgeroepen en keert terug, 
we bevestigen een sleeplijn, maar dat slepen 
schiet niet op: 2 mijl over de grond en we 
moeten nog een kleine 30 mijl! Het lukt Romke 
toch de ring er goed in te krijgen en het 
dieselfilter kan weer gebruikt. We gaan weer 
verder op de motor. Op de Alacrity maakt Rita 
een rijstmaal klaar, dat wel erg pittig of zeg 
maar rustig zout is. De thee smaakte eigenlijk 
ook al niet. We hadden toch de watertank 
onlangs nog met leidingwater gevuld. 
 

 
Alacrity op de golf 

Noord Shipwashboei 

Rond zeven uur neemt de wind weer toe, zoals 
de shipping forecast van de BBC (198m) al 
voorspeld had en hij is nu inderdaad 
gekrompen en de vloedstroom begint ook te 
lopen. Een zeekoet fladdert door het water. We 
zien nu de Engelse kust. Om 19:50 passeren 
we de N.Shipwashboei, de Stena Line gaat 
met een grote boog om ons heen. We zeilen 
nu heerlijk aan de wind richting de Platters bij 
Harwich. De scheepvaart houden we aan 
bakboord. Alhoewel de Engelse tijd een uur 
vroeger is, begint het toch donker te worden. 
De wind neemt na negenen weer af en we 
steken de vaargeul naar de Innerridgeboei 
haaks over op grootzeil en motor. Nu verder 
langs de zuidkant langs de bakboordboeien 
naar Harwich. Het is hier opletten zo net buiten 
de vaargeul: veel lichten, ondieptes en jachten 
aan moorings. 
Bij Harwich steken we de Stour over, raken 
bijna een voor ankerliggend oud lichtschip en 
koersen op het sluisje van Shotley Marina aan 
de Noordkant af, de sluiswachter loodst ons 
met een zoeklicht binnen. Om 23:00 liggen we 
na 134 mijl vast in de Shotley Marina. Een 
borreltje, een heerlijke douche en we duiken 
de kooi in. Voorlopig liggen we op één oor! En 
we zijn best trots op ons zelf. 

Maandagmorgen: Shoreham en 
Woolverstone 

Er wordt uitgeslapen, slaperig ontbeten, 
gedoucht, het gastlandvlaggetje gehesen en 
dan is er koffie en de evaluatie! 
We vinden, dat de voorbereiding en de 
afspraken hun nut bewezen hebben, het in 
konvooi varen een nieuwe en leuke belevenis 
is, schitterend om elkaar ’s nachts en op de 
golven te zien zeilen! De aankomst voor 
Harwich hadden we nauwkeuriger moeten 
doen, de slaap zal daar ook wel een rol in 
gespeeld hebben. Kortom we voelen ons 
heerlijk. Maar eens havengeld gaan betalen: 
£16 dat valt niet mee en ponden zijn toch al 
duur ...Maar je geeft ze uit als euro’s. We 
nemen de nieuwste kaartjes van de River 
Deben en de River Ore mee, elk jaar 
veranderen de zandbanken bij de ingang. We 
wandelen naar het dorpje Shoreham Gate, 
halen wat boodschappen (Engelse thee en 
cider). Om nog wat bij te komen lijkt het een 
goed idee de benen wat te strekken. Via een 
public footpath en daarna een steile oever 
dalen we af dwars door de struiken naar de 
noordoever van de Stour – het is eb, mooi 
gezicht op de rivier en lekkere bramen. Straks 
komt de vloed weer op, wat zullen we doen? 
Het is prachtig weer en een rustig windje. 
Verder met de boot? 
 

 
Blackberry’s 
 
Om 17:00 verlaten we Shotley Marina via het 
prachtige sluisje (binnenwanden bewegen 
mee) en kruisen de River Orwell op. We zijn 
echt niet de enige die hier zeilt en aan de vele 
moorings liggen heel wat jachten afgemeerd 
(veelal zonder bemanning), ook Marieholms!! 
Om 20:30 weer vast in Woolverstone Marina, 
het wordt net donker. Maar bij ons aan de 
steiger ligt een prachtige houten Hillyard uit de 
30-er jaren, de twee Engelsen aan boord 
vertellen honderd uit over de restauratie en de 
stichting die eigenaar is. Ze zijn trots en dat 
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mag ook best. Het wordt best fris, dus koken 
en eten in de kajuit en dan weer stappen .... 

Pin Mill 

Langs de oever van de Orwell moet je naar die 
pub kunnen wandelen in een 20 minuten. In 
het donker vinden we het pad niet direct, dus 
gaan we kris kras door de velden, op gevoel. 
Na een mooi kerkje en een groot landgoed ( 
Henk ontdekt de volgende dag dat er een 
meisjeskostschool in gevestigd is, 
Woolverstone Hall), komen we via wat paadjes 
toch nog in de pub. We hebben wel een pint 
verdiend. Om 24:00 uur (elf uur in Engeland) 
laatste ronde. Daarna vinden we het goede 
pad langs de oever, maar het is pik donker: 
een boomtak neemt het hoofd van Ferdinand 
te pakken en Rita wordt door een boomwortel 
gegrepen. Toch zijn we vlot op de boten terug 
en te kooi.  

Dinsdag: River Orwell 

Er wordt uitgeslapen, we hebben nog wat in te 
halen, het wordt een rustige ochtend. Alhoewel 
… Er blijkt toch echt zout water uit de tank te 
komen. Hoe kan dat in hemelsnaam er in 
komen? De deksel zit dicht, bovendien hebben 
we geen lekkage. Ferdinand wijst op de 
luchtinlaat bij de boeg aan bakboord. Het zal 
toch niet waar zijn ...De ontluchting van de 
watertank op de Alacrity wordt losgekoppeld, 
want die komt naar buiten aan bakboord en 
over die boeg hebben we vele uren door de 
golven gekliefd, ja en dan krijg je kennelijk zout 
water in de tank Dat moet met zoet water op 
Haringvliet en IJsselmeer al die jaren dat we 
de boot hebben ook wel eens gebeurd zijn. En 
nooit ziek geworden!. De slang van de 
luchtinlaat wordt onderdeks vastgezet en het 
buisje naar de boeg dichtgemaakt met kurk en 
tape. Rita heeft inmiddels een nieuwe ring voor 
de dieselfilter bemachtigd en de havenmeester 
is bereid om de windmeter boven aan de mast 
weer goed vast te zetten. De Engelsen zijn 
zeer behulpzaam met hijskraan en 
bootsmansstoeltje en doen dat ook nog voor 
weinig geld. De aluminiumpopnagel was 
gebroken, die van staal had het gehouden. Tip 
van Ferdinand: gebruik geen popnagels van 
aluminium of staal maar maar Monel een 
speciale legering, die professioneel in de 
watersport gebruikt wordt, wel altijd isolerende 
pasta gebruiken om electrolyse te voorkomen. 
Om 15:00 uur zakken we zeilend en met hulp 
van de ebstroom de Orwell weer af. Ferdinand 
neemt op de Alacrity met Rita de fijne kneepjes 
van het trimmen nog eens door. Rond 16.30 
leggen we vast aan halfpennypier in Harwich 
en gaan boodschappen doen. Dat is nog een 

knap eind lopen en nergens een leuke pub in 
de buurt voor een pubmeal. Bij terugkomst 
doet de havenmeester ons een aantrekkelijk 
voorstel om er die nacht te blijven liggen (ipv 
Shortley Marina aan de overkant). We 
accepteren dat gretig. En er wordt een 
gezamenlijk maal bereid. De kip en de wijn 
gaan er gretig in. 
Van de havenmeester hebben we de 
weersvooruitzichten voor de Engelse kust. We 
bellen met Nederland; hoe zijn de 
vooruitzichten daar? Donderdag terug lijkt dan 
de beste optie, kan Henk ook nog voor het 
weekend thuis zijn. Morgenochtend wordt het 
springvloed, maar de steigers bewegen mee 
en het is heerlijk rustig weer. De lange termijn 
voorspelling klopt toch aardig. 
 

 
Alacrity op de River Orwell 
 

Woensdag: tocht langs de kust 
We klussen wat aan boord: top en ankerlicht 
op de Alacrity vragen aandacht, dat lijkt 
Ferdinand wel een leuk klusje: van twee 
stekkertjes een nieuwe maken! Maar om 13:00 
uur vertrekken we toch met zon en een NO 
windje uit Harwich en steken weer bij de 
Innerridgeboei en de Platters de geul over (de 
Norfolkline geven we voorrang) en dicht onder 
de kust zeilen we naar het Noorden. De rivier 
de Deben kunnen we niet op, want die loopt 
juist leeg met de eb en er zijn daar ondieptes, 
we zijn gewaarschuwd. 
Langs Orfold Castle, vlak langs de rood-witte 
vuurtoren van Orfold en de kerncentrale van 
Southwold gaat het verder. Ook bij Southwold 
kunnen we met de eb niet binnen lopen. We 
kunnen Henk overtuigen dat 60 cm echt te 
weinig is, pas om elf uur vanavond is het 
vloed! Jammer, om te scharrelen langs de 
Engelse oostkust heb je echt meer tijd nodig, 
je moet veelal op de vloed naar binnen en naar 
buiten. We schieten al lekker op naar 
Lowestoft en daar kan je eigenlijk altijd naar 
binnen. De wind neemt af de motor gaat erbij 
aan en we hebben een pracht gezicht op de 
kust die langzaam in de avondnevel wegzakt. 
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Nog net met licht en juist bij het begin van de 
vloed lopen we met een lekker vaartje om 
20.20 (19.20 locaal) na 40 mijl de Haven van 
Lowestoft binnen. Prima planning, aan boord 
hebben we al een warme hap genuttigd, dus 
we kunnen zo de pub in. 
Het clubhuis van de Royal Norfolk & Suffolk 
Yachtclub is een plaatje. Je mag er 
tegenwoordig zonder stropdas naar binnen, 
dus die blijft op de boot. Het bier en de cider 
smaken uitstekend, we laten ons de Latijnse 
tekst op de rood koperen spoelbak op het 
herentoilet door het dienstertje uitleggen. O, ja 
de tekst, uh , ga zelf maar eens kijken zou ik je 
aanraden! We vermaken ons hier prima. 
Het gratis internet is behulpzaam om de 
weersvoorspellingen te bestuderen. Morgen 
oversteken is het beste, want vrijdag gaat het 
aan de Nederlandse kust weer behoorlijk te 
keer. Vroeg weg heeft geen zin: de 
vloedstroom zet ons sterk naar het zuiden en 
wind zal er nog niet zijn. 
Een avondwandeling in Lowestoft kan er dus 
wel af: de stad is grotendeels vernieuwd en 
niet echt mooi meer. De veranderingen rond 
de haven zijn zeker wel een verbetering en de 
boulevard en zeker de pier mogen er zijn met 
prachtig uitzicht over de Noordzee! Toch nog 
op tijd naar bed.  

Donderdag: de weg terug 

Er wordt rode diesel ingeslagen (met bon), 
ingenieuze Ferdinand maakt het stekkertje af, 
de Alacrity heeft weer driekleuren- en 
ankerlicht (en die bleven het doen! Dank 
Ferdinand), het vluchtluik wordt met tape goed 
afgedicht en na de koffie gooien we om 11:30 
(locaal 10:30) toch maar los, gaan verder op 
de motor en hopen op een windje uit het ZO. 
En het lukt, om 13:30 lopen we met grootzeil 
en genua toch zo’n 5 knopen bij 8 knopen ZO-
wind. Kompaskoers 90°, pal oost naar 
IJmuiden, wat van hieruit een stuk dichterbij 
ligt dan vanuit Harwich. Het vlaggetje van 
Engeland kan weer naar beneden. Tot 16:00 
uur gaat het lekker, dan zakt de wind, de motor 
gaat er weer bij aan en een zeehond bekijkt 
ons nieuwsgierig duikt dan weer onder. Verder 
geen schip te zien en het land is al veel eerder 
verdwenen. Om 21:00 uur kan de motor weer 
uit. We genieten van een prachtige 
ondergaande zon en zeilen heerlijk bij een 
ZZO windje. Inmiddels zijn we de 
scheepvaartroute gepasseerd zonder een 
schip te hebben gezien. Het is helder. 
Niemand wil gaan slapen bij zo’n fantastische 
sterrenhemel, we proberen te koersen op de 
sterren. We houden wat afstand, want onze 
toplichten zie je van verre, eigenlijk verstoren 
ze de prachtige hemel. Een zeiljacht komt ons 

tegemoet en passeert aan bakboord, toch 
maar goed dat we licht voeren. Boeien zijn al 
van ver goed op hun lichtkarakters te 
identificeren. 
 

 
Wørk voor de Pub Pin Mill (uiterst rechts op de foto) 

Vrijdag: nacht met wind 

De wind begint weer toe te nemen tot 17-20 
knopen, er is weer marifoonoverleg en om 1:15 
uur zetten we het eerste rif. De wind blijft rond 
de 19 knopen en pas rond 4:00 uur neemt die 
wat af tot 17 knopen. Ferdinand op de WØRK 
slaapt al en Rita probeert het ook en dat lukt 
een paar uurtjes. We komen nu dichter onder 
de Nederlandse kust en zien heel wat 
schepen, veelal helpen de boordlichten 
uitstekend om hun koers te bepalen maar als 
ze dan op een kruiskoers liggen en voor je 
plots stuurboord uitgaan om achter je langs te 
lopen, kijk je toch wel even vreemd op, hoe 
vriendelijk ook bedoeld. Ieder uur worden weer 
keurig de coördinaten in het logboek en op de 
kaart gezet. Vanuit Lowestoft ontstaat nu op de 
kaart ( de overzeiler) een prachtige sinusoïde, 
die werkelijke koers ontstaat door de afwijking 
tov van de aangehouden kompaskoers (90°) 
door de eb- en vloedstroom. De wind blijft in 
dezelfde hoek, een mogelijke optie om met de 
Alacrity af te buigen naar Hoek van Holland 
vervalt: wind en golf zouden het weer tot een 
onaangename paaltjes-pikken-tocht maken. 

IJmuiden in zicht 

Rond 5.30 naderen we de kust. De Hoogovens 
zijn alle van verre met hun gloed zichtbaar en 
ook het windpark voor Egmond laat zich zien. 
Een groot zeeschip zet zich plotseling in 
beweging richting IJmuiden (het blijkt zijn 
anker opgehaald te hebben), er vaart van alles 
omheen en dan opeens ligt het schip stil en 
blijkt het te draaien. Twee sleepboten blijken 
vastgemaakt te hebben en het schip 180 
graden te keren. We begrepen het niet direct 
en zijn maar snel overstag gegaan, wegwezen. 
Onze boten zijn nu elk aan een andere kant 
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van het schip. Zo koersen op de pieren af, 
scherp aan de wind nu en tegen de 
vloedstroom in. Om 6:30 als het net licht wordt 
zitten we tussen de pieren en om 7:00 uur 
meren we af in de Marina van IJmuiden. Na 
299 afgelegde mijlen zijn we hier weer terug. 
Henk constateert dat we die 108 mijl vanaf 
Lowestoft toch maar binnen de 19,5 uur 
afgelegd hebben. We zijn slaperig maar de 
koffie en Engelse rozijnenbollen doen het 
goed. Nog even heerlijk napraten over de fijne 
tocht, het leuke konvooi varen, het heerlijke 
weer, de prachtige nacht en als belangrijkste 
de gezelligheid en kameraadschap, maar dan 
moeten we toch afscheid nemen. Henk en 
Ferdinand moeten met de WØRK nog via 
Noordzeekanaal, Markermeer en IJsselmeer 
naar Enkhuizen, dan is Henk toch nog voor het 
weekend thuis, de familie is er ook nog! Rond 
8:00 uur wordt weer uitgevaren. Om 17:00 uur 
leggen ze na toch nog een stevige tocht over 
het IJsselmeer, de WØRK in de thuishaven 
vast. 

Vrijdag en zaterdag: weer en geen 
weer 

Rita en Romke zoeken een plekje in de Marina 
en gaan heerlijk douchen en kruipen in de 
kooi. Tegen de middag worden we wreed 
gewekt door regen en een toenemende wind 
nu uit het NW. Hij neemt steeds verder toe, 
Hoek van Holland is vandaag geen optie. Dat 
wordt dus een lekker restaurant met uitzicht op 
kitesurfers. We voelen ons een beetje alleen 
zonder WØRK. 
Zaterdagochtend even na negenen verlaten 
we de Marina en zeilen met NW-wind en een 
beste golf uit die richting naar het zuidwesten. 
We krijgen de ebstroom mee, lekker dus. Maar 
helaas de wind laat het steeds verder afweten 
en om 11:00 uur moet de motor erbij, de wind 
gaat naar het westen en neemt nog verder af, 
maar de zon blijft lekker doorschijnen. De 
Hollandse kust ligt er dus prachtig bij. 
Scheveningen is van verre zichtbaar en de 
Maasvlakte ook. Om 16:24 passeren we de 
paddenstoel op de Noorderpier van Hoek van 
Holland en Traffic Control (roepnaam: Sector 
Maasmond) vindt het prima dat we aan 
bakboordkant de Nieuwe Waterweg opvaren. 
De steeds weer meelevende Henk belt: waar 
zitten jullie? Nog een paar uur en we zijn ook 
weer in de thuishaven. De genua kan er weer 
bij, de wind zit nu NO ! Bij de semafoor worden 
we verzocht naar stuurboordwal over te 
steken. Het beetje wind zit nu N dan weer NO, 
O,Z en zelfs weer ZW! De motor en de 
vloedstroom moeten het doen. Om 19.40 
draaien we de Oude Maas op maar eerst 
uitwijken voor een zeeschip met twee 

sleepboten die de Waterweg probeert op te 
draaien. De Botlekbrug blijft voor ons open 
staan en de Spijkenissebrug geeft ons “een 
openingetje”. De haven nadert, de motor 
hapert – koelinlaat verstopt op een vuile Oude 
Maas of vuil in de diesel?- na tien minuten 
pruttelt hij weer als vanouds. 

Thuishaven Rhoon: BBQ 

Om 19:45 leggen we de Alacrity weer vast op 
zijn vertrouwde plek. Er zitten er vandaag weer 
54 mijl op. Douchen en omkleden en snel naar 
de jaarlijkse BBQ van WSV Rhoonse 
Grienden, gezellig. We worden ontvangen met 
verwijtende vragen: waar waren jullie vandaag 
met de clubwedstrijd? Er was eigenlijk wel 
geen wind maar op handicap net iets voor een 
Marieholm. Een Waarschip had gewonnen een 
IF was derde. Na onze uitleg was er niet alleen 
begrip, maar vooral waardering: en niet eens 
zeeziek? Nee, zelfs dat niet, een pracht tocht 
in konvooi! Om 23:00 uur lagen we weer in de 
kooi en droomden verder over de ontzettend 
mooie en gezellige oversteek onder de vlag 
van de Nederlandse Marieholm Vereniging. 
Het was een geweldige belevenis, met dank 
aan alle meedenkers vooraf en ons geweldige 
gezelschap. 
 
Rita en Romke Woudstra 
M26 nr 17 Alacrity 
 
Gebruikte kaarten:  
- Imray C25 (verzeiler)  
- Imray C28 (Harwich-Lowestoft)  
- Imray Y16 (River Stour en Orwell)  
- 1801 Noordzeekust  
- Guide to Harwich Harbour 

2007(www.hha.co,uk)  
Meteosites: 
- windguru.cz (ijmuiden,walton on sea) 
- metoffice.gov.uk/weather 
- Bracknell weerkaarten 
- wetterzentrale.de/topkarten 
- knmi.nl/marifoonweerbericht 
- WeerOnline 
 

Mellow Yellow 
Waarom weer terug in een Marieholm / IF na 
een Koopmans? Dat was de vraag die Marc 
mij per mail stelde en of ik die keuze met jullie 
in de MarieTeam wilde delen. Welnu, hier is 
een poging. Dan moet ik beginnen bij onze 
eerste Marieholm: 

Mei 1997 

De IF 03 was feitelijk ons derde schip als we al 
het kleine grut buiten beschouwing laten. 
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Gekozen omdat er vanwege werk en 
opgroeiend kroost weinig tijd voor onderhoud 
was, de zeileigenschappen voor deze stilaan 
plastic (fantastic) S-spant en bovenal haar 
mooie lijnen. Ooit liepen we als studenten op 
de HISWA en konden we ons dat schip nog 
niet permitteren.  
Iedere keer als we na de aanschaf, 25 jaar 
later, de steiger opliepen te Kaagdorp vonden 
we haar, onze If, de mooiste. Het gevoel voor 
de juiste verhoudingen en steeds anderen je 
kielzog latende. Een heerlijk schip,niet omver 
te krijgen. Door de drukte van werk en gezin 
hebben we in die periode nooit actief aan 
verenigingsactiviteiten deel genomen. Wel 
waren we ieder weekeinde op de Kaag aan het 
scharrelen zoals wij dat noemen. Onze insteek 
toen bleef bij de Polenlijn voor sprayhoods 
waar ik vanwege mijn contacten aldaar 
goedkoop aan kon komen. Dit is door een 
open Europa inmiddels geheel anders 
geworden, en dat is voor de Poolse zeilmaker 
dankzij de toen gelegde Hollandse contacten 
de basis geweest voor een kerngezond bedrijf. 
Terug naar het onderwerp. 
Onze IF03, de S1269, door Doornbos uit 
Zweden naar Nederland gehaald, werd 
gaandeweg in originele staat teruggebracht. Er 
was veel aan verprutst. Doornbos was zo 
vriendelijk om het allemaal zo te laten 
waardoor de prijs bijzonder gunstig was. 
Bovendien was er een nieuw setje zeilen bij.  
Het is nu eenmaal een uitstekend gebouwd 
scheepje waardoor je werk niet verloren gaat, 
immers in de basis zit het gewoon degelijk 
goed. We keken echter wel steeds vaker naar 
grotere schepen om terug te keren naar ruim 
water. Dat deden we maar al te graag voordat 
ons gezin zijn huidige samenstelling kreeg. 
(Groot water kan overigens uitstekend met een 
IF hoor, laat daar geen enkel misverstand over 
bestaan)  

September 2003 

En zo plaatste we een advertentie, en zo 
kwam er een weekje later een man de steiger 
oplopen en was de IF 03…Weer een week 
later, na het afregelen van de financiën, 
zwaaide we haar uit. We moesten echt even 
slikken, ze was een onderdeel van ons gezin 
geworden. Zo gaat dat…. 

Oktober 2003  

Een internettocht bracht ons in Zeewolde waar 
Margreet de kajuit instapte van een 
Kustvaarder, en met een veel te grote grijns 
weer naar buiten kwam. Ik ken dat, en weet 
dat ik de werklijst van deze gehavende 
zoutwaterganger op kon gaan maken. Een 

lange winter werk en uiteindelijk twee 
maanden werk in de loods zette deze stalen S-
spant, de Libra, weer op de kaart. 
 
Voordelen ten opzichte van de IF: 
- Ze is echt comfortabeler op langere trips 

voor koken/warmte(kachel)/slapen.  
- De rug wil ook wat, alhoewel dit toch ook 

weer een redelijk overtrokken issue is, je 
zit toch echt het meest aan boord, zeker 
binnen.  

- Ze is iets vergevingsgezinder door haar 
relatief tragere bewegen. 

- Ondanks het ingraven in golven, hetgeen 
erg vertraagt, wel rustig vaargedrag. 

- Ik denk, voer voor deskundigen, dat het 
rustige gedrag mede wordt veroorzaakt 
door een minder agressieve 
ballastverhouding. Gaandeweg is dat in 
kielschepen steeds extremer is geworden. 

 

 
Ieder voordeel heeft zijn nadeel…., 4,5 ton is echt 
een aanzienlijk stuk zwaarder. 
  
Nadelen ten opzichte van de IF hetgeen vooral 
door gewicht wordt ingegeven: 
- Mijn god, wat is ze traag. Eerlijk, het viel 

me tegen. Staal is zooo zwaar ten opzichte 
van polyester onder de tien meter. 

- Geringe hoogte aan de wind. 
- Beneden 2 beaufort niet meer overstag te 

branden. 
- Door vol voorschip krijg je veel water over. 

(denk ik, ook dit laat dat graag over aan 
deskundigen) Ik constateer slechts een nat 
pak, wat je op een If ook krijgt, maar 
absoluut minder ten koste van snelheid, 
een If gaat er naar mijn idee gevoelsmatig 
meer overheen. Op de Libra komt de golf 
over lopen van voor naar achter of 
andersom, op de IF zit je gewoon in de 
spetters van de kam van de golf. Ze wordt 
steeds keurig opgetild. 

- Gigantisch veel onderhoud, met name teak 
over staal. Moet je echt leuk vinden om te 
doen, of een dikke portemonnee hebben. 
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- Winteractiviteiten zijn per definitie altijd 
flinke lijsten als je je schip zeewaardig 
wenst te houden. 

- Veel vierkante meters nodig om gang te 
maken en te houden bij zeegang, hetgeen 
het fysiek zwaar maakt. 

- Een genua binnenhalen of doorzetten 
(22,3 m2) met meer wind wordt echt een 
serieuze krachtsport. Ook met prima 
lieren. 

- Mast strijken op een IF is een 
driemansklusje. Nou, op een Koopmans zit 
je eigenlijk vast aan een kraan. Veel lang 
zwaar hout kan ik je vertellen. We deden 
het met bokkenpoten, maar was eigenlijk 
geen doen.  

 
Maar eerlijk is eerlijk, De oude Koopmans 
ontwerpen die wij kennen door ze gezeild te 
hebben en waar we de S in terug vinden, zijn 
schepen die je de kans geven thuis te komen. 
Ook als het echt slecht wordt. Als je lange 
rakken zeilt, tijd hebt, geen al te korte zeegang 
en tegelijkertijd ook af en toe moet/wil slapen, 
is dat je schip. Er zijn meer mooie S-spanten 
van Hollandse bodem trouwens. De 
gebroeders Buys bijvoorbeeld tekenden en 
bouwde mooie in verhouding zijnde S-spanten.  
 
Tja, en toen kwam er in ons zeilerbestaan een 
kink in de kabel, ik moest me door een 
hartinfarct echt gaan intomen. Dit heeft ook 
een bijdrage in onze keuze geleverd. Varen op 
groot water en onderhoud met het tot op dan 
gebruikelijk enthousiasme werd een 
onmogelijkheid. Ik kreeg dat schip ondanks 
mijn voorspoedige hertstel letterlijk niet meer 
van de kant geduwd. En dat is niet leuk, geloof 
me. Margreet moest hierdoor alleen werken 
aan boord, ook niet leuk….Ik zat er maar zo’n 
beetje lullig bij te zitten. 

April 2006 

Verkopen leek ons een wijs besluit. Dat liep 
heel voorspoedig, ook de Libra verkocht 
zichzelf zo bleek. Alsof het zo moest zijn is ze 
naar de Westeinder gevaren naar de 
verkoophaven van Kempers. Nog geen dag 
later was ze verkocht. Eigenlijk lag ze nog aan 
de passantensteiger. 
Na een tweede infarct, sommigen hebben 
pech, moest ik een balans opmaken. Wat wil ik 
nou eigenlijk met de rest van mijn leven, thuis 
een kuil in de bank of opkrabbelen langs de 
waarden die wij van belang achten.  
Een zo’n waarde is voor ons toch varen, dat 
doen we al samen sinds ons zestiende. Toen 
pruttelde we op een solex naar de Kaag. (Ik 
denk dat alleen bootjesgekken dat als 
kwaliteitstijd weten te ervaren en te begrijpen)  

Door die gezamenlijke drang begon een nieuw 
plan post te vatten: een sloep. Na een natte en 
een droge HISWA wisten we het zeker: met 
zijn allen pick-nick autotjevaren is niet onze 
wereld. En dat wordt het niet ook, nooit.  
Maar een IF was en is een scheepje waar je 
me ooit onderste boven in kon zetten en 
gewoon blind mee weg kon varen. Stilaan en 
stiekem rijpte de terugkeer naar een oude 
liefde. We konden er mee lezen en schrijven. 
Een kieljacht met gescheiden roer is voor ons 
nooit een optie geweest. Vele malen liep ons 
tweede schip, een dutch dandy van Baron van 
Hoevel, uit het roer. Als je het waagde om voor 
de wind teveel zeil te voeren moest je wel 
heeeel sterke armen hebben om niet plat te 
gaan, daar was niet tegenaan te sturen. Veel 
moderne vinkielers hebben diezelfde 
hardnekkige neiging als het doorwaait. Ook als 
er twee roeren worden gehanteerd. Eigelijk 
een oplossing voor een gebrek. Een s-spant is 
een oude jas die gewoon lekker zit. Je weet 
wat je krijgt. En ja, ik ben heel erg 
bevooroordeeld.  
En een IF is voor het nu definitief gekozen 
binnenwater eigenlijk wel zo’n beetje het 
maximum maatje om nog lekker mee uit de 
voeten te kunnen, ook qua diepgang.  
 

 
IF Mellow Yellow 
 
Het laat zich raden, een zoektocht begon. En 
we vonden haar, in het geel, te Amsterdam, 
aan het Nieuwe Meer. Hiermee werd een oude 
wens van onze zoon Gilles ingewilligd. Er lag 
een gele in de haven van Doornbos toen we 
onze eerste kochten die vond hij mooier. De 
naam IF van toen kwam voort uit de als dit en 
als dat vragen die eraan vast zaten toen we 
hem kochten. (If = als, nietwaar?)  
Kinderen zijn heel leuk en direct in zulke 
dingen: “ wat nou als, gewoon kopen, scoren 
die boot!” 
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Augustus 2007 

En 10 jaar later, augustus 2007, hebben we 
weer gescoord: De 2127, de Mellow Yellow 
geheten, is onze nieuwe droom die zomaar uit 
mag komen. “Tjillen” (mellow= relaxen/chill 
out) op een “kuil” van de kuip is beter dan thuis 
zitten. En een gele romp maakte de naam 
mellow yellow snel verzonnen. Donavan zong 
dat ooit eens….maar dat is heel lang geleden, 
toen reden we nog solex.  
 
En als het effe kan doen we nu mee met de 
wedstrijdjes, waarbij wij op de nakaag de 
laatste start af moesten haken, ik weet 
inmiddels wel de beperkingen van mijn rikketik. 
Meedoen is voor ons al winnen. De 
aangeboden leenspi, nogmaals met dank voor 
het aanbod, is nog net een bruggie te ver.  
Er is een nieuw team toegevoegd aan het 
Marieholm wedstrijdgewoel. En de volgende 
keer als er een derde bij ons aan boord stapt, 
MET spinaker. Houd daar gerust rekening 
mee! 
 
Bram, Margreet, en facultatieve bemanning 
Anne en Gilles, allemaal De Combe 
IF Mellow Yellow 
 
 
 

Opstappen is leuk en leerzaam 
 
Meer dan dertig jaar zeilervaring en dan er 
achter komen dat het veel beter kan. Dat 
overkwam mij afgelopen zomer als opstapper 
bij wedstrijden op de Westeinder en de Kaag. 
Ik ben enthousiast geworden en vertel jullie 
graag over mijn belevenissen. 
 
Het was een bewuste confrontatie; als 
‘plezierzeiler’ op het IJsselmeer steekt het 
allemaal niet zo nauw. Je maakt je drukker 
over de temperatuur van de fles witte wijn, die 
achter je boot hangt dan over dat beetje extra 
snelheid dat je bereikt als je geconcentreerd 
zeilt. Maar juist dat beetje meer uit boot (en 
mijzelf) halen was reden om reden om lid te 
worden van de NMV!  
De kampioenschappen in Edam in 2006 was 
een eerste poging om wedstrijdervaring op te 
doen. Ondanks ingevlogen deskundige 
bemanning werd het een oneervolle strijd om 
de laatste plaats. Maar desondanks veel 
geleerd over zeilen met weinig wind en het nut 
van wedstrijdregels. Afgelopen jaar stapte ik 
twee keer op: één dag bij de wetstrijden op de 
Westeinder en één dag tijdens de Nakaag.  
 

 
Aad Meijvogel 
 
Een van de leuke dingen van opstappen is dat 
je vaart op water waar je anders nooit komt. 
Dat heeft als nadeel dat je goed de 
routebeschrijving moet volgen want anders sta 
je of aan de verkeerde kant van de Ringvaart 
of verdwaal je in het bloemencorso van 
Aalsmeer. Mij overkwam beide. Gelukkig toch 
nog op tijd in de knusse jachthaven van de ZV 
Aalsmeer aan de Westeinder.  

Westeinder 

Ik zeil mee met Aad Meijvogel op zijn M26. Hij 
heeft de Solgry nog niet zo lang geleden 
overgenomen van Marjo Broertjes en Richard 
Stijns. Aad wil net als ik zijn wedstrijdervaring 
vergroten. Het weer begint rustig maar spoedig 
staat er een stevige bries. Het is de eerste 
keer dat ik een M26 zeil; hij draait logger dan 
een IF maar voor de rest is het allemaal snel 
vertrouwd. M’n eerste leerpunt openbaart zich 
al snel: ik zeil te hoog aan de wind, de snelheid 
van het schip loopt terug, we verliezen terrein 
na een redelijk goede start. Aad heeft handige 
zeiltouwtjes (tell-tales) in zijn voorzeil, die hou 
ik daarna nauwlettend in de gaten. Toch 
komen we minder hoog dan de andere 
schepen. We wijten dit aan de drift en 
besluiten voor de 2e run een rif te steken want 
de wind blijft toenemen. Op een rustige plek 
steekt Aad snel en professioneel het rif maar 
de afstand tot de start is te groot. Eén minuut 
na het startschot passeren we de lijn. We 
zeilen nu onze eigen race en proberen er het 
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beste van te maken. We kijken naar veld 
Folkboats die ons in volle snelheid tegemoet 
komen. Ik kende de klassieke houten Folkboat 
maar wist niet dat er ook een polyester versie 
van gemaakt was. De groene boot van de van 
origine Deense eigenaar doet het goed; hij is 
dan ook wedstrijdzeiler met internationale 
ambities. Ook Ludo Knegtel en zijn vrouw doen 
het goed, de harde wind lijkt hen niet te deren. 
Ons wel, bij het ronden van de boei hebben we 
te weinig vaart en worden we teruggezet; we 
moeten nog een slag maken.  
 

 
Pieter en Marc op de (na)Kaag 

Bij de 3e start zitten we voorin het veld maar 
spoedig worden we door de andere boten 
voorbij gelopen. Hoe kan dit toch? Aad vertelt 
dat de boot dit jaar het water niet uit geweest 
is. Dan wordt het me duidelijk: we varen met 
een enorme baard onderaan de kiel van het 
schip! De prijsuitreiking en het diner daarna 
zijn gezellig. Ik ontfutsel winnaar Ludo zijn 
harde windtechniek: de achterstag flink strak 
aantrekken. Weer wat geleerd! Bij een 
prachtige zonsondergang ga ik huiswaarts. 
Aalsmeer maakt zich op voor het corso-
vuurwerk, overal zitten mensen in tuinstoelen 
langs de waterkant. 

De Nakaag 

Het is eind september als weer aanmonster. 
De Nakaag. Ditmaal bij voorzitter Marc Fluttert 
zelf. Marleen Gaillard is ziek en samen met 
Pieter uit Rotterdam vorm ik de 
reservebemanning. Pieter wil misschien een IF 
kopen en vaart mee om te kijken of ze bevalt. 
Hij heeft wedstrijdervaring met open boten. 
Voor mij is de Kaag weer nieuw water en weer 
een onbekende jachthaven. Dus weer een 
speurtocht om er te komen dit keer vanwege 
opgebroken wegen. Met een voetpontje bereik 
ik tenslotte de KWV De Kaag. Hier moet je 

Westeinder; Marieholms naast de Noorse Volksboten 
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echt een keer geweest zijn: de zeilvereniging 
heeft een prachtig clubhuis uit de jaren twintig 
met Art Deco invloeden, net als de markante 
starttoren. Het zijn ook weer gemengde 
wedstrijden en de haven ligt vol met 
Pampussen en andere open wedstrijdboten. 
Marc blijkt bijzondere voorzieningen te hebben 
getroffen om de spinaker te kunnen hijsen. Vol 
bewondering bestudeer ik de constructie en 
alle extra lijntjes op de Skidbladnir. Een heel 
verschil met mijn basic IF. 
We hebben alle tijd om het water te verkennen 
en dat is maar goed ook want er vaart van 
alles door elkaar: Pampus, Regenboog, 16 m2, 
Valk en Optimist. Dit zijn situaties die je als 
plezierzeiler mijdt als de pest. De Marieholms 
zijn met vier boten. Vanwege de 
aanwakkerende wind worden starts uitgesteld. 
Dan nog maar een rondje. De sfeer aan boord 
is geconcentreerd maar relaxed. We spreken 
dan ook af niet op het scherpst van de snede 
te varen maar zo goed mogelijk ons best te 
doen. We gaan lekker varen en te leren van de 
fouten die we ongetwijfeld gaan maken 
(schelden op elkaar en anderen hoort daar niet 
bij).  
In de chaos komt eindelijk structuur, klassen 
starten en het wordt overzichtelijker. Dan klinkt 
het signaal voor onze start, de Skidbladnir is 
ver van het startschip vertrokken en dat blijkt 
geen handige keuze: na de volgende slag 
komen we onze opponenten tegen en ze 
liggen allen over stuurboord!  
 

 
Handige spinakerzak 

We proberen nog voorlangs te komen maar we 
moeten toch echt wijken. De route is 
afwisselend met "aan de windse" en "voor de 
windse" rakken rondom een eiland.De 
spinaker gaat omhoog en weer naar beneden. 
Het is prachtig zonnig weer met een 
fantastische bries. We varen twee ronden en 
eindigen als derde. Bij de tweede wedstrijd 
hebben we van rol verwisseld en zit Pieter aan 
het roer. De Marieholms zitten dicht op elkaar. 
De spanning is om te snijden bij het ronden 
van de X-boei. In de smalle vaargeul raakt een 
16 m2 met een gezinnetje (twee blonde 
kindertjes in zwemvesten) in de stress omdat 
ze in ons veld verstrikt raken. “Laat alles maar 
los” wordt er geroepen en gelukkig loopt het 
goed af. We liggen op kop en loeven op voor 
de tweede ronde. We zien echter de andere 
Marieholms richting finish varen. Het zal toch 
niet?! Ja, hoor blijkt later. Een minuut voor de 
start is de 2 vervangen door een 1!. Het was 
ons niet opgevallen en kunnen er wel om 
lachen. We worden toch nog tweede. Moraal: 
altijd tijdens de startprocedure kijken naar het 
startschip voor de baan en het aantal banen 
dat gevaren moet worden. 
 
Aan de picknicktafel voor de sociëteit praten 
we na over de wedstrijd en het wedstrijdzeilen 
in het algemeen. Bijna ieder heeft hetzelfde 
probleem: hoe krijg ik mijn boot op tijd bij de 
wedstrijdlocatie en hoe kom ik aan 
bemanning? De oplossing lijkt simpel door in 
verenigingsverband een poule te maken van 
mensen die altijd wel willen varen. Mensen van 
de Kaag kunnen opstappen op boten aan het 
IJsselmeer en omgekeerd. Bij de 
aankondigingen van de wedstrijden kan al 
geïnventariseerd worden of men wil opstappen 
en/of dat men met zijn boot komt. Wat er 
verder verbeterd kan worden zijn de 
routebeschrijvingen naar de jachthavens en 
standaard afspraken over 
verantwoordelijkheden tussen schipper en 
opstapper. Voor de rest is opstappen gewoon 
leuk en leerzaam! 
 
Michiel Veldkamp 
IF IFO 1328 
 
 
Op de website van de NMV staat de rubriek 
“Wedstrijdzeilen - hoe gaat in zijn werk” van 
Marleen Gaillard. Interessante informatie voor 
de beginnende en meer gevorderde 
wedstrijdzeilers over de regels van het 
wedstrijdzeilen. 
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Op Drift 
 
Omdat de terugtocht op z'n minst een even 
grote uitdaging is als de heenreis, of misschien 
ook wel omdat ik al twee keer had 
aangekondigd dat ik zou vertrekken, besloot ik 
om de volgende dag inderdaad maar te 
vertrekken. De voorbereidingen voor een tocht 
van een aantal dagen waren haast routine 
geworden en Tassiilaq kon alles leveren wat ik 
nodig had. Water voor de watertank, benzine 
voor de motor en spiritus voor het kooktoestel. 
Ook voedsel dat lang genoeg goed bleef was 
in de kleine KNI supermarkt volop verkrijgbaar. 
Daarna het lopende en staande want nazien 
op slijtage en losse borgringen en de motor 
controleren. Bij het schoonmaken van de 
carburateur ging er iets mis. 
 

  
Turku Finland  
 
Heel vroeg in de morgen was een kleine Finse 
tanker het haventje binnen gelopen. De Vikla 
uit Naantali bij Turku in Finland kwam de olie 
voor de winter brengen. Ik was om vier uur 's 
morgens wakker geworden door de deining en 
het lawaai van de scheepsschroef toen het 
schip in de haveningang manoeuvreerde. 
Solvejg had wel wat onrustig aan haar ankerlijn 
getrokken, maar verder was er niets 
verontrustends gebeurd. Toen ik om een uur of 
acht een kijkje bovendeks nam zag ik dat de 
Vikla aan de kleine kade lag waar de viskotter 
die de toeristen van en naar Kulusuk brengt 
maar net langs past. Ook hing er een dikke 
zwarte slang door het water naar de 
opslagtanks aan de andere kant van de haven. 
De haveningang was daardoor voor schepen 
met een diepgang van meer dan een halve 
meter geheel afgesloten. Toen ik 's middags 
terugkwam met een plunjezak vol met pakken 
UHT melk en andere drank en etenswaren, 
zag ik dat de lokale vrijwillige brandweer de 
kade vanwege het brandgevaar had afgezet 
met rood-witte linten. Op het dek van de Vikla 
liep een wat oudere man in een donkerblauw 

uniform aan kranen te draaien. Na onder het 
rood-witte lint te zijn doorgekropen, waarbij ik 
vriendelijk knikte naar de wat nerveus kijkende 
brandwacht, riep ik naar de man op het dek 
van de tanker: “Excuse me. What time do you 
think you are ready with pumping the oil?” 
Hij draaide zich naar me om en vroeg terug: 
“Why do you want to know?” 
Ik legde uit dat ik de schipper van ‘the Dutch 
sailing vessel’ was en dat ik van plan was om 
de volgende morgen om zes uur te vertrekken. 
De Fin antwoordde dat hij nog wel 
vierentwintig uur nodig dacht te hebben en 
vroeg toen wat de diepgang van Solvejg was. 
Toen ik zei dat dat een meter vijfentwintig was, 
was z'n laconieke antwoord: "No problem, I will 
just lower the hose a meter more and you have 
plenty of room for your little boat. Just give me 
a call on the VHF before you leave." 
Nadat hij nog had opgemerkt dat ik ‘a mighty 
nice trip’ had gemaakt, ‘all the way from 
Holland’, wenste hij me goede vaart voor de 
terugtocht. Ik roeide vervolgens met de 
plunjezak terug naar Solvejg en nadat ik de 
levensmiddelen had opgeborgen begon ik aan 
het nalopen van de motor. 
Omdat Solvejg niet alleen een klein maar ook 
een slank schip is, is de ruimte voor de motor 
nogal beperkt; zelfs als die motor een kleine 
tweetakt benzinemotor is. De motor bevindt 
zich onder de kuipvloer en kan via een luik in 
de vloer en vanuit de kajuit bereikt worden. Om 
de carburateur en de filters schoon te maken 
kun je op twee manieren te werk gaan. Je kunt 
eerst alle slangen en daarna de twee filters en 
de carburateur losmaken en die dan op de 
tafel in de kajuit demonteren en schoonmaken. 
Daarna monteer je alles weer en zet het 
geheel weer vast aan de motor. Zo staat het 
waarschijnlijk ook beschreven in de 
handleiding. Je kunt de slangen ook gewoon 
vast laten zitten en de carburateur en de filters 
ter plaatse uit elkaar halen en schoonmaken. 
Wanneer je, zoals ik, het vermijden van 
overbodig werk hoog in het vaandel hebt 
geschreven, ligt de tweede manier het meest 
voor de hand. Die manier heeft echter een 
nadeel. Wanneer je bij het demonteren een 
schroefje of ringetje uit je handen laat vallen 
dan verdwijnt het in een ruimte onder de motor 
die ‘bilge’ genoemd wordt. Dat is niet alleen de 
ruimte waarin zich alle kleine schroefjes en 
moertjes en soms ook schroevendraaiers en 
ander gereedschap verzamelen, maar waar 
ook al het condenswater uit het hele schip, alle 
gemorste olie en benzine en het overtollige vet 
uit de schroefasdichting terechtkomt. De bilge 
van Solvejg is zo diep en ontoegankelijk dat je 
met opgestroopte mouwen met veel moeite 
alleen maar een klein plekje van de bodem 
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vlak bij de kajuit kunt bereiken. Bevindt een 
gevallen maar elders onmisbaar voorwerp zich 
niet precies op dat plekje dan moet bijgelicht 
door een zaklantaarn met het achtereind van 
de dekzwabber zo gepord en geschoven 
worden tot dat wel het geval is. Ik heb ook nog 
een grote magneet aan een touwtje, maar mijn 
voorkeur voor roestvast staal maakt de 
magneet vaak machteloos. Als laatste 
redmiddel is er dan een soort grijphandje van 
zestig centimeter lengte waarmee ik kleine 
voorwerpen kan vastpakken. Je moet die 
voorwerpen dan natuurlijk wel kunnen zien. Als 
de motor al niet het uitzicht belemmert dan is 
het vaak wel het troebele water in de bilge die 
het lokaliseren van kleine voorwerpen haast 
onmogelijk maakt.  
 

 
Turku’s kasteel 
 
Dan moet de bilgepomp gebruikt worden. De 
zuigmond van de bilgepomp zit helemaal 
achter in de bilge, waar deze het smalst (5 cm) 
en het diepst is. Het pompen moet wel 
voorzichtig gebeuren omdat kleine voorwerpen 
zonder commentaar gewoon buiten boord 
gepompt worden. Het mag verwonderlijk lijken 
dat ik nog steeds de voorkeur geef aan het 
schoonmaken van de carburateur boven de 
bilge, maar door een grote voorraad aan 
reserve boutjes en moertjes en een jarenlange 
ervaring, ook in het weer opvissen van 
gevallen voorwerpen, is ook dit een routine 
klus geworden. 
Nadat ik het luik in de kuipvloer verwijderd had 
maakte ik de carburateur los van de motor en 
verwijderde de vier boutjes waarmee de 
vlotterkamer aan het huis van de carburateur is 
bevestigd. In de vlotterkamer bevindt zich de 
vlotter en de vlotterpen en vaak ook wat 
bezinksel, waar het allemaal om begonnen is. 
Of het nu kwam omdat ik nog wat moe was 
van het inkopen doen of dat ik alleen maar wat 
onzorgvuldig was, het vlotterpennetje glipte uit 
mijn vingers en belandde in de bilge. Zuchtend 
begon ik aan de exercitie van het uit de bilge 
opvissen van de vlotterpen. Eerst voorzichtig 

het water uit de bilge pompen en daarna met 
de zaklantaarn zoeken tot je het pennetje ziet 
liggen. Terwijl ik daarmee bezig was werd het 
plotseling nogal donker in het schip. Toen ik uit 
mijn liggende houding overeind kwam zag ik 
tot mijn verbijstering dat Solvejg naast de Vikla 
lag en langzaam op de in de haveningang 
hangende olieslang afdreef. Er stond een heel 
licht windje en het anker deed duidelijk niet 
meer wat er van verwacht mocht worden. 
Kennelijk had de manoeuvre van de Vikla die 
nacht mijn anker onklaar gemaakt, maar was 
me dat niet opgevallen omdat er helemaal 
geen wind stond en de stroom in de haven 
minimaal is. Normaal start je in zo'n geval de 
motor en breng je het anker opnieuw uit. Dat 
was natuurlijk nu niet mogelijk omdat de motor 
zonder carburateur niet werkt. Ook kon ik de 
carburateur niet een–twee–drie in elkaar zetten 
omdat de vlotterpen niet beschikbaar was en ik 
nog geen idee had waar dat anderhalve 
centimeter lange pennetje precies lag. Ik vloog 
daarom naar voren om te kijken of ik het anker 
niet opnieuw uit kon brengen. De haveningang 
was echter dieper dan de achtendertig meter 
die mijn ankerlijn lang is. Die hing namelijk 
verticaal naar beneden. Ik rende daarom weer 
terug naar de kuip om op de dieptemeter te 
kijken. Vijfenveertig meter. Met drie landvasten 
van elk vijftien meter ging ik weer naar voren 
en verlengde de ankerlijn. Dat bleek voldoende 
om verder afdrijven te voorkomen, hoewel de 
lijn eigenlijk te kort was voor die diepte. Toen ik 
eindelijk wat rustiger om me heen kon kijken 
bleek ik een meter of vijf van de Vikla af te 
liggen en een meter of drie van de olieslang. 
Ik zat me er net over te verbazen hoe met dit 
voorval weer eens duidelijk werd bewezen dat 
een ongeluk nooit alleen komt, toen ik hoog 
boven me de stem van de Finse stuurman 
hoorde. Hij vroeg of ik nu al wilde vertrekken. 
Ik heb er tamelijk lang over gedaan om hem uit 
te leggen wat er precies aan de hand was. Hij 
keek me daarna begrijpend aan en wenste me 
voor de tweede keer een goede vaart. Daarna 
verdween hij uit het zicht en even later werd de 
olieslang een aantal meters gevierd. Gelukkig 
was het vlotterpennetje daarna snel gevonden 
en naar boven gevist. Toen de motor weer 
bedrijfsklaar was voer ik terug naar m'n oude 
ankerplaats. De rest van de voorbereidingen 
bleken geen noemenswaardige problemen op 
te leveren en ik besloot voor de laatste keer in 
het restaurant van hotel Angmagssalik te gaan 
eten. Het avontuur kon met een eenvoudige 
doch voedzame maaltijd afgesloten worden. 
 
Th. Alle Zoethout 
IF Solvejg 



 

                                                                                                          MarieTeam – Najaar 2007 20

 

 
IF Solvejg in actie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SWE 2059 
anländer Lomma efter Amager Cup
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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? 
 
 

BBQ 
Niet dat het nu zo’n formidabele zomer is 
geweest; wij hebben toch een paar 
avonden geschikt gevonden om te 
barbecuen. 
Na een aantal malen gras of zelfs een 
keer een steiger van schroeiplekken 
voorzien te hebben, heeft Bart een 
barbecue gemaakt van RVS-achterplaat 
van een gasfornuis. Deze kan aan de 
hekstoel bevestigd worden. Het grote 
voordeel is, dat je nu voor anker liggend 
van een gegrild spiesje kunt genieten. En 
dat doen we natuurlijk ook! 
 

 

 
 
De bak van RVS is precies groot genoeg 
om er een wegwerpbarbecue in te zetten. 
Met 2 klemmetjes steunt de ene rand op 
de hekstoel. Een oude helmstokverlenger 
fungeert als poot waarmee de bak op de 
rand tussen romp en dek steunt. Stevig 
genoeg! Om het af te maken zijn een paar 
sleufjes uitgefreesd voor spiezen en 
satéstokjes! 

 

Mosselen op de barbecue. 
Mocht je mosselen (of kokkels of oesters 
of scheermessen of alikruiken) vinden, 
dan hoef je die echt niet weg te houden 
van de barbecue. Er komt weliswaar geen 
grilsmaakje aan, omdat ze in vocht bereid 
worden, het is toch speciaal.  

− Laat de schelpdieren 24 uur ontzanden 
in schoon (zoet) water.  

− Tik tegen de schelp.  
− Bij rauwe verse schelpdieren sluit 

deze, gare verse schelpen zijn 
geopend.  

Zo niet: Niet eten! 
 

 
Maak een pakketje van aluminiumfolie met 
een paar mosselen en met iets lekkers om 
ze te garen. Dat kan bv zijn: 
- gesnipperd uitje, witte wijn en 
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cayennepeper of 
- bouillon met prei en groene kruiden of 
- roomboter, saffraan, knoflook en wat 
witte wijn of 
- wortel, ui, prei en rozemarijn of 
- chorizo, saffraan en witte wijn of 
- olijfolie, crème fraîche, knoflook, 
chilipeper  
 (en citroenpartjes om te serveren) 
Enfin, wat je aan boord hebt en daar maak 
je een lekkere combinatie van 
 

Viskebab met een stevige aïoli 
Koolvisfilet uit de vriezer blijft de dag zelf 
goed buiten een koeling. Met een koelbox 
o.i.d. kun je dit uiteraard rekken. 
 

− 1 pak koolvisfilet − peper 
− chilipoeder − mayonaise 

− paprikapoeder − Evt. yoghurt 

− gemalen komijn − 2 tenen knoflook 

− olijfolie − dragon 
− sambal − citroensap 
 
Maak een papje van wat olijfolie, 
chilipoeder, paprikapoeder, peper, 
scheutje citroensap en gemalen komijn. 
Snij de blokken koolvis per blok in 2 lange 
repen en steek hier een prikker door. 
Smeer de vis mee in met het 
kruidenmengsel. 
Maak een aïoli van mayonaise (evt 
yoghurt), olijfolie, citroensap (niet 
vergeten, de mayo wordt enorm dik als je 
er alleen olie aan toevoegt!), gesnipperde 
dragon, geperste tenen knoflook en een 
lekkere schep sambal. 
Gril de vis gaar op de barbecue; eet je 
vingers niet op met de saus!

  

Roken 
Geroosterde gerechten krijgen een speciale smaak door smaakstoffen aan de gloeiende 
kooltjes toe te voegen. Er zijn diverse speciale houtsoorten te koop om te roken, maar je 
kunt ook zelf je smaakjes regelen. Doppen van walnoten, hazelnoten en amandelen, takjes 
rozemarijn, laurier, tijm en druiventakken zijn allemaal geschikt en geven elk een eigen 
smaak.  
Week ze minimaal 30 minuten in koud water, leg ze op het vuur en rooster de gerechten 
erboven. 
 

Geroosterde maiskolf 
Verwijder de schutbladen en smeer de kolf 
in met roomboter. Rooster deze aan alle 
kanten goudbruin. Extra lekker met een 
rooksmaakje! 
 

 
 

Broodje kipburger met dana 
blue saus 
- Kipgehakt - knoflook geperst  
- 1 kleine ui 

gesnipperd 
- 2 el dragon vers of 1 

el gedroogd 
- broodkruim/pane

ermeel 
- sesambroodjes 

- mayonnaise - dana blue kaas 
- bieslook - peper 
- blaadje sla -  
 
(gebruik worchestershiresaus i.p.v. dragon 
bij gemengd of rundergehakt) 
Meng het gehakt met de knoflook, ui, 
dragen en broodkruim en kneed er 
burgers van. Maak van de mayonaise, 
peper, bieslook en verkruimelde kaas de 
dana blue saus. Gril de burgers en rooster 
de opengesneden broodjes boven het 
vuur. Maak het broodje op met vlees, saus 
en sla. 
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Couscoussalade met 
geroosterde groenten 
Couscous opschenken met kruiden-
bouillon, koriander, komijn, citroensap, 
olijfolie en peper.  
Na 5 minuten doorscheppen met rucola. 
 

Gegrilde groenten 
Rode ui, paprika, courgette, wortel, citroen en 
alles wat je lekker vindt bedruipen met olijfolie. 
Peper erover. Eventueel ook met honing 
bedruipen voor een midden-oosten-effect. Ca. 
10 min. op de BBQ. Werkt ook prima met 
(zoete)aardappelen, witte uien, hele 
knoflookbollen (!), aubergines, witlof, radicchio, 
pompoen etc. 

 

Kruidenboters anders dan 
anders 
Kummel (even roosteren in droge pan voor 
geur), ouzo (of bv pernod) en honing door 
boter. 

Zwarte olijven heel fijn snijden met knoflook en 
rozemarijn door boter. Pureren/prakken is ook 
leuk: krijg je paarse boter! 

Geroosterde fruitspiezen 
Houten spiezen, 30 min geweekt in koud 
water. 

Fruit naar keuze bv appel, banaan, meloen, 
aardbei, perzik, ananas, nectarine, abrikoos. 

− Maak spiesjes van stukken fruit en gril de 
spiezen 6-10 min.  

− Keer ze slechts 1 keer, want het fruit wordt 
zacht.  

− Bestrijk ze halverwege met een mengsel 
van honing en citroensap.  

− Fruit hoeft niet lang gegrild te worden, de 
grap is dat de fruitsuikers caramelliseren. 

 

 

 

Bart en ik zeilen, vissen, koken en genieten op 
onze Folie à Deux. Zolang we lid zijn van de 
Marieholmvereniging, laat ik gewoon van ons 
horen! 

Sietske Cnossen 

Amel Kirk 146 Folie à Deux 

 

 

Regelmatige een bijdrage aan de MarieTeam… : een advertentie(tje) is dan geen probleem! 
 

 

Zomer op het IJsselmeer! 
 

Tijdelijk een ander vaarwater! 
Diverse tochtmogelijkheden! Weekendjes Friesland, 
wadden en IJsselmeer liggen in het verschiet! 
 

TE HUUR : Ligplaats in Regatta Center 

Medemblik met volledige langssteiger en elektra-
aansluiting (naar verbruik). Afmetingen 4 * 11 meter. 
 
Voor de periode van half mei tot en met half 
augustus 2008 à € 400 

Met gebruikmaking van afgesloten 
parkeergelegenheid voor ligplaatshouders en 
gebruik van keurige sanitaire voorzieningen. 
Vaste BBQ, kinderspeelplaats, zwemstrand en 
watersportwinkel in het Regatta Center. Op 
loopafstand van het historisch centrum van 
Medemblik. Op slechts 8 autominuten van de A7. 
 
Afwijkende perioden in overleg mogelijk.  
Neem contact met ons op! 
 
Bart de Bakker 06 51824076 
Sietske Cnossen 06 15490200 
brgdebakker@casema.nl 
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Boot en Techniek 
 

The Lombardini Experience 
Vervanging van de motor van een IF-E 
 
In de IF-E is door de Marieholmwerf standaard 
een Volvo-Penta dieselmotor ingebouwd. Tot 
1973 was dat een MD1, daarna werd het de 
iets zwaardere MD1B. De MD1B in mijn IF is 
een betrouwbare en goed presterende 
dieselmotor met voldoende vermogen. Een 
motor die je ook in kritieke momenten niet in 
de steek laat. Niks mis mee, om zo te zeggen. 
Vanwaar dan het idee om zo’n motor te 
vervangen? Hij heeft één groot nadeel: hij 
stampt en trilt zo heftig, dat het hele schip 
zowat uit elkaar dreigt te rammelen. 
Regelmatig heb ik diverse schroeven van de 
binnenbetimmering moeten vastdraaien, die 
waren losgetrild. En tot twee keer toe raakte de 
moer van één van de motorsteunen los. 
Wanneer de motor loopt is er altijd iets wat 
meetrilt: de verstaging, de zeereling, het 
schuifluik. Er is nauwelijks een toerental te 
vinden waarbij het nog een beetje prettig varen 
is op de motor. 
 
Dat trillen is inherent aan een inmiddels toch 
wat ouderwetse motor met één cylinder, een 
lange slag en een zwaar vliegwiel. Er valt dan 
ook weinig aan te doen. Dan zie je op de 
Hiswa een compacte moderne 2-cylinder 
dieselmotor, die goed in een IF in te bouwen 
moet zijn. Dat zet je aan het denken. En zo 
werd de Volvo-Penta ingeruild voor een 
Lombardini. 
 
Ter vergelijking enkele gegevens: 
 
 Volvo-Penta 

MD1B 

Lombardini 

LDW 502M 

boring x slag 89 x 90 72 x 62 
cylinderinhoud 0,560 0,505 
compressie 17,5:1 22:1 
max. toerental 2500 3600 
gewicht 165 kg 85 kg 
PK 10 13 
 
De Lombardini is een 2-cylinder dieselmotor 
met een aluminium motorblok met als 
bijzonderheid twee door de bovenliggende 
nokkenas aangedreven pompinjectoren in 

plaats van een afzonderlijke brandstofpomp. 
Doordat die zich onder het kleppendeksel 
bevinden betekent dat tegelijk een flinke 
reductie van het motorlawaai. De 
pompinjectoren worden gekoeld door de 
toegevoerde dieselolie. De standaard 
brandstoftank van een IF-E heeft maar 25 liter 
inhoud. Daarom moet de uit de motor 
terugstromende dieselolie worden gekoeld om 
te voorkomen dat de inhoud van de tank te 
heet zou worden. Dat gebeurt met behulp van 
een kleine warmtewisselaar, die in de 
aanzuigleiding van het koelwater is 
opgenomen (zie foto). Een wat buitenissige 
constructie, die wel uitstekend werkt. 
De inbouw bleek mogelijk op de bestaande 
motorfundatie van de IF met alleen een 
aanpassing van de voorste motorsteunen. De 
Lombardini is een stuk korter dan de Volvo-
Penta, waardoor er ruimte was voor een 
flexibele koppeling. De één-hendel bediening 
van de motor, het schroefaslager en het 
uitlaatsysteem konden worden gehandhaafd. 
Bijkomende voordelen van de vernieuwing zijn 
het gescheiden koelwatersysteem met een 
warmtewisselaar, de wisselstroomdynamo van 
40 Amp en het veel lagere motorgewicht. Wil je 
de oude waterlijn handhaven, dan moet je ruim 
50 kilo loodhagel in de bilge laten zakken. En 
tot slot, ook niet onbelangrijk, de uitlaatgassen 
voldoen ruimschoots aan de huidige 
milieueisen. 
 
Op de motor varen is nu weer een aangename 
bezigheid geworden. Er is nauwelijks meer 
sprake van trilling en het motorlawaai is 
aanzienlijk minder. De hoeveelheid 
uitstromend koelwater is groter, waardoor ook 
het geluid van de uitlaat minder is geworden. 
En het manoeuvreren gaat makkelijker want de 
motor reageert sneller door het ontbreken van 
het zware vliegwiel. 
 
Eigenlijk is maar één conclusie mogelijk: dit 
had ik jaren eerder moeten doen. 
 
Gerrit van Brakel 
IF 2472 Dejeuner 
 
Met dank aan Gijs van Malsem van 
“Scheepsmotoren Heech” 
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de nieuwe motor gezien vanuit de kajuit 
 

  
 
dieseloliekoeler met beluchter in de retourleiding naar de 
brandstoftank 

 
 

.....en door het motorluik 
 

  
 

Onderwatertoiletlozingen op 
de binnenwateren vanaf 2009 
 
Vanaf 1 januari 2009 mag een pleziervaartuig 
het onderwatertoilet niet meer (direct) 
afvoeren/lozen op het binnenwater. En het 
binnenwater strekt zich uit tot 12 mijl uit de 
kust! Dus even naar buiten varen om het 
“zwarte” toiletwater kwijt te raken is minstens 
een dagtocht, als je al op zoutwater ligt. En het 
heeft geen zin een discussie op te zetten of het 
moet en waarom: het is allemaal al geregeld; 
ook al is nu duidelijk dat de watersport ten 
opzichte van de overige gebruikers van 
oppervlakte water in totaal slechts 1% van de 
zwartwater vervuiling veroorzaken. 

Achtergrond zijn de strenge (EU) normen voor 
de kwaliteit van het zwemwater. Het probleem 
is de koncentratie: onze oud-voorzitter Frank 
vertelde me dat hij vanaf midden juni op 
Loosdrecht niet meer zwemt; ook zijn er 
metingen dat zwemmen b.v. op Vinkenveense 
plassen ook zomers niet aan te bevelen is. Wel 
duiden andere metingen er weer op dat in 
jachthavens de mensheid netjes naar de 
waltoiletten gaan. Gelukkig maar!  
 
Het gevaar komt trouwens van de zgn. 
“poepbacteriën”: de Ecoli, Campylobacter en 
de enterococcen. En daar kan een mens echt 
goed ziek van worden: buik, luchtwegen en 
gehoorgangen. En onze kleine mensjes zijn 
natuurlijk het allermeest kwetsbaar. 
Uitzonderingen van het loosverbod zijn er 
alleen voor klassieke schepen van voor 1950, 
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professionele wedstrijdschepen (b.v. type 
“Volvo 60 Round the World”); type “rond de 
boeien” valt hier echt niet onder), zeilplanken 
en eigenbouw, die minstens 5 jaar eigendom 
moeten blijven (en daarna zonder opvangtank 
niet echt te verkopen zijn, waarschijnlijk). 
Volgens de wet Pleziervaartuigen moet alles 
wat vaart van 2,4 tot 24 meter, met een 
onderwatertoilet aan boord, zich aan het niet-
loosvoorschrift houden. Het spreekt natuurlijk 
vanzelf dat je een chemisch toilet ook niet in 
de plomp leegt en spoelt. Dat wil zeggen, je 
mag je “zwarte” toiletwater niet meer lozen. 
Douche- en kombuiswater het z.g.n. “grijze” 
water mogen (nog) gewoon geloosd worden. 
Toiletwater is blijkbaar verder niet 

gedefinieerd. Er wordt dan ook gesteld dat 
toiletwater alleen maar uit een toilet kan 
komen. Dus gebruik van de puts, of hangen 
aan de verstaging is dan ook niet wettelijk 
verboden. Het vervuilt natuurlijk wel (een 
beetje) en het is natuurlijk niet de bedoeling 
van de regeling. Bij geen toilet aan boord (dit is 
niet verplicht!), wordt er aangenomen dat het 
varende publiek zoveel mogelijk van de 
walvoorzieningen gebruik maakt.  
 
Ook is het niet verplicht een vuilwatertank aan 
boord te installeren. (In nieuwe schepen dient, 
bij aanwezigheid van een onderwatertoilet, wel 
sinds een paar jaar een tank verplicht te 
worden ingebouwd). 

 

 
 
Bij geen faecaliëntank is het onderwatertoilet 
wettelijk niet meer te gebruiken en dient 
afgesloten te worden. Het is ook niet verplicht 
een chemisch of droogtoilet aan boord te 
hebben. Voor kleinere schepen, die wellicht 
vaker een jachthaven op zoeken, is dit laatste 
wel een nette oplossing. En zoals reeds 
gezegd, de puts of emmer kan gewoon in 
gebruik blijven. 
Jachthavens daarentegen zijn wel verplicht om 
ontvangstvoorzieningen voor zwart water aan 
te leggen. En uiteindelijk moet het zwart water 
gratis afgegeven kunnen worden. Ik heb ook 
nergens gelezen dat de afvoer van een 
onderwatertoilet definitief dicht of onklaar moet 
worden gemaakt. De afvoer(en) moet in ieder 
geval wel afsluitbaar zijn. Voorkomen moet 
worden dat je per ongeluk loost. Wellicht is, als 
je een onderwatertoilet aan boord hebt en je 
wilt het handhaven, de beste oplossing het 
onderwatertoilet alleen op de zwartwatertank 

te laten lozen. Lozen van deze tank op het 
oppervlaktewater kan dan nooit per ongeluk 
gaan toch? Dus dan toch maar een 
zwartwatertank(je)? De grootte hiervan is niet 
gedefinieerd. Lozen via een ISO 
dek’slurp’aansluiting bij de jachthaven-
voorziening is natuurlijk de bedoeling. Maar 
een (hand)pomp om de vuilwatertank buiten de 
12-mijlszone te kunnen lozen is natuurlijk wel 
handig en is toegestaan. 
 
Het grote probleem aan boord van relatief 
kleine en smalle schepen zoals de Marieholms 
is de beperkte binnen ruimte om een 
zwartwatertank te plaatsen. Het moet ook al 
snel een relatief grote tank zijn, wil deze enig 
nut hebben. De voorbeeld berekeningen gaan 
als volgt: 
2 personen gaan 4 maal per dag naar het toilet 
en spoelen. De verbindingsslangen aan boord 
moet je goed doorspoelen, want anders komt 
de geur dwars door de slagen heen na verloop 
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van tijd. 1 actie is dan 4 liter per keer. Dus per 
dag: 2 x 4 x 4 = 32 liter. 2 dagen 64 liter. Er 
wordt gekozen voor 64 liter. En dit is al een 
grote tank. Vergelijk dit maar met de watertank 
van 70 liter in de voorpiek van een Marieholm 
26! En dan moet je een haven in om wettelijk 
te lozen.  

Conclusie 

Voor de Marieholm IF, IF-E en de M26 lijkt de 
aan te bevelen oplossing toch een chemisch of 
een watervrij toilet. (Of gewoon de puts/emmer 
configuratie). 
 

 
 
Voorbeeld van een chemisch toilet 
 
Met een aanwezig onderwatertoilet kan een 
klein flexibel tankje van 20 liter, afkoppelbaar, 
wellicht een goed alternatief zijn. Vetus heeft 
sinds kort een flexibele kunststof tank die je 
ergens in een hoek kan wrotten, daarna met 
UV-licht aanstralen en de tank wordt hard. De 
techniek staat nergens voor vandaag de dag.  
Het alternatief voor al deze oplossingen is 
reeds in één van de alinea’s hiervoor vermeld. 
 
Voor de geïnteresseerden: hoe het op de 
Fortissimo/M33 “FFulmarus” opgelost is:  
Onder de voorpiekkooien ligt een RVS 
zwartwatertank van 70-80 liter. Dit was in 
Zweden al verplicht. Helaas niet de standaard 
dekdoorvoer. Het onderwatertoilet loost alleen 
op deze tank. Er is een handlenspomp om de 
tank leeg te pompen. Mijn project voor 2009 is 
alleen nog een poepslurpslang met ISO-dek-
aansluiting via een T-koppeling naar het dek te 
geleiden. 
 

 
De helft van de tank  
 
Ook moet er een afsluiter tussen het T-stuk en 
de handpomp gemonteerd worden, om te 
voorkomen dat de lamellen van de lenspomp 
(rubber flappen) over de zittingen 
heengezogen worden. Verder moet de 
ontluchting van de tank voldoende groot en vrij 
zijn, anders wordt het bij de walpomp vacuum 
gezogen en verschrompeld de mooie RVS 
tank. Voor extra veiligheid wellicht een tank-
onderdrukventiel dat opent bij te grote 
slurpkracht. En, helaas, er moet wel weer een 
gat in het dek geboord worden. 
 
Veel genoegen om deze zeer menselijke 
problematiek voor 2009 op te lossen. 
 
Igle Berghuis, 
Fortissimo/M33 “FFulmarus” 
 
Enkele websites met informatie: 
- www.watersportverbond.nl; via de tab 

“producten” naar milieuzorg daar de tab 
“vuilwaterinzameling” 

- www.auerhaan.nl/vuilwatertank 
- www.de12ambachten.nl; klik op Nonolet, 

het geurloze, waterloze toilet 
 
Met veel dank aan de 2 artikelen verschenen in 
Zeilen nummers 3 en 4 van 2006 en de brochures 
uitgegeven door het Watersportverbond. 
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Eerherstel voor IF 13 
 
We zijn opgegroeid met de zeilsport, maar 
wanneer je van je hobby je beroep maakt 
betekent dit o.a. een einde aan zeilvakanties 
van 5 tot 6 weken. We besluiten onze 
Koopmans 32 te verkopen en we zoeken iets 
kleiners. We zijn echte Zwedengangers en de 
Marieholm IF is altijd al een favoriet ontwerp 
van ons geweest. Wanneer we in mei van dit 
jaar beroepshalve naar Zweden rijden om een 
Saga 20 op te halen doen we een tussenstop 
in Malmö. 
Hier ligt een IF romp te koop bij de plaatselijke 
zeilvereniging. De boot stamt uit 1967 en is 
jaren gebruikt door de vereniging voor 
wedstrijden. De mast is overboord gevaren en 
het ontbrak de vereniging aan geld voor een 
nieuwe. Hierdoor ligt de IF al een aantal jaren 
ongebruikt op de wal. De romp is voor haar 
leeftijd goed, de rest heeft een heftige beurt 
nodig. 
 
We rijden verder om onze vracht op te halen 
200 km boven Stockholm en als we thuis 
komen besluiten we een bod te doen. We 
kopen de romp met een aantal lossen 
onderdelen zoals, giek, spiboom, beslag en 
redelijke zeilen en halen haar begin juni met 
onze nieuwe trailer op. 
 

 
 
Vanwege het seizoen zal het tot september 
duren voordat we echt starten met de 
renovatie. 
 
De indeling van de oudere IF is enigszins 
afwijkend van de huidige interieurs. Doordat er 
in de kuip aan beide kanten 2 bakskistjes 
zitten, ontbreken binnen de hondekooien. Aan 
SB zit een vaste kast direct bij de ingang. Aan 
BB zit een kookhoek. Er zitten geen 
afscheidingskasten tussen de voorpiek en het 
zitgedeelte. Onder de raampjes zitten 
gedeeltelijk open kastjes, evenals onder de 

banken. Verder heeft de IF geen voorluik. We 
besluiten de boot zo ruim mogelijk te laten aan 
de binnenzijde.  
 

 
 
“Een zeewaardige, moderne daysailer met 
goede zeileigenschappen voor een normale 
prijs is het motto”. 
 
Wat is er tot nu toe is gebeurd, mede door de 
grote inzet van (schoon)papa: 
- demontage van al het beslag 
- gedeeltelijk slopen van het interieur en het 

verwijderen van alle overtollige schroeven  
- het verwijderen van vuil en aanslag van 

een aantal jaren  
- het vastzetten van de banken en overige 

interieurdelen en aanbrengen van 
inspectieluiken 

- het vervangen van de kombuis door een 
kookkist 

- het maken van een extra voorraadbak 
onder de kuipvloer 

- het maken van deurtjes en luikjes voor de 
open kastjes 

 

 
de vele nieuwe onderdelen  
 
We verwachten dat we met het schuur- en 
plamuurwerk 2007 verder wel nodig hebben en 
in 2008 kunnen starten met het schilderwerk, 
de kussens en het monteren van alle 
onderdelen 
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nieuwe plafonds 

 

 
het dichtmaken van de ramen  

 

 
het bekleden van de kajuitvloer met teak 

 

 
gestart met het schuurwerk 

We hopen dan ook in de volgende Marieteam 
het eindresultaat te kunnen showen en dat we 
zelf in 2008 in ieder geval weer onder zeil 
kunnen (de Koopmans is inmiddels verkocht). 
 
We zijn echter nog op zoek naar een niet 
onbelangrijk onderdeel, namelijk een goede 
mast en bijbehorende mastvoet (nieuw kan 
altijd nog). Weet u een mast of heeft u vragen 
over technische aspecten van uw boot, mail 
naar info@jachtservicejepma.nl. Wij beschik-
ken ook over een trailer en kunnen tot 2900 kg 
vervoeren. 
 
Met vaargroeten, 
IJsbrand Jepma en Rommie Bottema 
IF 13 
www.jachtservicejepma.nl 
 

Wat er gebeurt onder water 
Marek Janiec, de voorzitter van de Zweedse IF 
organisatie, publiceerde in “Medvind” 2006 nr 4 
een artikel over boottrim. Ferdinand Postma 
verzorgde de vertaling. 

Boottrim 

Als het om trimmen gaat concentreert men 
zich vaak vooral op de zeilen en de verstaging. 
Het is niet ongebruikelijk de tegenvallende 
snelheid te wijten aan onvoldoende beheersing 
op dat gebied, maar de oorzaak kan ook heel 
ergens anders liggen.  
Een schoon onderwaterschip is het meest van 
belang bij licht weer, maar ook als de wind 
toeneemt is er onder water nog veel dat 
meespeelt bij het minimaliseren van 
weerstand. 
Een nog zo goede zeiltrim helpt weinig als de 
romp onder water smerig of ruw is. Niet alleen 
mosselen en zeepokken remmen af maar ook 
slijm. Zelfs als de huid glad aanvoelt remt slijm 
af doordat de vele algdraden het natte 
oppervlak vergroten.  
Dat natte oppervlak van de IF is groot; bijna 15 
m2. Voor een goede hoogte en snelheid is het 
vooral bij licht weer essentieel het 
onderwaterschip schoon te houden. Met de 
huidige antifouling moet je dat regelmatig 
doen, zodra de watertemperatuur boven de 10 
graden komt.  

Licht weer 

Als de wind erg zwak is, minder dan 3 m/s ( < 
3 Bf) zijn de krachten op het zeil erg klein. 
Zowel aan als voor de wind komt de 
bootsnelheid niet boven de drie knopen. 
Helling bij het opkruisen is er nauwelijks, en 
doordat men om vaart te houden een wat 
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lagere koers zal aanhouden, ook geen drift van 
betekenis.  
Om de zeilen bij elk golfje vol te houden en het 
natte oppervlak te beperken zit de bemanning 
aan lij. In het voordewindse rak moet je flink 
afkruisen om überhaupt nog vooruit te komen. 
Er is uitsluitend sprake van wrijvingsweerstand 
en die wil je zoveel mogelijk beperken. De boot 
moet pas geschrobt zijn. De langsscheepstrim 
zoveel mogelijk in overeenstemming met de 
constructiewaterlijn. 

Matige wind 

Als de wind toeneemt tot 4-5 m/s (3 Bf) is de 
wind nog zwak, maar de krachten op het zeil 
zijn verdrie- tot viervoudigd. De boot begint wat 
te hellen en het kan verstandig zijn om met zijn 
tweeën aan loef te gaan zitten. De IF heeft 
geen gewichtsstabiliteit van betekenis bij een 
helling minder dan 15 graden, en het is 
belangrijk de boot zo te trimmen dat de door 
zijdelingse krachten veroorzaakte drift 
minimaal is. Drift heeft namelijk een krachtig 
remmende component.  
De boot bereikt aan de wind nog niet zijn 
maximale snelheid, dus gaat het erom druk in 
het zeil te houden. Meer snelheid betekent 
minder drift en daardoor nemen snelheid en 
hoogte verder toe. 
Voor de wind gaat de boot nog steeds 
langzamer dan in het kruisrak. Daarom is het 
ook nu verstandig om af te kruisen, maar iets 
minder dan bij licht weer. De vaste 
verklikkerarmpjes van de Windex zijn hierbij 
een hulpmiddel. Hou de schijnbare wind in de 
richting daarvan voor de goede afkruishoek. 
De golfweerstand begint voelbaar te worden 
en het loont wellicht om een bemanningslid 
naar de voorstag te sturen. Zijn gewicht daar 
genereert een langere waterlijn en vermindert 
daardoor de hoogte van de remmende 
rompgolf. 
Als de wind toeneemt tot een goede 4 Bf en er 
wat schuimkopjes beginnen te komen, zijn de 
krachten op het zeil verder verdubbeld. Er zijn 
nog steeds geen golven van betekenis, vooral 
tussen de scheren en onder hoger wal. De 
boot nadert nu haar maximale snelheid aan de 
wind, die iets boven de 5 knopen ligt. De 
remmende rompgolf begint zich te 
manifesteren als een steile golftop bij de 
boeg.De helling neemt toe en daarmee verleng 
je de waterlijn bij het achterschip. Maar 
probeer die helling te beperken door die 
beneden de 15 graden te houden. Meer helling 
verhoogt de drift en vergroot daarmee de 
weerstand door het water. 
Voor de wind gaat het nu snel. Een paar tiende 
knoop sneller dan aan de wind, zonder dat je 
veel hoeft af te kruisen. Het kan voordeel 

opleveren als het zwaarste bemanningslid zich 
bij de voorstag plaatst. Het voorschip zinkt 
meer in en dat levert vóór een langere waterlijn 
op. Het achterschip komt omhoog, dat zich 
anders te diep ingraaft wat remmende 
wervelingen veroorzaakt. 
 

 
tijd om te scheren… 

Harde wind 

Bij een stevige bries en harde wind neemt de 
remmende kracht van de golven nog meer toe. 
Aan de wind kan die zelfs groter worden dan 
de krachten die door de boot zelf wordt 
opgewekt. Ten opzichte van een matige wind 
is de windkracht verder verdubbeld, maar aan 
de wind gaat de boot nu waarschijnlijk minder 
snel dan voor de wind. Nu gaat het erom zo te 
sturen dat de golven je zo min mogelijk 
afstoppen en de boot zo te trimmen dat ze zo 
licht mogelijk stuurt. Het is belangrijk de helling 
zoveel mogelijk te beperken door uit te gaan 
hangen en de zeilen zo vlak mogelijk te 
trimmen.  
Lenzend zeil je de boot zo plat voor de wind 
als je durft, zonder in een ongecontroleerde 
pendel te raken. De boot surft nu op de golven. 
Een kundige roerganger kan de gemiddelde 
snelheid een flink stuk boven de theoretische 
rompsnelheid brengen. Boeg- en hekgolf 
helpen de waterlijn verder te verlengen, wat 
een gunstige invloed heeft op de weerstand en 
dus op de snelheid. 

Grafieken 

Volgende grafieken zijn door 
“seglingsprofessorn” Lasse Larsson (van 
beroep hydrodynamiker) gemaakt voor de 
Noorse Volksboot welk onderwaterschip zoals 
we weten overeenkomt met de IF. 
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Figuur 1 geeft een illustratie van de verschillende 
weerstandskrachten bij verschillende bootsnelheden  
 
Vertaling van de termen:  
Motstånd (weerstand) [in Newton] = 
Krängingsmotst. (hellingsweerstand) + 
Inducerat motst. (afgeleide weerstand) + 
Vågbildningsmotst. (weerstand door golfvorming) + 
Friktionsmotstånd (wrijvingsweerstand) 

Figuur 2 geeft de weerstandtoename (Ökning) bij een 
toename van de ruwheid van het onderwaterschip 
(Skrovlighethöjd) 
 
 

 

Wantputtingen bestellen 

Je kunt weer wantputtingen uit Zweden 
bestellen, als je dat al nog niet gedaan 
hebt.  
Voor de nieuwe leden; De originele 
onderwantputtingen van zowel IF als M26 
zijn zowel te licht uitgevoerd als onder een 
verkeerde hoek belast, en kunnen op den 
duur afknappen. Mastbreuk is het gevolg.  
In Zweden overkwam dat een tiental 
boten, vooral aan de westkust. Ook hier 
kennen we een aantal pechvogels. 
De Zweedse IF organisatie heeft een 
Deens ontwerp in produktie laten nemen 
dat een definitieve oplossing is voor beide 
problemen. Zie bijgaande foto. 
 
Ze kosten 770 Zweedse Kronen (ongeveer 
83 euro) franco huis en zijn uitsluitend 
voor leden verkrijgbaar. 
  
De bestelmethode hebben we 
vereenvoudigd: Je kunt ze nu rechtstreeks 
per email bij Marek Janiec van de 
Zweedse IF organisatie bestellen.  
 
Je betaalt vooruit in Zweedse Kronen aan 
Marek. Volg je de juiste procedure hierbij 
dan is het overmaken kosteloos. Hij stuurt 

je de puttingen na overboeking 
rechtstreeks toe. 
Hou rekening met een levertijd van in 
ieder geval een week of wat, want ze 
worden op bestelling gemaakt.  
 

 
  
Heb je interesse, mail me dan even. 
Je krijgt van mij dan de precieze gegevens 
plus een Nederlandse montage- 
handleiding. Als je die volgt is het 
monteren van de puttingen uiterst 
eenvoudig. 
  
Vriendelijke groet, 
Ferdinand Postma 
f.postma44@quicknet.nl 
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 Oproepen 
 

 
 

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 emailadres te 
controleren. Indien deze niet meer kloppen de juiste 
gegevens sturen naar 
secretaris@marieholmvereniging.nl . 
 
Namens het bestuur NMV: bedankt voor de 
medewerking! 

Nieuw leden 
Ben jij ook pas lid van de NMV, maar 
nog niet officieel voorgesteld in 
MarieTeam? Stuur dan je stukje en 
foto’s voor 31 october a.s. naar 
redactie@marieholmverenging.nl. 
Ook als je al langer lid bent en wat 
over je boot wilt schrijven, is je 
bijdrage natuurlijk welkom! 
 

Nieuwe Jaarprijs 
 

 
 
Om de deelname aan de wedstrijden te stimuleren heeft het bestuur een nieuwe jaarprijs  
aangeschaft. Deze prijs is een blijvende wisselprijs en zal jaarlijks worden uitgereikt aan  
de Marieholmzeiler die de beste resultaten heeft geboekt. De regels hiervoor zijn: 
 

− Alleen de wedstrijden die op de evenementen kalender staan aangegeven tellen mee voor het 
klassement 

− De prijs kan alleen gewonnen worden door een lid van de NMV en deze moet gedurende alle 
wedstrijden aan boord zijn. 

− Voor het bepalen van de score wordt de Oostenrijkse telling gebruikt. 

− Indien er in het eindklassement van een westrijdserie ook niet Marieholms voorkomen worden 
deze verwijderd teneinde de score te kunnen bepalen 

 
Wie wil er niet zo’n mooi halfmodel een jaar aan de muur hebben hangen. Doe volgend jaar dus 
mee aan de evenementen! 
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Evenementen 

Kalender 2008 
Datum Naam evenement jaar 

prijs 
Lokatie Organisatie Inschrijving 

via 
Contact 
persoon 
(rayonhoofd) 

20 januari,  
10 februari,  
2 maart(res),  
9 maart 

Winterwedstrijden   Kagerplassen KWV de Kaag 
(Warmond) 

KWV de 
Kaag 

Ludo Knegtel 

za. 8 maart Algemene leden 
vergadering 
 

  De Uitkijk 
Loosdrecht 

NMV nvt Bestuur NMV 

26 en 27 april Voor-Kaag ja Kagerplassen KWV de Kaag  KWV de 
Kaag 

Ludo Knegtel 

mid juni 
 

Tocht naar Engeland   Noordzee NMV NMV Henk Veerdig 

juni Voorjaarsevenement 
Rayon Friesland 
 

  Sneekermeer 
Terhorne 

NMV NMV   

juli Rondje Vlieland 
 

  Wadden NMV NMV Henk Veerdig 

begin augustus Marieholm 
Kampioenschap 
 

ja IJsselmeer 
Edam 

NMV NMV Ludo Knegtel 

4 & 5 sept. 
 

WZW ja Westeinder WZW WZW Ludo Knegtel 

28 & 28 sept. 
 

Na-Kaag ja Kagerplassen KWV de Kaag  KWV de 
Kaag 

Ludo Knegtel 

Oct, nov, dec. Winterwedstrijden   Kagerplassen KWV de Kaag  KWV de 
Kaag 

Ludo Knegtel 

 

 

Evenement 
De Nakaag 
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Nederlandse Marieholm 
Kampioenschap 2007, Edam 

Reven en Dobberen. 
Op vrijdag 10 tot en met zondag 12 augustus 
is het Marieholm Kampioenschap gezeild, 
wederom in het mooie Edam. 
Voor veel zeilers was de donderdag ervoor de 
dag om naar Edam af te reizen; met een flinke 
wind (kracht 6/+ beaufort) uit het noorden 
hadden de zeilers uit de zuidelijke regio’s het 
al flink te verduren gekregen.  
Zo stond Hanz Zwart (Mission IF Possible) er 
alleen voor en kon geen gelegenheid vinden 
iets te drinken of eten onderweg naar Edam. 
Michel Zandbergen (Yemanja) kwam motorend 
met rood ontstoken ogen aan, een uur later 
zeilend Ludo Knegtel en Raymond van Gelder 
(Jadan II) moe maar voldaan? 
Ondergetekende, (Asjemenou), was zo slim 
geweest zijn kinderen vooruit te sturen per 
boot (de bikkels) om zelf donderdagavond per 
auto droog en uitgerust aan te komen. 
Er waren inmiddels al meerdere schepen 
aanwezig, waaronder ook wat nieuwe 
gezichten, wat altijd weer erg leuk is voor het 
evenement. 
Vrijdag half elf info open in het clubhuis van 
wsv De Zeevang met koffie en taart vanwege 
het eerste lustrum(?). Om 11 uur 
skippersmeeting met nog wat uitleg over hoe 
het handigste te starten, gezien de chaos die 
wel eens is ontstaan bij vorige wedstrijden. 
Bakboord starten is handig. 
Afgesproken wordt om een uur later dan 
gepland te starten omdat de heftige wind dan 
misschien nog iets af zou nemen. Dit moet 
haast wel een idee van Ludo geweest zijn die 
de 26’s bij zulke weersomstandigheden 
natuurlijk vreest. 
Vooraf veel discussie over de zeilkeuze, genua 
of high-aspect, zet de wind door of neemt hij 
geleidelijk af? 
14:00 Uur wordt er gestart bij een windkracht 5 
bft. De een gereefd, de ander met alles erop 
en eraan. Bij hoge golven vinden wij dat we 
wat meer kracht nodig hebben en kozen voor 
de genua erop en de overloop naar lij. 
Er waren veel golven, veel water over het dek 
en één boot ’n DNF, Joop en Ingrid Rood met 
de Belone konden niet finishen binnen de 
maximumtijd na de eerste, wat natuurlijk geen 
schande is gezien de korte tijd die Hella maar 
nodig had om haar Jadan II over de finishlijn te 
sturen. De 2e wedstrijd start om ca. 15.10 en 
de starts worden grimmiger, iedereen probeert 
een bakboordstart te maken vlak bij het 
startschip wat bijna fatale gevolgen heeft voor 

de Folie a Deux. Indringen mag echt niet, Marc 
snapt het ook niet want hij heeft de rode pin 
juist uitdrukkelijk op voordeel gelegd, zodat 
starten langs de hele startlijn evenveel 
voordeel geeft. 
We zien niemand in deze wedstrijd (buiten 
onszelf) nog een spi voeren, zijn ze allemaal 
kapot gewaaid? Toch zonde. Hans Veerdig 
(WØRK) vaart erg sterk en eindigt na de eerste 
dag als 3e. Als 2e eindigt Hanz Zwart (Mission 
IF Possible) na Hella Knegtel (Jadan II) die als 
eerste eindigt met 2 ééntjes. 
Zaterdag eerste start om 11 uur. Redelijke 
wind bij een kracht 3-4 bft. Wij proberen de 
Anne over de startlijn te drukken maar Dolph 
raakt niet onder de indruk en duwt ons gewoon 
wat af waardoor wijzelf te vroeg starten en 
terug over de startlijn moeten. 
 Alle spi’s zijn weer gemaakt zeker want er zijn 
er nu weer genoeg te zien. Zelfs Henk raakt 
enthousiast en hijst zijn spi, wat hem dus ook 
punten kost t.o.v. de dag ervoor. Later wordt 
de Anne van Dolph Blusse helaas midscheeps 
geraakt vlak bij de bovenboei door de neus 
van een IF. Er is flink wat schade maar de 
Anne kan de wedstrijd gelukkig nog wel 
uitzeilen. Aan het eind van de wedstrijd zakt de 
wind helemaal weg. 
De enige die hiermee nog echt vrolijk is, is Bart 
in de rubberboot. Die scheurt er vrolijk op los. 
De 2e wedstrijd verloopt ook niet zonder 
problemen, eerst krijgen de Jadan en de 
Windzang het met elkaar aan de stok bij de 
start; maar hebben daar uiteindelijk voordeel 
bij omdat een stuurboord start uiteindelijk veel 
gunstiger blijkt. Bij de bovenboei liggen 
ongeveer 8 schepen tegen elkaar aan te 
dobberen wegens volledige windstilte op dat 
moment. 
 

 
 
De 3e wedstrijd komt er nieuwe wind uit het 
zuid-oosten kracht 2-3 bft. Het is goed zeilen, 
behalve bij de start is er windstilte en maken 
de meeste boten een dramatische start. Ook 
bij de onderboei is het op een gegeven 
moment dringen geblazen en moeten er wat 
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schepen afgehouden worden om botsingen te 
voorkomen. Weer kan de Jadan 3 ééntjes aan 
hun totaal toevoegen wat hun al een zekere 
kampioen maakt. Mission IF Possible pakt 
weer de 2e plaats. 
Dagprijzen zijn er echter voor de 2 snelste 
stijgers in het klassement, Alacrity van Romke 
en Rita Woudstra en de Windzang van 
Ferdinand Postma; beste spi-zeiler wordt 
Team Asjemenou en beste zeiler zónder spi is 
Team Yemanja van Michel Zandbergen. 
 

 
 
En eigenlijk zou er ook een prijs moeten zijn 
voor degenen die hun spi zó snel willen zetten 
dat ze vergeten de spi aan de val te slaan en 
in de wedstrijd nog de val boven uit de mast 
moeten halen, deze was dan zeker gewonnen 
door Team Hølm met Kees Willem Venema en 
Marcel Poortvliet. Zij waren vast van plan hun 
stempel te drukken op de wedstrijden……….. 
Zaterdagavond was er een heerlijke en goed 
verzorgde BBQ. Iets later dan gepland maar 
dat mocht de pret niet drukken want we 
stonden niet droog en ‘s-avonds werd er nog 
een fles whisky gevonden in het clubgebouw, 
ook lekker. 
Zondag was er de toertocht langs vaste boeien 
op het Markermeer. De (overigens 
uitstekende) organisatie had voor deze start 
een nieuwe variant bedacht en wel om de 
verschillende handicaps (SW factor) al bij de 
start te verrekenen op basis van een te 
verwachten zeiltijd. 
De schepen met de hoogste SW factor starten 
als eerste en daarna in tijd gecorrigeerd de 

overige schepen. Wie dus het eerste binnen is, 
is winnaar.  
Dolph Blusse met zijn zoon, op de Anne, 
beheerste dit spel duidelijk als beste en 
veroverde als een ware America’s Cup zeiler 
de eerste plaats. Slim langs de kant en telkens 
tussen schip en boei blijvend toonden zij 
hiermee hun klasse, wat hen uiteindelijk over 
all op een derde plaats deed eindigen na 
Mission IF Possible op de 2e plaats en 
natuurlijk Jadan II op de 1e plaats. 
Wij vonden het evenement alles bij elkaar erg 
geslaagd en de organisatie erg goed. Sietske, 
Bart, Marleen, Marc, Igle en Ludo en natuurlijk 
de vrijwilligers van De Zeevang allen hartelijk 
bedankt hiervoor! 
Hopelijk allen weer tot volgend jaar, 
 
Len, Arend en Hans Verdel 
IF Asjemenou 
 

De Stempel 
Uit het vorige artikel: “…deze was dan zeker 
gewonnen door Team Hølm met Kees Willem 
Venema en Marcel Poortvliet. Zij waren vast 
van plan hun stempel te drukken op de 
wedstrijden…”  
Onderstaand verhaal is tevens een verslag van 
de NMK door opstapper Marcel Poortvliet. 
 
De uitnodiging van Kees-Willem Venema om 
een lang weekend met hem te gaan 
wedstrijdzeilen sprak mij bijzonder aan. Nog 
wel de Nederlandse kampioenschappen! Zo, 
zo. Het was was alweer een hele tijd geleden 
dat we gezamenlijk wat boeien hadden gerond, 
en dan nog wel in een totaal ander type boot. 
Open catamarans, en toen daar net de 
reachers erin kwamen gingen wij er net uit. 
Persoonlijk had ik ruim 30 jaar geleden een 
aantal wedstrijden mee mogen varen op het 
windekind, een draak, en daar de spinnaker 
mogen vasthouden, als we aan boord stapten. 
Grote indruk maakte toen de heer Imhoff, die 
voer volledig buiten het veld om, langs de wal, 
en kwam met grote voorsprong aan de finish. 
Na een kort onderzoek en zijn welwillende 
uitleg bleek dat dit mogelijk was door het 
aanlandige windeffect dat ’s middags kan 
optreden. In mijn geheugen leek dit zo rond 
16:00 uur te zijn, dit Marieholm-weekend 
bewees Dolf Blusse, met de boot Anne, heel 
geraffineerd dat dit al eerder op de middag 
plaats kan vinden.  
 
Alles was rond, wij doen mee, Kees-Willem 
maakt de boot tip-top in orde, loopt de kist met 
reserveonderdelen na en vult die bij waar 
nodig, doet ditzelfde met de gereedschapskist 
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en al het andere wat je ooit nodig kan hebben. 
De proviand was al behoorlijk op orde, 
voldoende voor een overtocht naar 
Engeland… (Henk)…, maar werd door beide 
personen nog eens aangevuld met 
bijvoorbeeld wijn en warme worsten (niet als 
combinatie bedoeld!). Ondergetekende, 
gewend aan een waterbed en zelfs dan nog 
geen makkelijke slaper, nam nog een extra 
matras mee, slaapzak en een hoofdkussen. 
Kussens genoeg aan boord; rugkussens, 
vooronderkussens, binnen- en buitenkussens 
(kapok), stootkussens en kussen van onze 
vriendingen (voor onderweg). Ondanks dat, 
bleek achteraf, had ik tussen een krant onder 
de brug nog beter geslapen. Kees-Willem is 
behept met het jaloersmakende vermogen om 
onder alle omstandigheden als een blok in 
slaap te kunnen vallen. 
 
Deel van de organisatie was om de boot op tijd 
in Edam te krijgen. Echter, deze donderdag 
was niet bepaald windstil en zelfs dubieus of 
dit wel ideaal was voor mijn vriending, een 
novice waarbij het vertrouwen op zeilgebied 
eerder is verstoord dan gewonnen, dus moet je 
wel eens toegeven waar je dat liever niet deed. 
Alle zeilen aangeslagen en klaar om zo 
gehesen te worden, voeren we op de motor de 
haven Muiderzand bij Naarden uit, richting 
Edam. Met de wind op de kop en draaiwinden 
van de Hollandse Brug bleven de zeilen 
paraat. Eenmaal onder de brug door moesten 
de zeilen, of minstens 1 zeil, worden gehesen 
om wat druk op de boot te krijgen zodat deze 
wat rustiger zou liggen. Dit voorstel vertrouwde 
zij niet zo en wilde ook niet sturen of hijsen. 
Begrijpelijk met die ervaring, ik vond het al 
bewonderenswaardig dat ze mee ging. Dus 
met top en takel tegen de wind in verder op de 
motor. Bulderende golven braken over het 
voordek en de wind floot door het want. De 
boot voelde als een rodeopaard terwijl ik haar 
door de vaargeul richting Uitdam stuurde. 
Ondertussen rustig en vriendelijk zwaaiend 
naar andere zeilers die genoten van deze dag. 
Het vooruitzicht dat ik na het ronden van 
Marken dwars op de golven zou komen te 
liggen, zonder druk in enig zeil, met een 
brullende motor, deed mij reeds genieten. 
Echter, verstand zegevierde en ik besloot dat 
Uitdam ons aangepast doel zou worden. Ik 
verbaasde me niet over mijn vriending haar 
spontane goedkeuring. Na 2,5 of misschien 
wel 3 uur dansen over de golven waren we bij 
Uitdam. Bijna. Echt bijna. Om het toch nog wat 
spannend te maken begint de motor te 
sputteren. En omdat we zo dichtbij waren 
dacht die motor ik hou er maar gelijk mee op. 
De spanning was dus van korte duur. Goede 

raad was simpel, een juiste golf uitgezocht, 
een ferme zwiep en voor top en takel richting 
Naarden. Later nog wat zeil bijgezet en binnen 
een half uurtje later lagen we voor de ingang 
van de haven. Weliswaar voorbereid op een 
soort alternatieve intocht toch nog even de 
motor geprobeerd, en natuurlijk, hij startte. 
Zonder 1 kuchje of misslag van dit eigenzinnig 
apparaat stuurde we de box in. Wij naar huis, 
en Kees-Willem gebeld om te zeggen dat we 
er op vrijdag vroeg uit moesten. Hij klonk zoals 
altijd, enthousiast. 
 
Vrijdagochtend, Kees-Willem haalt mij op, in 
opperste stemming, we hebben er zin in (of is 
het aan?). Er volgde een voorspoedige rit van 
Aalsmeer naar Naarden. Al mijn bagage lag 
nog aan boord, Kees-Willem zijn bescheiden 
aantal valiezen aan boord gehesen evenals de 
extra foerage. 
Ondanks de ochtenduren was het weer en de 
golven nauwelijks veranderd. Heerlijk. Hoe fijn 
ik dit ook vind ik moet wel liters zuurstof met 
geweld naar binnenzuigen onderwijl dat mijn 
ogen zich aan de horizon vastklampen, anders 
zou ik wel eens een pietsje misselijk kunnen 
worden. Een goede remedie is een gevulde 
maag, Kees-Willem staat al lang weer fluitend 
voor het fornuis voor redding te zorgen. Wat 
een bikkel.  
Een kort onderonsje met de weergoden zorgt 
ervoor dat de wedstrijd iets wordt verlaat zodat 
we nog op tijd zijn voor het eerste startschot. 
Voordat dit klinkt maken we in de haven nog 
kennis met een zeer gezellige en sportieve 
club zeilers. We zijn ook nog enkele 
Marienholmzeilers tegengekomen (Ach je moet 
in zo’n verhaal wel eens een grapje maken). 
De organisatie maakte een erg goede indruk 
op ons en dit werd alleen maar beter. Bedankt 
mensen, mutsje af. 
Niet helemaal verstoken van enige 
theoretische kennis bleek de praktijk van het 
starten toch weer anders. We boekten per start 
vooruitgang met soms een uitschieter van een 
hele goede start. Maar ja, daarna moest je nog 
een hele wedstrijd varen. Grappig is dat je dan 
al snel steeds dezelfde boten om je heen treft. 
Tijdens een uitgebreid maal aan boord 
kwamen we er echter achter dat dit vooral 
vaak 26-ers waren. Ook kwamen we er achter 
dat het weerstype ook bepaalde met wie je om 
je heen lag. En soms bepaalden wij dat 
gewoon zelf. Om ons voor te bereiden op deze 
wedstrijd hadden we de spinnaker al een keer 
gehesen en nog niet eens met zulk zielig weer 
want we liepen gelijk boven de rompsnelheid! 
Nou dan hoef je het niet meer zo vaak te 
oefenen, toch? We waren wel heel secuur in 
het testen of alle vallen en schoten wel goed 
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en soepel liepen. Dus toen op een goed 
moment Kees-Willem enthousiast brulde 
“hijsen!!!” trok ik met volle overtuiging aan de 
spinnakerval, geen weerstand, nog een ruk, 
weer geen weerstand! Oeps, dacht ik, dit was 
dus een test. Gevolg was wel dat de val 
halverwege de mast zat, ik was net 5 cm te 
laat gestopt met trekken. De bikkel ging de 
mast in, met gevaar voor eigen leven zwiepte 
hij van links naar rechts terwijl hij zijn hersenen 
pijnigde om een oplossing te bedenken hoe die 
5 cm te overbruggen was. Eerlijk gezegd weet 
ik nog niet hoe hij het deed, het was alsof een 
soort alien zijn gewrichten dislockeerde om 
vervolgens met een elegant gebaar de sluiting 
en val van de spinnaker te pakken, omlaag 
zweefde naar het voordek en alles vlekkeloos 
in orde bracht. 3 seconden later stond de 
spinnaker in volle glorie en begonnen we aan 
een inhaalrace. Bij de boei haalde we een boot 
zonder spinnaker in en lieten de spinnaker 
staan, enthousiast op weg naar de volgende 
boot! Awel, in al mijn enthousiasme was ik 
vergeten dat de wind wel goed kan staan maar 
de schijnbare wind niet! 
 

 
 
Ik had even mijn kans gehad, nu mocht Kees-
Willem. Hij vroeg of ik mijn kussen bij me had. 
Ja, kussens genoeg (zoals reeds eerder 
besproken). Of ik uit zijn duffelbag de 
STEMPEL wilde pakken. Tja daar hadden we 
weer een probleem, wel een stempel maar 
geen stempelkussen. O grote oen die ik ben, 
thuis heb ik alle varianten van stempelkussens; 
grote, kleine, ronde, vierkante, uitgedroogde, 
rode, blauwe en witte inkt, zelfs nog zwarte. Ik 
was mijn stempelkussen dus vergeten. Wat nu.  
Kees-Willem zei luchtig dat het niet uitmaakte 
en we zouden overgaan op plan B. We hebben 
ten slotte een archiefkast met plannen aan 
boord.  
Het liet mij echter niet los, ik bleef maar 
piekeren hoe ik dit kon oplossen. Toen we ’s 
middags in de haven met onze buren, de 
familie Blusse, warme worst en bier 
uitwisselden, en me even liet afleiden door de 
vraag waar zij, na een dag zeilen, zulk heerlijk 
KOUD bier vandaan halen, borrelde de 
oplossing langzaam op. Uit onze immense 

voorraad voedsel haalde ik het juiste product 
tevoorschijn, heb dit zorgvuldig uitgeperst en 
vervolgens door 1 van onze vele kussens laten 
opnemen. Tijdens een slapeloos moment van 
1 hele nacht ben ik met de stempel en het 
geïmproviseerde stempelkussen rondgegaan 
om vervolgens ons stempel op de wedstrijd te 
drukken.  
Uiteraard zal ik u niet verklappen welk product 
ik hiervoor heb gebruikt, wel kan ik u zeggen 
dat onder bepaalde omstandigheden de 
stempel zich zal vertonen.  
 
Tot slot wil ik u nog bedanken voor uw aandeel 
in dit heerlijke weekend maar tegelijk ook 
waarschuwen dat we volgend jaar misschien 
wel weer van de partij zijn. 
 
Marcel Poortvliet 
Zeilmaat van Kees-Willem Venema, IF Hølm 
 

Dutch Classic Yacht Regatta 
2007, Hellevoetsluis  

Kijken en bekeken worden!!! 

Al jaren ben ik onder de indruk van mooie 
klassieke schepen. Ik kan met veel genoegen 
kijken naar het oude hout, de katoenen zeilen 
en vooral de mooie klassieke lijnen van deze 
jachten. Zelf zijn we sinds 7 jaar in het bezit 
van een Marieholm IF (Skidbladnir) en varen 
dus ook op een, weliswaar polyester, 
klassieker.  

Van de Dutch Classic Yacht Regatta (DCYR 
afgekort) had ik al lang geleden gehoord, maar 
op de een of andere manier was het nooit van 
gekomen eens te gaan kijken bij dit mooie 
evenement. Gelukkig heeft de organisatie van 
deze regatta 2 jaar geleden besloten om de 
inschrijving ook open te stellen voor polyester 
klassieke jachten (criteria is dat ze klassieke 
lijnen moeten hebben en ontworpen zijn voor 
1965). In 2005 deden wij voor het eerst mee 
en hebben de Marieholm’s daar samen de 
Vendö’s en andere polyester boten nodige 
banen moeten effenen om de polyester 
klassiekers geaccepteerd te krijgen. Dat was 
voor sommige puristen in deze regatta een 
zware dobber, want opeens moesten ze het 
opnemen tegen en dus soms verliezen van 
polyester jachten waarvan de eigenaren ‘alleen 
maar hoefde te poetsen’ en nooit iets hoefden 
te restaureren.  

Dit jaar was er echter een aparte Polyclassics 
klasse in het leven geroepen en streden alle 
polyester jachten tegen elkaar. Wat ons betreft 
een enorm succes, want alle kou was uit de 
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lucht en we hebben ons zeer welkom gevoeld. 
De Marieholm’s waren in de Polyclassics goed 
vertegenwoordigd met de volgende 5 schepen: 

- Jadan II ( IF) van Hella en Ludo Knegtel 
- Lättja (IF) van Carel en Olivier Rikken 
- Skidbladnir (IF-E) van Marc Fluttert en 

Marleen Gaillard 
- Thor (M26) van Berend van de Berg 
- Skan (M26) van Wouter Koelewijn. 
 

vlnr: NMV met Skan, Skidbladnir, Lättja 

Op woensdag middag kwamen we aan in de 
haven van Hellevoetssluis en daar was het al 
een gezellige drukte. De oude haven lag vol 
met al die schitterende schepen en een groot 
aantal polyclassics moest genoegen nemen 
met een plaatsje in de nieuwe haven achter de 
brug. De aangewezen plek was niet echt 
geweldig: een verlaten kade zonder 
voorzieningen (als water, toilet & stroom) en 
een eindje lopen van de oude schepen met 
feesttent. Omdat de Marieholms niet echt lux 
waren uitgerust, hadden we geluk en mochten 
met de 5 Marieholm’s alsnog voor de brug 
plaatsnemen. De grote vloot van 6 Vindo’s die 
wel alle nodige voorzieningen aan boord 
hebben namen wel plaats achter de brug.  

De weersverwachting gaf aan dat de herfst dit 
jaar eind juli al zou gaan beginnen en de 
windvoorspellingen voor 5-7 Beaufort voor de 
komende dagen maakte dat we met een rif in 
het grootzeil en de high aspect fok naar buiten 
gingen. De wind bleek mee te vallen en de 
baan lag redelijk in de luwte van de eilanden in 
het Haringvliet. We trokken het rif er maar uit 
en hebben die dag twee mooie races kunnen 
varen. ’s Avonds trok de wind behoorlijk aan 
en stond de feesttent gevaarlijk te bewegen. 
De organisatie laste het avondprogramma af, 
verzocht iedereen de tent te verlaten om 
veiligheidsredenen en naar de boten te gaan. 
Extra lijntjes naar de wal of naastliggend schip 
werden gelegd en in afwachting van wat verder 
zou gaan gebeuren.  

Vrijdagmorgen werden we wakker van de 
gierende wind door de stagen en hobbelende 
boten in de haven. Alles was ’s nachts goed 
gegaan. Deze keer waaide het echt 7 bft en 
besloot de organisatie de wedstrijden af te 
lasten voor die dag. Een wijs besluit en we 
hebben die dag heerlijk ik de haven gelegen 
en genoten van het zonnige, maar onstuimige 
weer, kijkend naar elkaars boten. Er kwamen 
nog een aantal NMV-leden (zonder boot) even 
buurten. Altijd erg gezellig om onder het genot 
van een drankje even bij te kletsen. 

Zaterdag was eigenlijk ingepland als een 
rustdag, maar gelukkig werd er toch een race 
gevaren. Deze keer gingen we met vol tuig en 
genua van start en hoewel het aardig door ging 
waaien was dit goed te doen en hesen we ook 
nog voor de wind de spinaker. Ondanks een 
paar halsbrekende toeren tijdens de gijp wisten 
we als eerste Marieholm te finishen en 
daarmee een 2e plek te bemachtigen.  

Op zondagmorgen werden we wakker van 
kletterende regenbuien en ingepakt in onze 
zeilkleding liepen we naar de tent voor het 
palaver. De mededeling van het comité dat ze 
die dag nog twee (i.p.v. één) korte races wilde 
varen werd dus niet echt met gejuich 
ontvangen. De eerste race bleek wel 12 mijl 
lang te zijn en nadat we ruim een uur voor de 
wind waren weggevaren bleek het terugkruisen 
toch wel 1.5 – 2 uur te duren, ondanks de tot 6 
bft aanwakkerende wind. Het was een ruige 
tocht, waarbij veel klassiekers tijdens de race 
een of twee riffen moesten leggen om het vol 
te houden. Om de druk op het roer (met vol 
tuig) acceptabel te houden hadden we alle 
lijken, stagen en schoten op maximale 
spanning gezet. Door te spelen met de 
schoten en overloop was het hard werken 
maar prima te doen. Een goede materiaaltest 
waarbij weer eens duidelijk werd dat de boten 
het prima kunnen hebben maar dat de mensen 
de zwakke schakel zijn. De middagwedstrijd 
kon dus niet meer doorgaan. Wij vertrokken 
moe de haven in terwijl een aantal Marieholm’s 
richting Willemstad gingen om op tijd weer op 
de Kaag of andere bestemming terug te 
kunnen zijn. ’s Avonds volgde nog een leuke 
prijsuitreiking en de Marieholm’s hebben het 
uitstekend gedaan! Hopelijk tot de DCYR in 
2009 met een leuk veld Marieholm’s.  
Ziehier de uitslagen van de Marieholm 
deelnemers; klasse Polyclassics: 

 Do. Za. Zo. Totaal 
Jadan II 1 6 3 3 
Skidbladnir 5 4 5 5 
Thor 7 10 9 9 
Skan 4 17 13 12 
Lättja 13 21 DNS 16 
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Voorhaven van Hellevoetssluis Te harde wind voor enkele deelnemers, tijd voor de krant  

  

 
IF-E Skidbladnir op weg naar de start… 

 
‘Zweedse’ deelname 

 

PS: door de organisatie was de rating van de Skan (0.622) was ongunstig ingevoerd t.o.v. de andere 
M26 (0.614). Misschien een puntje van aandacht in 2009. 
 

Marc Fluttert & Marleen Gaillard 
IF-E Skidbladnir

De laatste rubriek 
 

Van de redactie 
Wederom alle auteurs hartelijk dank voor de 
bijdrage! Onlangs een wissel in de redactie: 
Annemarie bedankt voor je inzet de afgelopen 
uitgaves, welkom Fer. 

Met veel vertrouwen in alweer een goede 
afloop hebben we alvast een uiterste 
inleverdatum voor kopij van het 
voorjaarsnummer vastgesteld op 30 april 2008! 

Hou ons op de hoogte van uw bootklussen en 
zeilavonturen!  

De redactie: Fer Bolweg, Michiel Veldkamp en 
Albert van der Sanden 
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