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Omslagontwerp: Maarten Slooves

Van de voorzitter
Nu de herfststormen en dikke regenbuien over het
hele land trekken, hebben we echt afscheid genomen van een mooi zeilseizoen 2009. Zelf was ik er
van overtuigd dit seizoen van meer zeildagen genoten te hebben dan verleden jaar, maar enig telwerk
op basis van het logboek leerde dat het aantal dagen van 2008 slechts geëvenaard was, maar er waren wel 50% meer mijlen afgelegd. Dit kan ook nog
liggen aan de overstap van peddelwiel naar GPS registratie van deze mijlen! De mens fopt zichzelf dus.
De waarheid is: in 2009 meer genoten dan in het
vorig zeilseizoen!
Ondanks het vertrek van Henk Veerdig naar Nepal
zijn de zeilactiviteiten op de Noordzee gecontinueerd. Met dank aan Wouter Versluis, die tevens de
rol van Rayonhoofd Noord op zich heeft genomen.
Hiermee zijn de activiteiten in het noorden van ons
zeilgebied weer ondergebracht.
Het traditionele zomerevenement in Edam trof 3 dagen mooi zeilweer en dat is in de laatste jaren wel
eens anders geweest. Na een vrijdagmiddag met
mooi weer en weinig wind, was zaterdag een topdag
voor de echte zeilers, mooi weer met een vrij krachtige tot krachtige wind (Bf 5-6). Dit gevolgd door een
even mooie zondag met een goede windkracht 4,
ideaal voor de lange afstand race met een vaste

finishtijd. Er moest dus ook nog gerekend worden
om je eigen starttijd te bepalen. Met een overtuigende winnaar van het weekeinde: Hanz Zwart in zijn
oranje Mission IF Possible. Een prachtig zeilweekend, met dank aan de wedstrijdcommissie Sietske
en Bart. Die ook nog vele foto’s en video opnames
ter beschikking hebben gesteld. Er waren 12 deelnemende jachten: gezien het weer, het zeilen en de
gezelligheid bij borrels en de buffetmaaltijd op zaterdag, hebben de thuisblijvers echt iets gemist.
In het naseizoen is de harde kern van onze wedstrijdzeilers begin september nog gestart op de
Westeinder, waar ook weer Hanz Zwart de snelste
was van de 5 deelnemers. Voor de Na-Kaag hadden zich geen Marieholm deelnemers opgegeven,
waarschijnlijk hadden onze zeilers “goed in het weer
gekeken” want de wedstrijden zijn wegens gebrek
aan wind afgelast.
Verder hebben 7 Marieholms deelgenomen aan de
SCYR, de Shipmate Classic Yacht Regatta te Hellevoetsluis. Ons lid Jan Ketting won daar in een
veld van 23 schepen de 1ste “Waterkampioen Plastic Beker” de wisselprijs voor de snelste polyester
boot. Onnodig is te zeggen wie deze trofee had uitgeloofd!
Dit brengt me meteen op een initiatief aangaande
klassieke polyester zeiljachten: met een aantal andere verenigingen (Vega-zeilers, Vindö Nederland,
Trintella Vriendenkring) is een initiatief genomen
om te komen tot een platform “Klassieke polyester
zeiljachten” met o.a. als doelstelling om voor onze
steeds ouder worden jachten de betiteling “Classic”
verder uit te werken, bevordering van de instandhouding en veiligheid van onze schepen, iets want
ook onze vereniging volgens zijn statuten nastreeft.
Hier zit ook een economisch aspect aan: het onderhoud en up to date houden van onze klassiekers
kost relatief veel geld. Via een betere bekendheid
als een “Classic” kan wellicht de waardedaling van
onze schepen, die op enkele uitzonderingen na niet
meer niet meer gebouwd worden, positief worden
beïnvloed. De bedoeling is het platform uit te breiden met vertegenwoordigers van andere klassiekers. Publiciteit wordt verzorgd door de Waterkampioen, lees maar editie nr. 10 van 22 mei 2009 over
de Mission IF Possible!
Verder meld ik nog 2 andere initiatieven, erg belangrijk voor onze vereniging, die sinds kort lopen en
waarvan u via uw mail al iets heeft vernomen:
1. De dieselmotorworkshops, waar meer dan 40 leden op hebben ingeschreven, zodat er 3 sessies gepland moesten worden, en
2. Een uitgebreide en doordachte actie om diverse
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Boot en Vereniging
ideeën en belangstellingen binnen de vereniging te
peilen en te genereren met als doel veel meer leden
bij de activiteiten te betrekken. Voor de NMV een
initiatief tot meedenken en vooral ook meedoen! Dit
is toch het bestaansrecht van onze NMV

Paul van den Hoek in bestuur

Zoals in bijna elk woordje van de voorzitter in de
laatste jaren, is de vereniging toch dringender dan
aanvankelijk gedacht op zoek naar een, liefst twee
kandidaten voor het bestuur. Een dergelijke functie lijkt moeilijker dan het in werkelijkheid is; zie dit
voorwoord. Soms denk je even, de vereniging kabbelt te rustigjes voort en dan ontstaan er ineens
weer geweldige initiatieven. Prima!
Prettige feestdagen en een voorspoedige vaart in
het nieuwe jaar!
Igle Berghuis,
Voorzitter a.i. NMV

Bestuur en vereniging
Het bestuur van onze vereniging dient tenminste uit
3 personen te bestaan (voorzitter, penningmeester,
secretaris), echter vanwege de verdeling van taken, handhaving continuïteit en gezelligheid is een
aantal van 5 bestuursleden verreweg te prefereren.
Hiernaast bestaan binnen de vereniging een aantal commissies, inclusief de redactie voor de MarieTeam. Op het ogenblik worden de taken in het bestuur door omstandigheden uitgevoerd door maar
4 personen. Het is allemaal niet ingewikkeld, het
bestuur vergadert en neemt besluiten en de commissies doen wat ze moeten doen. Eigenlijk, binnen onze vereniging zijn er 3 onderwerpen die echt
aandacht vergen:
1. Hoe betrekken we meer leden bij onze activiteiten.
2. De vernieuwing/upgrading van onze website.
3. Hoe krijgen we telkens weer een aantal leden zo
enthousiast om een bestuurs- of commissiefunctie te bekleden.
Zoals u hebt kunnen lezen is het eerste punt geadresseerd (stap 1: enquête) en de reactie hierop
ziet er veelbelovend uit. Voor het 2de punt heeft het
bestuur, ondanks reservering van gelden op de begroting, nog geen passende oplossing gevonden.
U begrijpt al waar bovenstaande aanloop eveneens
voor nodig is. Het bestuur is daadwerkelijk op zoek
naar leden met een groot of klein Marieholm hart,
die in de (zeer) nabije toekomst een steentje willen
bijdragen aan onze vereniging.

Eigenlijk ben ik enthousiast geworden voor de NMV
door de jaarlijkse Marieholmwedstrijden in Edam.
Niet alleen voor de wedstrijden, maar ook om enthousiaste mede-Marieholmzeilers te ontmoeten. Ik
vind het belangrijk dat een vereniging levend blijft.
Op de vraag of ik wat meer voor de vereniging wilde
gaan doen heb ik dan ook niet lang hoeven nadenken en heb me verkiesbaar gesteld voor de functie
van secretaris.
Ik heb in mijn jeugd leren zeilen in een BM op de
Kaag en zeilde sindsdien voornamelijk in open bootjes. Kampeertrektochten in Friesland waren jaren
mijn favoriet. Sinds 4 jaar ben ik de trotse eigenaar
van een M26. Zoals velen van jullie viel ik meteen
voor de prachtige lijn en de goede zeileigenschappen van de Marieholm. Ik heb de Alk gekocht in
Limburg aan de Maasplassen, wat een spannende
tocht opleverde over rivieren en kanalen met tal van
sluizen en bruggen. Over alles wat er misging tijdens het overvaren naar Harderwijk kan ik een verhaal op zich schrijven, dat misschien later een keer.
Ik heb de laatste jaren veel gevaren op de Randmeren, IJsselmeer en de Wadden. Vooral varen over
het wad blijf ik heel bijzonder vinden. Het komend
seizoen ligt mijn boot in Lelystad waardoor ik wat
makkelijker in een weekeinde het IJsselmeer en de
Wadden kan verkennen. Wellicht tot ziens op de ledenvergadering of ergens onderweg op het water.
Paul van den Hoek
M26 Alk

Verslag ALV 2008
Op 7 maart is de 11e Algemen Ledenvergadering
van de NMV gehouden in het clubhuis van de WSV
Braassemermeer te Roelofarendsveen. Er waren
18 leden aanwezig.
Om 14:30 opende voorzitter Marc Fluttert de vergadering. Bij de verschillende verslagen over 2008
waren geen bijzonderheden. Ook de commissie-
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plannen en de begroting werden zonder veel discussie behandeld. Hoewel het het vermogen de
NMV verminderd is er geen reden om te contributie
te wijzigen.
Marc gaf een korte presentatie van zijn plannen
om de website een geheel nieuwe opzet te geven,
waardoor het geheel overzichtelijker en eenvoudiger te onderhouden zal worden.
De jaarprijs 2008 is gewonnen door Hans Verdel
met Len en Arend Verdel als bemanning. De voorzitter bedankte Henk Veerdig voor zijn inspanningen verschillende tochten te organiseren.
Het belangrijkste punt was de bestuurswisseling.
Onze voorzitter had reeds verleden jaar medegedeeld dat hij zou aftreden. Er is nog geen vervanger. Igle Berghuis bedankt Marc voor zijn inzet en
overhandigde hem een boek over klassieke zeiljachten. Marc is niet verloren voor de NMV. Hij blijft
beschikbaar als webmaster en zal ook optreden
als Rayonhoofd voor de Zuid-hollandse plassen.
De vergadering machtigde het bestuur een tijdelijk voorzitter te benoemen mocht zich iemand zich
hiervoor aanmelden.
De secretaris Ludo Knegtel en de penningmeester Igle Berghuis weren zonder stemming herkozen
voor 3 jaar. Daarnaast is Hans Verdel van de M26
Asjemenou bereid gevonden toe te treden tot het
bestuur als commissaris Evenementen.
Om 17:00 sloot Igle Berghuis als voorzitter a.i. de
vergadering. Na een korte pauze was er een levendige presentatie van D.O.V. over bootverzekeringen. Daarna was er nog een gezellige borrel en
een prima gezamenlijke maaltijd.
Ludo Knegtel,
secretaris

Aankondiging: ALV NMV 2009
Op zaterdag 16 januari 2010 wordt de jaarlijkse ALV weer gehouden op de WV Braassemermeer in Roelofsarendsveen.
Maar eerst is er om 14:15 uur een lezing over
“motormanouvreren met de Marieholm” gepresenteerd door Martiene van der Veen. De
vergadering begint om 16:00 uur en wordt afgesloten door een gezamelijke maaltijd om
18:30 uur.
Dus houd zaterdag 16 januari vrij.
Adres:
WV de Braassemermeer
Noorderhem 2, 2371EC Roelofarendsveen
(afslag A4) (www.braassemermeer.nl)
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In memoriam
Joop Rood 1949 – 2009
Op 6 juli van dit jaar is Joop Rood, schipper van
de Belone, overleden. Joop was sinds 2005 lid van
onze vereniging, de thuishaven van zijn schip was
Monnikendam. We kennen Joop van zijn deelnames aan onze zomerevenementen te Edam in 2006
en 2007. Over zijn eerste deelname in 2006 schreef
Joop als beginnende wedstrijdzeiler een erg openhartig verslag; hoe hij met hulp van Bart, via het
Paard van Marken weer in Edam terug kwam. ‘Meedoen volgend jaar!’, was zijn advies, ook al ben je
geen wedstrijdzeiler.
De NMV mist een lid zoals Joop.

Presentatie DOV bootverzekeringen

Workshop motoronderhoud

Heeft u onze lezing op 7 maart gemist? Geen nood,
wij bespraken de volgende onderwerpen:

Op zaterdag 14 november is de eerste workshop
motoronderhoud gehouden bij Aquasport Bert
Droog Aquasport in Hoorn. Een impressie. De volgende workshops zijn op zaterdag 6 maart en zondag 7 maart 2010. Aanmelden bij Ferdinand Postma.

Uitkering bij totaalverlies
De meeste verzekeraars keren de dagwaarde uit
als uw schip verloren gaat. De dagwaarde is vaak
beduidend lager dan de aanschafwaarde van een
vergelijkbaar schip.
DOV keert het bedrag op de polis uit. De hoogte
van dit bedrag komen wij samen overeen bij het
aangaan van de verzekering. Dus geen onduidelijkheid achteraf.
‘Aftrek nieuw voor oud’
Als door schade onderdelen vervangen worden,
passen veel verzekeraars ‘aftrek nieuw voor oud’
toe: u betaalt dus zelf een deel van de nieuwe onderdelen.
DOV past ‘géén aftrek nieuw voor oud’ toe. Zelfs
niet op zeilen en tuigage!
‘Eigen gebrek’
De verzekeringsterm ‘eigen gebrek’ is bij veel mensen onbekend. Het gaat hierbij vaak om een minderwaardige eigenschap van het materiaal die je
niet van het materiaal zou mogen verwachten. Een
doorgeroest scheepsvlak is dus geen eigen gebrek.
In het algemeen is er geen dekking voor het eigen
gebrek zelf. Schade ten gevolge van het eigen gebrek (‘gevolgschade’) is wel gedekt.
Is schade aan de motor door eigen gebrek meeverzekerd?
De meeste verzekeraars vergoeden alleen schade
aan de motor door eigen gebrek als de motor jonger
is dan bijvoorbeeld 3 of 5 jaar.
DOV vergoedt schade aan de motor door een eigen
gebrek ongeacht de leeftijd van de motor.
Is schade tijdens het transport en/of winterstalling verzekerd?
Ja.

MarieTeam – najaar 2009



Uitslag NMV enquête 2009

De vereniging wil graag beter inspelen op de wensen van haar leden en heeft daarom een enquête
gehouden met een aantal gerichte vragen. Op de
ALV van 19 januari zal de enquête toegelicht worden door Hanz Zwart en zal het bestuur uitvoering
met u van gedachten wisselen over de uitkomsten.
Aantal respondenten: 150, 70% response van 214
NMV leden. Totaal 26 vragen.
II. Gebruik van de Marieholm
vraag 3 : Type Marieholm?
16
20
IF
26
28
32
FF
Anders

vraag 5: Hoeveel dagen zeilt u per jaar?
0-5
5 - 15
15- 30
30>

vraag 6: Met wie zeilt u?
Met vriend(en)
Met vriendin(nen)
Met familie
Solo

0.00%
0.68%
56.67%
38.00%
0.00%
0.67%
2.67%
1.33%
2.67%
14.00%
36.67%
46.67%
61.33%
36.00%
67.33%
55.67%

vraag 7: Gaat u wel eens op vakantie met uw Marieholm?
Meerdere keren per jaar
Een keer per jaar
Om het jaar
Nooit

vraag 8: Zeilt u ook wel op?
Binnenwater
Randmeren
IJsselmeer
Zeeuwse wateren
Waddenzee
Noordzee

35.33%
29.33%
9.33%
24.00%
69.67%
38.67%
80.67%
23.33%
38.67%
27.33%

vraag 9: Doet u wel eens mee aan zeilwedstrijden?
Ja
Nee

32.00%
68.00%

III. Belangstelling voor NMV Zomertreffen
vraag 10: Voor het Zomertreffen 2010 willen we
nieuwe onderdelen organiseren. Wilt u aangeven
welke onderdelen u aanspreken?
Clinics over bijvoorbeeld onderhoud, manoeuvreren, zeilen, etc.
Fotoshoot van uw schip in actie door professionele fotograaf
Advies aan boord van ervaren Marieholmzeiler
Onderhoudsinspectie aan boord
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65.33%
24.00%
36.00%
32.00%

Wedstrijdzeilen
Lange afstandstocht
Onderdelen beurs
Marieholmschepen te koop
Bootpoetsservice
Kleine reparatieservice op uw schip
Concours de Elegance, het mooiste schip

30.00%
35.33%
43.33%
18.67%
19.33%
34.00%
9.33%

vraag 11: Welke onderdelen zou u zelf willen toevoegen?
• Clinic navigatie en mariefoongebruik;
• Clinic mastklimmen, door experts nalopen van
mast en verstaging;
• Clinic zeiltrim;
• Clinic ankeren;
• Clinic spinakerzeilen;
• Singlehanded evenementen, solozeilen (toeren/of wedstrijd).
• Iets sociaals, feest oid;
• Aandacht voor de meteo-situatie (uitleg);
• 'Oefenwedstrijden’ organiseren om leden over
hun schroom heen te helpen
• Gelcoatreparatie (icm bootpoetsservice) workshop
vraag 12: Geef uw voorkeur voor het vaargebied
voor het Zomertreffen 2010
IJsselmeer
Markermeer
Randmeren
Friesland
Hollandse Plassen
Zeeland

56.00%
32.00%
10.67%
32.00%
19.33%
18.00%

vraag 13: Zou u het leuk vinden om met uw Marieholm naar het Zomertreffen in 2010 te komen?
Ja
Misschien
Nee

38.67%
50.67%
10.67%

vraag 14: Als u niet naar het Zomertreffen 2010 wilt
komen, wilt u ons de reden(en) laten weten?
• Drukke agenda, druk met werk en gezin;
• Hangt af van de locatie waar het georganiseerd
wordt;
• Hangt van periode af;
• Beschikbaarheid bemanning;
• Ik houd er van vrijblijvend te zeilen;
IV. Kwaliteit van (de) zeilen
vraag 15: Zeilt u wel eens met een spinaker op uw
Marieholm?
Ja
Nee

43.33%
56.76%

vraag 16: Heeft u de laatste 5 jaar nieuwe zeilen
voor uw Marieholm aangeschaft?
Grootzeil
Genua
Fok
Spinaker
Nee, maar ga het binnenkort wel doen

28.00%
27.33%
18.00%
4.67%
18.67%

Nee

43.33%

vraag 17: Wat doet u met uw Marieholm in de wintermaanden?
In het water laten liggen en niet gebruiken
In het water laten liggen en af en toe zeilen
Uit het water en buiten stallen
Uit het water en binnen stallen
Anders

6.16%
10.27%
64.00%
15.75%
2.74%

vraag 18: Geef een rapportcijfer voor de staat
van onderhoud waarin uw Marieholm verkeert
Gemiddelde waarde: 7.29, Variantie: 2.21
V. Waardering communicatiemiddelen
vraag 19: Geef uw waardering voor het blad MarieTeam
slecht
matig
voldoende
goed
uitstekend

0.00%
1.33%
14.67%
65.33%
18.67%

vraag 20: Geef uw waardering voor de digitale
nieuwbrief
slecht
matig
voldoende
goed
uitstekend

0.00%
5.33%
29.33%
54.33%
10.00%

vraag 21: Geef u waardering voor de NMV website
slecht
matig
voldoende
goed
uitstekend

0.00%
12.00%
30.33%
48.00%
8.67%

VI. NMV Jubileumboek
vraag 22: Wat vindt u van het idee om éénmalig
een boek te maken over de Nederlandse Marieholmvloot?
Leuk, ik doe zeker mee
Leuk, maar ik weet niet of ik meedoe
Ik vind dit geen goed idee

58.67%
36.00%
5.33%

vraag 23: De NMV wil een belangrijk deel van de
kosten voor een boek over de Nederlandse Marieholmvloot op zich nemen. Zou u bereid zijn om een
klein bedrag te betalen voor uw exemplaar.
Ja, tot 10 euro
Ja, tot 15 euro
Ja, tot 25 euro
Nee

20.00%
40.00%
31.33%
8.67%

VII. Belangstelling voor NMV activiteiten
vraag 24: Wilt u aangeven voor welke ‘natte’ NMVevenementen u belangstelling heeft?
Rondje Vlieland
Oversteek naar Engeland

41.33%
29.33%

Dutch Classic Yacht Regatta, toer- en
zeilwedstrijden
Westeinderplassen, zeilwedstrijden
Voor- en NaKaag, zeilwedstrijden
Winterwedstrijden Kaag
Geen belangstelling

26.00%
12.00%
10.67%
4.67%
36.00%

vraag 25: Wilt u aangeven of u belangstelling heeft
voor ‘droge’ evenementen, waarbij informatie over
Marieholms wordt uitgewisseld? En zo ja, naar onderwerpen gaat uw belangstelling uit?
Zeiltechniek, zeiltrim, wedstrijdtactiek:
• Nieuwe wedstrijdregels;
• Trimmen op een Marieholm.
Motortechniek:
• Grootonderhoud (buitenlager vervangen)
• Een lijst van goede monteurs voor de inboard
diesel.
Onderhoud en vervanging:
• Onderhoud van de romp, en vitale onderdelen;
• Inbouw vuilwatertank;
• Masttrim en onderhoud;
• Constructie van het schip;
• Elektrisch systeem aan boord, navigatie verlichting;
• Winter- en zomer klaar maken;
• Polyesterreparatie, informatie over mogelijke
zwakheden in de constructie en het verbeteren
hiervan;
• Onderwaterschip;
• Tips, wat pro-actief vernieuwen na 25 jaar;
• Wie heeft ervaring met het opbrengen van een
nieuwe antislip laag op het dek?
Overig:
• Veiligheid
• Manoeuvreren met de longkiel (met windkracht 5
a 6 uit een smalle box wegvaren etc);
• Ik zou het leuk vinden om een schaalmodel van
de IF te maken en instructies daarvoor te ontvangen.
vraag 26 : Heeft u tot slot suggesties, waardoor de
Nederlandse Marieholmvereniging aantrekkelijker
voor u wordt?
Communicatie NMV:
• Vaker NMV-nieuwsbrief uitbrengen;
• Vaker MarieTeam uitbrengen;
• Update Kennisbank en Forums en vernieuwen
NMV-website;
• Duidelijk fotomateriaal op NMV-website over restauraties en aanpassingen, b.v. doorvoeren lijnen naar de kuip;
• Verbeteren website, ook idee van NMV-boek beter en goedkoper op NMV-website;
• Actievere bemanningsbank op NMV-website;
• Voorstellen nieuwe leden op de NMV-website;
• Plek op de NMV-website waar Marieholmzeilers
foto's kunnen plaatsen die ze van collega Marieholmzeilers hebben gemaakt.
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• Links naar websites voor specifieke onderdelen
en “Marieholms te koop”;
• Samenwerking met zusterverenigingen van polyester klassieke langkielers
Evenementen/contact:
• Ook activiteiten Noordelijk IJsselmeer, West
Friesland, Friesland, Gelderland en Overijssel;
• Toertocht door de Delta, idem Friesland. Kustzeiltocht, bijvoorbeeld langs de kust naar Zeeland, rondje Noord-Holland, Wadden;
• Meer wedstrijden op het Markermeer, Loosdrecht;
• Zomerschema waar en wanneer je NMV-Marieholms kunt treffen in havens rond het IJsselmeer,
“meet and greet” met boten;
• Tochten met elkaar zonder verplichting;
• Meer variatie in de manier van wedstrijdzeilen,
verschil in banen, meer tourtocht en misschien
ludiek, een uitwisseling van bemanning zodat we
van elkaar kunnen leren, of ervaren zeilers die
mee kunnen varen om tips te geven. Soms vond
ik het er wel erg fanatiek aan toe gaan en zonder
overleg extra wedstrijden inlassen vind ik niet
kunnen.
• Informatie over missers/blunders en daarvan
kunnen leren (b.v. plaatsen op NMV-Website ledendeel)
• Inkoopvoordeel, collectieve aanbiedingen van
bijvoorbeeld zeilen en dergelijke;
• Korting voor NMV-leden bij de watersportwinkel.
Imago NMV:
• Minder oubollig imago;
• Wat jonger publiek en wat meer evenementen in
Friesland. Verder ben ik één keer op de jaarvergadering geweest in Loosdrecht, dit viel me tegen. Veel gepraat over formaliteiten, weinig over
zeilen.
Overig:
• Wordt pas weer leuk als er meer Fortissimo's
naar Nederland zijn gehaald;
• Ik vind het een fijne vereniging en vooral de ondersteuning op het technische vlak door Ferdinand Postma stel ik zeer op prijs;
• Als er meer boten wedstrijd gepimpt worden en
meer wedstrijden met goede wedstrijdzeilers komen;
• Ik ben naast het zeilen ook erg geïnteresseerd
in de geschiedenis van de IF. Het IF-ontwerp is
ca.42 jaar oud. Ik zie de IF als een een ''classic
plastic'' boot die het waard is om in de vaart gehouden te worden, net zoals men klassieke auto’s koestert en rijklaar maakt. Dit historische aspect komt nauwelijks aan bod.

Even voorstellen Luuk Jansen

Mijn naam is Luuk Jansen, momenteel woonachtig
te Roermond. Al sinds mijn peuterjaren was ik veel
aan boord te vinden. Met het gezin op vakantie met
de motortjalk van grootvader, met een oom en tante
zwerven door de Vogezen met een sleepboot en later samen met Pa zeilen op de Maas. De Maas werd
na een paar jaar verruild voor het Hollands Diep en
later de Grevelingen. Vanaf dat moment ben ik me
echt serieus gaan interesseren voor het zeilen. 10
jaar later stapte ik op mijn eerste eigen schuitje: een
J/24. Jong en onbezonnen verlegde ik samen met
vrienden ieder jaar de grens. Spannend: over zee
naar Oostende! Een jaar later werd het Dover. Al
snel werd duidelijk dat de J/24 hier niet echt voor
gemaakt is. Het waren geweldige vakanties, maar
echt veilig voel je je niet op zo´n lichte boot, vooral
met flinke golfslag op de kop. Op zoek dus naar
een iets zeewaardiger scheepje. Het moest alleen
niet veel groter en duurder worden. Polyester was
eveneens een vereiste i.v.m. onderhoud. Tenslotte
moest het ook nog een beetje sportief zijn.
Ik vond dat er in deze prijsklasse weinig mooie
schepen werden aangeboden. Een boot van 7,50
meter met stahoogte kan esthetisch natuurlijk niet
gauw goed gaan. Gezien mijn goede ervaringen
met langkielers op zee werd het lijstje als snel kort:
Contessa 26, Marieholm 26/IF, de Halycon 27 en
dat was het dan wel… De Contessa´s zijn wat minder sportief en bovendien is het aanbod zeer beperkt, de Halycon heeft mijns inziens toch een wat
te hoge opbouw en een te klein werkdek, dus moest
het een Marieholm worden. Een 26 of IF-E want een
inboard is wat mij betreft toch wat comfortabeler als
je veel op zee vaart.
Vervolg pagina 15.
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Boot en Verhaal

Onverwacht�������������������
retourtje Engeland
Zoals zo veel zeilers vind ik het leuk mijn grenzen
voorzichtig te verkennen. Na de Plassen volgden
IJsselmeer, Wad en eerste voorzichtige uitstapjes
op de Noordzee: het zeegat uit en een schuchter
rondje uiterton. Het was mij niet ontgaan dat sommige mede Marieholmzeilers veel verder op zee
zeilden. Aangemoedigd door hun verhalen en de
voorbereiding op de NMV oversteek Noordzee,
breidde mijn ervaring zich langzaam uit: een dagtochtje buiten de waddeneilanden om, aanloop van
een eerste Duitse Waddenhaven (Borkum) en een
nachttochtje boven de eilanden deden mijn ervaring
groeien.
Doet hij het of doet hij het niet...
Nu lig ik met de boot in Oudeschild. Over een week
stapt een vriend op, maar deze week heb ik de
boot nog voor mij alleen. Doel voor deze vakantie
is het Duitse Wad. Helaas is de wind noordoostelijk en blijft dat de komende dagen. Gelukkig heb
ik kaarten aan boord voor alle windrichtingen. De
voorspelling is NE 4-5 Bft. Tja, wat zijn haalbare bestemmingen? IJmuiden of..... Lowestoft?
Poeh, ben ik daar wel aan toe? Is de boot er wel
helemaal klaar voor? Tja, je kunt een boot altijd beter uitrusten. Mijn grootste beperking is mijn gebrek
aan ervaring met grote scheepvaart. Ik heb ze zien
varen op een veilige afstand, maar behoudens een
enkele supplier in de aanloop van Den Helder, heb
ik nog nooit hun baan gekruist.
Zo’n gebrek aan ervaring laat zich alleen zeilend
verhelpen. Een gezonde spanning maakt zich van
mij meester: misschien moest ik het er maar eens
op wagen. Na een korte nacht met vertrek om 6:10
uur uit Oudeschild, zeil ik in prachtig weer en met
een goede voorspelling (NE 4-5 mogelijk 6, zicht
goed) over een vlakke zee het Schulpengat uit.
Doel: IJmuiden buiten de windmolenparken om met
als optie, als ik me echt, echt héél erg goed voel, de
afslag naar IJmuiden overslaan en rechtdoor naar
Lowestoft.

Eerste schip
Als ik de TX1, die de ingang van het verkeersscheidingsstelsel (VSS) bij Texel markeert, achter me
heb gelaten, zie ik het eerste grote schip naderen.
Peilen, peilen, peilen... de peiling verandert niet.
Ik besluit zeer tijdig te wijken. Veel te vroeg: Ruim
voordat onze koerslijnen zouden kruisen, verandert
hij van koers en stuurt hij het VSS in.

Na passage van de aanloop naar het VSS besluit
ik door te zetten. Vol ongeloof kijk ik naar de GPS.
Hij meldt dat we ‘s nachts voor 4 uur al in Lowestoft
kunnen zijn. Jingga heeft er dan ook aardig de vaart
in. Ze gaat zo hard, dat ik besluit een rifje te trekken. Het is prachtig zeilen. Het gaat zo lekker, dat ik
zonder twijfel het point of no return passeer. Noordelijk van onze positie lijkt minder wind te staan,
waardoor de golfhoogte gering is. Mijn enige klacht
betreft de catering: Geen half cardanisch kooktoestel en een short notice voorbereiding leiden tot een
avondmaal van brood en koude bonen. Dat doe ik
volgende keer beter!
Om half negen ‘s avonds ben ik de eerste diepwaterroute (DW) gepasseerd. In de DW route heb ik
geen schip gezien. Nu zie ik twee schepen in de
DW route ver achterlangs schuiven. Ik heb goede
hoop ook de volgende DW route voor duisternis te
kunnen passeren. Een prettige gedachte: Ik hoef alleen de laatste etappe tot de engelse kust in het
donker te varen. Daar verwacht ik weinig verkeer.
Toch nog aan de bak
Na de tweede DW route ruim achter me te hebben
gelaten en varend in een maanloze nacht, zie ik
een schip naderen en even later een tweede. Peilen, peilen, peilen en jawel, de peiling blijft constant.
Het tweede schip lijkt met nummer 1 in kiellinie te
varen. Ik wacht met wijken tot we wat dichter genaderd zijn. Als ik zijn boordlicht door de verrekijker kan onderscheiden gijp ik, ga op tegenkoers en
geef hem groen op groen. Ik lees het tijdstip af en
zie in de verte een derde schip op een andere koers
naderen. Als ik het eerste schip langs zie varen, zie
ik niets dan zijn navigatieverlichting. Geen andere
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verlichting of rompprofiel. Zijn navigatieverlichting
lijkt door de lucht te zweven. De hoogte van de navigatieverlichting doet mij vermoeden, dat ik bij daglicht onder de indruk zou zijn geweest van zijn omvang. Nadat zijn heklicht gepasseerd is, werp ik opnieuw een blik op de tijd: 8 minuten zijn verstreken
tussen uitwijken en passeren.
Nummer twee blijkt inderdaad in kiellinie te varen.
Het zal wel gezellig zijn aan boord: Het schip lijkt
een en al feestverlichting. Zodra het kan, leg ik Jingga weer terug op haar oude koers en verleg mijn
aandacht naar nummer drie. Deze vaart een andere koers en ik probeer door mijn verrekijker zijn
boordlicht waar te nemen. Dat valt tegen tussen alle
overige lichten. Turend zoek ik naar het rode boordlicht. Die zie ik niet. Wel zie ik ineens een groen
licht. Dan gaat bij mij een lichtje aan: Hij vaart geen
afwijkende koers. Hij vaart in ruwweg dezelfde richting als de eerdere twee. Tja, door mijn aandacht
voor de twee andere schepen, heb ik deze maar
twee keer gepeild. Ik ontkoppel de windvaan om
overstag te gaan en van zijn koerslijn weg te sturen.
Net als ik de draai wil inzetten, zie ik iets opmerkelijk: De lichten beginnen zich heel langzaam ten opzichte van elkaar te verplaatsen. Hij verandert van
koers. Erg attent, maar zeker niet mijn bedoeling.
Het voorkomt wel dat we in elkaars nabijheid kunnen komen. Desondanks ga ik overstag, toon hem
daarmee groen op groen en verwijder mij van zijn
koerslijn. De lichten lijken heel langzaam terug naar
hun oorspronkelijke positie te draaien en even later
schuift het schip voorbij.
Ik vervolg mijn weg door een erg donkere nacht.
Naarmate ik dichter bij Engeland kom, neemt het
aantal lichten toe. Alle schepen zijn te ver weg om
hun aard te determineren. Het zijn er wel veel meer
dan ik had verwacht. Vooral het grote aantal schepen, dat alleen zichtbaar is als een grote bonk licht,
valt op. Op mijn koerslijn blijf ik er verre van. Bij ochtendgloren zie ik voor mij verspreide lichtjes en de
vage contouren van de engelse kust. Voor me varen nog enkele scheepjes richting de vaste wal. Met
het doel in zicht voel ik ineens mijn vermoeidheid.
Vlak voor de kust moet ik me weer op de navigatie
concentreren en valt de vermoeidheid weer van me
af. Om 7 uur ‘s ochtends ligt Jingga vast in de haven van de Royal Norfolk and Suffolk Yacht Club.
Minder dan 25 uur deur tot deur en 129 mijl op het
log.
Retour
48 uur later zit ik aan het ontbijt. Het is tijd voor
de retourtrip. De vooruitzichten voor vandaag zijn
goed: NW 4-5 en sea state moderate. Op www.ac-
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tuelewaterdata.nl haal ik nog even de gegevens
met betrekking tot actuele golfhoogte en richting op.
De meetboei op de munitiestortplaats voor IJmuiden geeft een significante golfhoogte van 199 cm
uit het NW. Hoger dan krap anderhalve meter heb
ik nog nooit heb meegemaakt, maar het lijkt me niet
bezwaarlijk. Ik ga.
Om acht uur ‘s ochtends gaan de trossen los. Eenmaal op zee loopt Jingga er lekker doorheen. Het
lijkt een ontspannen rit te worden. Als de kust uit
zicht verdwijnt, zie ik een hele stoet schepen. Forse
mammoettankers zo te zien. Volgens mijn peiling
ga ik voor de eerste langs. Da’s opmerkelijk, dan
varen ze wel heel langzaam. Mm, geen rookpluim.
Verrek, de hele vloot ligt voor anker. Heb ik meteen
mijn verklaring voor de fel verlichte schepen op de
heenweg. Dat waren deze tankers midden op zee.
Op de kaart is het gebied niet als specifiek ankergebied aangewezen. Nou ja, zo ziet de economische
crisis er op zee dus uit: Tientallen werkeloze olietankers. Verder is het zeilen weinig eventful. Weg
van de Engelse hogerwal vormen de golven een
mooi glooiend zeeschap. Jingga loopt op de toenemende wind tussen 5,5 en 6 knoop over de grond.
Het is al middag als we bij de eerste DW route arriveren. Voor we die passeren trek ik een rifje. Als ik
bij de mast sta, realiseer ik me, dat ik me vergeten
ben aan te lijnen. Ik prent mezelf nog eens goed in
waar ik ben en welk risico ik neem.
Surf
Later die middag zie ik halverwege de tweede DW
route, twee noordwaarts varende tankers en wijk
uit. Ik mik op het hek van de achterste. Inmiddels is
de wind verder toegenomen en staat er een noordgaand tij. Dit heeft een grotere invloed op de golven
dan ik had verwacht. De golven worden steiler en
hoger. Tot mijn vreugde leidt dit er toe dat Jingga
even kort in een surf komt. Ik heb nog nooit zulke
hoge golven gezien. Ik ga staan in de kuip, terwijl ik
me vast houdt aan de rvs grijpbeugel van de buiskap. Kijkend naar de aanrollende golven, valt me op

dat ik varend in het golfdal niet meer over de golftop
heen kan kijken. Ik concludeer dat die golf dan toch
wel een meter of twee moet zijn. Vervolgens ga ik
op de kuipbanken staan, een voet aan iedere zijde
en strek mij helemaal uit. Ik probeer over een volgende aanrollende golf te kijken. Dat lukt niet. Enthousiast concludeer ik dat die golf wel zo’n tweeënhalve meter hoog moet zijn. Weer opkijkend zie
ik een golf, die duidelijk nog hoger is. Ik ben geïmponeerd, maar concludeer ook dat dit de maximale
hoogte is, die past binnen mijn huidige leercurve en
verleg mijn aandacht weer naar de twee tankers.
Na het passeren van de zuidelijke tip van de Bruine
Bank kom ik opnieuw schepen tegen. Zittend in de
kuip, maak ik wat foto’s van een passerend containerschip. Het ene moment zie je een golf, het andere moment een levensgroot schip. Uitkijk houden
doe ik hoofdzakelijk staand. De BBC weather forecast blijkt de voorspelling voor Thames bijgesteld te
hebben naar NW 5-6. Om me heen kijkend stel ik
vast, dat ik ze dat ook wel had kunnen vertellen.

platform ligt een boei. Da’s niet nieuw, die staat op
de kaart. Wat niet op de kaart staat, is dat rond die
boei, net als rond het platform een exclusion zone
geldt van een halve zeemijl. De heren verzoeken
mij 15 graden te loeven om zo de exclusion zone
van de boei vrij te zeilen.
Wat de kaart niet laat vermoeden, maar wat keurig vermeld staat op de lijst van verlaten boorputten, die ik aan boord heb (maar niet geraadpleegd)
is dat deze boei niet zoals gebruikelijk een verlaten boorput markeert. Die boeien mij in dertig meter
water niet echt. Ze markeren constructies die maximaal zes meter boven de zeebodem uitsteken. Op
het hele Nederlands continentaal plat zijn echter
twee boeien, waarvan 1 op de zuidelijke Noordzee,
die een zogenaamd “tanker loading station” markeren. Een soort onderwater gaspompstation voor
LNG tankers. Zeker als je op spiritus kookt, heb je
daar niets te zoeken.
Hoewel ik op mijn koers de constructie zeker niet
aan zou varen, voldoe ik uiteraard ruimschoots aan
hun verzoek. Volgens de heren zou ik de boei aan
stuurboord moeten kunnen zien. Dat is precies achter mijn grootzeil. In die richting kan ik alleen over
zee kijken, als we net op een golftop varen. Ik kan
de boei dan ook niet tussen de golven ontdekken.
Jingga klimt mooi over de golven heen alvorens ik
haar weer op haar oude koers terugbreng. In mijn
logboek noteer ik als actuele inschatting van het
weer NW6 met als opmerking in de kantlijn “ruig”.

Sailing vessel in position...
Eigenlijk ben ik nu terug in Nederland, in ieder geval op het Nederlands continentaal plat. In de verte
zie ik het eerste boorplatform. Ik houd het goed in
de gaten. Nu de stroom weer zuidwaarts is, zet ze
mij richting platform. Ik wil tenminste 1 mijl afstand
houden. Zolang de windrichting constant blijft - de
windvaan stuurt - gaat het wel goed. Binnen hoor ik
de marifoon reutelen. Iemand lijkt een vissersschip
op te roepen. Het einde van het bericht doet mij de
oren spitsen: “You stand in danger.” Mm, dat is ook
de betekenis van morsecode “U”. Laat morsecode
“U” ook het morse (licht) signaal zijn, dat boorplatforms vertonen. Laat ik voor alle zekerheid nog wat
extra afstand houden. Eerst echter de marifoon
maar eens wat harder zetten. Ik sta nog nauwelijks
buiten of daar wordt weer opgeroepen: “Sailing vessel, sailing vessel in position..” en verdorie, het lijkt
wel alsof ze de positie van mijn gps aflezen. “.. this
is guardship Maria..” Wat blijkt? Noordelijk van het

Pompen
De volgende uren houdt Jingga lekker de vaart er
in. Ik bewonder de platforms in de verte en kleed mij
om voor de nacht. Om half twaalf ‘s avonds, zo’n 26
mijl WSW van IJmuiden, valt mij ineens op, dat water via beide kuipafvoeren de kuip in komt. Op een
M26 misschien niets bijzonders. Op een IF daarentegen is het – zeker op zout water- ongewoon. In
ieder geval ongewoon genoeg om even naar binnen te kijken en vast te stellen, dat binnen alles er
droog en comfortabel uitziet. Tweede plek voor inspectie is de ruimte onder het achterdek. Deze is
waterdicht gescheiden van de rest van de boot en
omvat onder meer de bun, waar mijn buitenboordmoter in hangt.
Ik maak het luik open en tot mijn verbijstering, zie
ik water, veel water in de achterbak staan. Van de
basis van de moterbun aan loef (BB) tot vrijwel het
dek aan lij (SB) staat water. Er staat zeker anderhalve decimeter zeewater boven de benzine tank.
Veel meer water kan er niet bij: Het loopt dan via
de – aan de achterzijde verlaagde - bun weer naar
buiten. Bij iedere golf perst het water zich echter
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langs de moter omhoog met halve of hele putsen
tegelijk. Dit kan maar één ding betekenen: de rubber afdichting van de bun, die normaal zeer effectief voorkomt dat water door de bun omhoog komt,
is verdwenen. Later zal blijken dat deze rubber flap
alleen aan de voorkant heeft losgelaten en als enorme waterschep werkt en juist extra water door de
bun omhoog stuwt. Veel effect op de snelheid heeft
het overigens niet: Jingga loopt nog steeds zo’n 6
knopen door het water.
Ik maak de bak leeg en puts het water weg. Dat
gaat gelukkig snel genoeg. Zonder water in de achterbak ligt de spiegel weer aanmerkelijk hoger en
komt niet veel water meer binnen. Elke vijf minuten moet ik een enkel putsje wegwerken. Om zeker te zijn van mijn moter maak ik de tankaansluiting droog, verbind de tank weer met de moter en
probeer te starten. Een haal aan het startkoord en
hij draait en blijft draaien. Niks aan de hand dus.
Wel ben ik blij dat ik mijn tankontluchting altijd goed
dicht draai (die zat nu dus dik onder water).

Met de Johånnå naar de Oostzee
Deel 1: Van Gaastmeer tot Laboe

Als je de grenzen wilt verleggen met je Marieholm,
begin je met eindeloze lijstjes wat er allemaal in
orde moet zijn. In 2007 hadden we ons voorbereid
voor een oversteek naar Engeland en was de Johanna grotendeels klaar voor de reis. De reis naar
Engeland ging niet door en wij kozen voor de Oostzee.
In de voorbereiding hebben we ons vooral geconcentreerd op het aanschaffen van kaarten en pilots
en ik heb mijn certificaat Theoretische Kust Navigatie gehaald. Voor vertrek nog wel de motor opnieuw
laten bedraden; achter het motorluik was het na 30
jaar een behoorlijke spaghetti aan electrakabels.
Het leek ons een veilig idee ondanks Ondanks dat
alles functioneerde, leek het ons een veilig idee.
Twee weken voor vertrek hebben we Johanna nog
laten liften om “Kareltje”, onze tweedehands stuurvaan, aan de spiegel te monteren.

In de loop van de nacht wordt het rustiger en hoef
ik minder vaak de achterbak te legen. Om een uur
of twee, half drie ‘s nachts nader ik de IJgeul. Aankomst te IJmuiden, dat ik nooit eerder aan ben gelopen, bij de golfhoogte van afgelopen dag, op het
sterkst van de noordgaande stroom en dus bij wind
tegen tij, lijkt me ongemakkelijk en vermoeiend. Gegeven een tijkentering om 6:15 uur, bij daglicht, lijkt
me dat een ideaal tijdstip om de haven binnen te
vallen. Ik houd de boot gaande zuid van de IJgeul
en loop op het gewenste tijdstip aan. De wind blijkt
gedurende de nacht duidelijk minder geworden en
de golfhoogte afgenomen.
Voor de haveningang van Seaport Marina tuig ik af.
Met de zeilen aan dek, kijk ik nog een keer richting zee. Het is een mooie, leerzame tocht geweest.
Een memorabele eerste keer.
Anthony de Bont
Marieholm IF Jingga
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Vertrek 24 mei naar Staveren
Na de boot geladen te hebben, varen we richting
Staveren. We dineren met de familie en hopen zondag naar Kornwerd te zeilen om daar te wachten op
gunstige omstandigheden voor onze eerste dag- en
nachttocht. IJdele hoop zoals snel blijkt; het weer
staat ons niet toe om ineens boven de Waddeneilanden langs door de Duitse Bocht te glippen. Zondag is het regenachtig en winderig. We besluiten na
alle voorbereidingsstress een dag te rusten. Het is
tenslotte vakantie en alle pilots raden aan om uitgerust met het ‘echte’ werk te starten. Maandag is de
voorspelling oost 6 à 7 Bft. Met de verwachting dat
dit een paar dagen aanhoudt. Het roer gaat om, binnendoor via de Staande Mastroute naar Delfzijl. In
Groningen komen we andere Oostzeegangers tegen, die dezelfde tactiek volgen en in Delfzijl ligt het
vol met jachten, die op beter weer wachten.

In de ‘vaatwasser’
Onze strategie wordt beloond; de voorspelling bij
aankomst in Delfzijl laat voor de donderdag een
weergat zien, groot genoeg om naar Norderney te
zeilen. We plotten en rekenen tot na middernacht.
Donderdag loopt om 10.00 uur de haven leeg om
te profiteren van de volle ebstroom. Ons lijkt dat
aan de vroege kant; een onderonsje met een local bevestigt dat vermoeden. Wij gooien om 11.45
uur los en pakken zo nog het laatste uur van de
ebstroom. Ook deze keuze wordt beloond, als we
aankomen op de Osterems begint de vloedstroom
net te lopen en kunnen we tussen de geankerde
jachten door als een van de eersten over het wantij.
Na het wantij zetten we eerst de fok en later mag
het grootzeil gereefd bij; er staat ondertussen een
stevige noordooster 5 Bft. Het vallen van de barometer belooft nog een streepje meer. We zeilen nu
met rompsnelheid richting Memmert Wattfahrwasser; onze Johanna zeilt gemakkelijk met de grotere jachten op. Bij de invaart moet de motor aan,
het Wattfahrwasser is niet bezeild. Met gestreken
grootzeil en de fok weggerold, begint een natte rit
onder het eiland Juist langs, met stroom mee en
wind tegen. Johanna ploegt door de korte golven,
waarbij ze een mooie 5 knopen over de grond blijft
maken, maar veel, erg veel water over dek krijgt.
Zoveel dat we ontdekken dat de garage niet 100%
waterdicht is. Later worden we door de bemanning
van de met ons opvarende schepen in Norderney
aangesproken op onze “duikboot”. Suf gebeukt lopen we de haven van Norderney aan; ondertussen
staat er 6 Bft.
30 mei is een rustdag; we ontzouten onze zeilpakken en ik reinig de garage alvorens ik haar opnieuw
afkit. We krijgen buikpijn van het lachen over de
freudiaanse verhaspeling van Memmert Wattfahrwasser tot Memmert vaatwasser. Eind van de middag is er nog net tijd over voor een fietstochtje over
het eiland, alvorens we weer tot laat plotten en de
GPS programmeren. Voor morgen is er een gunstige voorspelling en kunnen we door de Duitse Bocht
naar Cuxhaven zeilen. De weergoden schenken
ons geen extra dagje passagieren. ‘Als je kan, moet
je door’, hebben we ons, door de ‘Vaarwijzer Oostzee’ van René Vleut op het hart laten drukken.

staan fok en grootzeil en gaat de motor uit. Na twee
pogingen staat uiteindelijk onze genaker. We lopen
met een windje 2-3 zo’n 4,5 knoop door het water
maar één knoop minder over de grond. We kabbelen zo door tot even voor 12.00 uur en besluiten de
motor bij te zetten. Onze grondsnelheid loopt op tot
tegen de 6 knopen, motorsailend met grootzeil en
genaker glippen we door een goedgemutste Duitse Bocht. In de ankerzone met grote zeeschepen
bij de Jade- en Wesermonding, drukt de laatste ebstroom uit de Weser ons noordwaarts. Als vervolgens de vloedstroom begint te lopen, kan de motor
weer uit. Het is even voor 16.00 uur en de scheepvaart begint toe te nemen.
Als de wind te noordelijk wordt moet de genaker
eraf. Mijn eerst spi-drop op de Johanna zonder

slurf; het lukt fantastisch om het hele zwikje ineens
onder het grootzeil door in de kajuit te trekken. Kick!
Fok uitrollen, hmm.. voor de fok is de wind net te
zwak en te ruim, toch maar wisselen voor de genua. Na ton Elbe 1 gaat de motor weer aan om beter koers en snelheid te kunnen houden. Na verloop
van tijd rollen we de genua weg en gebruiken we
het groot als steunzeil, voor de wind nu met bulletalie; met motortje bij lopen we tot ruim 8,5 knoop
over de grond, de Elbe op. De wind is bijna weg,
later komt ze weer terug uit het noordoosten. Even
voor 20.00 uur gaat het zeil eraf en varen we de
jachthaven van Cux in. We zijn ‘er door’.

Door de Bocht
Zaterdag 31 mei. Na de laatste checks aan dek
en met optimistisch uitgerolde spischoten gaat om
08.10 uur de motor aan. Als Jeanette met de bestelde broodjes teruggesprint komt, varen we gelijk
uit. Geplande tijd voor het opvaren van de Elbe is
tussen 16.00 en 19.00 uur, zodat we stroom mee
hebben tot Cuxhaven. De te behalen grondsnelheid moet rond de 5 knopen liggen. Om 08.45 uur
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Zondags varen we de Elbe op tot Brünsbuttel en
kunnen we zonder wachttijd schutten in de ‘Alte
Schleusse’. Het gaat voorspoedig ondanks de grote zeeschepen, die het oversteken van de Elbe nog
best spannend maken. Na de sluis zien we de Hydra van Rob Gerritsen liggen; hij wil gaan slapen,
want hij is net ‘hondsmoe’ binnen na een non-stop
solotocht uit Lauwersoog met ‘s nachts mist (brrrr).
Gelukkig staat er een radar achter op zijn M32.

Wij varen door tot Rendsburg en de volgende dag
tot de sluizen in Kiel. Als de sluis open gaat, mogen we als eerste de Oostzee opvaren, finally. Na
twee dagen op de motor zetten we eindelijk weer
zeil en kruisen de laatste 4 mijl over de Kieler Förde
naar Laboe, waar we een ligplaats vinden tussen
vissersscheepjes in de oude jachthaven.
Wordt vervolgd

Wouter Versluis, M26 Johånnå

De IF op de trailer
Geen lange vakantie en toch eens in Denemarken of Zweden willen zeilen met je eigen Marieholm? Voor velen onder ons is dit niet haalbaar op eigen kiel. Toch is er een optie.

14
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Een Marieholm IF/26 is zeker trailerbaar ondanks
haar gewicht en diepgang. Wat heb je hiervoor nodig?
Een stevige auto die 3500 kilo kan trekken en een
stevige trailer. De trailer moet dubbel-assig zijn met
een trailerbaar gewicht van minimaal 2750 kilo.
Wanneer je zelf zo’n trailer wilt aanschaffen moet je
rekenen op ongeveer €6.000,00. Dan heb je een op
maat gemaakte trailer voor je eigen schip.
Het te water laten van je schip kan in vele havens
voor een redelijke prijs (€ 50,- tot € 100,-). Ook zijn
er in bijvoorbeeld Zweden veel havens waar je gratis gebruik kan maken van een mastenkraan. Is die
er niet is, dan is een mast van een Marieholm ook
nog goed met de hand te zetten.

Waar moet je opletten? Het gewicht, een IF weegt
rond de 2200 kilo, een M26 rond de 2500 kilo; dus
niet de boot volstouwen (met name de M26) met
allerlei voorraden. Voor je het weet sjouw je twee
à drie honderd kilo aan boord (motor, kleding, zeilen, etc).
Het zwaartepunt van de boot moet boven de assen staan. Vaak weet de werf waar je de boot op de
trailer laat zetten, dit goed in te schatten. Je moet
er wel voor zorgen dat je kogeldruk hebt, rond de
80 kilo is goed. Dit test je door de trailer, als de boot
er op staat, een beetje op te tillen. Als dit met twee
personen (of één sterke) lukt zit je goed.
De boot op de trailer zetten en de zijsteunen pas
aanzetten als de trailer niet meer inzakt. Leg onder
de kiel wat hout als dit mogelijk is. De boot zet zich
dan nog als de hijsbanden verwijderd zijn. Is het een
trailer met rollen dan kun je de boot eerst goed op
de trailer laten “drukken” en hierna iets optillen, zijsteunen aan en laten zakken. Zorg er ook voor dat
de zijsteunen zo breed mogelijk dragen, liefst twee
kussens per steun. Gebruik minimaal drie spanbanden om de boot vast te zetten. Het spreekt vanzelf
dat je ook de mast goed moet zekeren en vergeet
niet in de boot het losse spul op te ruimen.
Vind je een eigen trailer aanschaffen voor die enkele keer toch wat te gortig? Voor € 0,45 per kilometer

inclusief BTW, exclusief verzekering, takelkosten
en eventuele veer- en tolgelden kunnen wij uw Marieholm ook ter plaatse brengen. Ook het optuigen
van de boot kunnen wij voor u verzorgen, zodat u
onbezorgd uw vakantie kunt starten bij aankomst in
het buitenland. Kunnen we het transport combineren met een retourvracht kunnen we de prijs zelfs
nog aanscherpen.
Al met al moet je rekenen voor bijv. Stockholm op €
1.850,- (incl. BTW) per keer. Voor deze prijs ligt de
boot dan zeilklaar. Tip: Meerdere mensen gebruik
van de boot laten maken is een goede manier om
e.e.a. betaalbaar te houden.
Zo kun je toch eens zeilen op eigen kiel in het schitterende scherengebied bij Stockholm of boven
Göteborg. Zorg er wel voor dat je verzekering voldoende gedekt is voor het transport en vaargebied.
Interesse gewekt, vragen?

Doorvaart Amsterdam

Omdat de mast toch plat lag en sluis bij Spaarndam net gesloten, besloot ik over de route Ringvaart, Nieuwe Meer, Amsterdam te nemen op mijn
weg van Haarlem naar Uitdam. In Amsterdam koos
ik het Zuidelijk Amstelkanaal (doorvaartroute C/B1)
i.p.v. de bekende staande mastroute langs de Kostverlorenkade. Voor de doorvaart betaal je 8 euro en
mag je 3 dagen in de stad liggen.
Het weer was mooi en de stad geweldig.
Michiel Veldkamp
IF IF0

Neem vrijblijvend contact op met ons.
IJsbrand Jepma en Rommie Bottema
www.jachtservicejepma.nl.

Rivierenbuurt
Vervolg even Voorstellen Luuk Jansen, pagina 8

Links en rechts heb ik wat boten bekeken en uiteindelijk de knoop doorgehakt. Al snel na de koop
ben ik vanuit het IJsselmeer naar de Zeeuwse Delta
gezeild. Een heerlijke tocht waarbij de perfecte aandewindse zeileigenschappen direct opvielen. Met
zuidwest 5-6 is het toch prettig dat je goed snelheid
kunt maken en houden op zeer hoge koersen. De
IF is tijdens deze tocht al een zeewaardige boot gebleken. Wel is het flink zout happen met die relatief
lage romp!
Deze winter staan er wat klusjes op de planning.
De grote hoeveelheid (technische) informatie welke
door de NMV en haar leden beschikbaar wordt gesteld is daarbij een zeer welkome ondersteuning.
Komende zomer is het de bedoeling om richting de
Solent of Kanaaleilanden te zeilen. Ik ben benieuwd
of er meer Marieholm zeilers deze kant op gaan.
Daarnaast kijk ik erg uit om eens aan de NMV evenementen deel te nemen. Dus, tot snel!

Amstel ter hoogte van Carré
Oude Schans

Good winds,
Luuk Jansen
IF-E 2264.
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Ideaal zeilweer tijdens het Rondje
Vlieland 2009
31-07-2009 t/m 02-08-2009
Na een aanvankelijk hoopgevend aantal belangstellenden, bleef er uiteindelijk een harde kern Marieholm zeilers over voor onze ronde om Vlieland:
IF-E “The Big Blue” van Clemens en Corrie en de
“Johanna” van ondergetekende met als opstapper
Anthony de Bont.
Vrijdag ochtend verzamelden we in de kom bij de
sluis van Workum waar we na de kennismaking met
koffie en koek vertrokken richting Den Oever. Het
aanvankelijke lopende windje zakte halverwege
het IJsselmeer in zodat we uiteindelijk het laatste
half uur naar Den Oever moesten motoren. Het
schutten konden we de net ingezette ebstroom oppakken maar dit leverde te weinig wind op zodat
we na een half uur onze verwoedde zeilpogingen
moesten staken. Met de motoren bij haalden we de
Marine Jachthaven net voor etenstijd. De overvolle
kantine deed ons besluiten om zelf te koken en we
werden beloond met een fantastisch avondzonnetje, rode wijn en heerlijke stukjes kaas die ons in de
kombuis werden aangereikt.

Na kort beraad via de marifoon, besloten we om de
nog lang durende vloedstroom te gebruiken om door
te varen naar Harlingen. Opkruisend in Vliestroom
en Blauwe Slenk nam de wind steeds verder af. De
meelopende stroom gaf ons genoeg snelheid om
door te zeilen tot het begin van de Pollendam. De
overredingskracht van Clemens (wat doen we met
het avond eten?)deed ons besluiten om de laatste
20 minuten toch maar te motoren.
Bij de scheidingston voor Harlingen kenterde de
stroom (purrrrfect,…)
Rond 20.00 uur zaten we op het terras met een
koud glas en een menukaart, Het log klokte ruim 40
mijl de GPS ruim 50.
De keuze voor Harlingen werd beloond, haven Vlieland bleek vol, bovendien was er nu ruim de tijd om
zondag “thuis” te komen. Tijdens de regenbuien in
de ochtend kroop ik wat dieper in mijn slaapzak om
vervolgens rond 11 uur met een tussen de laatste
druppels doorbrekend zonnetje de zeilen te hijsen.
Windje 4 en stroom mee liepen we binnen het uur
naar Kornwerd, om na het schutten op rompsnelheid het ruimwindse rak naar Workum te overbruggen.

Na de maaltijd hebben we het palaver in de kuip
gehouden waarbij onze grootste zorg de zondag
bleek, het tij was ongunstig om tijdig in Workum te
komen.
Zaterdag, zeilden we voor de wind het Marsdiep
over om met de ebstroom via het Molengat de
Noordzee op te spoelen. Paul had als opstapper
zijn plek in de kuip van The Big Blue ingenomen
na dat hij voor dag en dauw naar Den Helder was
gekomen. Met een lichte tot matige koelte schoven
we halve wind langs de stranden van Texel, wind en
stroom waren zo gunstig dat we begin van de middag het Stortemelk al aanliepen.

In de sluis namen The Big Blue en Johånnå
afscheid, …….mission accomplished.
Wouter Versluis
M26 Johånnå
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Thema Makeover
Van blauw naar oranje!
Dat een Marieholm IF fantastisch zeilt is een weet
voor elke eigenaar. Maar met nieuwe zeilen krijg je
ook echt een nieuwe boot. Na de investering in North
Sails zeilen liep de Mission IF Possible in 2008 hoger en sneller aan de wind. Dat was ook goed te
merken in competitie met andere kajuitzeiljachten
tijdens de zomeravondwedstrijden op de Kaag. In
2009 wilde ik graag een aantal ergernissen rond de
romp aanpakken, zoals water lekkage in de kajuit
en een duurzame motorstoel voor de buitenboordmotor. En als we dan toch bezig zijn, de romp kon
ook wel verf gebruiken. Bij een werf maakte ik afgelopen winter een afspraak om in maand juni de kant
op te gaan. Volgens afspraak zouden de klussen in
vier weken zijn geklaard.

Kleur
Het leek mij een aardig plan om de romp in een
andere kleur te schilderen. Zo zie je direct dat er
wat is gebeurd. Op het kenmerkenplaatje tegen het
schot bij het toilet stond de kleurcode ‘blue 706’. Bij
aankoop in 2003 wist de toenmalig eigenaar me te
vertellen dat het schip in een kleur blauw was geschilderd, maar niet in de originele kleur. Na wat
rondbellen leerde ik dat je met de kleurcode niet
verder kwam, deze stond immers voor een gellcoat
kleur die niet meer verkrijgbaar is. Uit de vijf originele Marieholmkleuren koos ik een nieuwe kleur:
orange 302. Voor een benadering van de kleur is
een scan gemaakt van het overzichtsvel met rompkleuren van een Marieholm IF. Na schuren en plamuren en het netjes dichtpolyesteren van de bun
was de romp klaar voor het zetten van de tweecomponenten verf. Er zijn in totaal vier lagen met
de kwast aangebracht. De waterlijn kent normaal
een dikte van 5 centimeter, voor een ‘race look’ is
de dikte teruggebracht naar 2,5 centimeter. Oranje
kent echter één nadeel, bij een zeilwedstrijd val je
erg op als je iets te vroeg start.

Lekkage in de kajuit
Hardnekkige druppeltjes via de ramen en het want
gingen door de jaren heen over in serieuze waterlekkage in de kajuit. Na een flinke regenbui of zeilen
met wat meer wind zorgde steevast voor een teilwater in de benedenkastjes. Met de werf besprak ik
een plan om hier wat aan te doen. De ramen zijn er
uitgehaald, schoongemaakt en opnieuw geplaatst.
In mijn situatie zinloos, omdat de frames bleken
aangetast door langdurig zout water. Daardoor konden een aantal schroeven niet onder druk worden
aangedraaid. Gevolg, het lekt nog harder. De enige
oplossing is bestellen van vier nieuwe ramen.
De lekkage via het want wilde we oplossen door
een grotere plaat onder het dek te maken. Zo zouden de krachten beter worden verdeeld en worden
afgewikkeld. In de praktijk leverde dit helaas weinig
verbetering op. De kitnaat kwam onder spanning
weer open te staan, het dek komt kennelijk toch
nog wat omhoog. Misschien dat een bredere kitnaat
een oplossing is, anders moet ik het toch zoeken in
knieën of trekstangen.
Tenslotte is een deel van het beslag wat ik niet gebruikte van het dek en het kajuitdak afgehaald. De
rail voor de fok heb ik op het dek naar voren geplaatst. Zo is het mogelijk met wat lichter weer het
leioog naar voren te plaatsen.

Motorstoel
Bij hardere wind en meer golven had ik weinig vertrouwen in mijn motorstoel. De originele Marieholmsteun van aluminium was uitgesleten waardoor de
buitenboordmotor gevaarlijk heen en weer kon
zwiepen. Om dit te voorkomen schraagde ik tijdens
het zeilen de motor met twee lijnen. Een duurzame
oplossing zocht ik in een massief teak blok aan de
spiegel, met daaraan bevestigt de nieuwe motorstoel. Tenslotte hangt er 27 kilo dood gewicht aan
de boot. Het idee is om het zo te maken dat het
staartstuk van de buitenboordmotor zo hoog mogelijk, liefst horizontaal kan worden opgetrokken.
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Overige aanpassingen
Om een keer te kunnen meedoen aan de 24uurs
race op het IJsselmeer is er een topnavigatieverlichting op de mast geplaatst. Een metalen strip op
de mast vormt de basis waaraan de ledverlichting
is gemonteerd.
Verder is het schip uitgerust met een dieptemeter/
log. Het is tijdens het varen handig om te weten hoe
diep het is, maar tijdens mijn vakantie in Zeeland
heb ik nog nooit zo vaak vastgezeten.

kennelijk niet voor niks, want mijn mondelinge afspraak is aardig uit de hand gelopen. Op de punten tijd, kwaliteit en kosten ben ik behoorlijk teleurgesteld. Helaas is er op het moment van schrijven
geen overeenstemming over een oplossing met de
scheepswerf.
Hanz Zwart
IF Mission IF Possible

Afspraken maken met een werf
Dit onderdeel is me slecht bevallen. Het beste advies wat ik kan geven is vooraf een schriftelijke offerte eisen. Ook de HIWA-voorwaarden schrijven
voor dat scheepswerven werkzaamheden boven
de 2.300 euro schriftelijke moeten offeren. Dit is

bron ANWB Waterkampiooen

In de Waterkampioen nr 10 (mei) verscheen in de serie
Klassiek Plastiek een special over de Marieholm IF. De
toen nog blauwe Mission IF Possible werd uitgebreid
gefotografeerd door Bertel Kolthof. Redacteur Jan Bliek
beschrijft de geschiedenis van de boot en werf met grote
kennis van zaken.

Hanz Zwart kocht z’n Mariholm IF in 2002 van een
particulier. De boot werd gebouwd in 1976. “Ik twijfelde
tussen een H-boot en een IF”, zegt Hanz. “De IF is wat
geschikter om naast wedstrijden ook nog mee te toeren.
Ik vond het direct een mooie boot . Laag, rank én makkelijk alleen te varen - ook niet onbelangrijk.”
“Ik beschouw m’n boot in principe als een dagzeiler
waar je ook mee op vakantie kunt. Maar het is vooral de
combinatie tour/wedstrijdboot die heel goed bevalt”.

18
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Eerherstel voor de IF 13 - slot
‘In de vaart!’

We eindigden in 2007 deel 1 met de hoop in het volgende jaar weer onder zeil te kunnen. Dit hebben
we niet gehaald omdat de zaken voor het ‘meisje’
gingen. In 2008 is wel een en ander gebeurd en
hierover verscheen een heel kort bericht in de Marieteam van 2008. De volgende werkzaamheden
zijn aangepakt:
• Nieuwe raampjes pas gemaakt in de kajuit
• Kastjes en kajuitvloer geïsoleerd met kurk
• Al het lak- en schilderwerk in de kajuit
• Nieuwe kussens en sprayhood
• Mastprofiel gekocht en deze voorzien van beslag
en verstaging
• De romp en de gehele opbouw zwaar geschuurd
en geplamuurd waar nodig.
Toen werden de zakelijke beslommeringen van
dien aard, dat de IF even in de wachtkamer is ge-

gaan om in de winter van 2008/2009 de draad weer
op te pakken met;
• Dek, opbouw, kuip en bakskisten 2 maal in de primer en 2 maal afverven
• Nieuw kopbeslag maken
• Romp 2 maal in de primer en 2 maal afverven
• Onderwaterschip in antifouling
• en tenslotte 1001 losse onderdelen monteren.
In juni van dit jaar was het dan zover. De IF gaat na
jaren van onthouding weer te water en we hebben
haar Greyce gedoopt. We zetten de nieuwe mast
en zijn na enkele jaren weer onder zeil. Ze doet het
perfect en we hebben afgelopen seizoen regelmatig een duim omhoog gekregen van andere watersporters. Eén van de opmerkingen was: “Is dit het
nieuwste type?” Voor een dame uit 1967 een compliment vinden wij.
IJsbrand Jepma en Rommie Bottema, IF13 Greyce
www.jachtservicejepma.nl
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Van toerboot naar wedstrijdmachine.
Hoe je een oude IF om kunt bouwen voor de
wedstrijdbaan.
Je hebt een toer-IF uit 1971 in vrijwel originele toestand. Op de wedstrijdbaan maak je dan weinig
kans. Tenzij je, behalve in goede zeilen, ook investeert in de vervanging van oud beslag en het aanpassen van je boot. In” Medvind” 2009 nr. 2 stond
een verslag van zo’n ombouw. De auteur is Marek Janiec, technisch expert en voorzitter van de
Zweedse IF organisatie.
Ferdinand Postma verzorgde de vertaling. Als je
precies wilt weten hoe alle lijnen idealiter kunnen lopen bij een wedstrijdboot is het handig om het artikel “Hoe de expert zijn IF trimt” uit onze MarieTeam
van najaar 2004 erbij te nemen.

De indeling van de oudere IF is enigszins afwijkend van
de huidige interieurs. Doordat er in de kuip aan beide
kanten twee 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.
Verder heeft de IF geen voorluik. We besloten de boot
zo ruim mogelijk te laten aan de binnenzijde.

In Stockholm wonen mijn neef Alfred en zijn vriendin Karin. Samen zijn ze eigenaar van de IF Zäta.
Al in 2007 besloten we om met deze boot aan de
Zweedse kampioenschappen 2008 in Dalarö aan
de Stockholmse scherenkust mee te gaan doen. Ik
zou dan mijn eigen, nieuwere, zeilen meenemen.
De voorbereidingen begonnen al een beetje in 2007,
toen Karin en Alfred naar Skåne vlogen en in mijn
boot deelnamen aan een wedstrijd in Denemarken.
Toen ik in de herfst van dat jaar in Stockholm moest
zijn voor de jaarvergadering heb ik hun boot ingemeten en Karin en Alfred geïnstrueerd hoe ze de
zalingen konden klossen, waar merktekens te plakken en hoe het onderwaterschip zo goed mogelijk
glad te slijpen bij het gebruikte type antifouling.
Nu restte ons nog de ombouw van een standaard-

Marek, Alfred en Karin bij de vernieuwde achterstagspanner
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Oude overloop. Kon niet vanaf de
kuiprand bediend worden. Grootschoot en schootblok waren niet geschikt voor wedstrijdzeilen

Gevaarlijke valstoppers. De spitse
handvaten kunnen de spi beschadigen. Als er een lijn onder vasthaakt
kan de val onbedoeld los gaan.

boot uit 1971, waar al wel een beetje aan geknutseld was, naar een wedstrijdmachine. Dat zouden
we voorjaar en voorzomer van 2008 doen.
Naast de gebruikelijke lieren op de kuiprand stonden er ook al mooie Andersen lieren op het kajuitdak. Maar tevens 4 slecht werkende valstoppers
van het meest beroerde model. De overloop was
wel vernieuwd, maar kon niet bediend worden vanaf de kuiprand. Verder hadden we te doen met de
oude standaarduitrusting die zijn beste tijd achter
zich had.
Uiteindelijk moesten we vanwege tijdnood de ombouw doen in slechts 1 dag in het voorjaar en nog 1
dag vlak voor de kampioenschappen. De opzet was
om zo veel mogelijk materiaal opnieuw te gebruiken en zo weinig mogelijk gaten te boren in dek en
dak. Daarbij moest het geen extreme ombouw worden. De boot zou geschikt moeten blijven als toerboot voor twee personen. Daarbij durf ik te beweren
dat een boot die goed voor wedstrijden is uitgerust,
ook het beste voldoet als toerboot. Dus hoefden we
daar niet zo bang voor te zijn, naar mijn mening.
Hier een beschrijving van de veranderingen.
Helmstok en spinnakerboom
Het uiteinde van de helmstok was te dun om er een
helmstokverlenger op te monteren. En te mooi gelakt om er aan te gaan knutselen. Daarom besloten
we dat ik mijn eigen helmstok mee zou nemen. En
omdat de spinnakerboom een centimeter of tien te
kort bleek, gold daarvoor hetzelfde.
Achterstag
De achterstagspanner was van het eenvoudigste
model met een vertraging van slechts 4 keer. De
staaldraad van de hanepoot (de omgekeerde V tussen achterstag en romp) was vervangen door een
eind touw dat veel frictie opleverde in het voor staal-

Stuurboord trimplaat. Op de achtergrond zie je rechts het voorste
keerblok voor de spischoot dat op
de dekrand is gemonteerd achter de
genuarail.

draad bedoelde blokje aan het einde van de achterstag. We vervingen een en ander door een constructie met een talie met twee vioolblokken, die in
totaal een vertraging van 16 keer opleverde, zoals
bij mijn eigen boot. Uit kostenoverwegingen kozen
we niet voor kogelgelagerde blokken. We stelden
ons tevreden met gewone blokjes van Rutgerson
en Barton. Dat leverde misschien wel wat meer wrijving op, maar het werkte goed. Tussen het touwwerk aan boord vonden we lijn van een geschikte
lengte.
Keerblokken en barberhaulers
De achterste keerblokken voor de spinnakerschoten bleven we gebruiken ook al hadden ze hun beste tijd gehad. Voor de montage van de voorste keerblokken schroefden we een beugeltje op de dekrand direct achter de genuarail. De kogelgelagerde
blokken zelf kwamen uit mijn eigen voorraad van
gepensioneerde blokken.
We kozen voor barberhaulers in plaats van een
neerhouder voor de spiboom. Daartoe monteerden
we een beugeltje op de dekrand direct voor de genuarail, vlak voor de onderbreking in de dekrand
achter de wantputting van het topwant. Als blokken
gebruikten we gewone kleine Rutgerson blokjes.
Voor de barberhaulers zelf namen we 6 mm voorgerekt polyester met aan het eind een licht jollenblokje met een 10 mm schijfje, groot genoeg om
geen problemen te krijgen met een aanlopende
spinnakerschoot.
Om de doorgezette barberhauler te kunnen vastklemmen monteerden we Servo Cleats met beugel
op de buitenzijde van de kuiprand, een stukje achter de schootlier, zodat zowel de stuurman als de
middenman er bij zou kunnen.
De spinnaker zouden we zetten en strijken vanuit
de kajuitingang. Daarvoor nam ik mijn eigen spizak
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Nieuwe blokjes en cleats zijn gemonteerd zoals bij veel andere IF’s. In de
rechterbovenhoek de Servo Cleat
voor de spischoot.

De cleat voor de genuaschoot op de
zijkant van het kajuitdak. Ook zie je
de gebruikelijke halve tennisbal om
de spi te beschermen voor het voetje
van de buiskap.

mee die voor de gelegenheid werd aangepast, zodat die met gewone grootzeilrunners in de rail van
het schuifluik paste.
Lieren
De schootlieren op de kuiprand werden bevorderd
tot spinnakerlieren. De aanwezige en slecht functionerende clamcleats vervingen we door nieuwe middelgrote Servo Cleats. Het was mooi dat die op de
oude boorgaten pasten.
Er zaten dus al genualieren van het topmerk Andersen op het kajuitdak, maar die hadden tot nu toe alleen dienst gedaan voor de vallen. We monteerden
er Servo Cleats bij en kozen voor een plekje op de
zijkant van de kajuit, zodat de kuipzijde van de kajuitopbouw, waar je zo lekker tegenaan kunt zitten
in de haven, vrij bleef van uitsteeksels. De genuarails op de dekrand en de bejaarde genuaschootblokken lieten we voor wat ze waren.
Giek, onderlijkstrekker, grootschoot en overloop
Om te verhinderen dat de giek onder het onderste
meetmerk op de mast zou zakken, monteerden we
een stopschroef in de mastrail.
Er was geen noemenswaardige onderlijkstrekker.
We maakten er een die geheel uitwendig liep met
twee blokjes met beugel en een talie met dubbele
vertraging bij het lummelbeslag. Dat leverde in totaal een vertraging van 4 x op. Misschien te weinig
bij echt harde wind, maar ik heb er nooit klachten
over gehoord.
De grootschoot had veel wrijving en ging moeizaam.
Ik wisselde die uit voor een die ik zelf had afgedankt
maar nog goed meekon. Om frictie te verminderen
was die maar 8 mm dik.
De overloop was vernieuwd, maar kon je vanaf
de kuiprand niet verstellen. We demonteerden de
hele constructie inclusief de schootbalk, met behulp
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Onderste deel van de mast, overvol
met overbodig beslag, waar van alles achter kan blijven haken. Alleen
1 kikker voor de grootzeilval bleef
gespaard.

van een plank als ‘dommekracht’ (Alfred kreeg een
shock toen hij de troep zag die zich daar in de loop
der jaren onder had verzameld). Alles wat overbodig was schroefden we eraf. Aan elk eind van de
overloop schroefden we een beugeltje waarop een
klein kogelgelagerd blokje met hondsvot kwam. Er
boven bij de kuiprand kwamen Servo Cleats van
de kleinste model. Op deze manier hadden we een
bruikbare overloop. Weliswaar met een vertraging
van slechts 2x, maar dat leek me voldoende voor bij
licht weer, het voornaamste gebruik ervan.
Het vastzetten van vallen en trimlijnen
Nu moesten we iets maken om de vallen en trimlijnen vast te zetten. De aanwezige valstoppers
deugden niet en de spitse handels waren gevaarlijk
bij het strijken en zetten van de spi vanuit de kajuitingang. We besloten van een stukje teakmultiplex
twee trimplankjes te maken voor op het kajuitdak.
Die plankjes zetten we vast in de gaten van de oude
valstoppers. Op deze manier konden we de gaten
voor de vallendoorvoer in de buiskaprand ook blijven gebruiken.
Op het stuurboordplankje kwamen twee Servo
Cleats van het kleinste model voor de onderlijkstrekker en de cunningham van het grootzeil. Daarbij
een groter model Powercleat voor de fokkeval.
Aan bakboord schroefden we drie middelgrote
cleats voor giekneerhouder, spiboomophouder en
spival. Helaas waren de originele Servo Cleats uitverkocht en moesten we ons tevreden stellen met
een duurder maar beslist niet beter merk. Ik ben
van mening dat de middelgrote Servo Cleats de
beste prijs-kwaliteitsverhouding hebben.
Het onderste deel van de mast was rijk voorzien
van onnodige kikkers. Bovenden zat de oude fokkevallier er nog op. Met een slagschroevendraaier,
voorhamer, oordopjes, CRC 5-56 (een soort kruip-

olie), handschoenen en veel geduld lukte het ons
om al het overbodige te verwijderen.
De voorstag was nog origineel en te kort voor voldoende mastvalling (helling achterover van de
mast). Met twee toggles losten we dat op.
Tape
Het is uiterst belangrijk om alles wat scherp is en uitsteekt goed af te tapen. Ik had Karin en Alfred aangeraden om alles van de tuigage goed af te tapen
zodat de zeilen zich nergens zouden kunnen vasthaken en schade konden oplopen. Maar het kleine
stoomlicht op zalinghoogte had ik niet genoemd en
was over het hoofd gezien. Bij de eerste wedstrijd
bleek daar een schroefje los. Het achterlijk van de
genua haakte erin vast . Gelukkig was er een handige steigerbuurman die dat voor de volgende wedstrijd wist te repareren.

Renovatie van de kajuitvloer
Ons vloertje in onze IF is van meet af aan een struikelgat geweest. Vaak stapte je geheel in het ‘diepe’.
De twee bekende vlonders die zo keurig klem behoren te zitten deden dat niet in onze IF De Mellow
Yellow.

Wat kostte het ?
Wat kost een dergelijke ombouw? Alle bonnetjes
bij elkaar geteld kwamen we op een kleine zesduizend kronen (ongeveer 580 euro). Minder dan een
de helft van wat een nieuw zeil kost, om maar eens
een vergelijking te maken. Wat ik uit mijn reservevoorraad inbracht drukte de kosten wel, natuurlijk.
Wat leverde het op ?
De boot functioneerde voortreffelijk als wedstrijdschuit. De tune-up werkte mee aan een goede placering in het wedstrijdveld. Helaas ging het tijdens
het kampioenschap later wat minder. Misschien
was er te weinig wind voor iemand uit Skåne, waar
vanwege de stroming bij zulk heel licht weer niet te
zeilen valt. En je daar dus geen ervaring mee kan
opbouwen. Ook kan het zijn dat het onderwaterschip toch niet glad genoeg was voor de heersende
omstandigheden, wie weet ?
Maar we wonnen wel de genua die werd verloot
door zeilmakerij Syversen, de sponsor van het
kampioenschap, en de OIF (IF organisatie voor de
Zweedse oostkust). Bedankt allebei!
Door de nu goed werkende trimmogelijkheden, de
verbeterde spinnakeruitrusting en de betere balans
aan de wind doet Zäta het als toerboot beduidend
beter dan vroeger.
Die toerzeilzomer lieten Alfred en Karin de hele
tijd hun vrienden achter zich die in een RJ 85 voeren (een snelle Zweedse scherenkruiser van 8,55x
2,05). Vroeger was dat omgekeerd.
Van een voor wedstrijdzeilen uitgeruste toerboot
heb je ook veel plezier buiten de wedstrijdbanen.

Onze twee losse vlonders zijn door de jaren heen
door vocht krom getrokken waardoor ze opwippen
en dan wegglijden…Au! We besloten daar iets definitiefs aan te gaan doen. Het is het nu ook opgeschreven en waar nodig voorzien van plaatjes,
opdat eigenaren met onvrijwillige skate/wakeboardvlonders in de kajuit daar naar voorbeeld iets aan
kunnen doen.
Benodigd gereedschap
Zaag/decoupeerzaag, schaaf, vijl/rasp, schuurpapier, schroevendraaier, accuboormachine (makkelijk) anders schroevendraaiers en elleboogstoom,
boortjes, combinatietang.

Marek Janiec
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Stap 1: Maten nemen
• Schrijf en nummer de vlonders af in goede ligging en lig volgorde.
• Neem de losse vlonders uit.
• Neem/schroef het middenvlonder uit en verwijder ook de mogelijk aanwezige “tafelpootpotten”
• Leg de drie vlonders conform de afgetekende ligging ten opzichte van elkaar onderste boven op een
nieuwe garant 12 mm plaat. Zie stap 2 materiaallijst
2.1
• Schrijf af, nu ook de lengte van de luiken.
• Vergeet niet om ook de tafelpootputjes afschrijven.
Stap 2: Boodschappen (materiaallijst)
• 1 ocume multiplex garantplaat 12 mm/120 x 240.
Op deze platen zit 15 jaar garantie. Koop geen surrogaat in deze. Dat zal je werk met de jaren vernietigen door het onvermijdelijk loslaten van onderling
verlijmde lagen. Helaas worden deze platen alleen
in zijn geheel verkocht. Sommige bouwmarkten
hebben het wel, doch bij twijfel ga dan naar bijvoorbeeld de Amsterdamse fijnhouthandel, die heeft het
op zeker. Laat voor vervoer direct zagen in 4 stroken van 50x120 en 1 strook van 40x120. Dan past
het allemaal in een luxeauto.
• 1 elektronische weegschaal voor afwegen van
de epoxy mengverhoudingen, uit de keuken en anders bij Blokker voor € 15,00
• Poly-service, te Amsterdam of te Nieuwekerk aan
de IJssel. Met dit merk deden wij goede ervaringen
op, qua materiaal en advies. Het zal qua epoxy en
verwerkingsmaterialen bij elkaar ongeveer € 80,00
kosten:
• 1 kilo Epoxy 700
• 0,5 kilo harder 355, Poly-service
• Injecteer en bijbehorende harder
• Mengbekers,
• Plamuur, sneldrogende is gemakkelijk, kunnen
er meerdere arbeidsgangen per dag
• Ontvetter
• Houten mengroerspatel
• Ongeveer 10 parkers van ongeveer 4 cm lengte
• 1 liter topcoathars met pigmentpasta of dd-lak
met of zonder antislip
• Beschermende handschoenen
Stap 3: Zagen en bewerken
• Zaag de drie vlonders uit zoals afgetekend.
• Zaag eventueel ook de gaten voor de potten van
de tafelpoten
• Teken de door jou gewenste luikjes af en zaag ze
uit. Zorgvuldig! Want deze naad blijf je altijd zien.
• Schrijf de onder dorpelbreedte van je luikjes af
en verbindingstrippen tussen de drie vlonders.
• Plak de stroken voor de luikjes onder de vast te
plakken vlonders
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• Maak pas aan boord.
Stap 4: Schuren en voorbereiden
• Begin met het vetvrij maken van de te schuren
oppervlakten op het polyester, dat is belangrijk omdat je anders vuil en vet er in schuurt in plaats van
verwijdert.
• Schuur daarna de randen, daar waar je nieuwe
vlonder aansluiting gaat vinden op de huid terug zodat er een goede ondergrond komt om je vlonder te
verlijmen.
• Zorg dat je werk daarna volledig stofvrij en vetvrij
wordt gemaakt met ontvetter.
Stap 5: Het inlijmen
• Maak voldoende epoxy aan volgens de beschrij-

vingen en verhoudingen die de door jou gekozen
fabrikant aangeeft. Ik had voldoende aan ¾ kilo. (en
had te doen gebruikelijk over)
• Verlijm de vlonders op spant in het midden van
de bilge, en zorg dat er een ruime rups ontstaat
onder het vlonder in de hoek. Dit is onmiskenbaar
het slechtste karweitje wat erbij zit. (gebruik handschoenen!) Zelf heb ik de rups met de vinger glad
en in gewenst model aangestreken. Ieder vooraf op
maat gemaakt malletje liep vast doordat de hoek
onder het vlonder te veel verloopt. En je hand / vinger kan de hoek wel volgen.
• Na dit gedoe/geklieder onder de vlonder kan de
kier van bovenaf worden aangevuld waardoor uiteindelijk een homogeen geheel ontstaat.
• Indien getwijfeld wordt aan deze oersterke constructie kan aan de onderzijde nadien nog een polyester matje in de hoek met epoxy worden geplakt.
(eveneens verkrijgbaar bij de door jou gekozen fabrikant, deze materialen staan niet in de materialenlijst)

Comfort aan boord

Keukenblok en kaartentafel voor een IF
De hondenkooien in een IF zijn heel geschikt om
een uitschuifbaar keukenblokje en een kaartentafel
in aan te brengen. Beide kunnen in hun geheel in
een hondenkooi worden geschoven en nemen zo
geen ruimte in wanneer ze niet in gebruik zijn. Ingeschoven blijft eronder nog voldoende beenruimte
over om op de kajuitbanken te kunnen slapen.
Op het werkblad van het keukenblok is naast een
spoelbak ruim plaats voor een éénpits spirituskooktoestel. Als het kooktoestel niet in gebruik is
kan het zeevast worden opgeborgen in een ruimte
onder het blad.

Stap 6: Het afwerken en schilderen.
• Oneffenheden kunnen met twee componentenplamuur worden geplamuurd. Ook hier, eerst ontvetten en schuren!
• Vervolgens opnieuw je plamuur terugschuren
opdat een glad oppervlak ontstaat.
• Als je daarna opnieuw stof verwijdert en ontvet
kan het lakfeest beginnen. Indien je geen vaste
hand hebt, plak dan je houtwerk af. (geen mooi gezicht als daar verf op komt)
• Ik heb gekozen voor de kleur die ik overal achter beschietingen tegenkom en heb die eveneens
voorzien van antislippoeder.
• De bilge heeft ook meteen een nieuw laagje
topcoat gekregen in dezelfde kleur waardoor het
geheel weer fris is en met een vaatdoekje simpel
schoon is te krijgen.
Ziezo, een vloer waar we goed op kunnen staan
zonder een gevreesde “diepstap”!
Bram de Combe
IF Mellow Yellow

Op de kaartentafel is ruimte voor de kaarten uit de
1800 serie.
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Keukenblok en kaartentafel schuiven op een aluminiumrails van het type dat ook gebruikt wordt voor
een schuifluik. In de uitgeschoven stand worden ze
gesteund door een wegklapbare poot. Een vergrendeling voorkomt het onbedoeld inschuiven.
De foto’s laten het keukenblok en de kaartentafel
zien in uit- en ingeschoven stand.
Gerrit van Brakel
IFE dejeuner (sur l’herbe)

Watergesmeerd
Ervaringen met de lagertrekker van Ferdinand
en het vervangen van de schroefasafdichting.
Volvo versus Vetus.
Na jaren een natte en met olie vervuilde bilge is het
plan om het dit winterseizoen aan te gaan pakken;
een waterdichte en olievrijafdichting van de schoefas. Tijdens de workshop ‘motoronderhoud’ van de
NMV in Hoorn blijkt de oplossing eenvoudig (en
ca. 115 Euro te kosten); een Volvo Penta Rubber
Stuffing Box; een watergesmeerde afdichthoes met
slechts weinig onderhoud.
De voordelen zijn duidelijk; geen vetpomp meer,
geen smeerpot op de schroefas meer; dus geen
vervuild bilgewater.

De oplossing is niet nieuw; enkele leden varen er al
10 jaar tot tevredenheid mee rond.
Bij de Volvo motordealer is de Volvo penta rubber
stuffing box te bestellen; het 25mm model voor de
M26/IFE
De montage is eenvoudig: er is een goede montage
handleiding bijgesloten. Voor de belangstellende op
hoofdlijnen:
- 6 imbusbouten schroefashouder aan de motor
lossen
- schroefas eruithalen en uiteraard schoonmaken;
- controleren op beschadigingen; as polijsten
- alle vet uit de koker en inlaat verwijderen
- vetsmeerpomp verwijderen
- vetsmeerpot aan de buitenkoker verwijderen
- as 75% inbrengen
- montage van de stuffing box met beschermkap
- beschermkap verwijderen (goed bewaren), as
vastzetten
Bij controle van het lager lijkt het me nodig (en juist
nu handig) om ook deze te gaan vervangen; hoe los
je het buitenlager? In de laatste MarieTeam stond
een artikel over een doe-het-zelf lagertrekker van
Ferdinand Postma. Michiel Veldkamp heeft ondertussen deze trekker uitgeprobeerd. Hij kreeg het
niet los, zagen en stoken bleek de enige oplossing
voor zijn schip.
Hij monteerde overigens een watergesmeerde
schroefasdichting van Vetus. We zullen zien welke
schroefasafdichting in praktijk het best bevalt.
Albert van der Sanden
M26 Asterix
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Zonne-energie op mijn IF
Al twee seizoenen maak ik gebruik van zonne-energie. Voor het in- en uitvaren van mijn ligplaats hoef
ik de (buitenboord)motor bijna nooit te gebruiken
waardoor ik, ondanks dat ik geen grote stroomverbruikers aan boord heb, alleen een log/dieptemeter
en een GPS, meerdere malen met een lege accu
zat. Voor het starten van de motor was dat niet zo
erg omdat ik die ook makkelijk met de hand kan
starten.
Na wat surfen op het internet, waar ik schrok van
de prijzen, kwam ik in “De Drietand”, het blad van
de Nederlandse Vereeniging van Kustzeilers, een
artikel tegen waarin een in Lelystad gevestigd bedrijf werd genoemd. Dit bedrijf, RobWink, levert
hoogefficiënte zonnepanelen van Sunset Solar.
(www.sunset-solar.com), deze zonnepanelen bevatten zonnecellen met monokristallijne cellen en
werken ook beter bij diffuus licht. Deze semi-flexibele zonnepanelen zijn te verkrijgen vanaf 10W tot
en met 45W.

sluiten. De montage was verder een kwestie van 4
gaatjes boren, Ik heb alleen de verdikking aan de
onderzijde van het achteronderdeksel ter plaatse
van twee van de vier boutjes met polyester wat op
moeten vullen omdat de boutjes in het schuine gedeelte van de verdikking kwamen en de moertjes bij
het aandraaien het hele spul scheef trokken.
De oude accu heb ik op advies van Rob Wink vervangen door een 35AH AGM accu, een nieuw,
duurder soort accu, kleiner dan de oude maar geheel onderhoudsvrij en voor mijn doel bij uitstek geschikt. Deze accu kostte € 150,00
Nu, na twee jaar gebruik, kan ik zeggen dat ik bijzonder tevreden ben. Geen lege accu meer gehad.
Een aanrader dus.
Fer Bolweg,
IF IFred

Nieuwe helmstok voor IF of M26

Op mijn boot kon ik op de gewenste plaats alleen
het kleinste type kwijt. Een regulator hoeft er niet
tussen, ik kon het paneel direct op de accu aan-

Beste Marieholm zeilers,
Ik wil graag mijn kennis en ervaring beschikbaar
stellen, verkregen door het vervaardigen van helmstokken en helmstokverlengers voor Marieholms en
andere zeiljachten, en hoop hiermee een bijdrage
te leveren aan de vereniging.

Ty p e

Watt

Afmeting

P r i j s (incl.)

Materiaal
Voor zover ik weet werd de helmstok standaard geleverd in massief teak, tegenwoordig een heel dure
houtsoort. Mocht uw helmstok aan vervanging toe
zijn dan is er een goedkoper alternatief door de
helmstok te maken van massief mahonie of essen
of een combinatie daarvan, geconstrueerd van gelamineerde latten.
Gelamineerd heeft als voordeel dat de helmstok
sterker wordt, en in geval van mahonie/essen latten, hoogglans gelakt, krijg je een schitterend resultaat, een in het oog springend deel van de boot.

SM 10L/36
SM 30L/36
SM 45L/30D

10W
30W
45W

46x23 cm
68x34 cm
65x54 cm

€189,=
€299,=
€399,=

Constructie
In geval van massief hout kunt u het origineel als

Hieronder het adres van de leverancier en een overzicht
van de types: RobWink Serious Seatools Kolkweg 22Q
8243 PN Lelystad tel: +31(0)320 263 035
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Er is al veel geschreven over de keus tussen 1- en 2
comp. systemen, beide hebben hun voor- en nadelen. In het geval van een helmstok geef ik de voorkeur aan een 1 comp. systeem omdat deze gemakkelijker is bij te werken in geval van beschadiging.
Een aanrader is de helmstok, als u niet vaart, vertikaal te zetten en te beschermen met een hoes.
Mocht u meer willen weten of vragen hebben, dan
sta ik tot uw dienst.

mal gebruiken, een mooi stuk hout opzoeken en de
afmetingen en verjonging overnemen. Als uw voorkeur naar gelamineerd uit gaat kan de helmstok gemaakt worden van geschaafde latten van dezelfde
houtsoort of afwisselend mahonie en essen.Persoonlijk vind ik een uitvoering van 2 mahonielatten
en 1 essenlat er tussenin gelijmd (zij-aanzicht) heel
mooi.Gezien de buiging kunnen de latten koud gebogen en verlijmd worden, zonder deze te stomen.
Verlijming

Bij een gelamineerde helmstok wordt als het goed
is, 2-comp. constructielijm gebruikt. Deze lijm is
zeewatervast, bestand tegen hoge en lage temperaturen en in een zekere mate ongevoelig voor
chemische stoffen. Dit in tegenstelling tot gewone
houtlijm of bruislijm, deze lijmsoorten verliezen na
verloop van tijd, bij buiten gebruik, hun eigenschappen. Als 2-comp. lijm kunt u de constructielijm van
Bison gebruiken of een Resorcinol lijm. Het gebruik
van epoxy is ook een optie, echter het vochtigheidspercentage van het hout mag niet hoger zijn dan
12% en dat is in de praktijk moeilijk te bepalen.
Lakwerk
Een helmstok gemaakt van teak kan zonder meer
ongelakt gebruikt worden, er zal geen verrotting optreden, hij verkleurt alleen en wordt grijs. Anders
ligt het bij andere houtsoorten, deze moeten beschermd worden tegen inwatering en verrotting.
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Tijs van Vliet.
Tel.: 06-11397876 of 0514-563869.
E-mail: tijsvanvliet@xs4all.nl

Aanbieding Nieuwe Zeilen
De MarieTeam redactie wil graag een experiment
doen met speciale aanbiedingen voor de NMV leden; nieuwe zeilen lijken daarvoor het meest in
aanmerking te komen.
Als dit initiatief positief ontvangen worden dan
plaatsen we volgend jaar een andere aanbieding
van een andere leverancier. Het idee is dat we de
leverancier om een toelichting vragen en een setaanbieding laten doen. Individuele leden dienen bij
interesse zelf contact opnemen met de zeilmaker
en hiermee op basis van de aanbieding eigen wensen te bespreken (zeil meer of minder, ander zeil,
etc.)
Onderstaande is een aanbieding van zeilen die
100% in Nederland geproduceerd worden en volgens de maker v/d Werf qua kwaliteit, uitvoering en
prijs kunnen concurreren met de bekendere merken. Bij deze vermelden we ter vergelijking tevens
de links naar de meer bekendere merken van North
Sails en Elvstrom en een prijsoverzicht. De Marieteam van 2008, gericht op ervaringen met nieuwe
zeilen, kun je er nog eens op naslaan.
De leden blijven uiteraard zelf verantwoordelijkheid
om uitvoeringen, levercondities en kwaliteitsverschillen goed te vergelijken. Eventuele discussies
kunnen op het NMV forum gevoerd worden.
Links:

www.elvstromsails.com/media/-300002/files/IF.pdf
www.northonedesign.com/uk/OneDesignClasses/ODClassesIFRacing/tabid/2068/Default.aspx
www.northonedesign.com/uk/OneDesignClasses/ODClassesIFCruising/tabid/2067/Default.aspx
www.zeilmakerij.com (v/d Werf, Made)

Prijsoverzicht (incl. BTW)

Grootzeil

Fok

Genua2

Totaal

Fok - 10m2, Gennua2 - 15m2, crosscut

Elvstrom

1365

-

887

-

Dacron 280 SFMH/240APHD

North Sails racing
(one design)
North Sails cruising
(one design)

1105

700

870

2675

Fijngeweven materiaal (?),

1153

541

687

2381

Dacron

v/d Werf high performance

1200

620

875

2650

AP6,5oz Dimension Polyant

Aanbieding van der Werf
De betrouwbaarheid loopt achteruit of ze voldoen
niet meer aan uw persoonlijke wensen.Vroeg of
laat word iedere zeiler ermee geconfronteerd. Wanneer dit het geval is ontstaan bij de meeste zeilers
een heleboel vragen. Wie, wat, waar, hoe en wanneer…
En de zeilmaker maakt het u er al helemaal niet
gemakkelijker op; doeksoorten, uitvoeringen, doekgewichten enz., probeer dan nog maar eens een
aantal zeilmakers te vergelijken.
Om de juiste zeilkeuze te maken zult u als eerst bij
uzelf ten rade moeten gaan. Het is belangrijk om
duidelijk te kunnen maken aan de zeilmaker, wat
voor soort zeiler u bent. Recreatief ,wedstrijdzeiler,
avonturier, of all-round. Ook zijn al uw wensen en
eisen zeer belangrijk. En natuurlijk, hoeveel is vaarvreugde u waard.
Kies een aantal zeilmakers waar u zich goed bij
voelt. Vraag diverse offertes aan breng een persoonlijk bezoek, kijk in de werkplaats en praat met
de zeilmaker zelf. Maakt hij zelf zijn product, is hij
zelf een zeiler. Vergelijk offertes en schroom niet
om naar details en afwerkingen te vragen.
De basis van een goed zeil begint bij de doeksoort.
De verschillende doeksoorten worden verwerkt tot
zeilen en elke zeilmaker geeft hier zijn persoonlijke
naam aan. Het doek en de manier van verwerking,
maakt een zeil vormvast. Voor een optimaal rendement van een zeil dient deze zo vormvast mogelijk
te zijn. Een nadeel echter van stabiele doeksoorten
is over het algemeen: hoe vormvaster, hoe korter
de levensduur. Het is aan u om daar een keuze in
te maken. Natuurlijk kan de zeilmaker daarin adviseren. Een goede zeilmaker die zijn vak verstaat
zal altijd een product te leveren dat het beste bij u
en uw schip past.
Een veel gemaakte keuze voor de veeleisende zeiler die waarde hecht aan degelijkheid, vormvastheid, levensduur en waar naar zijn geld, is onze
high performance uitvoering.
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Een uitvoering die volgens ons uitstekend past bij
de Marieholm. Stabiliteit, betrouwbaarheid en een
zeer goede performance voor een reële prijs. Deze
uitvoering bestaat uit een crosscut gesneden dacron zeil van het meest vormvaste dacron-doek
met een lange levensduur. Doordat deze zeilen
standaard uitgerust zijn met dieptelijnen en tell-tales is continu in een oogopslag te zien of deze juist
getrimd staan.
Zoals u allen weet dragen wij, ‘zeilmakerij van der
Werf’ uw vereniging een warm hart toe. Speciaal
voor de leden van de Marieholmvereniging bieden
wij u graag een “performance” uitvoering aan:
Grootzeil high performance :
- Doek: AP 6,5 oz. Dimension Polyant
- Doorgelatte top
- Verjongde latten extra lang
- Dieptelijnen
- Tell tales
- Shelf-foot of lossebroek
- 2x rif
- Cunningham-hole
- Radiale verdubbelingen
- Reguleerlijn in het achterlijk en onderlijk
- Zeilzak

De haven met de houten jachten ..
en het ‘plastic’ gezellig in de Koopvaardijhaven

Genua/fok high performance :
- Doek: AP 6,5 oz. Dimension Polyant
- Dieptelijnen
- Tell tales
- Radiale verdubbelingen
- Reguleerlijn in het achterlijk en onderlijk
- Zeilzak
Speciale prijs high performance grootzeil 16 m2:
1300,- euro
Speciale prijs high performance genua 2, 15 m2:
875,- euro
Speciale prijs high performance fok, 10 m2: 620,euro
Speciale set prijs : 2650,- euro
Natuurlijk zijn er nog allerlei andere uitvoeringen,
cruising , flexx doek etc., welke wij u graag toelichten. Voor meer informatie of een vrijblijvend kijkje
in de zeilmakerij bent u altijd van harte welkom.
Boottiek zeilmakerij van der werf
Brieltjenspolder 24, 4921 PJ Made
www.zeilmakerij.com
foto’s Michiel Veldkamp
Zie voor meer foto’s van de SYCR:
www. mijnalbum.nl/SCYR
www.SCYR.nl
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De gaffelgetuigde Old Gaffers...
en de klassieke scherpe jachten, ‘n imposant gezicht.

Boot en wedstrijd
Marie wint plastic beker
De Marie van Jan Ketting heeft tijdens de Shipmate Classic Yacht Regatta de Waterkampioen Plastic
Beker gewonnen. De Marieholm 26 uit 1978 had na
vijf dagen wedstrijdzeilen op het Haringvliet de beste resultaten laten noteren. Startgroep 7, klassiek
plastic 2, bestond uit 23 schepen, waarvan zeven
Marieholms.

Aan de Shipmate Classic Yacht Regatta deden dit
jaar in ruim tweehonderd klassiek scherpgelijnde
schepen mee van hout, ijzer en polyester.
Hanz Zwart
IF Mission IF Possible

De Mission IF Possible uit 1975 van Hanz Zwart
kwam in deze startgroep vier keer als eerste en één
keer als tweede over de finish. Na verrekening met
de SCYR-rating bleek de voorsprong niet voldoende om ‘Marie’ van de eindoverwinning af te houden.
Bij de aanbrengwedstrijd op woensdag 22 juli van
Willemstad naar Hellevoetsluis kwamen ruim 70
schepen aan de start. Met een aan de windse koers
van ruim 4 Beaufort passeerden de snelste schepen binnen twee uur de finish. De vier wedstrijddagen kenden schitterend zeilweer met regelmatig
stevige wind. Enkel de middagwedstrijd op vrijdag
24 juli is door harde wind (vlagen naar 7 Bft) afgelast.
Het was voor het eerst dat de plastic klassiekers
een eigen divisie hadden tijdens het tweejaarlijkse
evenement. Scherpe jachten van polyester, die gebouwd zijn naar een mal van voor 1965, en polyester replica’s van scherpe jachten die ontworpen en
gebouwd zijn voor 1965 mochten zich inschrijven.
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Marieholmkampioenschap Edam
2009
Daags na het evenement in Edam kreeg ik het verzoek om een stukje te schrijven over de gebeurtenissen. Natuurlijk wilde ik dat, want wat wàs het
leuk!
Heenreis
In 2006 deed ik voor het eerst mee. Een klein jaar
nadat ik mijn IF gekocht had. Nu in 2009 had ik tijd
om voor de tweede keer mee te doen.
Al maanden had ik uitgekeken naar het evenement
want na de eerste keer hadden mijn zeilmaatje Jan
en ik ons voorgenomen dat het de volgende keer
beter moest, dus nu zou het gebeuren!
We waren er in 2006 al snel achter dat we een spi
moesten aanschaffen om een kans te maken op
een goede eindklassering. Het ding was er echter na drie jaar nog steeds niet en helaas werd een
paar weken voor de wedstrijd mijn buitenboordmotor gestolen dus het budget voor dit jaar was alweer
op.
Op donderdagochtend vroeg (13 augustus) was het
dan eindelijk zover. Vertrek om acht uur vanaf mijn
ligplaats aan de Loosdrechtse Plassen. De boot in
showroom conditie, zonnetje aan de hemel, in een
paar minuten door de eerste sluis. Geen vuiltje aan
de lucht, zo leek het. Bij de eerste van de acht bruggen die de Vecht kruisen was het tamelijk druk voor
het vroege tijdstip. De brug was dicht en kon niet
meer open, zo vertelde men, maar de monteur was
al onderweg en zou binnen een half uur arriveren.
Na ruim anderhalf uur was het kreng nog steeds
omlaag en mijn bloeddruk inmiddels flink omhoog.
Als je namelijk niet op tijd bij de laatste brug, die van
de A1, bent dan lig je zo maar 4 tot 5 uur te wachten. Edam zou in dat geval niet meer te halen zijn.
Dan maar de mast naar beneden. Met de goede
instructie, die volgens mij ergens op de site van de
vereniging te vinden is, was de klus in 20 minuten
geklaard.
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In korte tijd naar Muiden gevaren waar we de mast
weer “even” zouden zetten. Ik gebruik altijd de giek
als hefboom en dat gaat prima als je maar niet vergeet de zijwaartse slingerbeweging te beperken
want dan breekt het lummelbeslag van de giek. Je
raad het al…
Gelukkig dat er een mastenmaker in Muiden is die
de boel in een uur tijd repareerde.
’s Avond om 20:00 toch nog in Edam aangekomen.
De bewuste brug bleek achteraf de hele dag gestremd.
De eerste wedstrijddag
De eerste dag zouden er drie wedstrijdjes gevaren
worden. Na het palaver en de koffie vertrok de hele
vloot op tijd naar het open water. We keken en genoten van alle mooie scheepjes en probeerden alvast een inschatting van onze kansen te maken. In
tegenstelling tot onze eerste keer hadden we alle
overbodige spullen aan de wal gelaten. Dit zou toch
alvast het eerste voordeel opleveren.
Natuurlijk hielden we in de aanloop naar de start de
gevreesde Hanz Zwart met zijn Mission IF Possible
goed in de gaten maar ook “De Friezen” met hun
“Snygg Tjey” zagen er uit als serieuze kerels waar
rekening mee gehouden moest worden. En dan heb
ik het nog niet over de wolven in hun M26-schaapskleren. Wat te denken van de altijd slim varende
Romke en Rita of Michel Zandbergen met zijn reusachtige spinnaker. Nee, “this ain’t gonna be a picknick” maar een serieuze wedstrijd.
De eerste start verliep een beetje zenuwachtig. Een
aantal schippers probeerde toch zo dicht mogelijk
tegen de startlijn aan te liggen op het moment dat
het startschot valt. Het gevolg is dat er geknepen
wordt en dat er verschillende schepen stil komen te
liggen op/of net voor de start de startlijn.
Als onervaren wedstrijdzeiler deed ik hier volop aan
mee, met als gevolg dat ervaren rotten je keihard
voorbij komen tijdens de start.
Gelukkig dat mijn scheepje het aardig doet tijdens
de aan-de-windse rakken zodat we de slechte start
konden goedmaken. Dit zal ongetwijfeld met het
nieuwe grootzeil te maken hebben.

De tweede race lachte het geluk ons helemaal toe.
De bovenboei werd tijdens de wedstrijd verlegd
waardoor een groot deel van het veld, wat ruim voor
ons lag, ineens de verkeerde kant aan het opvaren
was. Wij volgen simpelweg het rubberbootje met
boei en lagen plotseling weer tweede.
In race drie kregen “de Friezen” de smaak te pakken en wisten vlak achter Hanz te eindigen. De
meest verrassende deelnemer in deze race was de
plotseling als derde eindigende Frank van Krimpen.
Was hij in de eerste twee races nog zo goed als
onzichtbaar, in deze derde race bleek hij het meest
belovende jonge talent van de dag. Hij heeft hiervoor ook terecht een dagprijs gewonnen die hem,
vergezeld van drie dikke zoenen van Sietske, in het
clubhuis overhandigd werd.
Omdat het allemaal zo lekker ging besloot de wedstrijdleiding er na drie races een vierde tegenaan te
gooien. Het verloop hiervan ging een beetje moeizaam. Niet alleen moesten de blikken bier en plakken worst weer snel terug de kajuit in, ook de wind
had er genoeg van die dag. Er werd gemiddeld zo’n
25% langer gezeild over de zelfde baan. Wat wel
duidelijk werd is dat er met weinig wind duidelijk
voordeel gehaald kan worden uit een spinnaker.

Tweede wedstrijddag
Voorzichtig draaide ik me om in de nog vroege ochtend van dag twee. Het tikken van stagen op de
masten in de haven van Edam klonk me als muziek
in de oren.
Jimi Hendrix moet in 1967 hetzelfde gehoord hebben toen hij, hoe toepasselijk, “Wind cries Mary”
schreef.
De wind zou volgens de voorspellingen aantrekken
tot ruim twintig knopen. Ideaal weer dus voor onze
raspaardjes. Opnieuw zouden er die dag vier wedstrijden gevaren worden. Geen ingewikkelde races
maar simpelweg kruisen naar de bovenboei en voor
de wind naar de benedenboei. De wind zette nog
voor de start zodanig door dat we besloten de kruisfok van 10 vierkante meter te hijsen. Iets wat de
meeste van ons deden behalve “de Friezen”. Tja,

als je aken en skûtsjes gewend bent dan is zo’n IFje natuurlijk kinderspeelgoed.
Met de stevige wind werd ook meteen duidelijk dat
de M26-ers relatief sneller gingen varen. Dit leverde
bij de boeien een mooi compact veld op waarbij het
zelfs een beetje dringen werd.
Spinnakeren werd bij deze wind een echte kunst
waarbij kleine foutjes direct werden afgestraft. Het
heeft trouwens weinig zin het ding te hijsen als je
zonder ook de rompsnelheid haalt, tenzij het doet
voor de kick natuurlijk.
In de vierde en laatste wedstrijd trok de wind in vlagen aan tot zo’n 25 knopen. Te veel voor mijn oude
fok die ruim een halve meter inscheurde. Ik was
overigens niet de enige met lichte schade. In het
heetst van de strijd, want er werd niet kinderachtig
gezeild, sneuvelde er meer materieel. Geen masten overboord of dat soort werk maar lichte schade
omdat je in een normale situatie al een rifje zou steken.
Toen ik met een biertje in de hand en een gloeiende
kop zat na te genieten in het clubhuis was daar plotseling tot mijn stomme verbazing de dagprijs. Lof
hiervoor gaat uit naar mijn maatje Jan die het grootste deel van de dag aan het roer had gezeten.

Dag drie: “de brainrace”
Nog maar net wakker en er werd al een beroep gedaan op mijn “brains”. Ik moet bekennen dat denken, zeker ’s ochtends, niet tot mijn grootste vaardigheden behoort.
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Er stond voor die dag één wedstrijd op het programma. De bedoeling was om de race, hoe dan ook,
te finishen om precies 14:00. Hierbij moest je voor
jezelf de starttijd berekenen. De gegevens die bekend werden gemaakt waren: lengte van de baan,
positie van de drie boeien, en de restrictie om niet
vóór 11:00 te starten.
Het schip met de kortste zeiltijd (na rating) zou winnen. Eerder finishen had geen zin omdat er werd
afgerond naar 14:00 uur en later eindigen werd bestraft met verdubbeling of verdrievoudiging van de
extra tijd.

Geholpen door een lekker aantrekkend windje legden we, net als anderen, de baan toch nog sneller
af dan het berekende “snelle” scenario. Zo blijft een
Marieholm je tenslotte positief verrassen.
Hanz Zwart bleek ook in deze negende race de
beste zeiler zodat hij soeverein als eerste eindigde
in het eindklassement.
Het kampioenschap 2009 was er één om nooit te
vergeten: sportiviteit, gezelligheid en het mooiste
zeilweer wat je je kunt voorstellen. Volgend jaar zal
het kampioenschap voor de tiende keer gehouden
worden. Ik hoop er zeker weer bij te kunnen zijn.
Age Smit
IF Stormy Monday

parcours brainrace

Met inzet van GPS, rekenmachine, goniometrie en
een scheutje boerenverstand kwamen we tot drie
scenario’s, afhankelijk van de windsterkte. Het leuke was dat de wind vlak voor de start steeds harder werd zodat we op het laatste moment moesten schakelen tussen de drie berekende starttijden.
Daarnaast ontstond er een soort van psychologische oorlogvoering tussen de hoger geklasseerde
schepen: wie durfde het laatst te vertrekken?
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Karakteristiek wedstrijdbeeld: Winnaar Hanz Zwart is al
aan het aan-de-windse rak begonnen terwijl de vloot nog
de voor-de-windse boei moet ronden.
Links het startschip.
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Met de FFulmaris in de race
Na 4 jaar weer meezeilen met een M33/Fortissimo!
Na onze deelname aan het Edam evenement in
2005 is de Marieholm 26 Johanna vervangen door
de FFulmarus , een type Marieholm 33, gebouwd
in 1983 in Zweden onder de naam: Fortissimo. Tijdens het afgelopen NMV zomerevenement is voor
het eerst, althans door ons, wedstrijd gevaren met
de FF160.

Na de laatste 2 jaar als startschip te hebben gefungeerd, gaf dit voor ons een heel andere dimensie aan NMV zomergebeuren. Van vroegere evenementen, waar de Hydra, een M32, als enig ‘groot’
schip aan deelnam, herinnerde ik me dat een dergelijk schip toch wel groot was, als je zelf in een IF
of een M26 zeilt. Zo’n groot schip ligt vaak in de
weg, je blijft liever een beetje uit de buurt, vanwege haar grootte en vooral vanwege de vuile wind.
Want er staat op een M33 veel zeil (groot + genua:
62 m2!).
Ik had me samen met zeilmaat Kees voorgenomen
dat we ons niet al te zeer in het startgewoel zou-

den begeven om het beloop hiervan niet te veel
te verstoren. Het is toch vooral een feest voor de
IF-en en de M26-ers, toch? Nou, en dan komt de
1ste start op vrijdagmiddag. Er stond een Bf 2-3,
dus niet echt veel wind. En je wilt dan toch ook niet
een minuut na de anderen over de startlijn gaan.
En zonder er erg mijn best voor te doen lag ik aan
beide zijden en naar voren al redelijk ingesloten.
Een goede beslissing was, om in ieder geval tijdens
deze eerste keer, de Genua bij de start slechts voor
een gedeelte uit te rollen. Dit scheelt wat snelheid,
maar je kunt slecht remmen met een schip onder
zeil. Bovendien, met de uitgerolde Genua op FFulmarus zie je absoluut niets van wat er zich aan de
nadere kant van het zeil afspeelt! (bij de start dus
aan bakboordzijde!)
Afijn, alles is goed gegaan, eigenlijk bij alle starts,
zonder echt grote problemen (voor ons). Voor mijn
gevoel maakte ik bij de eerste start een betere dan
vroeger met de M26. Mijn conclusie is dat niet zozeer het ultieme doel moet zijn om als eerste over
de lijn te gaan, maar als eerste, de startlijn passerende, de ongestoorde wind te vangen en dan wegwezen ( in de goede richting). Al gaan 1 en 2 vaak
samen. Maar bij de verste Skippy is ook vaak een
mooie vrije wind. Al met al viel mij de start mee, ook
door de manoeuvreerbaarheid van een M33. Die
toch een joekel van een lange kiel heeft. Als je met
het roer goed dwingt gaat het schip redelijk snel
door de wind. We hadden niet voor de gennaker
gekozen en dat was maar goed ook want de baan
was erg kort. Al konden we bij lichte weer geen potten breken. Toch was vrijdag een goede warming
up voor de 2 zeildagen daarna die, overeenkomstig
de verwachting, wel veel wind gaven!
Zaterdag, een geweldige zeildag. En voor de Marieholm zeilers, buiten op het Markermeer voor
Edam, een geweldige wedstrijddag! Een fantastische wind, met zon en wolken, waardoor de sterkte
van de wind varieerde. Hoe sterk: 4 á 5 Beaufort,
aantrekkend tot 6 volgens het startschip. Wij hadden aan boord alleen maar de schijnbare wind op
het instrument, want een storing op diepte gaf alleen maar alarm. Niet om aan te horen. Uit dus. We
zeilden met vol grootzeil en de keerfok op de fokkerail geschoot (het schip heeft een tevens een keerfok installatie). Om de hoogte te kunnen matchen
met de IF en 26 moest eigenlijk het grootzeil te veel
doen. De high-aspect keerfok is erg kritisch als je
hoog aan de wind zeilt. Je moet met elke vlaag mee
omhoog en bijna anticiperend afvallen. Anders valt
de wind uit het zeil. Door het aangetrokken grootzeil
zeilde het schip onder een grote helling: maat Kees
heeft de voetrail en middenbolder onder water zien
verdwijnen. FF160 is in zo’n situatie zwaar loefgierig. Een typisch geval van te veel helling, door te
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veel druk op het grootzeil. Schip en zeilen dus niet
in balans. FFulmarus blijft wel stabiel varen onder
deze helling. Maar er is een grens. Eén keer naam
de druk op het roer af en dreigde het schip uit het
roer te lopen. De schippers in de buurt hadden van
FF160 een deel van de platte kiel gezien, vertelden
ze later. Dat zal op dat bewuste moment geweest
zijn. Onder een dergelijke helling wordt ook bij een
smalle ankeiler te veel roerblad uit het water getild!
We kennen nu deze grens.
Kees en ik hebben die zaterdag veel geleerd, zowel het gedrag van het schip, het starten en zeilende met zijn 2-en: na de 3de race kon ik na de
finish mijn rechterhand niet meer openen en had
ik kramp in mijn armen. De 4de race voltooiden we
als nummer 1 de eerste ronde en eindigden we op
“line honours” op een 2de plaats. Op handicap zakten we naar de 5de plaats deze race. Wat een dag!
En aan de wal: er is altijd een advies dat het nog
beter kan.
Ook zondag was een ideale zeildag. Met een zelfde mooie wind. Wij wisten we onze leercurve vast
te houden. Bij de lange afstandsrace, van ruim 10
NM, vanuit Edam, 2 ronden rondom de driehoek:
startschip, scheidingston MN1GZ2 en de Sport F,
dit tezamen met de intellectuele uitdaging je vermoedelijke zeiltijd uit te rekenen, met de ongewisheid van de wind en zo je starttijd te bepalen, dit
met de uiterste finishtijd van 1400 uur, eindigden we
eveneens als 5de op handicap. Achteraf: in ronde 1

te ver doorgezeild in het kruisrak en na 2 rondjes 10
minuten te vroeg gefinisht (verloren minuten).
Er zijn dus voldoende uitdagingen voor een volgend
wedstrijd evenement. Op internet heb ik ondertussen al een artikel gevonden, hoe een Fortissimo/
M33 te prepareren om zijn handicap goed te maken. Om te beginnen: gewicht! Je moet geen 3 ankers en 2 trossen aan boord hebben, geen 120 liter
water, 70 liter diesel, reddingsvlot, scheepsbieb, te
veel gereedschap, reserve onderdelen, ……..
Ik moet het artikel verder nog uit het Zweeds vertalen !
Na de prijsuitreiking en het afrekenen met de aardige mensen van Jachthaven ‘t Galgenveld en de
WSV Zeevang, (als penningmeester), in de vooravond van zondag nog een mooie zeiltocht naar
thuishaven Muiderzand.
Al met al een geweldig zeilweekend voor de deelnemers aan ”Edam”. Als voorzitter a.i. van de NMV
zeg ik:
Kom volgend jaar ook, het is dan ons 10de zomer
evenement! En er wordt enthousiast, maar ook
voorzichtig gezeild. Uitgangspunt is: geen averij. En
dat is ook op dit schitterende zeilweekend met veel
wind prima gelukt.
Igle Berghuis,
FF160, FFulmarus

foto Bart de Bakker

FFulmarus voor Edam )
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Wedstrijden op de Westeinder
Zaterdag (te) veel wind en zondag ideaal zeilweer.

Volgend jaar met meer Marieholms naar de Westeinder? We zullen het zien
Marc Fluttert
IF Skidbladnir.

Zaterdag 5 en zondag 6 september werden er door
de WZW op de Westeinder weer de open wedstrijden “rond en plat” georganiseerd. Een gezellig evenement en de Marieholm was als klassieker
van harte welkom. De Marieholms hadden met 5
deelnemers een eigen start (samen met één Folksboat).
De Marieholms konden de harde wind prima hebben met een gereeft grootzeil en een fok maar het
startschip bleef niet op het anker. De wind stond
over een behoorlijke lengte over de Westeinder wat
ook golfslag tot gevolg had. Maar of het de golven
of het anker de boosdoener was laten we maar in
het midden. De wedstrijdleiding besloot om de wedstrijden voor de zaterdag af te blazen. En met een
flinke 5 Bft met uitschieters naar een 7Bft (32 kt)
was dat verstandig. Wedstrijdvaren is anders dan
toeren.
Maar zondag was het perfect zeilweer en zijn er
drie wedstrijden gevaren. Er kon zelfs worden gespinakerd. Altijd leuk om ook voor de wind actief te
zeilen. Hanz Zwart was met zijn oranje Marieholm
IF-possible de beste.
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De laatste rubriek

En, hier volgt de vacature lijst:
- Voorzitter (per 1-1-2010 of -11)
- Penningmeester (per 1-1-2010 of -11)
- Algemeen en contentmanager website (per 1-12010)
- Lid Technische commissie (per 1-1-2010)
- Lid redactie MarieTeam (per 1-1-2010 of later)

Van de redactie

Beste NMV leden, denk kort na en aarzel daarna
niet en ga wat tijd aan onze leuke vereniging
spenderen! Voor uitgebreidere informatie kun je
bij elk bestuurs- of commissie lid terecht.
Ik reken erop dat bij de komende Algemene
Jaarvergadering(en) opvolging niet als “key-issue”
op de agenda staat!

Maar elk jaar verrassen de leden ons toch maar
weer met uiteenlopende verhalen. De meeste komen in de loop van november en begin december
binnen.

Igle Berghuis,
Voorzitter a.i. en penningmeester

De boten staan op wal, tijd voor het opstoken van
de kachel…
Elk jaar lijkt het wel hetzelfde; in september hebben
we er een hard hoofd in of we wel een volle MarieTeam in elkaar te kunnen zetten.

Weer gelukt deze keer; 40 pagina’s full color. Alle
auteurs hartelijk dank voor de bijdrage!.
Als u zelf een leuk idee heeft voor een artikel, laat
het ons horen, we denken desgewenst mee.
Een leuk en veilig vaarseizoen 2010!
De redactie: Fer Bolweg, Michiel Veldkamp en Albert van der Sanden

Colofon MarieTeam

Dit is het 16de verenigingsblad van de Nederlandse
Marieholmvereniging: jaargang 9 (2009), nr 1.
Nederlandse Marieholm Vereniging
KvK-nummer 30169764
Postbanknummer 5218463, t.n.v. Nederlandse
Marieholmvereniging Delft
Telefoon: 071-5217355
Email redactie:
redactie.nmv@marieholmvereniging.nl
of NMVkopij@marieholmvereniging.nl
http://www.marieholmvereniging.nl

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: medlem; password: vantSkruv
(check
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