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Van de voorzitter
Beste leden,
Wat een prachtig mooi zeilseizoen hebben we weer achter de rug. De weergoden waren de NMV
zeker bijzonder goed gezind, alle drie de evenementen waren zonovergoten en er was voldoende
wind om een aantal spannende wedstrijden te zeilen. De opkomst en het enthousiasme van de
deelnemers liegen er dan ook niet om. Op het voorjaarsevenement in Friesland verschenen er 14
schepen aan de start; in Uitdam waren we ook met 14 schepen op het water. In Willemstad,
afgelopen najaar, bleef de opkomst wat laag, maar met uiteindelijk 5 schepen aan de start was het
toch zeker de moeite waard. De evenementen van het afgelopen seizoen waren wederom heel erg
gezellig, er is fanatiek gezeild en natuurlijk veel zeilers-Latijn ook. Voor de opstappers onder ons
waren er ook voldoende mogelijkheden om eens een baantje mee te varen. Dankzij de goede
organisatie van onze evenementen en dankzij de wedstrijdcommissies verliepen de NMVbijeenkomsten voorspoedig. Voor het eerst zijn er officiële startprocedures gehanteerd en werden
ook de finishtijden nauwkeurig geklokt. Met deze gegevens en de juiste handicapgetallen hebben
we een eerlijke en soms ook verrassende einduitslag kunnen berekenen.
De vereniging telt momenteel ruim 70 leden. We zijn weer flink gegroeid in een jaar tijd; welkom
nieuwe leden. Eindelijk is ons notarieel avontuur aan een goed einde gekomen, verheugd mag ik
jullie dan ook melden dat de NMV nu volledig rechtsbevoegd is. Om dit te vieren hebben we
besloten om clubwimpels en -stickers te laten maken. Deze zullen aanstaand voorjaar samen met
het clubblad verschijnen en eenmalig gratis worden verstrekt. Wij hopen hiermee de NMV-vloot
herkenbaar op het water te krijgen en overbodig flyeren te voorkomen.
Onze commissaris van de technische commissie, Kees-Jan Koppenaal, moet wegens tijdgebrek
helaas zijn functie neerleggen. Hij heeft een mooi begin gemaakt, maar aan deze commissie moet
nog wel wat gebeuren. De problematiek rond de collectiviteit inkoop en kortingen loopt nog niet
zoals wij dat graag zouden zien. Ook lijkt er onder de leden nog niet voldoende concrete interesse
te zijn om ook daadwerkelijk collectief in te kunnen kopen, laat staan om korting af te dwingen.
Onze kracht zou immers die van de getallen moeten zijn. Dit heeft uiteraard ook met de
inventarisatie te maken, hier valt ook nog veel winst te behalen. De NMV zoekt onder haar leden
dan ook een enthousiasteling die voldoende gelegenheid heeft om de winkel eens goed in te
richten en die het werk van Kees-Jan wil voortzetten. Voor meer informatie hierover kun je terecht
bij onze penningmeester, Nico Bijvoet.
Volgend seizoen zullen wij natuurlijk weer een aantal van die gezellige NMV-bijeenkomsten
organiseren. Ook dan zullen we weer spannende wedstrijden en leuke toertochten zeilen.Speciaal
voor de fanatiekere wedstrijdzeilers onder ons zal de NMV zich aanstaand seizoen ook inschrijven
voor een aantal bestaande evenementen. Daar zullen we dan als individuele klasse gestart worden.
Voldoende reden weer om de agenda goed in de gaten te houden.
Medio februari 2003 zal de NMV haar jaarlijkse algemene ledenvergadering organiseren.
Bijna overbodig wil ik jullie toch uitnodigen om massaal aanwezig te zijn. Het is dé gelegenheid om
jouw ideeën kenbaar te maken en samen de toekomst van de vereniging te bepalen.
Uiteraard genieten we na afloop weer van een feestelijk NMV-diner.
Tot dan, en dank voor jullie inspanningen.
Frank Jurgens, voorzitter
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Boot en Vereniging
www.marieholmvereniging.nl
Op 1 februari van dit jaar werd onze nieuwe website gelanceerd. Nu, na zo’n zes maanden, is
duidelijk te zien dat de website intensief bezocht wordt. Dit artikel geeft een overzicht van de stand
van zaken.
Sytze Boonstra en ondergetekende onderhouden de website. Sytze houdt zich vooral bezig met de
techniek; opzet van het forum, beveiliging etc. Zelf houd ik me vooral bezig met de redactie van de
website, het publiceren van informatie.
We zien dat de website zeer intensief bezocht wordt en dat het aantal bezoeken nog steeds stijgt
Maand
Sept
Aug
Juli
Juni
Mei
April

Bezoekers/dag
66
54
50
44
48
41

Pagina’s/dag
398
380
381
384
357
336

Hits/dag
941
922
896
901
875
783

Verschillende bezoekers/maand
1097
1139
941
908
986
592

Uit deze cijfers leren we dat momenteel gemiddeld 66 personen per dag onze website bezoeken en
dat ze gemiddeld 6 pagina’s bekijken. Er wordt met name veel gekeken naar:
• Het forum; er wordt over vele onderwerpen gediscussieerd.
• De kennisbank; heeft veel bezoekers getrokken, vooral de masttrim instructie.
• Evenementen; het laatste nieuws over de evenementen wordt regelmatig bekeken.
• Foto’s; de pagina met kiekjes uit privé-collecties blijkt interessant.
Ook zien we dat de meeste nieuwe leden de NMV hebben weten te vinden via het web.
We mogen dus concluderen dat onze website zeer intensief wordt bekeken en voldoende
informatie biedt om potentiële leden enthousiast te maken.
En toch kan het nog beter. Van al die mensen die de website bezoeken zijn er maar heel weinig
die ook zelf een bijdrage insturen.
Ik wil jullie daarom oproepen om informatie aan te leveren; bijvoorbeeld:
• Een korte omschrijving van een klus die je aan jouw Marieholm hebt gedaan; hoe heb je het
gedaan, welke materialen/gereedschappen waren nodig ? Laat je medeleden gebruik maken
van je ervaringen.
• Een leuke/mooie foto van jouw Marieholm.
• Artikelen/folders over Marieholms, links naar sites etc
Daarmee helpen jullie ons om de website interessant te houden. Inzendingen hoeven niet perfect te
zijn; we zijn tenslotte allemaal amateurs. Fouten worden vanzelf gecorrigeerd als andere leden met
jouw ervaringen verder gaan.
Kortom: lever ons materiaal aan, zodat alle NMV’ers hiervan gebruik kunnen maken!
Suggesties, commentaar en kopij kan je sturen naar webmaster@marieholmvereniging.nl
Richard Stijns
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Boot en Evenement
De bladeren vallen weer van de boom, de dagen worden korter en alle natte evenementen van de
NMV zitten er weer op. Ik denk dat we terug kunnen kijken op een geslaagd evenementen seizoen.
De hoge drukgebieden hadden de overhand tijdens de NMV weekenden wat resulteerde in
gemoedelijke zeilomstandigheden. Het voorjaarsevenement in Friesland was het eerste echte
mooie weekend in het jaar en we hebben met 14 deelnemende boten het enorm naar onze zin
gehad. Het zomerevenement in Uitdam is ook door 14 boten bezocht en was, naar ik me heb laten
vertellen, een gezellig en spannend zeilweekend. Het najaarsweekend in Willemstad werd door 5
boten gezocht en was juist door de kleinschaligheid ook een groot succes. Ook tijdens dit laatste
weekend in september was een korte broek, T-shirt en goede zonnebril geen overbodige luxe.
ste

Tijdens alle weekenden hebben we op de 1 dag een aantal korte baan wedstrijdjes gevaren en op
e
de 2 dag een langere wedstrijd of toertocht. Aan de reacties te horen vond men dit een leuke opzet
en we willen dit dan ook volgend jaar doorzetten. Ook het varen met de SW handicap ratings werd
als een positieve ontwikkeling gezien, de prijsuitreikingen werden er zeker spannend door…. De
komende winter gaan wij brainstormen over de invulling van de weekenden in 2003. Wellicht is het
mogelijk om naast de NMV evenementen ook mee te doen aan bestaande wedstrijdseries bij
watersportverenigingen. Suggesties zijn uiteraard welkom!
Ik wens iedereen een prettige winter periode. Gebruik die om jullie boten op en top in order te
maken voor het komende (wedstrijd)seizoen!!!!
Marleen Gaillard

Verslag voorjaarsevenement Koudum 1 en 2 juni 2002
Het eerste Marieholmweekend in 2002 (overigens ook voor ons) begon voor zoon Rolf en mijzelf op
31 mei. Nadat we de donderdagmiddag daarvoor de boot in gereedheid hadden gebracht,
vertrekken we de volgende morgen om iets voor acht uur uit onze thuishaven Meerzicht aan de
Beulakerwiede voor de lange tocht naar Koudum. Het is prachtig weer met veel zon en af en toe
wat wolkjes en de vooruitzichten zijn prima. Omdat de verwachting is dat de wind voornamelijk NW
3-4 Beaufort zal zijn, besluiten we binnendoor te varen via Steenwijk, Ossenzijl, Echtenerbrug,
Sloten, Woudsend en Heeg. De tocht wordt voornamelijk op de motor gevaren en verloopt zo
voorspoedig dat we nog net voor 12.00 uur door de brug in Echtenerbrug kunnen, tegen een
geringe vergoeding natuurlijk. Vanaf Sloten wordt het drukker op het water. Op het Slotermeer is
een wedstrijd voor Skutsjes en in Woudsend is het een drukte van belang voor de brug, als altijd
een bron van vermaak voor de toeschouwers. Er zijn veel Duitse vakantiegangers, zowel met
gehuurde motorboten als met polyvalken, uitkijken geblazen dus. Omstreeks 15.30 arriveren we in
Heeg en besluiten onszelf te trakteren op net aangevoerde Hollandse Nieuwe. Een lokale
deskundige gaf ons advies over de beste plek om die te kopen en hij had gelijk: we moeten lang in
de rij staan maar de haringen smaken uitstekend. Daarna op het Heegermeer het grootzeil omhoog
en langs de vaargeul op weg naar de Kuilart. Halverwege de Langehoekspolle hebben we nog
assistentie verleend aan een omgeslagen polyvalk en toen deze weer overeind dreef, leeg gehoosd
was en de vierkoppige bemanning weer aan boord zat met alleen het fokje op, vervolgden we onze
weg. Er stond een lekker windje (zo’n 4 Beaufort) en het traject was bezeild. Lekker om na een
aantal uren motoren weer eens te kunnen genieten van het ruisende water en de stilte.
Omstreeks 19.00 arriveren we in de jachthaven de Kuilart waar al een IF aan de passantensteiger
ligt. Het is Marleen met haar partner die al een paar dagen onderweg bleken te zijn en rond het
weekend een korte vakantie hadden genomen. Al snel kwamen er meer Marieholms bij en het werd
een gezellige boel op de steiger. Na de borrel genoten we van een heerlijke 1-pans
spiritusbrandermaaltijd en na de koffie en nog eens een drankje met veel Marieholmpraat gaan we
voldaan de slaapzak in.
Als ik de volgende dag om 7.30 door de zon gewekt wordt liggen er meer Marieholms dan de avond
er voor. In de loop van de ochtend komen er nog een paar bij en bij de aanvang van de briefing
voor de wedstrijden blijken er 14 de weg naar Koudum te hebben gevonden, exclusief de IF 2266
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Banaan die de Kuilart als thuishaven heeft. Enkele leden, waaronder Toos en Jos Janssen uit
Thorn en Alle Zoethout, zijn zonder boot gekomen, maar kunnen meezeilen met de aanwezige
boten. Het is opnieuw een prachtige dag met variabele wind 2-3 Beaufort uit westelijke (ook
variabel) richting. We zeilen vlak bij de Kuilart op de Oorden en Jan Eisma (van de eerder
genoemde Banaan) heeft zelfs voor een heus startschip gezorgd inclusief een wat schorre toeter.
Na de briefing zijn velen nog in de weer om de meest optimale zeilgarderobe aan te slaan en dan
gaat het op weg naar de start. De eerste start is om 13.15; onze eigen start is niet zo geweldig,
maar het is prachtig om zo veel IF’en, M26’s en M261’en met elkaar strijd te zien leveren. We
eindigen op de zesde plaats en zijn niet ontevreden. Na een slokje en een hapje is het al weer tijd
voor de tweede race. Als gevolg van onverwachte windschiftingen is onze tweede start ronduit
belabberd; we zijn als laatste weg, maar slagen er toch nog in voor de finish een paar andere
boten voorbij te lopen. Onze derde start is beter; we liggen op het in de windse rak goed in de vrije
wind en ronden als tweede de bovenboei. Vervolgens lieten we ons voor de wind te veel afdekken
door het aanstormende veld en zakten daardoor vele plaatsen zodat we middenin het veld
eindigden. In de vierde en laatste wedstrijd ging het allemaal wat beter; het is echter overduidelijk
dat onze wedstrijdervaring inmiddels behoorlijk roestig is en dat er meer geoefend moet worden.
Nadat we rond een uur
of half zes allemaal
weer waren afgemeerd
in de haven (hier en
daar zelfs 4 dik) was
het tijd om met elkaar
de gebeurtenissen van
die middag nog eens
de revue te laten
passeren. We waren
natuurlijk benieuwd
naar de einduitslag,
alhoewel we al wisten
dat Elinor de eerste
plaats had behaald
door zeer consistent
en goed te zeilen.
Maar voordat Marleen
de uitslag bekend kon
maken waren er nog twee Algemene Ledenvergaderingen. De eerste duurde heel kort en werd
vooral om procedurele redenen gehouden. Daarna opende Frank Jurgens de derde ALV en
vertelde dat die tot doel had een aantal wijzigingen vast te stellen in de statuten van de NMV. Paul
Brandt legde uit wat de bedoeling was van de voorgestelde veranderingen en de aanwezige leden
gingen vervolgens unaniem akkoord met de voorstellen. Veel discussie was er niet, want we waren
allemaal natuurlijk benieuwd naar de resultaten van de wedstrijden
Dan is het zo ver: Marleen heeft na veel rekenwerk op een laptop de zaak op een rijtje en de
prijsuitreiking kan beginnen. Zoals we al verwacht hadden is Elinor als eerste geëindigd (met Jos
Janssen als opstapper) en zijn Skidblandir en Teela respectievelijk tweede en derde geworden. Wij
zijn als zesde geëindigd en zijn niet ontevreden. Overigens: de volledige uitslag staat op de website:
www.marieholmvereniging.nl. Aansluitend is er een barbecue op een van de terrassen van het
restaurant van de Kuilart. Het wordt een gezellige avond met prima voedsel en versgetapt bier.
Natuurlijk worden ook veel Marieholm ervaringen uitgewisseld. Als de zon achter het struikgewas
wegduikt, trekken de meeste zich terug in de bar voor een afzakkertje. Het wordt voor sommigen
laat die avond.
De volgende ochtend is er alle tijd om bij elkaar aan boord te kijken en ervaringen en slimme
oplossingen uit te wisselen. Ik laat me ontvallen dat ik een stagspanningsmeter aan boord heb en
dat heb ik geweten. De meeste Marieholm schippers twijfelen plotseling of ze wel de juiste
spanning op hun wanten hebben en bij nameten bleek die twijfel in de meeste gevallen gegrond te
zijn. Er is die ochtend heel wat aan wantspanners gedraaid! Om 11.00 is er een voorbespreking
voor de toertocht over de Fluessen die vanaf 12.00 wordt gehouden. Jan Eisma had een
beschrijving van de tocht met achtergronden over het gebied gemaakt en deze werd aan de
deelnemers uitgereikt. Zeer de moeite waard, ook voor ons om later nog eens te gebruiken. Want
wij varen de toertocht niet mee omdat we nog een flinke reis voor de boeg hebben. We willen
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buitenom terug naar Meerzicht en met de heersende wind O-ZO 3-4 Beaufort gaan we proberen
vandaag Schokkerhaven te halen.
Door al het gedoe met de stagspanningsmeter letten we niet goed op de tijd en vertrekken pas om
11.45. Dat blijkt net te laat voor de Galamadammerbrug die op dubbel rood gaat als we aan komen
varen. We gebruiken de wachttijd om wat te lunchen en de GPS te programmeren. Dan in konvooi
over de Morra naar de Johan Friso sluis waar we snel geschut worden. Inmiddels is het al na
tweeén en we hebben nog een heel eind te gaan. De Centrale Meldpost IJsselmeer geeft een
optimistische ZO 4 Beaufort, maar als we het grote water opvaren is het niet meer dan een magere
2-3 zodat het lang duurt om naar de Ketelbrug te kruisen. Er staat een vervelende deining, maar
naarmate we dichter bij Lelystad komen neemt de wind wat toe zodat we af en toe 5 knopen lopen.
Om 21.00 passeren we eindelijk de Ketelbrug en gaan dan verder op de motor naar
Schokkerhaven alwaar we om 22.00 arriveren. We hadden graag wat meer wind gehad, maar ja, je
krijgt het niet altijd zoals je het graag hebben wilt. Na een slaapmutsje gaan we toch voldaan te
kooi.
De volgende ochtend is het nog steeds stralend weer met ZO wind 3-4 Beaufort. Met alleen de
genua 2 gaan we via het Ramsdiep, het Zwarte Meer en het Zwarte Water naar Zwartsluis om
vervolgens door te varen naar Meerzicht waar we omstreeks 14.30 arriveren. Al met al een zeer
geslaagd weekend waarin we een kleine 100 mijl hebben gevaren. Wind en zon dienende zijn we
de volgende keer zeker weer van de partij.
Wim Harder
Marielholm 26 Arwen

Vakantie en Marieholmweekend in Uitdam 17/18 augustus 2002
Wij liggen in
de Jachthaven
van de ZRMV
“De Batavier“
in Niftrik, ca.
15 km. van
Nijmegen, in
een door
zandwinning
vergrote oude
arm van de
Maas.
Wij, dat is
onze
Zeezwaluw IFE, Cor en
Ineke en onze
hond Souzie,
een Welsh
Terriër.
Dit jaar hebben we onze vakantie zo gepland dat het Marieholmweekend er in valt. We besluiten
eerder weg te gaan om meer tijd te hebben zodat we kunnen zeilen op de Waal en de IJssel.
Ons oorspronkelijke plan was om het Amsterdam -Rijnkanaal op de motor te varen met de mast
helemaal plat. Uit eerdere ervaring weten we dat geen pretje is, maar wel een snelle manier om op
het Markermeer te komen, twee dagen kost het ons via deze route.
Vanuit Niftrik gaan we door de sluis en brug bij Grave op weg naar het Maas–Waalkanaal. In het
kanaal strijken we de mast nog eens drie keer en gaan na de sluis van Weurt de Waal op. We
overnachten in onze eigen Nijmeegse passantenhaven en nemen in de stad wat te eten en drinken.
De volgende dag stroom op naar het Pannerdenskanaal, een tocht van ca. 4 uur. De stroming op
de kop van het Pannerdenskanaal is stevig, we ronden hem dan ook ruim. In het
Pannerdenskanaal aan de goede kant langs de kabelpont dat is even opletten. Bij Westervoort de
mast zetten op de erg snel stromende smalle IJssel, daarna het zeil omhoog en de motor uit, rust.
Op de Waal en het Pannerdenskanaal voeren we op de motor met het zeil bij en met de zwarte
kegel gehesen.
NMV Nieuwsbrief najaar 2002
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De IJssel is een prachtige rivier met mooie kastelen, dorpjes en steden. We zeilen naar Zutphen en
overnachten daar, een mooie plaats waar het in de stad de moeite waard is. Vanuit Zutphen
bezeilen we de rivier, soms even de motor aan voor passerende vrachtschepen, naar de
Katerveersluis bij Zwolle. Een idyllisch plekje met een recent gerestaureerde handbediende sluis.
We kunnen er over fietsen beschikken voor de boodschappen. We worden uitgezwaaid door de
mannen van de sluis en passantenhaven als we weer verder zeilen de IJssel af. Elke dag staan we
op met zon en is er wind. We kruisen verder stroom af tot aan Kampen, hier strijken we voor het
laatst voor een brug, deze met maar 5 m. doorvaarthoogte, en kiezen het ruimere sop. We moeten
nog even door het Kattendiep motoren en zeilen dan over het Ketelmeer naar Ketelhaven, waar we
andere zeilers uit onze haven ontmoeten.
Via Lelystad waar we overnachten hebben we een bezeilde koers naar Edam, waar we lang
geleden eerder zijn geweest.
Vrijdags gaat onze tocht richting paard van Marken, Cor ziet uit de Gouwzee twee Marieholms
komen varen, wat dichterbij gekomen zijn dat de Solgry met Richard en Marjo en de Monsun ook
op weg naar Uitdam. Leuk is dat om elkaar zo op het water te ontmoeten. Op de Monsun is de
jongste matroos Ruurd van 3 maanden aan boord met Petra en Sytze. Het is warm vandaag en we
besluiten onder Marken te gaan ankeren om te gaan zwemmen. En we maken de boot van
onderen vrij van aangroei want er staan ons wat wedstrijden te wachten. Ook van boven wordt het
schip schoon gemaakt want we denken dat de voorzitter ons schip komt inspecteren, bij de eerste
deelname met ons schip aan een NMV evenement willen we een goede beurt maken. Onze hond
dopen we af en toe met zwemvest aan in het water om af te koelen, hij vind dit heerlijk.
We lopen aan het eind van de middag de haven van Uitdam binnen, waar we bij de voor ons
gereserveerde steiger aanleggen. De Solgry en de Monsun liggen er al, we praten wat bij onder het
genot van een drankje. In de avond komen er nog meer Marieholms in de haven. Dries met de
Peanut komt nachts en vind een plaatsje in een box.
Op de zaterdagmorgen raakt de steiger voller en voller, er liggen ca. 11 boten, onder de
Marieholms is er een hele grote, de Hydra, een 32 voeter.

Na wat bestuurlijke mededelingen krijgen we de instructies voor de wedstrijden. Er is een korte
driehoeks baan uitgezet waar we ongeveer 45 min over doen zodat we drie wedstrijden kunnen
varen op de zaterdagmiddag.
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Enkelen varen met de spinnaker, de winst
lijkt ons minimaal want het kost veel
moeite om de spinnaker goed te hijsen en
te zetten bij de rakken die wij varen, zelfs
met extra bemanningsleden. De foto laat
zien dat als hij staat, het er erg mooi
uitziet.
Voor ons is goed om samen met veel
andere Marieholms te varen zodat we
kunnen experimenteren met de
zeilvoering, strak, losjes of extra strak de
zeilen doorzetten. Wij dachten iets
geleerd te hebben maar de uitslag van
zondag liet zien dat het niet geholpen had
want zaterdag hadden we een zesde
plaats en zondag negende plaats, wat ons
teleurstelde.
Binnen onze vereniging zeilen we ook
wedstrijden maar daar doen alle types
boten aan mee kajuitschepen en open
bootjes en dan is het erg afhankelijk van
de windsterkte wie vooraan zeilt en wie
achteraan. Bij weinig wind zeilen wij
achteraan en met veel wind vooraan. Dus
onze plaats dit jaar waarbij alle
wedstrijden gezeild zijn met weinig wind is
onderaan in het eindklassement.
De Monsun is op zaterdag ons start en finishschip.
Het is een prachtig gezicht zoveel Marieholms bij elkaar te zien varen. Cor heeft volop de kans
mooie foto’s te maken.
De Mighty Mary komt tijdens de wedstrijd aan en heeft goed de mogelijkheid de wedstrijd te
bekijken. De finishtijden worden in de laptop ingevoerd en verwerkt, de wedstrijd van morgen wordt
ook meegeteld. Henri en Ellis van de Skar zorgen hiervoor. We horen dat we middenin zijn
geëindigd.
De temperatuur is behoorlijk hoog opgelopen zodat wij besluiten na de wedstrijd voor anker te gaan
en een koele duik gaan nemen, ook de hond is er aan toe.
Na deze verfrissing zijn we toe aan een drankje en het Marieholmdiner. Frank heeft tafels
gereserveerd in het restaurant bij de haven en we kunnen kiezen uit een keuze menu. Het eten
smaakt ons voortreffelijk. Er wordt gepraat over de wedstrijd en de zeiltochten en met Ellen over
kanotochten in binnen en buitenland. Het zo samen zijn geeft ons een gevoel een vereniging te zijn
en sommigen al wat beter te kennen.
Zondag, vandaag alweer de zon en een steviger wind dan gisteren. We varen een lange afstand
richting boei M1 bij het paard van Marken.
We maken een ‘vliegende start”, het startschip vaart in dit geval over de bakboordboeg langs een
boei, na de passage van de boei kunnen de startende schepen over de stuurboordboeg starten
achter het startschip langs. Bij onze start ontstond enige verwarring omdat de starters over
bakboord varend, voorrang moesten geven aan de nog niet startende zeilers die nog over bakboord
voeren en nog niet gestart waren, misschien de volgende keer startschip over de stuurboordboeg
laten starten, zodat de startlijn kruisende schepen voorrang hebben. Cor maakt nog wat foto’s en
algauw zijn we niet meer bij elkaar in de buurt
Het veld valt al snel uit elkaar, ieder neemt zijn/haar eigen koers alleen bij de eerste boei komen we
elkaar weer tegen. We varen een tijdje op met de Hydra, die vandaag versterking aan boord heeft
voor de spinnaker, het A-team. Bij de laatste boei wordt het spannend want onze boei wordt door
andere zeer snel varende grote schepen gebruikt als finishboei, voor ons gaat het net goed maar
de Solgry moet wijken ondanks zijn recht op vrije vaart. Een voorbeeld van goed zeemansschap.
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Om circa 15.30 uur is
iedereen over de
finishlijn. We nemen
zelf onze finishtijd op
en deze wordt door
Henry verwerkt. We
besluiten verder te
zeilen evenals de
Solgry en de Monsun,
die nog vakantie
hadden. De wind
neemt later op de
avond in kracht af, en
we besluiten dan ook
in de vluchthaven van
Wijdenes te
overnachten. Er is nog
een plekje vrij aan de
wal. Onder het licht
van de maan en
sterren nemen we laat
op de avond een verfrissende duik in het water.
Wat een pracht weekend, bedankt organisatie voor jullie inspanningen! We hebben er van genoten.
We hebben hierna nog 3 weken gevaren, Harlingen, Vlieland, Terschelling, Texel, Amsterdam,
Haarlem (Floriade), Gouda, Rotterdam, Gorkum en over de Maas weer naar onze thuishaven.
Cor en Ineke Sikkens,
IF Zeezwaluw no.3221

Marieholmweekend 28 en 29 september 2002
Eindelijk was het zover: Het Marieholm weekend voor de wat zuidelijker wonende leden! De
weersvoorspelling beloofde een prachtig najaarsweekend want er zou een hogedrukgebied boven
Nederland komen te liggen. Nou weet ik niet zo heel veel van het weer, maar voor een zeiler
betekent een hogedrukgebied boven je hoofd meestal erg weinig wind. Het goede nieuws is: in
ieder geval geen regen.
Na het gebruikelijke gejaag om op tijd met de boot te vertrekken, tuffen wij met onze IF op
zaterdagochtend op de motor richting Willemstad (wel op een eiland, niet benedenwinds). Bij de
Volkeraksluis is wat meer oponthoud dan normaal omdat de binnenvaart, die normaal in een aparte
sluis geschut wordt, nu opeens ook door de jachtensluis moet. Dit levert een nog grotere chaos op
dan wat je normaal zelfs in het hoogseizoen zou verwachten. In ieder geval komen we wel alvast
een andere IF tegen: de Jolle, een ‘recent’ gebouwde IF (zeilnummer 3332) en strak in de lak. Daar
steekt onze oude dame van 30 jaar (zeilnummer 885) wel erg schril tegen af. Weer een reden
temeer om onze plannen om de boot van de winter te schilderen echt uit te voeren. Eenmaal door
de sluis komen we nog een Marieholm tegen; de Alacrity een 26. In konvooi stomen we op naar
Willemstad. Het valt de havenmeester op dat er 3 wel erg gelijkvormige scheepjes tegelijkertijd
binnenkomen en hij dirigeert ons meteen naar de oude haven. Daar ligt de Scudder al te wachten
(ook een 26).
Het welkomstcomité, bestaande uit 4 opstappers, staat ook al op de kant. Na een onderlinge
kennismaking bestaat de briefing uit een kop koffie en de mededeling dat gezien het gebrek aan
wind het ‘Rondje Tiengemeten’ wordt afgeblazen. Gezien de ervaringen van de ‘Locals’ onder ons
wordt verwacht dat er aan de andere kant, de Westzijde, van de Haringvlietbrug er iets meer wind
zal staan en dat dat in de loop van de middag alleen maar beter zal worden. Er wordt besloten tot
een aantal kortebaan wedstrijdjes rond bestaande boeien aan die kant van de brug. De opstappers
worden verdeeld en we varen met zijn allen onder de hoge bogen van het vaste gedeelte van de
brug door.
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Aangezien wij het volledige wedstrijdcomité aan boord hebben (bestaande uit Marleen) en een
startschip ontbreekt trekken wij de eerste startlijn open. Er staat zo weinig wind dat het erg veel
verschil maakt waar je op het water zit en hoe direct je op windschiftingen reageert. Wij maken de
eerste klap een andere richting op dan de rest (vanwege het starten) en treffen daar ook iets meer
wind en winnen we het eerste korte baantje (Hier deden we toch nog ruim een uur over hebben
gedaan). Uiteraard wil de rest ook startschip spelen na dit overweldigende succes! Dus wordt nu
om de beurt door telkens een ander schip gestart. Ondanks het lichte weer voeren alleen de
Scudder en Rusalka als enigen de spinnaker. In eerste instantie zien wij het niet zo zitten vanwege
de korte rakjes waarop die te voeren valt, maar Marleen is niet anders gewend en deelt met ons
enige tips en trucks.
In totaal worden er die middag 3 wedstrijdjes gevaren, waarna we snel weer terug moeten richting
Willemstad omdat de havenmeester maar tot 6 uur de speciaal gereserveerde plek vrij kan houden.
Op de weg terug besluit iedereen de spi maar even te zetten, wat een vrolijk gezicht oplevert. We
redden het om net op tijd terug in de haven te zijn (2 minuten voor 6). Na enig gepiel liggen we
allemaal naast elkaar vast; de oude haven is er niet op gebouwd om kleine scheepjes met een laag
vrijboord af te laten meren: een hoge kade en vervelende meerpalen, waar de boot net niet tussen
past. Tijdens de borrel wordt er natuurlijk druk nabeschouwd over de wedstrijdjes: waarom loopt de
ene boot zoveel harder dan de ander en zo. We konden moeilijk zeggen dat ons scheepje zo snel
was omdat Marleen aan boord was (een ervaren wedstrijdbeest), dus hebben we het maar op het
verschil inboard/outboard en de vaste schroef gegooid (wat ook waar is, zeker met licht weer).
Om 7 uur begon het diner, waar al snel iedereen het met iedereen kon vinden. Er zijn ook een
aantal interessante ideeën over tafel gegaan, die de moeite van het uitwerken best waard zijn.
Misschien even aardig om te noemen:
• Zet op de website leuke reistips/ervaringen over je eigen omgeving. Als anderen (in dit geval)
Zeeland bezoeken, weten ze wat de havens zijn die ze beter kunnen overslaan, reisafstanden
die goed te doen zijn in 1 dag etc. Het zou voor degenen in Zeeland natuurlijk ook leuk zijn als
er dingen over het IJselmeer of het Wad en zo op komen te staan. De site wordt dan ook
opeens bijzonder interessant voor diegenen die (nog) geen Marieholm hebben.
• Rondje Noord Holland of Rondje Zeeland in clubverband
• Een Marieholm trip langs de Waddeneilanden
Na een frisse nacht zat iedereen ongeveer tegelijk te ontbijten. Toen eenmaal de vaat was
weggemoffeld, kon de wederzijdse bootinspectie plaatsvinden: Veel Aha Erlebnissen en ‘O zit dat
zo bij jullie’ dus. Dan merk je wel dat de scheepjes op detail enorm verschillen, al vanaf de bouw.
Bovendien is een Marieholm 26 echt ruimer van binnen.
de

Een nieuwe deelnemer, de Apollonia, meldt zich voor de 2 dag en besluit met de rest mee te
varen: Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Aangezien in tegenstelling tot gisteren de windmolens
nu wel draaien verwachten we iets meer wind. Een nieuwe poging voor het Rondje Tiengemeten
dus, maar geen wedstrijd. Marleen gaat anderen nu de fijne kneepjes leren van het varen met grote
lappen en stapt bij de Jolle aan boord.
Om 11.30 vertrekken we en al gauw blijkt dat de wind nu nog variabeler is dan gisteren. Het eerste
rak varieert van plat voor het lapje tot halve wind en vraagt alle geduld van de deelnemers.
Gelukkig staat er wel een zonnetje. Halverwege het eiland en 2.5 uur verder is het geduld op. We
besluiten om te keren omdat verschillende mensen op tijd naar huis willen. Terug naar de brug gaat
vlotter, omdat er iets meer wind is en met een aandewindse koers er blijkbaar iets meer snelheid uit
te peuteren valt, waarschijnlijk door de hogere schijnbare wind. Bij de brug wordt nog even gedag
gezegd en voorgenomen om volgend jaar weer van de partij te zijn. Om 16.00 uur gaat iedereen
een andere kant op en is het evenement afgelopen.
Tot een volgend evenement!
Jeroen van der Eng en Helma Michiels
IF Rusalka
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Boot en Eigenaar
Mijn Marieholm past als een maatkostuum
Ik zei “ja” tegen mijn Marieholm op een natte najaarsdag in 1995 .
Pas uit Zweden, stond ze te koop bij transporteur Bolt in Drachten en ik viel onmiddellijk voor haar
prachtige lijnen zoals ze daar prijkte, glimmend in de regen.
De volledigheid van haar uitrusting bekoorde me evenzeer en bovendien had ze een gloednieuw
tuig. Van het grootzeil was de bovenste meter uitgevoerd in fel oranjerood. Nogal overdreven, vond
ik, maar men herkent mij wel reeds van verre. Er volgden twee slapeloze nachten omdat ik niet
meteen tot zaken kon komen. Bolt zelf vierde weekend en had het toezicht aan zijn oude vader
overgelaten die meende dat er al een optie op het scheepje rustte. Maar de Tilda uit Halmstadt
werd de mijne, alleen, wie was Tilda? Ongetwijfeld een Zweedse van bijzondere betekenis voor de
vorige eigenaar, maar ik had er niets mee.
Terwijl ze 150 kilometer NO-waarts op me wachtte peinsde ik die winter over een nieuwe
naamgeving en al dromend van bruisende boeggolven, het ruisen van het water langs de romp en
het spel met de zeilen en de wind werd die me bewust. Het moest “Windzang “ worden.
Op een koude voorjaarsdag kreeg ze haar nieuwe naam en voeren we volle kracht naar
Ottenhome in Heeg waar ze een voorlopige ligplaats vond, maar het volgende jaar al kon ik haar in
de Grashaven in Hoorn afmeren, op zo’n half uur rijden van huis.
Van jongs af aan houd ik me met bootjes bezig. Toen 20 jaar terug de renovatie van mijn huis me
volledig in beslag nam verkocht ik mijn zelf-afgebouwde Kolibri 560 aan neefje Erik die er toch al
het meest mee zeilde, om te investeren in nieuwe kozijnen. Tijdens een reis naar Noorwegen en
Denemarken met de Irene, een stalen gaffelkits met katoenen zeilen en een allesbrander in de
kajuit, kwam het verlangen naar een eigen boot weer boven en dan wel een handzaam scheepje
dat aan de wind goed zou presteren. Bezinning op mijn ideale scheepstype leidde naar de Noorse
Volksboot, maar na ervaring met het onderhoud van achtereenvolgens drie houten boten had ik
een sterke voorkeur voor polyester gekregen.
Op een van de latere tochtjes met de Irene kwam me de Vaarkrant van de Telegraaf onder ogen
waarin Bolt die dag adverteerde en zo werd het dus een M26. Ik heb er geen spijt van gekregen.
Ik vind haar een attractieve zeiler
met haar fractionele tuigage en
mooi uitgebalanceerde
onderwaterschip. Met de
binnenruimte valt na de nodige
aanpassingen te leven en de
combinatie van zeewaardigheid
en beperkte diepgang maken
haar een ideaal scheepje voor
ons vaargebied, dat wisselt
tussen veel zoet en af en toe
zout. Zolang het niet flink golft en
waait vaart mijn vrouw Karin
graag mee. Friesland en NoordWest Overijssel vind ze geweldig
maar een rondje Noord-Holland
schuwt ze
evenmin, mits de elementen zich koest houden. Dat kan je niet altijd uitzoeken en dan zeilt Loek
mee, die zelf een Contessa 26 heeft waarop ik soms aan een clubwedstrijdje mee doe op de rede
van Medemblik, of ik zeil solo. Als alleengaande zeiler past mijn Marieholm me als een
maatkostuum.
Ferdinand Postma
Marieholm 26 “Windzang”
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Van Schiermonnikoog naar Terschelling, een tocht met
hindernissen
In de zomer van 2001 zijn mijn vriendin en ik met onze boot, een Marieholm 26, een dag of tien op
vakantie geweest in het waddengebied. Hier verzeilden we, letterlijk, in de jachthaven van
Schiermonnikoog. Deze haven is geen doorsnee haven. De laatste 2 mijl er naar toe vaar je door
een met prikken (steekbakens) gemarkeerde “geul”, die met laagwater droogvalt. Bij gemiddeld
hoogwater staat er zo’n 1.50 meter water. Het komt erop neer dat je, ongeveer vanaf één uur voor
hoogwater tot en met één uur na hoogwater, deze haven kunt aanlopen.
Na een paar dagen te hebben genoten van de gemoedelijke ongedwongen relaxte sfeer in deze
kleine haven, zijn we van plan te verhuizen naar het Saint-Tropez van het noorden, Terschelling.
Varen op zout water voegt een extra dimensie toe, namelijk stroom. Dit fenomeen zorgt ervoor dat
de voorbereiding van een tocht veel meer tijd en energie kost, als je tenminste niet voor
onaangename verrassingen wilt komen te staan.
Om in één dag van Schiermonnikoog naar Terschelling te komen besluiten we om ten noorden van
Ameland langs te gaan, via het zeegat tussen Ameland en Terschelling het wad weer op te zoeken
en zo over het wad richting West-Terschelling te varen.
Om zoveel mogelijk van de stroom te profiteren is vertrekken rond hoogwater ideaal. Stroom mee
naar buiten, stroom mee de west in. Rond laagwater tussen Ameland en Terschelling, met de
eerste vloedstroming mee door het zeegat en onder de Boschplaat door. Hier ankeren tot er
voldoende water boven het wantij staat en dan door naar West Terschelling.
Dit concept levert een paar praktische kanttekeningen op.
•
•
•

Het is rond 04:30 hoogwater. Dit betekent, of laat in de middag of vroeg in de ochtend
vertrekken.
Rond laagwater in het zeegat tussen Terschelling en Ameland.
Een wachttijd tot er genoeg water staat boven het wantij ten zuiden van Terschelling.

Volgens ons is het bijna onmogelijk om in het donker/schemer het slingerende-, met onverlichte
steekbakens bebakende geultje van de jachthaven naar dieper water te vinden en te volgen. Mede
hierom besluiten we om met hoogwater laat in de middag te vertrekken, om vervolgens op het wad
op een geschikte plek te ankeren en de volgende dag de tocht naar Terschelling voort te zetten.
Na de rekening te hebben betaald bij de havenmeester van Schiermonnikoog, verlaten we via het
slingerende geultje de haven en varen het wad op. Op een geschikte plek, in de “stromingsluwte”
van een plaat en waar ook met eb voldoende water staat, gaan we ten anker. Nadat we ons er van
overtuigd hebben dat het anker heeft gehouden is het tijd om onder het genot van een biertje de
hengel uit te gooien en een poging te doen om ons avondmaal te vangen. Dit is een leuke
bijkomstigheid van ankeren op het wad, mits je een hengeltje en niet te vergeten aas bij je hebt.
We keken al uit naar vers gevangen en gebakken scholletjes. Maar helaas werkt de vis niet mee.
Hierdoor zijn we genoodzaakt om over te gaan op ons culinaire back-up plan: pannenkoeken; ook
lekker.
e

e

Aangezien de stroomsterkte aanzienlijk kan zijn, met een maximum in het 3 en 4 uur van het tij (2
tot 3 knopen op het log terwijl je ten anker ligt is geen uitzondering), is het geen overbodige luxe om
een fatsoenlijk anker met een meter of 10 ketting als voorloop en in totaal zo’n 8 maal de
waterdiepte aan lijn uit te geven. Voor m’n eigen gemoedsrust zet ik ook het ankeralarm van de
GPS bij. Ik neem de positie, situatie, goed in me op zodat, mocht het nodig zijn, ook in het donker
en met welke heading van de boot dan ook, we direct anker op kunnen en richting diep water
kunnen koersen zonder kostbare tijd te verliezen aan oriëntatie en navigatie.
e

Een 2 anker met ketting voorloop en eventueel landvasten als lijn is ook aan te bevelen om aan
boord te hebben. Deze kun je, mocht het nodig zijn, als hek-, reserve- of extra anker gebruiken.
Rond 23:00 is het laagwater en kentert de stroom (ebstroom verandert in vloedstroom). Dit houdt in
dat de boot 180º om zijn anker draait. Hierbij bestaat de kans dat het anker zich los werkt. De
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kentering van het tij houd ik daarom goed in de gaten. Mocht het nodig zijn dan zet ik hiervoor zelfs
de wekker.
Houd met het ankeren ook rekening met het verval (verschil tussen hoog- en laag water). Dit kan
op het wad met springtij wel 2.5 meter zijn. Het zou vervelend zijn als je onvrijwillig geankerd
droogvalt.
In het algemeen, mits het niet te hard waait, heeft de stroom meer vat op de boot dan de wind. Dit
houdt in dat je vanaf het anker gezien in de richting van de stroom wordt weggezet. Dit kan wel
eens vreemde, niet verwachte bootposities ten opzichte van het anker opleveren; bijvoorbeeld
dwars op de wind en golven.
Na een goede, niet al te lange nachtrust gaan we om 06:00 uur anker op. Dit is ongeveer een uur
na hoogwater. We varen met de ebstroom mee richting het zeegat tussen Schiermonnikoog en
Ameland. Het is altijd weer een aparte gewaarwording om met windkracht 3 dik 7 knopen op de
GPS te zien staan, zo’n 3 knopen meer dan op het log.
De weersomstandigheden zijn ideaal. Wind: NO 3, nauwelijks een wolkje aan de lucht en een
temperatuur van zo’n 25ºC. Zee en lucht strak blauw, in het zog helder wit schuim, kortom heerlijk
zeilweer.
Na een uur of 5 varen zitten we, net na laagwater, ten noorden van het zeegat tussen Ameland en
Terschelling. Hier staan we even in dubio, wat doen we, pakken we (volgens het boekje) de
betonde geul, die al een paar mijl ten noordwesten van het zeegat begint (dit betekent een mijl of 2
à 3 omvaren), of scharrelen we over de gronden en schuiven we net voor het zeegat de betonde
geul weer in.
Boven de gronden staat op de ondiepste banken ruim 2 meter boven LLWS. Het weer is rustig, er
staat geen deining en de vloedstroom loopt alweer. We besluiten de kortere route over de gronden
te nemen.

Als we de betonde geul zonder problemen bereikt hebben, heerst er enig gevoel van opluchting. Dit
gevoel houdt echter niet lang aan. Op het moment dat we ons tussen Ameland en Terschelling
bevinden in het midden van de betonde geul en ik dit probeer te fotograferen, stoten we voor de
wind zeilend aan de grond. Na te zijn bijgekomen van verbazing, wat een fractie van een seconde
duurde, gaat het volgende als het ware op de automatische piloot: 180º rond, motor starten, fok
inrollen, grootzeil naar beneden en via exact dezelfde weg als we waren gekomen weer naar
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buiten. De eerste 10 à 15 meter na de 180º torn stoten we nog een paar keer op de zeebodem en
dan is er weer voldoende water onder de kiel.
Volgens de kaart zou er in de geul zeker 2.5 m water moeten staan ten opzichte van LLWS. Blijkt
maar weer hoe snel dat kan veranderen.
Nadat we weer voldoende water onder de kiel hebben zijn we de situatie rond het gebied waar we
aan de grond liepen eens goed gaan bekijken. Aan het stromings- en golfpatroon van het
wateroppervlak kun je de plaat waar we op vast liepen vrij goed zien liggen. De golven, voor zover
die er onder deze omstandigheden zijn, worden boven de plaat afgevlakt en worden kabbelig. De
kop van de plaat loopt over een breedte van zo’n 200 meter dwars over de betonde geul tot zo’n 50
meter er buiten.
We besluiten met de dieptemeter bij, op de fok, de betonde geul te verlaten en om de plaat heen te
varen, om zo’n 300 meter verderop weer terug te keren in de betonde geul. Dit avontuur pakt goed
uit.
Met enige moeite hebben we de Noordzee verlaten en vervolgen we onze tocht richting
Terschelling over het wad. Het eerste stuk loopt de geul vlak onder de Koffiebonenplaat langs. Hier
liggen diverse platbodems en kimkielers droog. Dit geeft een mooi plaatje in het rustige zomerweer
met de Boschplaat op de achtergrond. Voor ons dient zich hier een gedwongen pauze aan. Volgens
de kaart en berekeningen, moeten we zo’n 2.5 uur wachten voordat er genoeg water boven het
wantij ten zuiden van Terschelling staat. Dat wordt dus weer ankeren, wat absoluut geen straf is in
dit prachtige gebied en het mooie weer.
We varen door tot 2 prikken afstand van
waar we, volgens de kaart bij de huidige
waterstand, aan de grond zouden lopen.
Aan het zog van de prikken hadden we al
gezien dat de vloedstroom vrij stevig is.
We draaien de geul uit en houden de
dieptemeter scherp in de gaten. 4.5, 3.5,
3.0, 2.5, bij 2.5 meter draaien we rond,
met de kop op de stroom en de motor
licht in z’n vooruit om de stroom dood te
varen. Ik sta op het voordek en gooi het
anker erin. We laten de boot langzaam
achteruit deinzen terwijl ik de ankerlijn
uitgeef, eerst de 10 meter ketting
voorloop. Op het moment dat ik de
overgang van ketting naar lijn in m’n
handen heb gaat er een schok door de
boot, de kracht op de ankerlijn wordt
enorm, we vallen dwars op de stroom, de
boot begint over te hellen naar
stuurboord en blijft onder een helling van
zo’n 20º liggen. Zo snel als het kan beleg
ik de ankerlijn. De motor wordt gestopt
om te voorkomen dat het koelsysteem
zich vol zuigt met zand dat door de
stroom omhoog wordt gewoeld.
Na de situatie in me opgenomen te hebben kom ik tot de conclusie dat we er eigenlijk niet eens zo
dramatisch bij liggen, best wel solide, maar wel een beetje slordig. Het enige wat me niet bevalt is
de enorme kracht op de ankerlijn, die dit weer overbrengt op het dekbeslag.
Het, naar mijn idee oversized, 10 kg poolanker bewijst zich wel wat houdkracht betreft (door dit
soort situaties krijg je goed inzicht in wat je uitrusting kan).
Met een extra lijn, die ik als een soort stopper op de ankerlijn zet, wordt een deel van de kracht van
de ankerlijn opgevangen zodat ook de kracht op het beslag afneemt. Dit is een behoorlijke
opluchting. Ik had even het gevoel dat het beslag zo van dek getrokken zou worden.
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Nu de boot enigszins oncomfortabel maar wel solide ligt, wordt het tijd om van deze situatie te gaan
genieten.
Het zog dat zich achter de dwars op de stroom liggende boot bevind ziet er imposant uit. Het is een
oneindige, S-vormige slinger, die zich tot wel 200 meter benedenstrooms doorzet, waarvan de
eerste 4 meter een kolkende, zanderige massa is.
De reden dat we dwars op de stroom liggen en de grote spanning op de ankerlijn is mijn inziens de
volgende. Het diepst stekende deel van een M 26 ligt voor het grootste deel in de achterste helft
van de boot. Bij het aan de grond lopen zal dit het draaipunt worden. Door een kracht van buitenaf,
in dit geval de stroom, zal het voorschip weg willen draaien. Op het voorschip is echter de ankerlijn
bevestigd. Zodra deze strak staat wordt het voorschip hierdoor tegengehouden. In ons geval
draaide het voorschip weg tot dwars op de stroom.
Achteraf gezien was het misschien verstandiger geweest om de ankerlijn meer te laten vieren,
zodat de boot, waarschijnlijk, met de kont op de stroom was komen te liggen. Maar voor hetzelfde
geld had de stroom ons dan verder op de plaat gezet, wat is wijsheid?
Nadat er een aantal minuten zijn verstreken is het kolken van het zog wat minder geworden. Het
lijkt mij wel leuk om een paar foto’s van deze situatie te maken. Ik trek m’n reddingsvest met
geïntegreerd safety harnas aan, knoop daar een landvast aan vast (voor het geval m’n benen onder
m’n romp vandaan worden gespoeld) en stap, eerst zonder fototoestel, het ongeveer 1 meter diepe
water in. In de stromingsluwte van de boot kan ik redelijk blijven staan, maar in de volle stroom
wordt het oppassen.
Na deze exercitie is het wachten totdat het water voldoende is gestegen om over het wantij te
varen. Dat stijgen gaat rap. Het duurt maar zo’n 20 minuten voordat we weer drijven. Het log geeft
dan 2.5 knopen aan, dat is toch wel vrij stevig.
Na zo’n 2 uur wachten vervolgen we onze tocht. Gebruik makende van de 1/12 regel moet er dan
voldoende water staan om het wantij te kunnen passeren. Dit wachten op water heeft ook zo z’n
charmes. Af en toe komt er een nieuwsgierige zeehond kijken die zich van af een meter of 20
afstand laat fotograferen.
Het laatste stuk van de tocht over het wad richting de haven van West-Terschelling verloopt
voorspoedig. Toch blijft het goed opletten hoe de, enkel met rode drijfbakens gemarkeerde geul
loopt. Dit kwam namelijk niet helemaal overeen met de kaart.
Om 18:00 meren we 6 dik af in de gezellige drukte van de jachthaven van Terschelling.
In totaal zijn we, gerekend vanaf het vertrek van de ankerplaats ten zuiden van Schiermonninkoog,
12 uur onderweg geweest. De afstand die we volgens de kaart hebben afgelegd is 50 mijl. De
logstand zat hier niet ver naast, maar komt niet helemaal overeen, dit in verband met stroom mee,
en ten anker liggen op stromend water loopt de log gewoon met de stroomsnelheid door.
Van de 12 uur hebben we ongeveer 10 uur gevaren, wat ondanks windkracht 3 toch een
gemiddelde van 5 knopen oplevert. Lang leve de stoom!
Als je een tocht op het wad goed plant kun je in relatief weinig tijd aardige afstanden afleggen.
Hinse Koning,
Marieholm 26, Tawhiri, no. 245

Op de website staat een artikel van Hinse met theorie over navigatie op het Wad gebaseerd op
deze tocht.
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Boot en Kombuis
Een nieuwe rubriek in de Nieuwsbrief, waar je ideeen op kunt doen voor lekker en makkelijk koken
aan boord. Deze keer een bijdrage van Saskia Bruinsma (IF ‘Toarker’). Een paar eenvoudige
zomerse (bij)gerechten, die –om de winter te overbruggen - natuurlijk ook thuis uitgeprobeerd
kunnen worden.
Graag zien we jouw bijdrage ook tegemoet op redactie@marieholmvereniging.nl!

Komkommersalade met tomaat en feta
Een simpele heerlijke salade die wij in de zomer veel eten en het altijd goed doet is de volgende:
Komkommerschijfjes in vierkantjes snijden, het vruchtvlees van trostomaten in stukjes snijden,
stukjes deense feta (potje feta in kruidige olie, bijvoorbeeld ‘Apetina’ van Albert Heijn) toevoegen,
wat van de inhoud van het potje (kruidige olie) toevoegen en je hebt een basissalade als bijgerecht.
Deze salade kun je eenvoudig uitbreiden met zoetzure zilveruitjes, stukjes zoetzure augurk, wat
zuur van de augurken toevoegen, een krop sla erbij. Wil je er echt een maaltijdsalade van maken,
dan kan je het nog uitbreiden met een blikje maïs, twee gekookte eieren en bestrooien met
geraspte kaas.
De salade is lekker bij pasta, aardappelen of een BBQ, bijvoorbeeld bij geroosterde gamba's!

Tapenade op toast
Tapenade kan je eenvoudig zelf maken van pitloze groene knoflookolijven. De olijven fijnsnijden (of
alvast thuis maken, met behulp van een keukenmachine), wat olijfolie erbij, peper en zout naar
smaak en een teentje knoflook.

Guacamole met stokbrood of Nachochips
Ook guacamole is eenvoudig zelf te maken op de boot en is met name met Nachochips erg lekker.
Voor twee personen:
-

een rijpe advocado fijnprakken

-

een of twee teentjes knoflook

-

op smaak brengen met peper en zou

Nog een tip: Als je de guacamole niet meteen eet, doe dan de pit van de advocado in de
guacamole, anders wordt de guacamole bruin in plaats van apetijtelijk groen.

Nieuws van onze adverteerders:
Het MarineCenter Marieholm laat ons weten dat zij in januari 2003 weer op Boot Düsseldorf
staan, met een Marieholm 33 Class en met een Friendship 26 free. Het Marine Center
Marieholm heeft de rechten en mallen van de Friendship zeiljachten gekocht en gaat deze
weer produceren, te beginnen met de Friendship 26.

NMV Nieuwsbrief najaar 2002
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Boot en Onderhoud
Het zeilseizoen zit er voor de meeste Marieholmeigenaren weer zo’n beetje op. De boot wordt
winterklaar gemaakt en gaat het water uit. Waarschijnlijk heb je tijdens het seizoen al een lijstje – al
dan niet op papier- gemaakt van klussen voor deze winter/voorjaar. In dit artikel kijken we mee met
andere eigenaren: Paul Brandt (IF ‘Sytske fan Warkum’ - bouwjaar 1976), Marleen Gaillard (IF
‘Skid’ - bj 1976), Wim Harder (M26 ‘Arwen’ – bj 1984), Ferdinand Postma (M26 ‘Windzang’ - bj
1978) en Manja Thiry (M26 ‘Migthy Mary’ – bj 1979). Wat gaan zij doen deze winter? Maar eerst:
wat hebben zij afgelopen winter gedaan en wat kwamen ze tegen?

Vorige winter
Wat heb ik vorige winter aan mijn Marieholm gedaan? Wat kwam ik tegen en wat zou ik anders
doen?
Paul: “Ik heb vorige winter niets aan de boot gedaan, zij heeft de winter in het water doorgebracht.
Enige voorbereidingen waren wel noodzakelijk, zoals:
• Koelvloeistof in de motor, wc, inclusief de slangen en afsluiters;
• Vochtvreter geplaatst in kajuit (houdt de binnenkant een stuk droger);
• Dragende lijnen (derk, landvasten) en verstaging nog eens goed nagelopen;
• In verband met lekkende raampjes lekwaterafvoerzeil naar bilge geklungeld;
• Tent stormvast gezet.”
Wat zou ik anders doen: “De tent was te oud, is compleet in tweeën gescheurd (recht over de giek
heen). Volgende keer -indien voorradig- een winterkleed van spiegel tot boeg. Ik had te weinig
vochtvreters geplaatst, volgende keer minimaal twee stuks. En ik ga eerder winterstalling regelen!”
Marleen: “We hebben in het voorjaar de boot uit het water gehaald, een nieuwe laag antifouling
aangebracht en de anode vervangen. Verder hebben we in het voorjaar een maststrijkinstallatie
geïnstalleerd en de vallen doorgetrokken naar achter de buiskap.
De zelfslijpende antifouling laag ging makkelijk van de boot af, maar daaronder bleken nog meer
lagen oude antifouling te zitten. Alles was slecht gehecht en bladderde een beetje af. We konden
niet goed zien of de buitenste laag van de polyester coating wel goed was. We hadden te weinig tijd
en hebben besloten de boot de volgende winter uit het water te halen en het onderwaterschip
grondig aan te pakken.
De maststrijkinstallatie is echt perfect en we kunnen zeer gemakkelijk met z´n tweeën de mast
laten zakken.

Leden deden o.a. ervaring op met:
Maststrijkinstallatie
Vallen naar de kuip
Vervangen wantputtingen
Installeren marifoon
Ophangen nieuw Origo kooktoestel
Rubber ringen op de vingerlingen
Bijplaatsen tweede accu (incl. schakelaar)

De vallen naar achter doortrekken werkt
prima. We hebben 8mm vallen gekocht,
maar voor het hijsen van het grootzeil is 8
mm best pijnlijk aan de handen en kan je
beter 10 mm nemen. De keerblokken op het
dek monteren is een secuur klusje als je ze in
de verdichte polyesterlagen van het dak wil
monteren, maar dat lukt goed als je het
plafond in de kajuit weg kan halen. Nu nog
iets verzinnen hoe het grootzeil makkelijk in
de mast kan geleid worden en dan werkt het
allemaal prima....”

Wim: “We hebben het schip aangeschaft in 1999 bij Doornbos in Breukeleveen. Het was begin juni
van dat jaar door hen geïmporteerd uit Zweden, was in prima conditie en had een uitgebreide
zeilgarderobe en inventaris. In 2000 hebben we er het een en ander aan gedaan (nieuw grootzeil,
marifoon ingebouwd, log vervangen en rolfok geplaatst) zodat in de winter 2001/2002 niet zo veel
gedaan hoefde te worden.
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De werkzaamheden bleven beperkt tot poetsen, onderwaterschip nat schuren (hier en daar een
paar kleine reparaties met epoxyplamuur) en een nieuwe laag antifouling, buiskap laten wassen,
reinigen en opnieuw impregneren en een nieuwe grootzeilval aanbrengen. Het schip staat in de
winter op het droge in een loods en dus gaat alles redelijk gemakkelijk.”
Ferdinand: ”Na het bericht over de wantputtingen heb ik die gedemonteerd en geconstateerd dat
de onderwantputtingen verbogen waren. Ik heb vervolgens alle vier de wandputtingen vervangen
door exemplaren met gewalste draad en een boutdoorsnede van 10 mm.
Het artikel over de wantputtingen en de discussie daarna met verschillende zeilers leerden me dat
alle rvs waar spanning op staat aan veroudering onderhevig is, wat kan leiden tot afname van de
sterkte. Vervanging na bijna vijfentwintig jaar van zwaarbelaste onderdelen die niet overbemeten
zijn, is altijd aan te bevelen, ook als alles nog heel lijkt.
Verder heb ik de motorolie ververst en het oliefilter vervangen; de accu's regelmatig geladen; de
zinkanode aan de schroefas schoongemaakt met een staalborstel, was nog niet aan vervangen toe;
idem van de interkoeling en heb ik nog wat gelakt van binnen.
Ik heb geen nieuwe antifouling aangebracht want de VC 17M hield al twee jaar lang de aangroei
redelijk tegen. Een keer extra afschrobben tijdens het seizoen is voldoende.”
Manja: “Wij hebben onze Marieholm in augustus 2001 gekocht, dus afgelopen winter was de eerste
keer voor onderhoud. Naast winterklaar maken, antifouling (Sikkens Selfpolishing 3000),
schoonmaken en poetsen hebben we heel veel klussen gedaan:
De hekstoel hebben we er af gehaald om te laten lassen, nieuwe kit onder de preekstoel, een
marifoon geinstalleerd (inclusief antenne, antennesteun, kabel door mast, dektoevoer en koppeling
DSC modem aan GPS), GPS geinstalleerd (mbt een scharnier zodat hij binnen en buiten af te
lezen is), de WC gerepareerd, een nieuw Origo kooktoestel bevestigd, nieuwe electriciteitsdraden
door mast, het rooster in de kuip gerepareerd, nieuwe rubber ringetjes op de vingerlingen van het
roer, nieuwe zeereling en een aantal panelen in de kajuit gelakt.
De motor hebben we een grote beurt gegeven, een wierpot geïnstalleerd en een tweede accu
(inclusief schakelaar) bijgeplaatst.”

Winter 2002/2003
Welk onderhoud ga je plegen, weet je al hoe je het aan gaat pakken en ben je nog op zoek naar
ervaring of kennis op dit vlak?
Paul: “Komende winter ga ik de kajuit binnen aanpakken: wand- en vloerzeil vernieuwen, eventueel
een gootsteentje op de plek van de zeilkast installeren, nieuwe WC of ieder geval aan- en
afvoerpompinstallatie vernieuwen.
- Electriciteit: bedrading vernieuwen, wellicht tweede accu. Dieptemeter installeren;
- Maststrijkinstallatie verbeteren: op hekstoel verwijderbare mastvang, inclusief roller zodat de
mast na strijken eenvoudig naar voren kan rollen; strijklijn verlengen naar de schootlier;
- Zeerailing vernieuwen en bij preekstoel verlagen (ivm genua), bij kuip voorzien van
‘rugleuningen’;
- Niveaumeter in dieseltank monteren.
Kortom, veel te veel om op te noemen, en zeker om uit te voeren.
Van een aantal zaken weet ik wel hoe ik het aan ga pakken, andere nog niet, maar ik zal zeker het
Marieholmforum hiermee gaan bestoken.”
Marleen: “Deze winter is het onderwaterschip aan een grote opknapbeurt nodig. In ieder geval
gaan de oude antifouling lagen eraf. Hopelijk is het onderwaterschip goed en hoeven we niet een
laag van de coating af te halen. Afschuren van antifouling gaat vrij gemakkelijk. Stel dat we meer
lagen weg moeten halen dan hebben we wel advies nodig.
Wie weet welke soort antifouling goed werkt? De zelfslijpende (Cruiser van International) die wij
hadden werkt namelijk niet goed. In de zomer was de hele onderkant alweer aangegroeid.”
Wim: “Deze winter willen we alle dekdoorvoeren (scepters, preekstoel en hekbeslag,
stagbevestiging etc.) loshalen, opnieuw kitten en weer vastzetten. Ik heb gezien dat je daarvoor
NMV Nieuwsbrief najaar 2002
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wellicht een deel van de binnenbetimmering (met name de kastjes) moet verwijderen en zou
aanwijzingen ter zake zeker appreciëren.
Verder wil ik de draden van de zeereling gaan vernieuwen. Dan is er natuurlijk het bekende poetsen
en antifouling aanbrengen. Op het schip zit VC 17M en ik heb begrepen dat er dit jaar een
toegelaten milieuvriendelijke vervanger komt. Die ga ik dan proberen.”
Ferdinand: ”Deze winter ga ik de
brandstoffilters schoonmaken en waar nodig
vernieuwen; de klepspeling controleren en
afstellen (volgend voorjaar als de boot er
weer in ligt, want dit moet gedaan worden bij
een warme motor). Ook ga ik de
schroefasspeling controleren en zo nodig
buitenlager vervangen. Dat lukt me wel. Alle
electrische vebindingen op en rond de motor
doormeten en weerstandvrij maken, want er
zit ergens teveel weerstand. Daardoor is er
spanningverlies èn het akoestisch alarm van
de motor begint soms te jammeren zonder
dat er sprake is van te weinig oliedruk of te
hoge temperatuur. Typisch periodiek
onderhoud bij een twintig jaar oude motor.
Ook dat lukt me wel.

Onder meer ervaring gevraagd met:
Niveaumeter in dieseltank
Antifouling
Verwijderen binnenbetrimmering
Vervangen schuifafsluiters
Renoveren electriciteitsnet
Waterslot motoruitlaat
Verhelpen lekkage raampjes
Installeren dieptemeter
Vervangen kitrand

Wat wil ik deze winter gaan doen, maar schuif ik misschien nog even door naar een volgend jaar:
Ik moet nog steeds eens de schuifafsluiters demonteren en zo nodig vervangen. Een rotklus die ik
al een paar jaar voor me uit schuif omdat je er nauwelijks bij kunt, maar wel belangrijk (in een IF is
dat een nog groter probleem). Idee hoe ik dat aan ga pakken? Kruipolie ertussen spuiten en
voorzichtig losdraaien en zorgen dat er niks kapot gaat, denk ik.
Verder wil ik het electriciteitsnet renoveren. Het is nu een onoverzichtelijke warboel. Maar dit klusje
schuif ik ook al een paar jaar voor me uit, tot ik er echt niet onderuit kan. Ik heb er al eens met
andere Marieholmzeilers over gesproken en ook wat tips gehad, maar zou graag kijken bij iemand
die het al gedaan heeft, met rijgstekers en een mooi paneeltje enzo.
Ook moet ik nog eens een echt waterslot aanbrengen achter de motor. Dat gaat het beste als de
motor even van zijn plek is, dus misschien maar uitstellen tot revisie van de motor niet verder
uitgesteld kan worden. Het alternatief is een terugslagklepje op de uitlaatopening. Technische info
heb ik al gehad van verschillende kanten.”
Manja: “Komende winter willen we gaan kijken of we de lekkage van de voorste raampjes kunnen
verhelpen. Hiervoor hebben we al wat kennis ingewonnen hier en daar en willen we waarschijnlijk
gebruik maken van de mallen van de vereniging. Tips hierover zijn altijd welkom!
Verder willen we een dieptemeter gaan installeren, de kitrand vervangen, de luchtkoker vervangen,
een kraanlijn aanbrengen, nieuwe afsluiters op de WC en kleine reparaties aan de gelcoat
aanbrengen.”
Als je kennis of informatie wilt delen of opvragen over de bovenstaande of andere klussen dan kan dit op het
forum op onze website.
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Boot en Zeiltechniek
Zeiltrim
Zeilen is meestal niet de snelste manier om van A naar B te gaan. Wie echter besloten heeft de
afstand tussen A en B zeilend af te leggen, doet dat toch het liefste zo snel mogelijk – ook al is het
geen wedstrijd. Je probeert het beste uit je schip te halen. Over hoe dat moet is veel geschreven.
De meeste literatuur is algemeen toepasbaar voor vele soorten schepen en tuigages. Onderstaand
artikel is specifiek voor de Marieholm IF en M26 schepen, en is gebaseerd op de North Sails IFBoat Tuning Guide 2001.
Om optimaal te zeilen onderscheidt de IF Boat Tuning Guide drie hoofdzaken: voorbereidingen,
zeiltrim en organisatie van de bemanning. Dit artikel beperkt zich tot de zeiltrim, en wel die van het
grootzeil.In een volgende Nieuwsbrief komt een ander onderwerp aan de beurt.

Betekenis van richtlijnen
Dit artikel geeft een aantal richtlijnen. Het nadeel van richtlijnen is dat ze niet de basiskennis
leveren om exact te begrijpen waarom de richtlijn is zoals hij is. Voor deze kennis wordt verwezen
naar de literatuur die in de laatste paragraaf van dit artikel wordt gegeven.
De richtlijnen zijn bedoeld om te helpen de juiste trim te vinden. Die is uiteraard ook afhankelijk van
het gewicht van de bemanning, de balans in de boot, het type vaarwater en andere lokale
omstandigheden. Veel experimenteren is dus het devies. Het helpt daarbij om om merktekens aan
te brengen op de diverse trimhulpmiddelen, zodat een eenmaal gevonden instelling makkelijk
gekopieerd kan worden.

Grootzeil - aan de windse koersen
<6 knopen wind

BOLLING

Trim bij heel weinig wind het achterlijk open
Een zo bol mogelijk zeil geeft de grootste
zodat de luchtstroming het zeil kan volgen.
stuwdruk, maar ook de grootste weerstand.
Het zeil moet veel bolling (zie kader), of
Bij elke omstandigheid bestaat er derhalve
profieldiepte, krijgen. Een open achterlijk
een ideale bolling.
met veel bolling wordt als volgt bereikt:
Als de bolling achter het midden zit, kan
• de overloop staat plm. 30 cm
hoger aan de wind gezeild worden maar het
loefwaarts van het midden;
schip is ook loefgieriger. Meestal wordt
• de grootschoot is doorgehaald zo dat
aanbevolen de grootste bolling op 1/3 van
de giek 20 cm lijwaarts van het midden
de giek (gerekend vanaf de mast) te
staat. De top tell tales moeten strak
hebben.
staan – zo heeft het zeil voldoende twist
(zie kader);
• het gewicht van de bemanning aan lij helpt bij het openen van het zeil;
• de onderlijkstrekker staat zo dat de achterkant van het zeil 3 cm binnen het merkteken op
de giek staat;
• de voorlijkstrekker (of cunningham) staat losjes, kleine horizontale plooitjes zijn zichtbaar
in het voorlijk.
6-12 knopen wind
Het zeil mag nu iets meer gesloten en iets vlakker worden getrimd. Dat gaat als volgt:
• de overloop schuift naar plm. 10 loefwaarts;
• de grootschoot houdt de giek in het midden van het schip. (De top tell tale mag 50% van
de tijd flapperen.)
Met een meer gesloten achterlijk bevordert
open achterlijk de snelheid. De
het hoger aan de wind varen, een meer
omstandigheden zijn belangrijk: na de
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overstagmanoeuvre in golven is het beter
de schoot eerst wat te vieren en snelheid te
maken, om vervolgens de schoot door te
halen en op koers te gaan varen. Bij 10
knopen wind kan het zeil nog iets vlakker
worden gemaakt door de achterstag aan te
halen (de slack eruit te trekken) en de
onderlijkstrekker door te halen.

Hoog boven het water staat meer wind dan
laag. In de bovenkant van het zeil valt de
schijnbare wind ruimer in dan onderin.
Boeg
Wind

Top
grootzeil
Twist
Giek

TWIST
De twist in het grootzeil is de hoek tussen
de top van het zeil en die van de giek van
bovenaf gezien.

Spiegel

14 knopen wind
Wanneer zo getrimd als hierboven beschreven gaat het schip hellen bij meer wind. Het zeil moet
nu als volgt vlakker worden getrimd:
• trek de achterstag aan. Het grootzeil krijgt zo minder druk en meer twist bovenin. De bolling
verschuift naar achter.
• de giek blijft in het midden.
• trek de voorlijkstrekker aan – de bolling verschuift weer naar voren. Nieuwe zeilen
behoeven weinig spanning op de voorlijkstrekker, oudere zeilen relatief meer.

>16 knopen wind
Bij meer dan 10 knopen wind wordt het grootzeil ontlast en voornamelijk nog gebruikt om te
sturen. Het wordt daartoe zo vlak mogelijk getrimd met een open achterlijk.
• Bij een vaste wind kan de druk op het zeil het beste worden geregeld (in dit geval dus
verminderd) door het aantrekken van de achterstag.
• Bij een wat meer vlagerige wind werkt dat te langzaam en kan beter de overloop naar lij
worden geschoven.
Wanneer het achterlijk te dicht staat wordt de boot loefgierig. Met het achterlijk voldoende open
zal de boot ook bij meer wind makkelijk sturen en in hoge golven goed snelheid maken.
Overzicht grootzeil trim bij aan de windse koersen
Windkracht
0-6 knopen
8-14 knopen
Onderlijkstrekker
3 cm binnen
0-2 cm binnen
merkteken
merkteken
Voorlijkstrekker
Losjes (plooien)
Plooien weg
Achterstag
Los
Strak
Overloop grootschoot 30 cm loefwaarts
10 cm loefwaarts
Grootschoot
Top tell tale strak
Top tell tale 50%
Giek
20 cm lijwaarts
Midden
Neerhouder
Los
Los
Gewicht bemanning
Aan lij
Aan loef

>16 knopen
Op het merkteken
Stijf doorgezet
Stijf doorgezet
Max. 10 cm lijwaarts
Top tell tale strak
Lijwaarts
Los
Aan loef

Grootzeil - ruime windse koersen
De IF Boat Tuning Guide gaat ervan uit dat bij ruime windse koersen gespinnakerd wordt. De
trim tips voor het grootzeil zijn daar dan ook op aangepast!
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<10 knopen wind
Een zeil met veel bolling is hiervoor het beste:
• de onderlijkstrekker kan worden gevierd tot wel 5 cm binnen het merkteken;
• de voorlijkstrekker kan worden gevierd en de achterstag ook;
• bij ruime windse koersen wordt de neerhouder belangrijk: hiermee wordt de giek
horizontaal gehouden.
>10 knopen wind
Voor de wind wordt de schoot volledig gevierd zodat het zeil tegen het want drukt.
Overzicht grootzeil trim bij ruime windse koersen
Windkracht
<10 knopen
Onderlijkstrekker
5 cm binnen merkteken
Voorlijkstrekker
Losjes
Achterstag
Los
Overloop grootschoot
Zo ver mogelijk naar lij
Grootschoot
Gevierd
Giek
Horizontaal
Neerhouder
Doorgezet
Gewicht bemanning
Voor

>10 knopen
3 cm binnen merkteken
Strak
Los
Zo ver mogelijk naar lij
Gevierd
Horizontaal
Doorgezet
Voor
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Marjo Broertjes
Reageren? Wensen voor vervolgartikelen? Graag een email naar
redactie@marieholmvereniging.nl!

Ankeren
Ons lid Thijs Alle Zoethout heeft met zijn IF Solvejg uit 1970 enkele spectaculaire tochten
gemaakt, onder andere naar Groenland. Zijn ervaringen heeft hij opgetekend, zoals deze over
het ankeren.
Onderstaand verhaal is eerder gepubliceerd in het blad van de Nederlandse Vereniging van
Kustzeilers
Bijna aan het eind van de Prins Christian Sund is een gletscher. Vanaf de 1500 meter hoge
ijskap komt die net niet tot aan het water. Er zijn meer gletschers in de sund, allemaal aan de
noordzijde. Die zijn echter ontoegankelijk en gevaarlijk omdat ze wel tot aan het water komen.
Het tij breekt er voortdurend grote brokken ijs en kleine ijsbergen van af. In de deining die dat
geeft zou mijn kleine rubberboot zeker omslaan en het water heeft maar een temperatuur van 2
graden Celsius. Deze gletscher, bij Igdlorssuit Havn, eindigt in een morenentuin van grote en
kleine rotsblokken. Vlak aan het water is een zandstrandje. Bij laagwater is het in het midden
ongeveer 20 meter breed. Het zand bevat veel klei. Dat maakt dat het doorgaans zeer heldere
water van de sund tot een halve mijl vanaf het strand ondoorzichtig is. De overgang van het
heldere naar het melkachtig troebele water is erg scherp. Je zet onwillekeurig de dieptemeter
aan. Mijn dieptemeter geeft geen echo. Dat klopt met de 115 fathoms op de kaart. Pas op
ongeveer 75 meter van het strand is er een duidelijke echo. Die duidt op een modderige bodem.
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Ik schat dat de oplopende bodem een helling van ongeveer 45 graden heeft. De stroom is op
deze plaats in de sund niet erg sterk. Er is ook veel klein drijfijs dat door de elkaar ontmoetende
vloedstromen in lange stroken bij elkaar gedreven is. Het is prachtig zonnig en zelfs warm weer,
maar bij elke passerende schaduw van een wolk waait er vanaf de gletscher of vanaf de
overkant van de sund een krachtige gure wind.

Omdat ik al lang met de gedachte speel om de ijskap van Groenland van dichtbij te bekijken,
lijkt dit een goede gelegenheid. Het is echter geen ideale ankerplaats. Bij aflandige wind zal het
anker zo uit de schuine helling getrokken worden en bij het bij laag water droogvallende vlakkere
deel is het veel te ondiep. Je kunt ook geen grote risico's nemen. In de zomer komt hier
gemiddeld een keer per twee weken een schip langs. Als eerste overweeg ik om met een lange
lijn tussen het anker en een rotsblok op de wal te gaan liggen. Maar zelfs als ik de lijn vanaf de
boeg neem zou de steile helling van de ankergrond Solvejg aan de grond doen lopen. Mijn
ankerlijn is 30 meter lang en heeft 8 meter kettingvoorloop. Ook het verlengen met nog eens 50
meter lijn levert slechts een schaalvergroting van het probleem. Alleen wanneer de ankerlijn
bijna loodrecht zou staan lijkt ankeren mogelijk. Ik moet dus een vast punt op de bodem maken
waaraan in verticale richting aan getrokken kan worden. De oplossing blijkt eenvoudig. De 50
meter lijn van 8 mm gevlochten nylon verleng ik met 30 meter van twee landvasten. Het geheel
bind ik aan het eind van de kettingvoorloop waaraan ook de ankerlijn bevestigd is. Vervolgens
pomp ik m'n rubber boot op en laat hem te water. Met de ankerlijn volledig uitgevierd en aan de
kikker op de voorplecht vastgemaakt motor ik langzaam naar het strandje. Met een kleine
revérence van de boeg graaft het anker zich in de modderige zandhelling in. Daarna stap ik in
de bijboot waaraan ik het andere eind van de 80 meter lijn heb vastgebonden en waarin ook het
opgestoken loos ligt. Ik roei naar het strand. Daar blijk ik ongeveer 5 meter lijn over te houden.
Na flink aantrekken is dat tot 10 meter gegroeid. Ik bind het om een groot rotsblok. Mijn eerste
poging met maar 50 meter lijn bracht me tot ongeveer 20 meter van het strandje. Vervolgens
roei ik terug naar Solvejg om te testen of de zaak houdt. Achteruit op de motor ziet het er prima
uit. Het anker, of liever gezegd het eind van de kettingvoorloop, lijkt niet van z'n plaats te
komen. Vooruit, richting strand, geeft de dieptemeter aan dat ik in het ongunstigste geval nog 4
meter over heb. Ik kan de ankerlijn echter nog 2 á 3 meter inkorten, zodat hij meer vertikaal
staat en ik ongeveer 7 meter vrije diepte houd. Dat is ruim voldoende voor een tijverschil van 2
meter. Omdat het bijna hoogwater is hoef ik geen extra ankerlijn te steken.
Met een kopje koffie geniet ik in de kuip van het mooie weer en van m'n vondst. Zelfs voor
Groenland moet deze manier van ankeren bijzonder zijn. Een zeehond steekt vlak bij de boot z'n
kop boven water en kijkt me met grote ogen aan. Als ik m'n fototoestel pak duikt hij verschrikt
onder om even daarna aan de andere kant van het schip weer boven te komen. Hij wordt
vereeuwigd. Na de koffie trek ik m'n wallaarzen aan en roei weer naar het strandje. Solvejg ligt
er prachtig bij en ik klauter wat rond tussen de rotsblokken aan de voet van de gletscher. Aan de
rand van het gletscherdal zijn wat kleine struiken. Daartussen groeien paarse bloemen in het
gras. Sommige rotsblokken bij het eind van de gletscher blijken met klei bedekte ijsblokken te
zijn. Behalve die ene zeehond, een hoog in de lucht cirkelende zeemeeuw en de niet te ontlopen
muggen, is er verder geen spoor van leven te bekennen. De lucht is gaan betrekken. Dat
betekent hier meestal dat het slecht weer wordt. Een beetje laf moet ik mezelf bekennen dat ik
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nog te weinig vertrouwen in m'n nieuwe ankertechniek heb om gedurende de nacht met harde
wind het experiment af te ronden. Als ik dat vastgesteld heb moet ik me haasten, want ik kan
niet te veel van het aflopende tij missen. Naar het oostelijke eind van de sund is het nog 15 mijl.
Vooral in het eerste nauwe deel van de sund kan een sterke stroom staan. Weer terug bij de
bijboot maak ik m'n laarzen schoon en roei met de losgemaakte lijn naar Solvejg. De eerste 20
meter kan ik me er aan voorttrekken. De binnengehaalde lijn is flink modderig maar vertoont
geen sporen van slijtage langs stenen. Daar maakte ik me wat zorgen over. Achteruit varend
gaat het anker er moeiteloos uit. Bij het binnenhalen blijkt de ankerlijn, op de laatste meter na,
brandschoon te zijn. Wel moet ik, om het dek niet vuil te maken, de ketting en het anker vele
malen onderdompelen.
De lucht is zwaar betrokken als ik, na alles weer te hebben opgeborgen, de motor start en de
kleine baai uitvaar. Het waait ook flink. Het tij loopt nog ongeveer 3 uur mee. Tegen de wind in
doe ik er bijna 7 uur over om het weerstation Ikerasassuaq aan het eind van de sund te
bereiken. Het regent bij vlagen. Bij elke gletscher die ik passeer neemt de windsterkte tot 6 á 7
Beaufort toe. Een mijl of 5 voor het eind van de sund komt het sectorlicht van Ikerasassuaq me
met een witte flits in 3 seconden helpen bij het turen door het beregende venster van de
buiskap. In de kleine met schuimkopjes bedekte golven van de sund lichten ongewoon grote
zeevonken op. In de smalle aanlooproute naar het haventje ligt een grote ijsberg waar ik
voorzichtig dicht langs vaar. IJsbergen kantelen soms, maar deze ligt aan de grond. Om 2 uur 's
nachts meer ik aan de noordzijde van de pier af. Er zijn drie weken verlopen sinds ik daar de
eerste keer afmeerde. De beplanking van de pier is geheel vernieuwd. Door het ijs van de
afgelopen winter was het voor de helft versplinterd. Ook is er een van betonijzer vervaardigde
ladder die het aan twee bijna losse bouten hangende korte ijzeren trapje vervangt.
Na goed en lang geslapen te hebben beklim ik de volgende middag de 250 treden van de trap
naar het weerstation. Halverwege heeft de elektricien Erik als grap een roestvaststalen asbak op
de leuning geschroefd. Hij is de enige van het station die niet rookt en ook de enige die de trap
in een keer kan nemen. In de eetkamer ligt voor mij een briefje met de uitnodiging om zelf maar
wat uit de koelkast te pakken. De bemanning van het station is een zondagmiddagwandeling
aan het maken. Het hondenechtpaar van het station blijkt intussen jongen te hebben gekregen.
Twee zijn er in leven gelaten. Ze hebben de oogjes nog dicht. Als de bemanning van de
wandeling terugkomt, moet ik uitvoering vertellen waar ik allemaal geweest ben en hoe het was.
Een eenvoudige doch voedzame maaltijd, de kok Micky heeft op zondag vrij, besluit de dag.
De hier beschreven ankertechniek is tamelijk robuust en in zekere mate zelfherstellend (zie
tekening). Door de lijn X-R bij de rots R op de wal flink aan te trekken zal het anker A zich
goed in de modder of het zand ingraven. Krabben van het anker in de richting van het strandje
lijkt daarom haast onmogelijk en hangt bijna geheel af van de mate waarin type anker en bodem
bij elkaar passen. Ook bij aflandige wind is krabben van het anker niet erg waarschijnlijk omdat
de ankerlijn bijna vertikaal staat en de kracht op het anker grotendeels langs de lijn A-X gericht
blijft. Duidelijk is dat hoe langer het deel A-X is in verhouding tot het deel X-S hoe beter het
anker in dat geval zal houden. Mogelijke rek in het deel X-R is hierbij ook van belang. Een
voorgerekte lijn lijkt me beter dan de dunne nylon lijn die ik gebruikt heb, hoewel het aantrekken
er ook wat rek uit haalt. In de praktijk zullen de verschillende lengtes van de lijnen
proefondervindelijk moeten worden vastgesteld en moeten worden afgestemd op de maten van
het schip en de helling van de bodem. Mocht het anker er bij aflandige wind toch uitgetrokken
worden dan is het schip nog altijd aan de wal bevestigd. Het kan dus nooit wegdrijven. Als het
daarna weer richting wal drijft zal het anker aan de vertikaal naar beneden hangende ankerlijn
zich weer kunnen ingraven en zo een stranding voorkomen.
Th. Alle Zoethout
IF Solvejg
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Boot en Wedstrijd
Wedstrijdzeilen – hoe gaat dat in zijn werk
In de vorige aflevering van de rubriek Wedstrijdzeilen – hoe gaat dat in zijn werk heb ik
uitgelegd hoe een wedstrijd georganiseerd wordt en welke wedstrijdseinen je allemaal op het
water tegen kan komen. In deze aflevering ga ik e.e.a. uitleggen over de voorrangsregels.

Voorrangsregels
Het eerste waar je naar moet kijken als een andere boot je pad kruist is of je over verschillende
boeg vaart. In dat geval geldt regel 10. Varen de twee boten over dezelfde boeg dan moet je
regel 11 of 12 toepassen. Een bijzondere situatie is wanneer twee boten op precies hetzelfde
moment overstag gaan. Dit soort situaties komt eigenlijk vooral voor bij het zeer fanatieke
wedstrijdzeilen, zoals matchracen. In dat geval is regel 13 van toepassing.

Over verschillende boeg
Regel 10: Dit is de klassieke bakboord-stuurboord regel. Als
twee boten over verschillende boeg liggen en elkaar
tegenkomen moet de boot die over stuurboord vaart vrij
blijven (lees uitwijken en niet te dicht in de buurt komen) van
de boot die over bakboord vaart.
Meestal is de situatie voor iedereen duidelijk wanneer twee
boten aan het opkruisen zijn.
Deze regel geldt echter ook wanneer een boot voor-de-winds
over bakboord vaart en een boot die aan-de-winds over
stuurboord vaart tegenkomt. Deze laatste situatie wordt
nogal eens als verwarrend ervaren, maar het is en blijft een
gewone BB-SB situatie.
A moet vrij blijven van B

Over dezelfde boeg
Als 2 boten over dezelfde boeg liggen zijn er twee mogelijkheden. De ene boot ligt vrij voor op
de andere boot. Om dit te bepalen moet je vanaf de spiegel van de voorste boot een loodrechte
lijn trekken. Als de neus van de achterliggende boot deze lijn niet doorsnijdt is er spraken van
vrij voor of vrij achter liggen. Als dit niet het geval is er sprake van overlap, oftewel de boten
liggen boord aan boord.
Regel 11: Wanneer er overlap bestaat moet de loefwaartse boot vrij blijven van de lijwaartse
boot. In het kort: loef wijkt voor lij.
Ook bij deze regel is het meestal heel duidelijk als twee
boten dezelfde kant opvaren en de ene boot de ander aan
loef voorbij loopt. In dat geval moet de boot aan loef
vrijblijven.
Verwarrender is het vaak wanneer een boot aan-de-wind
over stuurboord vaart en een boot tegenkomt die over
stuurboord voor-de-wind op hem afvaart. De boot die voorde-wind vaart is dan het loefwaarts jacht en moet dus vrij
blijven. Mijn eigen ezelsbruggetje hierbij is dat de boot die
scherper aan-de-wind vaart voorrang heeft. Als ik in een
wedstrijd voor-de-wind over stuurboord vaar let ik altijd heel
goed op, want je moet dan echt aan iedereen voorrang
verlenen!
A moet vrij blijven van B
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Regel 12: Wanneer er geen overlap bestaat dan moet een
boot die vrij achter ligt vrij blijven van een boot die vrij voor
ligt. In gewone taal wil dit zeggen dat je niet bij iemand achter
op de spiegel mag varen. Het is net als autorijden….

A moet vrij blijven van B

Tijdens overstag gaan
Regel 13: Nadat een boot verder is gedraaid dan in-de-wind moet hij vrij blijven van andere
boten totdat hij op een aan-de-windse koers ligt.
Deze regel geldt dus nog niet wanneer een boot in-de-wind aan het draaien is, maar pas vanaf
het moment dat de giek door het midden gaat. Bij het bepalen of de draaiende boot op een aande-windse koers ligt is het onbelangrijk of de zeilen volgevallen zijn. Voor verschillende typen
boten kan de aan-de-windse koers dus anders zijn, omdat een Draak nou eenmaal hoger aande-wind kan varen dan een platbodem.
Als twee boten tegelijkertijd overstag gaan en verder zijn gedraaid dan in-de-wind moet de boot
die aan bakboord ligt vrij blijven van de andere boot.

Voorkom een aanvaring!
Tenslotte wil ik afsluiten met in mijn ogen een van de belangrijkste regels, te weten:
Regel 14: Een boot moet een aanraking met een andere boot vermijden als dit redelijkerwijs
mogelijk is.
Dit betekent dat ook als je voorrang hebt je toch moet proberen om een aanvaring te
voorkomen. En dat is maar goed ook, want anders lopen onze mooie Marieholms onnodig
schade op!!!!
Dit was het voor deze aflevering. Vragen en commentaar zijn zeer welkom en kan je sturen naar
e-mail: evenement@marieholmvereniging.nl. In de volgende aflevering wil ik een aantal
voorrangsregels bij merktekens behandelen. Veel succes met het bestuderen van de regels!
Marleen Gaillard
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De laatste Rubriek
Agenda 2003
Datum
16 februari 2003

Evenement
Jaarvergadering NMV

Lokatie
Nader te bepalen

What’s in a name?
Ook jouw Marieholm heeft een naam. Waarom nu net die naam? Dat willen we graag weten!
Schrijf het ons, via post of e-mail, zodat we jou ook (her)kennen op het water!

Scudder
Het schip droeg deze naam op het moment dat ik de nieuwe eigenaar werd. Ofschoon ik beslist
niet bijgelovig ben schijnt het dat een naamsverandering van een schip onheil brengt. Volgens
de verkoper was het de originele naam en dus heb ik het zo gelaten. Over de betekenis kon hij
mij niet veel vertellen, hij meende dat het iets met wind te maken had.
Navraag bij een ‘echte’ Zweedse bracht mij niet verder, zij kende het woord niet.
Een Zweedse vertaalsite op internet kon er ook niets van bakken.
De Engelse taal bracht mij echter wel een stuk verder. ‘Scud’ schijnt zowaar uit het
Scandinavisch te komen en heeft twee betekenissen. De eerste is ‘to move or run swiftly
especially as if driven forward. De tweede is ‘to run before a gale’.
Ik hou het zelf maar op ‘snel voortbewogen door de wind’. Waar de laatste drie letters vandaan
komen weet ik niet, maar daar zal wel een dichterlijke vrijheid aan ten grondslag liggen. Met
bovenstaande uitleg vind ik het in ieder geval een prachtige naam en het schip doet zijn naam
vaak eer aan.
Maarten Slooves
Scudder

Solgry
In 2000 kochten wij onze Marieholm 26 bij ’t Kapiteinshuys te Heeg. ’t Kapiteinshuys had onze
Marieholm in Zweden gekocht van een particulier en het schip naar Nederland gebracht. Wij
vonden het wel passen om ons schip een Zweedse naam te geven, maar het ontbrak ons aan
kennis van de Zweedse taal. De importeur informeerde ons dat het schip in Zweden de naam
“Solgry” had gehad hetgeen zonsondergang zou betekenen. We waren niet enthousiast over
deze naam; het deed ons meer aan een bejaardenhuis (huize avondrood) denken dan aan een
rank Zweeds zeilbootje.
Toen we een Zweeds woordenboek erop nasloegen bleek het woord SOLGRY niet te bestaan.
Wel vonden we de woorden SOL (=zon) en GRY (=oud Zweeds voor krieken) terug en kwamen
tot de conclusie dat Solgry ochtendkrieken zou betekenen. Deze wetenschap en de prettige
klank van het woord deed ons besluiten om het schip definitief Solgry te dopen. Marjo heeft zelfs
een speciaal Solgry logo ontwikkeld met hierin een geel zonnetje en twee blauwe Marieholmemmetjes als golfjes.
Een jaar later ontmoetten wij op de Hiswa-te-water een Zweedse dame; en meteen grepen we
deze kans aan om te verifieren of zij “Solgry” kende……..… helaas nog noooooit van gehoord.
Ook andere Zweedstaligen die wij later ontmoetten hadden nog nooit van het woord Solgry
gehoord.
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Ook al is SOLGRY mischien geen echt Zweeds woord, wij zijn nog steeds tevreden over het
schip en haar naam; voor ons blijft Solgry Zweeds voor ochtendkrieken!
Marjo Broertjes & Richard Stijns
Marieholm 26 Solgry

Suan
“Wat is toch het verhaal achter die naam “SUAN” van jullie IFE?” Een mailtje van Marjo
Broertjes namens de redactie, die vroeg in september al vooruit plant aan deze najaarsNieuwsbrief. Ik beloof om de achtergronden uit de doeken te doen.
Loop door een jachthaven in het westen van het land (hoe westelijker hoe beter) en turf veel
voorkomende namen. Second Love, Second Honeymoon, Second Wife .... zou SUAN staan
voor Sue Ann, voor zaken die het daglicht niet kunnen verdragen? Wat trouwens (vooral in het
oosten van het land) ook goed scoort zijn namen als PANORAMA, JAMI of WIMA. Zouden de
schipper van de SUAN en zijn vrouw soms Suzan en André heten? Of zou die familie Classen
uit Limburg komen en niet weten hoe je “sjoon” moet schrijven? Want een schoonheid is het
zeker.
De verklaring is eenvoudiger. De SUAN heet geen SUAN maar SVAN. Kijk maar op de site van
de NMV, want de Svan was fotomodel in de test in de Waterkampioen van augustus 2000.
Verkeerd doorgekomen bij de oprichting van de Vereniging. En door ons niet opgemerkt en
daarom nooit veranderd.
En dan wordt het verklaren van de naam opeens veel eenvoudiger. Na vele jaren op het
IJsselmeer in een grote, praktische, “dikke” Jeanneau wilden we een handzamer, maar vooral
ook echt mooi gelijnd schip en een goede zeiler. De Finse SWAN was ons om haar schoonheid
al vaak opgevallen maar een beetje te (be)groot(elijk). Zoekend op het internet in
Skandinavische kringen surften we tegen de Marieholm aan. Toen bleek dat we het veel te ver
weg zochten, want vlak om de hoek op de Loosdrechtse plassen had opeens Doornbos de
gezochte “wit met witte” IFE voor ons. De naam voor onze uit Zweden geïmporteerde, inmiddels
22-jarige schoonheid was toen snel geboren: SVAN is Zweeds voor Zwaan.
Een goede winterberging gewenst,
Bas Classen
IF-E “Svan”
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Van de redactie
Als je dit leest, heb je waarschijnlijk inmiddels het grootste deel van de Nieuwsbrief al gelezen.
We hopen dat je er van genoten hebt!
Alle leden die ons heben voorzien van kopij – en dat zijn er veel! – bedanken wij bij deze
hartelijk.
Het zal je opgevallen zijn dat de rubriek Boot en Vraag & Aanbod is verdwenen. Dat willen we
graag toelichten. Onze verenigingswebsite is een groot succes en daarmee een zeer effectief
communicatiemiddel. Daarom is het goed om je af te vragen wat een Nieuwsbrief daar nog aan
kan toevoegen. Wij denken dat dit kan door juist artikelen te plaatsen die je liever rustig op de
bank leest in plaats van achter de computer, en in de Nieuwsbrief informatie op te nemen die
leuk is om te bewaren. Om deze reden hebben wij de rubriek ‘Vraag en Aanbod’ uit de
nieuwsbrief geschrapt, dit gaat namelijk om korte termijn informatie en dat werkt veel effectiever
via het internet.
De naam Nieuwsbrief dekt de lading dus ook eigenlijk niet meer… Wie heeft een goed idee?
De volgende Nieuwsbrief zal in april verschijnen. Wij wensen je veel sterkte met het
overwinteren en klussen in het voorjaar!
Zoals altijd zijn suggesties, vragen en kopij welkom op: redactie@marieholmvereniging.nl
Marjo Broertjes
Manja Thiry
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