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Van de voorzitter 
 
Beste leden, 
 
Voor de NMV is het derde seizoen alweer ruimschoots begonnen. 
Gelukkig is de tijd  aangebroken om de Nederlandse wateren weer eens op te sieren met onze 
prachtige mooie Marieholms. Ook op onze evenementen kijk je je ogen uit: zoveel moois. Op het 
water kruisen de schepen fier langs elkaar. Eenmaal afgemeerd, soms wel vijf rijen dik, kun je de 
schoonheid van onze snelle ranke schepen nog eens rustig en uitgebreid  bewonderen. 
 
Natuurlijk organiseren wij ook dit seizoen  weer een aantal van die mooie evenementen. 
Het voorjaarsevenement organiseren wij op de Loosdrechtse plassen. In de zomer gaan we naar 
het IJsselmeer, naar Lemmer dit keer. Het najaarsevenement vindt plaats op de Kagerplassen. 
Leden uit de betrokken regio’s nodigen wij van harte uit om deel te  nemen aan de organisatie van 
een van deze evenementen. Op de agenda staan ook nog een aantal evenementen die niet door de 
NMV worden georganiseerd; deelname hieraan willen wij wel graag stimuleren. Wij rekenen weer 
op een aantal geslaagde NMV-bijeenkomsten dit seizoen en verheugen ons dan ook bijzonder op 
het gezellig samenzijn. 
 
Afgelopen februari waren wij in Loosdrecht bijeen voor alweer de vijfde algemene leden 
vergadering. De opkomst was goed, de inbreng nog beter. Met een behoorlijke agenda en een 
aantal gewichtige onderwerpen werd het een pittige vergadering. 
Ondanks de nauwkeurigheid waarmee wij het financieel verslag en de concepttekst voor het 
huishoudelijk reglement hadden samengesteld, wisten onze alerte NMV-leden  
nog een aantal puntjes op de i te zetten. Prima zo’n ALV, daar doen we het allemaal  voor. Volgens 
het rooster van het huishoudelijk reglement was het noodzakelijk dat zowel de secretaris als de 
voorzitter zouden aftreden. Wij zijn beiden herkozen en wederom zullen wij ons best doen om 
samen met jullie de NMV in gunstig vaarwater te houden. 
 
Onze webmaster Sytze Boonstra beëindigt helaas zijn activiteiten voor de vereniging. 
Het zal niet makkelijk zijn om voor dit masterbrain een vervanger te vinden. Sytze, heel erg bedankt 
voor de enorme bijdrage die je hebt geleverd. 
Marc Fluttert en Jeroen van der Eng zullen zich samen met Nico Bijvoet in de  
problematiek rond de collectieve inkoop verdiepen om dit niet onbelangrijke aspect van de 
vereniging op nieuwe leest te schoeien. 
 
Samen met het Clubblad hebben jullie ook de verenigingsvlag en sticker ontvangen! 
Het is de bedoeling dat we de sticker goed zichtbaar aan de voorzijde van de mast plaatsen. 
Gaarne net boven of net onder de huik: onbemand en afgemeerd in de thuishaven moeten derden 
direct kunnen zien dat de bemanning van dit schip lid is van de NMV. Hiermee voorkomen we dat 
er overbodig wordt geflyerd.  
 
De verenigingsvlag  van de NMV mag aan bakboordzijde onder de zaling of in het want waaien 
(wanneer het schip onbemand in de thuishaven ligt, moet de vlag gestreken zijn) zie Wateralmanak 
deel 1. 
  
De NMV is ondanks het succes van de afgelopen seizoenen nog steeds een vereniging in 
oprichting. Omdat er nog steeds groei in onze organisatie zit, zouden wij nog wel wat hulp kunnen 
gebruiken. Lijkt het je leuk om een aandeel te leveren aan de NMV en aan de vooruitgang ervan, 
laat ons dat dan weten. 
Ook zien we natuurlijk weer graag jullie foto’s, spannende verhalen en reisverslagen te gemoet. 
Veel leesplezier met deze nieuwe editie van ons verenigingsblad. 
Wij hopen jullie - met of zonder boot - weer in grote getale op onze evenementen te kunnen 
begroeten. 
 
Frank Jurgens, voorzitter   
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Boot en Vereniging 

Notulen van de 5e Algemene Ledenvergadering 

dd zondag 16 februari 2003 bij Zeilcentrum Oud-Loosdrecht te Loosdrecht 
notulist: Frank van Krimpen 
 
De opkomst volgens de presentielijst, inclusief het bestuur, bestaat uit 25 personen waarmee 18 
geregistreerde leden worden gerepresenteerd. In bijlage A is de lijst met aanwezigen opgenomen. 
 

1. Opening door de voorzitter 
Opening door de voorzitter, vaststelling van de agenda 5

e
 ALV 

 
Onze voorzitter Frank Jurgens (FJ) opent de vergadering door met een D-sluiting op tafel te tikken 
en beklaagt zich over het feit dat hij geen voorzittershamer tot zijn beschikking heeft. 
FJ kan wederom vaststellen dat het de vereniging goed gaat en hij benadrukt dat dit aan de 
inspanningen van vele leden te danken is. De commissies zijn gezond en leveren goed werk, FJ 
noemt een aantal bij name: 

• Het clubblad: Marjo Broertjes en Manja Thiry 

• De Webmasters: Richard Stijns en Sytze Boonstra 

• De technische commissie: Ferdinand Postma en Fred Wisman 

• Wedstrijd commissie / handicapberekeningen: Henri Rots 

• Paul Brandt, Nico Bijvoet en Marleen Gaillard als het algemeen bestuur (waarschijnlijk uit 
bescheidenheid laat de voorzitter zichzelf uit dit rijtje weg). 

 
Aan agendapunt 8, commissies, wordt verslag van de redactie toegevoegd waarmee de agenda 
wordt goedgekeurd. 
FJ wenst iedereen een nuttige vergadering en een prettig samenzijn. 
 

2. Verslag voorgaande ALV 
Afgelopen jaar zijn er totaal 4 ALV’s belegd i.v.m. statutenwijzigingen. Doel van dit agendapunt is 
deze notulen goed te keuren en daarmee de ALV’s af te sluiten 
 
De secretaris Paul Brandt (PB) neemt het woord. 
Het doel van de vele ALV’s vorig jaar was de notariële bekrachtiging van de statuten; helaas waren 
daar vanwege procedurefouten meer nodig dan gewenst. De notulen van deze ALV’s moeten nog 
worden goedgekeurd en PB legt dit voor aan de vergadering. 
Er zijn geen opmerkingen, vragen noch bezwaren, dus worden de notulen van de 2

e
  t/m de 4

e
 ALV 

en de extra ALV goedgekeurd en ze worden vervolgens door het bestuur ondertekend. 
 

3. Goedkeuring huishoudelijk reglement 
De grondbeginselen van de vereniging zijn vastgelegd in de statuten, die notarieel bekrachtigd zijn 
en daarmee niet eenvoudig te wijzigen. Het huishoudelijk reglement geeft de aanvullende richtlijnen 
weer waar wij ons als vereniging aan willen houden. Deze vereisen goedkeuring van de ALV 
alvorens te kunnen worden ingevoerd. 
 
PB legt het verschil uit tussen de statuten en het huishoudelijk reglement (HR). Wijzigingen in de 
statuten vereisen een notariële bekrachtiging alvorens te kunnen worden doorgevoerd. Mutaties in 
het HR vereisen ‘slechts’ goedkeuring van de ALV. Daarom zijn details uit de statuten en zaken 
waarvan kan worden aangenomen dat deze aan veranderingen onderhevig zijn, opgenomen in het 
HR. Het HR is samen met de agenda van deze ALV aan alle leden uitgereikt. 
 
Het HR wordt per punt door PB toegelicht en PB vraagt per punt goedkeuring aan de vergadering.  
Toelichting is gevraagd en gegeven op de volgende punten: 

• HR, artikel 2: de definitie van jeugd- en bijzondere leden staat in de statuten onder artikel 5. 

• HR, artikel 3: PB wijst op de datum van 1 april waarop de contributie voldaan moet zijn 
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• HR, artikel 4: PB legt uit dat het doel van dit artikel is: ‘de waarborging van de continuïteit van 
het bestuur’. 

• HR, artikel 5: de kascommissie is apart benoemd in het HR, artikel 7. 

• HR, artikel 7: toevoegen nieuw lid, luidende “Komt de commissie tot de conclusie dat het 
jaarverslag correct is, dan wordt deze conclusie schriftelijk vastgelegd en aan het jaarverslag 
toegevoegd”. 

• HR, artikel 8: Een lid wijst erop dat (sommige) verzekeringen schade als gevolg van 
wedstrijdzeilen niet dekken. Het bestuur benadrukt dat elk lid dit zelf bij zijn/haar verzekeraar 
controleert. 

 
Behoudens twee typefoutjes (art. 2.3: ‘doch’ i.p.v. ‘docht’ en art. 4.3: ‘cyclus’ i.p.v. ‘cycus’) wordt het 
HR door de ALV geaccordeerd. 
 

4. Secretarieel verslag over 2002 
PB doet verslag over het verenigingsjaar 2002. 
Er zijn geen te noemen ‘officiële’ ingekomen stukken. 
Het ledenbestand: 

• aantal leden per 16-03-2003: 75 

• verdeling per boottype IF / M26(1) is ongeveer gelijk 

• verder 1 x een M32 en 1 x een M33 

• er is een nog lijst van ‘potentiële’ leden, bestaande uit eerder aangeschreven maar niet 
beantwoord personen en een ledenlijst van een eerdere Nederlandse IF vereniging uit 1979. 

Er zijn contacten met zusterverenigingen in Zweden, Denemarken, Duitsland en Engeland. Deze 
contacten liggen voornamelijk op het vlak van informatie-uitwisseling.  
 

5. Financieel verslag over 2002 
Incl. verslag kascontrolecommissie en instelling kascontrolecommissie 2003. Doel van dit 
agendapunt is de Vergadering, geadviseerd door de kascontrolecommissie, goedkeuring te laten 
hechten aan het financiële jaarverslag en daarmee het boekjaar 2002 af te sluiten. 
 
Onze penningmeeste Nico Bijvoet (NB) neemt het woord en hij begint met een toelichting op de 
balans: 

• Er is een vrij fors batig saldo 

• Een belangrijk doel in de eerste verenigingsjaren was de bekostiging van ‘de gang naar de 
notaris’. Dit doel is bereikt. 

• De reserveringen (spaarpotjes) zijn niet aangewend, toelichting: 
Voorziening op de mallen was uitgesteld omdat er nog geen ‘spelregels’ zijn. 
Voorziening op de wimpels was uitgesteld omdat nog geen keuze was gemaakt tussen 
zelfmaak of professioneel aangeleverd (en de hiervoor benodigde kosten). 

• Het debiteuren bedrag van € 112,50 is inmiddels voldaan maar staat op de balans omdat het 
per 31-12-2002 nog open stond. 

• Er is een typefoutje ingeslopen: het kopje boven de 3
e
 kolom moet zijn: ‘prognose 31-12-2002’. 

NB vraagt de Vergadering of er op- en of aanmerkingen zijn, welke er niet zijn, en geeft het woord 
aan de kascommissie. 
De kascommissie adviseert de Vergadering de jaarstukken goed te keuren

1
. Waarna de 

Vergadering akkoord gaat met het financieel verslag van het afgelopen jaar. De kascommissie 
wordt vervolgens bedankt voor hun inzet. 
 
Ter afsluiting vraagt NB nog om de samenstelling van de KC voor het komende financiële jaar. De 
KC wordt als volgt samengesteld: 
Aftredend: Marc Fluttert 
Nieuw:  Marjo Broertjes 
Blijvend: Petra Boonstra 

                                                           
1
 Er komt een vraag uit de Vergadering of de kascommissie ergens voor moet tekenen. NB zoekt e.e.a. na en vindt in de 

statuten hierover dat het bestuur de goedgekeurde stukken moet ondertekenen. NB formaliseert het besluit van de KC 

vervolgens als ‘de kascommissie heeft het advies mondeling uitgebracht, hetgeen nu schriftelijk wordt vastgelegd’. Naar 

aanleiding hiervan stelt het bestuur voor het HR artikel 7.2. aan te vullen met een zin met een strekking dat ‘de KC een 

schriftelijk verslag oplevert’, zie agendapunt 3. 
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Reserve: Familie Koolhaas 
 

De voorzitter last een pauze in en om 16:10 wordt de vergadering hervat. 
 

6. Bestuursverkiezing 
Volgens het rooster als vermeld in het HR zijn aftredend de voorzitter, Frank Jurgens en de 
secretaris, Paul Brandt. Beiden stellen zich herkiesbaar 
 
E.e.a. wordt uitgelegd door FJ en PB. Voorkomen moet worden dat op een gegeven moment het 
zittende bestuur volgens de reglementen in zijn geheel moet aftreden, waardoor te weinig 
bestuurservaring achterblijft. Daarom is het bestuur er alert op dat er ‘roulerend’ per functie wordt 
af- en aangetreden, waartoe een bestuursroulatierooster is opgesteld (zie HR). Volgens dit rooster 
zijn FJ en PB nu aftredend, waarna wordt overgegaan tot de bestuursverkiezing.  
 
Frank Jurgens en Paul Brandt stellen zich herkiesbaar. Volgens de formele regels treden ze eerst 
af. Marleen Gaillard neemt tijdelijk het voorzitterschap over en vraagt of de vergadering kan 
instemmen met het opnieuw aantreden van FJ en PB, waarop de vergadering haar algemene 
instemming uitspreekt. 
 

7. Vaststelling begroting en contributie 2003 
De penningmeester zal de financiële plannen voor het komende jaar presenteren zodat de leden 
inspraak in het financieel beleid krijgen. 
 
NB geeft een toelichting op de begroting voor 2003. De begroting is opgesteld uitgaande van een 
handhaving van het contributiebedrag op € 25,-. Voor het clubblad wordt € 4,50 per lid begroot en 
een extra som voor extra exemplaren t.b.v. promotie. 
Nieuwe posten zijn: 

• Wimpels en stickers. 
Na een poging in 2002 om op een low budget manier wimpels te maken, komen er nu 200 
echte wimpels en 400 stickers. Dit ter bevordering van de herkenbaarheid van leden (en niet-
leden!). 

• Hulpmiddelen evenementen. 
Dit betreft beter zichtbare boeien (hoogte 1.60 meter) en een stagspanningsmeter. Met dit 
laatste kan, gezien de interesse hiervoor op voorgaande evenementen, iedereen (vermits deze 
de Marieholm bij zich heeft) op elk evenement de stagspanning controleren. 

Vragen uit de vergadering: 

• Toelichting wordt gevraagd op: ‘Toevoeging aan voorziening mallen’. 
NB legt uit dat de TC deze voorziening komend jaar ook wil aanwenden, en dat dit nu na 
goedkeuring van de spelregels hiervoor nu ook kan. Ook de overige voorzieningen zullen 
komend jaar worden benut. Mutaties op de voorzieningen zullen via de baten/lasten rekening 
worden geboekt t.b.v. een betere zichtbaarheid. 

• De € 112,50 te incasseren contributies. 
NB geeft aan dat de begroting een weergave is per 31-12-2002, de contributies zijn inmiddels 
voldaan. 

De begroting wordt aangenomen en de contributie blijft gehandhaafd op € 25,-. 
 

8. Commissies: Verslagen over 2002 en plannen komend jaar 

8.1 Technische Cie. 
De technische commissie bestaat uit twee leden: Fred Wisman en Ferdinand Postma. Door hun 
afwezigheid geeft Nico Bijvoet een toelichting op de spelregels voor o.a. de uitleen van mallen. 
Op de 1

e
 ALV is al om spelregels gevraagd, onder andere i.v.m. het mallenproject. Nico Bijvoet 

heeft een concept hiervoor geschreven, welke is toegevoegd aan de agenda. 
Nico wijst nog eens extra op punt 4, de vrijwaring. 
Er is nu een mal voor raamrubbers bij een fabrikant in Zeewolde, welke overigens nu nog eigendom 
is van Sytze Boonstra. Er is gebleken dat er meerdere raamprofielen voorkomen, dus het is 
oppassen met het gebruik van deze mal. 
De spelregels worden door de ALV goedgekeurd. 
 
8.2 Evenementen Cie. 
Marleen Gaillard neemt het woord en doet verslag over het jaar 2002 (zie Bijlage B). 
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Doel was om minstens drie ‘natte’ evenementen te organiseren. Er zijn drie evenementen geweest, 
verspreid over het seizoen en de regio’s. 
Voorjaar: Friesland, Koudum, 14 deelnemers (!). Wedstrijden en een toertocht. 
Zomer: IJsselmeer, Uitdam, 14 deelnemers. Korte wedstrijdjes en een lange wedstrijd. 
Najaar: Zuid West Nederland, Willemstad. Weinig boten en weinig wind. Wel zeer geslaagd. 
 
In  2002 is, om tot een eerlijker uitslag van de wedstrijden te komen, gebruik gemaakt van een 
handicap berekening met bijbehorende tijdsregistratie. 
 
Voorstel / planning voor 2003: 
- Marleen deelt aan alle aanwezigen een uitgewerkt voorstel uit voor de NMV natte 

evenementen: 

• Voorjaar: Loosdrecht 

• Zomer: IJsselmeer (niet Uitdam maar Lemmer) 

• Najaar: Kaag. 
- Overige (!) evenementen. Dat staat dit jaar voor het eerst op de planning. Als voorbeelden 

worden genoemd een lezing of een reisverslag. Ook een activiteit van de eigen 
watersportvereniging toegankelijk maken voor NMV leden, kan je als een ‘NMV evenement’ 
bestempelen (Richard Stijns noemt de cursus Theoretische Kustnavigatie bij WV Schiphol als 
voorbeeld). 

- Marleen doet een oproep aan de vergadering hier eens creatief over na te denken. Cor en 
Ineke Sikkens gaan de mogelijkheden voor ‘droge evenementen’ onderzoeken. 

 
Spreiding van de evenementen: op een vraag van een lid geeft Marleen aan er naar te streven in 
2004 het voorjaarsevenement in Zeeland te houden. 
 
8.3 Collectiviteiten Cie. 
Kees Jan Koppenaal heeft laten weten zich niet meer voor deze commissie in te kunnen zetten. Er 
is dus een vacature voor deze commissie. Marc Fluttert stelt zich beschikbaar met de kanttekening 
dat hij de komende zes maanden weinig tijd heeft. 
Jeroen van der Eng vraagt wat een functie in deze commissie precies inhoudt, of de richtlijnen en 
werkwijze hiervan al vast liggen. Het antwoord is dat dit in zo’n jonge vereniging juist niet het geval 
is, het is juist erg ‘maakbaar’. Jeroen houdt zijn eventuele toetreding tot deze commissie in 
overweging. 
 
8.4 Website 
Er zijn twee leden in deze commissie actief, te weten Richard Stijns en Sytze Boonstra. Sytze houdt 
zich bezig met de techniek en Richard met de content. 
Sytze heeft te weinig tijd beschikbaar om het technisch webbeheer te continueren. Hiervoor is dus 
in feite een vacature. Het voorstel is om deze vacature eerst op de website te publiceren. Richard 
doet een oproep aan de vergadering om elke ‘te publiceren’ informatie aan hem door te geven. 
 
a. Verslag over 2002 
- Er zijn ongeveer 80 bezoeken per dag. 
- Het Forum wordt intensief gebruikt. 
- Nieuw in 2002: formulierafhandeling. Bijvoorbeeld de aanmelding voor een evenement kan via 

de website worden afgehandeld. 
- De ‘Kennisbank’ groeit, zij het niet zo hard. Nico Bijvoet vult aan dat dit meer gestalte gaat 

krijgen wanneer de TC meer tijd heeft om hierin te steken. 
 
b. Plannen 2003 
- het publiceren van de wedstrijduitslagen (een eerste opzet is al gedaan via de beschikbaarheid 

van een Excel sheet met de 2002 uitslagen). 
- Informatie van de collectiviteiten cie. (prijslijsten, plannen etc.). 
- Er is behoefte aan een afgeschermd gebied, uitsluitend toegankelijk voor leden. Dit is nog niet 

gerealiseerd. Dit kan gebruikt worden voor: 

• Onderhouden door de leden van de eigen lidmaatschapsgegevens. 

• bestuurstaken (gedeelde database, bijv. ledenadministratie gecombineerd met de 
contributieadministratie). 

• Informatie exclusief voor leden, bijvoorbeeld de kennisbank en het archief van de 
nieuwsbrief. 
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Er is een vraag m.b.t. de aanmelding van een nieuw lid: De elektronische aanvraag via de website 
ontbeert de handtekening van de aanvrager zoals voorheen wel beschikbaar was via de papieren 
aanvraag. Is dit juridisch correct? Hierop antwoordt het bestuur dat dit slechts een aanvraag betreft 
en er voldoende flexibiliteit aanwezig is om problemen die zich op dit vlak zouden voordoen, op te 
lossen. 
 
8.5 Redactie nieuwsbrief 
Marjo Broertjes doet verslag over 2002. 
Er is tweemaal een clubblad uitgekomen, waarvan de tweede in nauwe samenwerking met het 
nieuwe redactielid Manja Thiry tot stand is gekomen. 
 
Marjo gaat in op de mogelijke overlap met en verschillen tussen de nieuwsbrief en de website, 
waarbij ze aangeeft dat de nieuwsbrief, in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, geen 
zaken met hoge actualiteitswaarde bevat maar meer is voor het ‘leeswerk’ op de bank. Per post 
thuisgestuurd staan hierin dus technische verhalen en reisverslagen en dergelijke. Dat is ook de 
reden dat de rubriek ‘vraag & aanbod’ verwijderd is uit de nieuwsbrief. Actualiteiten, zoals dus 
‘vraag & aanbod’ en last-minute informatie over evenementen, komen veel meer tot zijn recht op de 
website.  
Zoals gezegd dekt de naam ‘Nieuwsbrief’ de lading niet en de leden worden verzocht suggesties te 
doen voor een betere naam. Totdat er een nieuwe naam is, zal de werknaam ‘clubblad’ worden 
gehanteerd.  
 
Voor 2003 is gepland om weer tweemaal een clubblad uit te brengen. Marjo roept op tot het leveren 
van feedback en redactioneel materiaal: het is weliswaar een clubblad voor, maar zeker ook door 
leden! 
 
Paul Brandt vult aan dat de verzending van het clubblad wordt aangegrepen om andere 
(bestuurlijke) stukken aan de leden toe te zenden, zoals statuten, HR, ledenlijst, wimpels en 
stickers. 
 

9. WVTTK (wat verder ter tafel komt): 
Hier is geen gebruik van gemaakt. 
 

10. Rondvraag: 
- Een aanwezige vraagt naar informatie over schaalmodellen van de IF / M26. Het bestuur heeft 

hierover geen informatie. De voorzitter laat wel weten dat hij liever met het 1:1 model bezig is. 
Er wordt aangevuld dat er wel halfmodellen worden aangeboden op internet. 

- Een aanwezige vraagt naar de mogelijkheid van een ‘automatisch’ en 1-jarig gesubsidieerd 
lidmaatschap van de NMV bij aankoop van een Marieholm bij de bekende handelaren. 
De voorzitter laat weten dat hiervoor in het verleden pogingen zijn ondernomen, maar dat daar 
van de kant van de handelaren weinig animo voor is. Wel wordt middels documentatie de NMV 
op diverse commerciële locaties onder de aandacht gebracht. 

 

11. Sluiting 

Om 17:45 sluit Frank Jurgens de vergadering. Hij geeft nog een korte samenvatting van hetgeen is 
besloten, zoals goedkeuring van het HR, herverkiezing van bestuursleden, commissieactiviteiten en 
contributie. Hij dankt iedereen voor zijn of haar komst, spreekt zijn blijdschap uit over de grote 
opkomst en wenst iedereen een prettige voortzetting (gezamenlijke maaltijd) of goede thuisreis. 
 
 
 
 
 

BIJLAGE A – Deelnemers ALV 16-02-2003 
 
Bijvoet, Nico Klootwijk-Keijzer, Perry & Henriette 
Blussé, Dolph Koning-Zijlstra, Hinse & Francis 
Boonstra, Sytze & Petra Koolhaas, Jaap 
Borggreve, Dries Krimpen, Frank van 
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Brandt, Paul Reijs, Arjen 
Brombacher, Bernard Rots, Henri 
Eng-Michiels, Jeroen van der & Helma Sikkens-Prinsen, Cor & Ineke 
Fluttert-Gaillard, Marc & Marleen Stijns-Broertjes, Richard & Marjo 
Jurgens, Frank Versteegt, Coen 
  

 
Foto: Ger Paternotte 
 

Bijlage B – Jaarverslag 2002 - Evenementencommissie 
 
Het doel van de evenementencommissie was om in 2002 drie natte evenementen te organiseren. 
Tijdens deze weekenden werden er enkele wedstrijden en een toertocht gevaren worden, maar er 
was ook ruimte voor uitwisseling van kennis over de boten. 
 
Ter voorbereiding op de wedstrijden werd er op 6 mei 2002 een bijeenkomst gehouden met de 
commissaris wedstrijdzeilen Henri Rots, een ervaren wedstrijd/Marieholmzeiler Frank van Krimpen 
en bestuurslid evenementen Marleen Gaillard. Tijdens deze vergadering werd besproken hoe de 
wedstrijden in 2002 eruit zouden moeten zien. Aangezien er weinig boten gemeten zijn werd 
besloten om de SW factoren te gaan gebruiken en de start en finishtijden te noteren en deze na de 
wedstrijden aan de hand van de einduitslagen te evalueren en indien nodig voor het volgend 
evenement bij te stellen. 
 
Het voorjaarsevenement in Friesland werd gehouden op 1 en 2 juni bij de Kuilart aan het 
Heegermeer in Friesland. In totaal deden 14 boten mee aan de korte baanwedstrijden en de 
toertocht. Tijdens dit weekend hadden we dankzij Jan Eisma een professioneel wedstrijdcomité tot 
onze beschikking.  
Het zomerevenement vond op 17 en 18 augustus plaats in Uitdam. Aan dit evenement deden 14 
boten mee en de korte en langebaan wedstrijden werden door de leden  van de NMV zelf geregeld. 
De langebaan wedstrijd werd gestart met een gate-start. 
Het najaarsweekend was dit jaar op 28 en 29 september in Willemstad. Vijf boten waren tijdens dit 
weekend aanwezig en deden mee aan de korte baanwedstrijden op zaterdag, waarbij verder met 
de gate-start werd geëxperimenteerd. De toertocht op zondag ging wegens gebrek aan wind niet 
door. 
 
Marleen Gaillard 
Bestuurslid evenementen 
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www.marieholmvereniging.nl  

 
Zoals jullie wellicht gezien hebben heeft onze website een metamorphose ondergaan; met steun 
van grafische ontwerpers Maarten Slooves en Joshua hebben we de homepage geheel vernieuwd. 
Maarten ontwierp eerder al ons logo. 
Daarnaast hebben we onlangs onder andere toegevoegd: 

- Screensavers met prachtige foto’s van de NMV evenementen;  
- De statuten en het huishoudelijk regelement (met dank aan Paul Brandt); 
- Een overzicht van de verschillende types Marieholm (in de kennisbank). 

 
Uiteraard zijn ook de andere pagina’s in beweging. Op de evenementenpagina is te zien welke 
evenementen we dit jaar verwachten. Daarnaast wordt een aantal (niet NMV) evenementen 
aanbevolen. Op de wedstrijdpagina worden de uitslagen van de wedstrijden gepubliceerd en vind je 
adviezen over het wedstrijdzeilen. Op het forum wordt met name in de sectie techniek druk 
gecorrespondeerd wat weer leidt tot uitbreidingen van de kennisbank. Kortom, de website wordt 
continue voorzien van nieuwe informatie. 
 
Daardoor wordt de website nog steeds druk bezocht. Met gemiddeld 100 bezoekers per dag 
hebben we over interesse niet te klagen. De NMV voorziet duidelijk in een behoefte. 
 
Sytze Boonstra heeft aangegeven onvoldoende tijd beschikbaar te hebben voor zijn functie als 
webmaster. Inmiddels hebben we Anthony de Bont bereid gevonden om zijn werkzaamheden over 
te nemen. Anthony (nog maar pas lid!) zal zich met name gaan bezighouden met de technische 
aspecten van het webbeheer. 
 
Richard Stijns, redactie website  
 
 

Sticker op de mast plakken: Tip! 

 
De fraaie NMV sticker moet natuurlijk mooi recht op de mast worden geplakt! Dat gaat heel goed 
met deze tip. 
 
Bepaal de plek waar je sticker wilt plaatsen (ergens net onder of boven de huik aan de voorzijde 
van de mast) en maak deze goed schoon en vetvrij.  
Om de sticker mooi recht op de mast te krijgen is het handig  hem eerst met twee stukjes 
huishoudplakband op de gewenste plek te plakken. Doe de plakbandjes in het midden van de 
sticker, aan de onder en bovenkant. Controleer goed of de sticker haaks op de mast staat. 
Verwijder dan eerst de kortste rugzijde van de sticker en plak deze kant voorzichtig vast, van 
binnen naar buiten. Daarna kun je de steunplakbandjes verwijderen, de sticker zit immers al vast. 
Nu het grote deel van de rugzijde verwijderen en dan ook deze kant van de sticker voorzichtig vast 
plakken, wederom van binnen naar buiten. Tot slot nog even met een doekje goed aanwrijven. 
Mocht er onverhoopt toch nog een luchtbelletje onder zitten: doorprikken met een speld en alsnog 
mooi glad aanwrijven. 
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Boot en Verhaal 
 

(Er)Varen op de Waddenzee 

 
Ons voormalig lid Ger Paternotte trof op de website het artikel van Hinse Koning over zijn tocht op 
de Waddenzee aan. Ger is ‘voormalig lid’ ,omdat hij geen Marieholm meer heeft. Hij draagt de 
Marieholmzeilers wel nog steeds een warm hart toe. Als ervaren Wadvaarder heeft hij een 
aanvulling geschreven speciaal voor beginnende wadvaarders.  
 
Ervaren als hij is heeft Hinse ervoor gekozen om binnendoor naar Schiermonnikoog te varen. Dat is 
niet de makkelijkste route over het Wad. Voor wie rustig wil beginnen is  Kornwerderzand – 
Harlingen zeer geschikt. Ook bij springtij laagwater kun je dit varen, als de stroom de verkeerde 
kant op staat heb je maximaal 1,75 knoop tegen. Het waddengenot is op dit traject al goed te 
proeven: het ruikt anders, het water bruist echt en de Noorder Haven in Harlingen is door het getij 
met zijn historische panden een nautisch unicum in Nederland. Het beste kun je vanaf laag water 
tot 4 uur na laagwater bij Kornwerd vertrekken. 

Een mooie volgende stap is Terschelling. Vertrek niet te vroeg uit Harlingen; 1,5 tot twee uur na 
hoogwater Harlingen tussen de pieren vertrekken. De bedoeling is uiteraard om te zeilen, niet om te 
motoren! Het stuk kent nogal een bochtig verloop en zal daardoor bijna altijd een kruisrak kennen. 
Is het geheel bezeild kun je nog later vertrekken, zitten er meerdere  
kruisrakken in vertrek dan eerder. Bij de juiste tijdsplanning ontmoet u de kentering bij laag water 
tussen de banken vlak bij Terschelling en voelt u de eerste vloedstroom nog net op het Schuitegat. 
Te vroeg weg betekend een waanzinnige stroom tegen op de Meep en in het Schuitegat. 
Volgende tochten zijn in oplopende moeilijkheidsgraad: Texel-Oudeschild, Vlieland en Ameland. Tot 
slot het ultieme waddengevoel: Schiermonnikoog. (De Cocksdorp en Noordpolderzijl vallen droog 
en dus af voor kieljachten.) Voor meer info zie www.wadvaarders.nl of het boekje Vaarwijzer voor 
de Waddenzee.  
 
Nog iets over het gereken, het is net als met geld: reken je niet rijk! 
Het belangrijkste argument tegen de 1/12

e
 regel is dat geen enkele plek op de wadden een 

gelijkmatig verloop kent. Bijvoorbeeld Harlingen; het water komt in net geen 5 uur en heeft over de 
7 uur nodig om weg te komen (een getij duurt overigens 12 uur en 24 minuten gemiddeld). De 
getijkromme is dus scheef. Op de site van de wadvaarders is een Excel bestand te downloaden die 
voor veel plekken een actuele scheve kromme tekent. Deze kromme moet u dan nog aanpassen 
op de wind. Een oostenwind doet het wad leeglopen, een westenwind vice versa. Hoe harder en 
hoe langer, hoe sterker het effect. Deze op- en afwaaiïng wordt overigens netjes over de marifoon 
gemeld  door de vuurtorenwachters. 
Het gaat wat ver om hier formules te geven, en hoe je die omzet in Excel of in basic voor de Ti-83 
van Texas Instruments. Heb je een laptop voor aan boord of een zoon/dochter met zo’n 
rekenmachine: de programma’s zijn van mijn site te downloaden inclusief een uitgebreide 

Veiligheid 

Let goed op: wees duidelijk voor de beroepsvaart, geef ruimte en kijk regelmatig achterom of de Koegelwieck eraan 

komt. De blauwe cijfers in de kaart zijn marifoonnummers, elke beroeps moet zich af- en aanmelden op deze route bij 

de Brandaris, hier kunt u ook info opvragen (kan 2). Als u geen marifoon heeft kan dit ook op het volgende nummer van 

de Brandaris 0562442341. Heeft u de reddingmaatschappij nodig bel dan niet met de Brandaris maar rechtstreeks met 

het centrale Alarmnummer van de KNRM: 0900 0111. Deze laatste schakelt u dan door naar het juiste station. 

Vuurpijlen alleen gebruiken als er geen andere communicatie middelen meer zijn, men weet dan niet wat er aan de 

hand is en zal mogelijk onnodig veel boten en heli’s op pad sturen. Niet dat het gevaarlijk is op het wad, maar een 

ongelukje zit in een klein hoekje. Vooral overboord vallen in stromend koud water is veel problematischer als op het 

IJsselmeer. 
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gebruiksaanwijzing. Voor mensen zonder kennissen met een Ti-83 staat er een virtuele Ti-83 op 
mijn site waarop het genoemde programma al is geïnstalleerd. (http://home.hccnet.nl/g.paternotte, 
dus zonder ‘www’). 
 
Tot slot een heel bijzonder tochtje: ga binnen door van Terschelling naar Ameland met een heel 
zacht briesje. Je passeert dan een natuurgebied rond hoog water, laat de boot hier op het fokje 
doorheen dobberen (geen motor starten), de zeehondjes zullen met een beetje mazzel rond de 
boot zwemmen! 
 
Ger Paternotte 
ovni@zeepost.nl 

200 myls solo 

 

Wat is de 200 myls? De naam zegt het al, het is een wedstrijd voor solozeilers over een afstand van 
200 mijl. Door de organisatie zijn er 4 routes uitgezet van elk 200 mijl, met start en finish in Muiden. 
De eerste 28 mijl van de 4 routes zijn identiek, daarna moet er een keuze gemaakt worden uit één 
route. Route 3 en 4 beperken zich tot het Marker- en IJsselmeer, route 1 en 2 gaan ook over de 
Wadden- en Noordzee. Tijdens de race moet je minimaal 27 rusturen kunnen aantonen, waarvan 
tenminste 3 maal, 6 uur aaneengesloten, waarvan tenminste één van deze periodes ten anker. 
Kom je hier niet aan dan worden er strafpunten in rekening gebracht.  
De start is woensdagochtend tussen 07:00 en 10:00 uur. De wedstrijd sluit zondag om 12:00 uur. 
Om het verloop van de wedstrijd te kunnen controleren en registreren wordt iedere deelnemer 
uitgerust met een wegwerpfotocamera en een logboek. Met de camera moet ieder waypoint (boei) 
van de route worden gefotografeerd. In het logboek moet bij elk waypoint de datum, tijd, logstand, 
windkracht en -richting, barometerstand en zeilvoering worden genoteerd. Eveneens moet je iedere 
deelnemer die je gedurende de race tegenkomt noteren. De deelnemers zijn te herkennen aan de 
seinvlag nummer 1 in het achterstag, in plaats van de nationale vlag. Elke avond moet tussen 18:00 
en 22:00 uur het laatstgepasseerde waypoint en tijd worden doorgegeven aan de wedstrijdleiding. 
Dit wordt verwerkt in een tussenstand die via internet te bekijken is op www.200myls.nl, leuk voor 
de thuisblijvers. 

 

Woensdag, 2 oktober 2002. 

09:39 Een beetje nerveus maak ik mijn eerste wedstrijdfoto, van de M1, mijn 200 myls is gestart. 
Het veld bestaat uit 68 schepen, variërend van een Jaquar 22 tot een Freedom 44. Het eerste 
waypoint is de GZ2 bij Volendam. De wind is ZO 2, een beetje weinig, maar zeer geschikt om de 
spinnaker te zetten. Van Muiden tot Marken is het één lint van bont gekleurde spinnakers, je moet 
dus wel wil je een beetje mee komen. 

13:00 Net het Paard van Marken gerond. Het beetje wind dat er stond is in de loop van de ochtend 
helemaal verdwenen, het Markermeer ligt er rimpelloos bij en zelfs de spinnaker hangt moedeloos 
slap naar beneden. Afgezien van de wind is het weer heerlijk, geen wolkje aan de lucht, zo'n 23 
graden en ik zit in alleen m'n zwemshort in de kuip, en dat begin oktober! Een paar honderd meter 
aan bakboord van me dobbert de “De Franschman”, de winnaar van vorig jaar. Zo te zien is hij deze 
drijfpartij zat, hij springt overboord en gaat z'n boot onder slap hangend grootzeil en spinnaker 
zwemmend voort trekken. Tot mijn grote verbazing houdt hij dit wel een half uur vol en zwemt hij 
langzaam bij me weg. 

13:57 GZ2. Een groot aantal schepen voor me besluit hier te wachten op meer wind. Dat was ik ook 
van plan, maar op het moment dat ik de boei rond neemt de wind toe en loop ik weer meer dan 3 
knopen, ik besluit door te varen naar de NEK, Hoorn. Een half uur later zakt de wind weer helemaal 
in en baal ik behoorlijk. 

17:10 NEK. Aangezien het nog steeds zeuren is met de wind, windkracht 0 tot 2 ga ik hier de eerste 
rust nemen en wachten op wind. Achteraf gezien had ik al in Volendam moeten blijven, over het 
stuk GZ2 - Nek, van 7 mijl heb ik 3 uur en 13 minuten gedaan. Ik vaar naar Hoorn waar ik anker in 
de buitenhaven. Ik ben niet de enige, er liggen nog drie deelnemers.  

Vandaag heb ik 17 mijl gevaren, in 7 uur en 31 minuten, dat is een gemiddelde van 2.3 knopen. Ik 
hoop van harte dat de wind de komende dagen wat sterker is anders ga ik de 200 mijl niet eens 
halen. 
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Donderdag, 3 oktober 2002. 

03:00 Opgestaan. 

03:40 Anker op. 

04:22 NEK gefotografeerd, weer in de race. De eerste foto van een boei in het donker. Ik moet 
zeggen dat het niet mee valt om met een wegwerpfotocamera solozeilend onder vol tuig in het 
donker een herkenbare foto van een boei te maken. Het flitsbereik van zo’n onding is ongeveer 4 
meter, dat is knap dichtbij als het een beetje waait. 

De wind is gelukkig wat sterker dan gisteren, zuid 3, 4 knopen op het log. Het is wel heiig. In het 
04:00 radiojournaal waarschuwden ze het autoverkeer voor mist. Hier, boven het relatief warme 
Markermeer water valt dat dus mee. 

06:51 OVD3, Lelystad Zuid. De dag is goed begonnen, behoorlijke winst gepakt op schepen die 
gisteren in het lichte weer zijn doorgevaren naar Lelystad. 

Met het fotograferen van de OVD3 is mijn wedstrijdtijd gestopt. Deze gaat weer lopen als de EZ21, 
ten noorden van Lelystad, op de gevoelige plaat wordt vastgelegd. 

Lelystad is de plek waar een keuze gemaakt moet worden uit de vier verschillende routes. Route 1 
valt bij mij als eerste af. Ik heb geen zin om m’n tijd te verdoen op het Noordzeekanaal (Achteraf 
bleek dit de meest gunstige route). Route 2 laat ik ook schieten. Ik mag graag op stromend water 
varen, maar omdat dit m’n eerste 200 myls is wil ik dat “rustig” aan doen, ook om de thuisblijvers 
gerust te stellen. 

De keuze tussen route 3 en 4 is niet gemakkelijk, Medemblik of Den Oever? De meerdaagse 
windverwachting helpt me ook niet echt verder. Ik besluit de keuze aan de wind over te laten. Op 
het moment is deze zuid/zuidwest en de voorspelling is dat die later op de dag gaat ruimen naar het 
noordwesten. Als Den Oever nog te bezeilen is als ik ter hoogte van Medemblik ben dan kies ik 
voor route 3 en vaar door naar Den Oever. Zit de wind al in het noordwesten als ik ter hoogte van 
Medemblik ben dan wordt het route 4. 

09:15 EZ21, wind, zuidwest 4, de “Tawhiri” loopt lekker, ruim 5 knopen, iets hoger dan halve wind. 
Ter hoogte van Medemblik zit de wind nog niet in het noordwesten en is Den Oever nog te bezeilen. 
Hier besluit ik definitief voor route 3 te kiezen, door naar Den Oever.  

14:10 WV14, Den Oever. De wind zit nog 
steeds in het westen maar is wel iets 
toegenomen tot kracht 5 en het is 
beginnen te regenen. Het volgende 
waypoint is de KG2 bij Enkhuizen. Dit is 
wel een leuk rak omdat het zo ongeveer 
180 graden tegengesteld is aan het vorige 
en ik zo verscheidene deelnemers 
ontmoet die op tegenkoers liggen, o.a. 
een ¼ tons Waarschip waarmee ik in de 
sluis lag, hij rondt de boei een paar 
minuten na mij evenals een Contrast 362. 
Ook kon ik nog even zwaaien naar een 
Contessa 32 met de enige deelnemende 
vrouw aan boord. 

Ondertussen zit de wind in het 
noordwesten kracht 5. Na de KG2 moet koers worden gezet naar de SPORTB bij Breezanddijk. 
Aangezien dit rak niet te bezeilen is, en de “Tawhiri” onder fok iets hoger loopt dan onder de genua, 
voer ik vlak voor de KG2 een voorzeilwissel uit. Ruime wind varend op de stuurautomaat is dit, 
ondanks het rolfokprofiel goed te doen. 

17:05 KG2, met nog steeds het Waarschip en de Contrast vlak achter me. Op weg naar 
Breezanddijk wat niet te bezeilen is. Het waait nog steeds NW 5 en ik heb er nu al spijt van dat ik 
de genua voor de fok heb verwisseld. Op vlak water was het waarschijnlijk wel een goede keus 
geweest, maar in de korte steile golfslag van het IJsselmeer kom ik voortstuwingskracht te kort. Het 
Waarschip loopt bij me weg. 
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Ondertussen begint het te schemeren en wordt het tijd om het driekleurenlicht aan te zetten. Als ik 
weer in de kuip zit en naar boven kijk is het nog steeds donker in het topje van de mast. Ik weer 
naar binnen en de schakelaar een paar keer aan- en uitgezet, dit mag niet baten, het blijft donker. 
Dit is even een tegenvaller. Vanochtend deed ie het nog. Ik besluit door te varen zonder licht en als 
ik andere schepen zie naderen dan doe ik de stoomlichten wel aan. Ik heb nog even geprobeerd 
om continu onder stoomlicht te varen. Dit was geen succes omdat ik enigszins wordt verblind. Het 
zicht vooruit wordt minder door de straling van de boordlichten die op de preekstoel gemonteerd 
zijn, hierdoor zie je de onverlichte boeien niet meer op tijd. Eveneens is het een aanslag op de 
accu’s, er branden dan 4 lampen in plaats van 1. 
Door de wind is de hemel schoongeblazen van wolken en het is vrij helder. Breezanddijk is niet te 
bezeilen, ik kan net Kornwerderzand halen. Dat is een tegenvaller, dit leed wordt enigszins verzacht 
door het plaatje rond om me heen. Ik vaar ter hoogte van Hindelopen en kan de “zwaai” van de 
vuurtorens van Texel, Vlieland en Terschelling zien, onder een heldere sterrenhemel. 
22:13 Na een pittig aan de winds rak de foto van de SPORTB. Ik heb het wel een beetje gehad en 
vind het wel mooi geweest voor vandaag. 81 Mijl afgelegd van de 200, dat is weer te overzien, na 
de slechts 17 mijl van gisteren. Ik wend de steven richting het haventje van Breezanddijk. Hier ben 
ik nog nooit geweest, en er is weer die gezonde spanning van een nieuwe haven aanlopen in het 
donker. Als ik met m’n handschijnwerper het “haventje” rond schijn zie ik dat ik hier niet alleen ben, 
er liggen een stuk of 12 medestrijders en om 22:45 uur meer ik als 4

e
 in de rij af langszij de 

“Razendebol”, een ½ ton’s Waarschip. 

Na het logboek te hebben bijgewerkt is het tijd om de inwendige mens te verzorgen. Ik ga onder de 
bakboordsbank opzoek naar mevrouw Struik, die tref ik daar al zwemmend aan. Ik schrik er zelfs 
van hoeveel water daar staat en pieker me suf via welke weg dat daar kan zijn gekomen. Ik heb 
mijn Marieholm 26 nu voor het 3

e
 seizoen en denk haar al aardig te kennen, maar dit water blijft 

voorlopig een raadsel. 

 

Vrijdag 4 oktober. 

05:45 Gewekt door de concurrentie die willen gaan 
vertrekken. Dit is een goede stok achter de deur 
om ook weer op tijd te gaan varen. 

07:20 SPORTB, de wind is west 4, voor vertrek de 
fok weer gewisseld voor de genua en onder genua 
en grootzeil op weg naar Urk. 

09:40 Rond het Vrouwenzand, van hier is het 
ruime wind richting Urk. Het waait nog steeds west 
4 en er is nauwelijks een wolkje aan de lucht, strak 
blauw, vol op zon en een graad of 15, heerlijk 
zeilweer. Ik besluit de Spinnaker te zetten wat 
wederom flitsend gaat.  

12:10 UK16. Het volgend waypoint is de V15, ten 
noorden van Medemblik. Dit gaat een pittig rak 
worden, recht in de wind die is toegenomen tot 5 à 
6. Ik vaar onder grootzeil en genua en dat gaat 
super, net even meer power om door/over de 
golven te gaan dan gisteren onder grootzeil en fok. 
Ik weet al dat het een lang kruisrak gaat worden, 
maar het belangrijkste is dat ik de V15 nog bij 

daglicht bereik. De V15 is namelijk één van de twee onverlichte boeien, nou ja boei, stok op een 
drijvertje. Ik had al verhalen gehoord en gelezen dat er in het verleden al meerdere deelnemers zijn 
geweest die deze boei in het donker niet hebben gevonden. En ook dit jaar waren er weer een paar. 

Terwijl ik even binnen zit om een positie in de kaart te zetten en de tactiek in dit kruisrak te bepalen, 
over bakboord zeilend, windkracht 5 à 6, aan de wind stevig stampend, zie ik af en toe water uit de 
kraan komen. Het lijkt er op dat dit wordt veroorzaakt door de stampende beweging van de boot. 
Aangezien ik zeilende altijd de afsluiter van de afvoer van het wasbakje dicht zet kan dit water niet 
weg met als gevolg dat de wasbak vol loopt en als de boot een haal maakt loopt dit water via het 
“aanrechtblad” naar bakboord waar het onder een plint verdwijnt en via de binnenkant van de romp 
in de kastjes onder de bank belandt. Gisteren in het donker viel dit natuurlijk niet op. Hoera !!!, bij 
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deze het waterprobleem achterhaald. Helaas ook weer een punt op de altijd groeiende 
werkzaamhedenlijst, namelijk een kogelkraantje in de waterleiding plaatsen. 

17:52 V15 “Ik ben helemaal blij” dit is de letterlijke tekst van mijn dictafoon. Bijna 6 uur hakken aan 
de wind op het IJsselmeer waar met het fotograferen van de V15 een einde aan komt. Op de 
finishboei na was dit de meest voldane foto. Op naar de VZ1, Stavoren, heerlijk ruime wind, een 
uurtje relaxen en even tijd om wat te eten. 

19:07 VZ1, wind west/noordwest 5 à 6, op naar de VF4 bij Makkum, die ruim te bezeilen is. 

Tot nu toe gaf het varen in het donker geen moeilijkheden. Bij Makkum (VF4) is het wel flink 
oppassen, hier liggen namelijk een behoorlijk aantal boeien waarvan maar een klein deel verlicht is, 
de VF4 moet worden gevonden en regelmatig komt er een groot schip uit de sluis van 
Kornwerderzand die je pas ziet als het de havenhoofden verlaat. Daar bij komt dat het nog steeds 
stevig waait en het ondertussen bewolkt is geworden, dus ook geen hulpverlichting in de vorm van 
de maan, maar echt donker. Ook moet er nog een herkenbare foto van de VF4 worden gemaakt 
zonder deze te raken. Ik krijg het dus weer druk. 

21:35 VF4, hij staat er op. Na dit “getob” zie ik het niet zitten om met dit weer Hindelopen aan te 
lopen (volgend waypoint). Lager wal, een slecht verlichte smalle aanloop en een aanzienlijk aantal 
onverlichte tonnen weerhoud me hiervan. Ik ga rust pakken in de Verenigingshaven van Makkum. 

22:15 Gemeerd, 143 mijl van de 200 mijl zijn al onder de kiel doorgespoeld. Wederom lig ik hier 
niet alleen. Ik spreek nog even met de schipper van de “Foetsie”, een Scampi 30. Hij vertelde dat 
hij vlak voor de haven een aanvaring met een onverlicht drijfbaken heeft gehad, gelukkig zonder al 
te veel schade. 

Eenmaal gemeerd neem ik het er van, ik verwen mezelf met een warme douche, dit is de eerste 
gelegenheid hiervoor in drie dagen, en nodig ook. 
 

Zaterdag 5 oktober. 

De wind is in de nacht nog wat toegenomen, er staat nu een dikke 6 uit het west/zuidwesten. Het 
lijkt me verstandig om de genua te vervangen voor de fok, dit doe ik dan ook voor vertrek. 

06:06 Ontmeerd. 

06:47 VF4, na enig gekloot in verband met lagerwal, wind, golven en duisternis, toch weer de VF4 
weten te fotograferen. Onder fok en grootzeil gaat de “Tawhiri” als een speer en ik krijg het gevoel 
dat ik vandaag kan gaan finishen. 

07:48 H2, 7 mijl afgelegd in 1 uur en 1 minuut, yeah, ik wist dat het hard ging maar een gemiddelde 
van bijna 7 knopen heb ik nog niet eerder meegemaakt. Op naar de EZ21, het laatste waypoint op 
het noordelijk deel van het IJsselmeer. Maar zover is het nog niet, eerst nog rond Stavoren. Dit is 
hoog aan de wind en het zal er om hangen of  ik dat zonder overstag te moeten ga halen. Het weer 
wordt er niet beter op, het is stevig beginnen te regenen. Eén ding is echter wel leuk, het is net licht 
geworden en vlak achter me ligt de “Foetsie”. Ik geloof dat we elkaar qua snelheid niet veel 
ontlopen en het gaat weer echt een wedstrijd worden. 

08:54 Met hangen en wurgen rond de havenhoofden van Stavoren gekomen. Dit stuk, van 
Hindelopen naar Stavoren, aan de wind aan lagerwal is een anti climax na de geweldige start van 
de dag. Nog steeds gaat het gelijk op met de “Foetsie”, hij is op het aan de windse rak iets 
ingelopen. We kunnen nu iets afvallen richting het Vrouwenzand. Mijn concurrent ligt zo’n 100 
meter aan lij van me en ik kan hem dus goed in de gaten houden. Op een gegeven moment begint 
hij sterk af te vallen en is er niemand in de kuip te zien. De boot blijft maar afvallen totdat de wind 
van de andere kant in het grootzeil komt wat een rare klapgijp tot gevolg heeft. Ik blijf die boot voor 
de zekerheid in de gaten houden en zie de schipper uit de kajuit komen, overstag gaan en z’n 
oorspronlijke koers vervolgen. Hij steekt nog even z’n hand omhoog als bevestiging van alles oké. 

Na het Vrouwenzand kunnen we nog wat afvallen en gaat het iets ruimer dan halvewind richting 
Lelystad. Het waait nog steeds een stevige 6 uit west/zuidwestelijke richting met zo nu en dan een 
regenbui. Dit heeft windvlagen tot gevolg en in die vlagen begin ik me toch een beetje zorgen te 
maken of ik niet te veel zeil heb staan. De wijzer van het log bevindt zich continu in het gebied 
tussen de 6 en 9 knopen.  

Niet veel later ligt er een zeiljacht op tegenkoers die me wel heel bekend voorkomt, niet het schip 
maar wel het ontwerp. Het is een Marieholm 26 met zeilnummer 16, die onder fok en dubbel 
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gereefd grootzeil aan de wind vaart. Altijd leuk om een “soortgenoot” tegen te komen ook al doet 
die niet mee aan de race. 

11:52 EZ21, mijn directe concurrent was daar een paar minuten eerder, maar op handicap maak ik 
dat ruim goed. Wat een heerlijk rak. Nu op weg naar de sluis, het Markermeer op voor de laatste 28 
mijl. 

Op weg naar de sluis zet ik het eerste rif in het grootzeil, dit lijkt me geen overbodige luxe voor het 
aan de windse rak richting de NEK boei bij Hoorn.  

14:30 OVD3, ik start ongeveer gelijktijdig met de “Catootje”, een Winner 950, die de zuid in gaat, 
route 4 vaart. De wind is zuidwest 6 met zo af en toe een bui. De NEK is helaas niet te bezeilen. De 
foto van de OVD3 was een behoorlijke klus. Wederom aan lagerwal wat met deze wind weer een 
aanzienlijke golfhoogte oplevert, weer flink stampen. Het gaat zelfs zo te keer dat de fluitketel uit de 
borgklemmen van het kooktoesel vliegt en met inhoud en al door de kajuit gaat. Zo wordt het nog 
een grotere puinhoop dan dat het al was. 

18:06 NEK ,de wind is noordwest 5, eerste rif er weer uit en ruime wind richting Volendam. 

19:17 GZ2, nog 11 mijl en 2 foto’s te gaan, op naar Pampus haven. Ondanks dat het regent en 
donker is geworden is m’n stemming super. Ik weet dat ik binnen 2 uur ga finishen. 

20:19 PH, het laatste rak naar Muiden is ingezet, nog 5 mijl te gaan. De laatste foto zal niet 
eenvoudig worden. De M1 is namelijk de tweede onverlichte boei. Voor Muiden liggen 4 onverlichte 
boeien en wederom is het bewolkt, dus goed donker, ik hoop dat ik niets ga raken. Ondanks het 
getuur in het donker en af en toe een flits met de handschijnwerper, schrik ik me rot als er op een 
paar meter aan bakboord de M2 voorbij schuift. Het heeft echter ook een voordeel, ik weet waar ik 
ben, ik lig op koers en nog zo’n 200 meter te gaan. Met de schijnwerper speur ik de duisternis voor 
me af, volgens het gevoel moet de M1 in het zicht komen en heb ik al lang 200 meter afgelegt, 
maar die boei komt maar niet, totdat ik hem recht voor de boeg in de schijnwerper vang en zie dat 
ik er nog 50 meter van verwijderd ben. Voor de laatste keer cameracheck, doordraaien, flits aan en 
..... klik. 

21:07 M1, wat een voldaan 
gevoel, mijn eerste 200 myls 
zit erop. Deze 200 wedstrijd 
mijlen leverde als gevolg van 
kruisen op niet te bezeilen 
rakken, sluizen en havens 
aanlopen, 240 mijl op het log 
op. Na het controleren van 
de logboeken, het 
ontwikkelen van de 
wegwerpcamara’s en het 
toepassen van de SW 
factoren ben ik 36

e
 

geworden in de einduitslag. 

Dit is een “samenvatting van 
het hele verhaal dat te lezen 
is op www.200myls.nl. 

 
Hinse Koning 
M26 Tawhiri 
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Boot en Eigenaar 

AEGJE - het nieuwsgierige schip uit Vegelinsoord 

 
We zijn nieuwkomers aan het Marieholm front. Met trots zijn we in het voorjaar van 2002 eigenaar 
geworden van een heerlijke M26. En daarmee de tweede Marieholm eigenaar van ons 400 
koppende tellende Friese dorp (samen met Familie Wisman). Vegelinsoord kent zodoende met 
voorsprong de hoogste Marieholm-dichtheid van Nederland. Maar dat terzijde.  
 
We dachten altijd: ons eerste echte schip wordt een platbodem. Maar zoveel onderhoud staat de 
agenda gewoon niet toe. Als het dan toch plastic moest worden, dan natuurlijk zo’n lekker 
nieuwsgierig gelijnd Zweeds ding… In de vorige winter was het raak. Niemand weerstaat een 
Marieholm op de wal. Toch?  

 
Aegje heet ze inmiddels (de 
naam komt er binnenkort echt 
op te staan) en zomers varen 
we vanuit thuishaven 
Goïngaryp, direct aan het 
drukke Snekermeer en op tien 
minuten rijden van huis. 
Eigenlijk zouden we dit jaar 
naar een haven aan de Friese 
kust verkassen om sneller 
groot water onder de kiel te 
hebben en de eilanden in het 
weekend te kunnen 
aantikken. De komst van onze 
tweeling Mees & Pelle heeft 
dat plan in de koelkast doen 
belanden. Het sportievere 
zeilen en de langere tochten 
zullen even moeten wachten. 
 

Vielen we vorig jaar tijdens het zomerweekend nog op door onze overactieve hond, dit jaar zijn we 
waarschijnlijk te herkennen aan de met luiers en babydoekjes gevulde ski-doos op de kajuit. En 
jawel… ook weer aan dat ellendige  rolgrootzeil, dat zal nog een jaartje blijven.  
 
In ieder geval tot ziens op het water.  
 
Sicco (31), Saskia (30), Mees & Pelle (0) en ook hond Matz (3). 
M26 Aegje 
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Boot en Kombuis 
 
Deze keer geen recepten, maar algemene tips om meer plezier te hebben van een tweepits-
spirituskooktoestel. 
 

Gerechten met rijst 

Een oude truc die vroeger werd toegepast om zuinig met energie te zijn. Breng rijst met water aan 
de kook. Laat ca. 10 minuten flink doorkoken. Wikkel een handdoek om de pan (deksel erop 
natuurlijk). Zet het geheel in bed: in de slaapzak of onder de dekens of het dekbed. Nu heb je nog 
twee pitten over voor bijvoorbeeld de Chicken Tonight en de spercieboontjes. Ondertussen wordt 
de rijst gaar en droog, en kan niet aanbranden! 
 
Met de meeste rijstsoorten kookt de rijst precies droog als je per kop rijst 1,5 kop water neemt. 
 

Verse croissants 

Het lijkt alsof het niet kan in onze basic schepen zonder oven, maar met enige creativiteit lukt het 
toch: verse croissantjes bij het ontbijt zonder ervoor naar de bakker te gaan!  
 
Je hebt hiervoor een zwarte blikken braadpan nodig, zoals bijvoorbeeld te koop bij Blokker. Dat is 
de oven. Als rooster kun je bijvoorbeeld het inzetbakje van de snelkookpan gebruiken. Voorwaarde 
is dat het tegen hitte kan en in de ‘oven-pan’ past. 
 
Koop voorgebakken croissants die niet koel bewaard hoeven te worden. Stook de pan incl. deksel 
eerst flink heet. Zet vervolgens het rooster met de croissants erin. Zet het deksel erop. Zet de vlam 
lager. Keer de croissants regelmatig even om om 
vastbakken te voorkomen (is afhankelijk van het soort 
rooster). 
 
Het bakken duurt iets langer dan op de verpakking 
staat. 
 

Dubbel koken 

Om energie te besparen en tegelijk de sfeer in de 
haven te verhogen hebben we tijdens onze laatste 
vakantie goede ervaringen opgedaan met “dubbel 
koken”: nodig de buren uit voor het eten en vraag ze 
om de rijst of de pasta te koken. Maak zelf de saus, de 
groente, enzovoort. Met een beetje geluk heb je zo 
zelfs vier pitten ter beschikking!  
 

Spiritusbranders vullen 

Met de Origo 3000 kooktoestellen is het geen probleem meer. De originele modellen echter zijn niet 
zo makkelijk met spiritus te vullen. Gebruik een oude verpakking van bijvoorbeeld 
contactlensvloeistof: een navulbare kunststof fles met een nauwe opening.  
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Boot en Onderhoud 
 

Lekkende ramen 

 
Het is een bekend probleem voor veel booteigenaren, helaas ontkomt de Marieholm hier ook niet 
aan. Wij hebben het probleem van een lekkend raam al een seizoen voor ons uitgeschoven, maar 
moeten er nu toch echt aan geloven.  
 

Leverancier 
De eerste actie was het opspeuren van de leverancier van deze ramen op internet en hier vonden 
we veel bruikbare informatie. Op onze raamframes stond het merk N.C. Bjerg. Dit blijkt een Deens 
bedrijf te zijn dat in 1997 ophield te bestaan. N.C. Bjerg heeft zo’n 30 jaar bestaan en onder andere 
de ramen van Hallberg-Rassy en Marieholm geleverd. Het bedrijf is overgegaan in het bedrijf 
ERTEC (www.ertec.dk) en produceert inmiddels weer de Bjerg raamsystemen. 
 

Bouwtekeningen IF & M26 
We hebben gesproken met ERTEC en een scan van 
de originele bouwtekeningen van de Marieholm 26 
ramen gekregen. Deze tekeningen dienen ook voor de 
IF, daar de grootste ramen van de M26 identiek zijn 
aan die van de IF. De tekeningen voor zowel de M26, 
als de IF staan overigens in de kennisbank op de 
NVM website voor wie een grotere afbeelding wil 
hebben.  
De informatie in dit artikel geldt niet voor IF’s gebouwd 
voor 1972, omdat die ramen hebben die zijn gevat in 
volledig rubberen peesprofielen.  Overigens staat de 
bouwtekening van deze IF’s ook op de kennisbank 
van de NVM website. Nieuwe ramen voor deze oudere 
IF’s kunnen wel worden besteld bij ERTEC. 
 

Systeem 
De ramen van de Marieholm zijn niet te openen, dus 
daarom ‘Fixed’. Hieronder staat hoe het systeem in 
elkaar zit. Het glas zit met een ‘Glass Gasket’/ 
binnenrubber vast aan het ‘Outer frame’/buitenframe. 
Het is niet mogelijk om het glas van het buitenframe 
los te maken en daar nieuwe rubbers in te zetten. Overigens zal dit binnenrubber niet vaak de 
oorzaak zijn van lekkage, maar daarover later meer. 

Het binnenframe zit met schroeven van binnenuit de boot 
vastgeschroefd tegen het buitenframe. Hiertussen zit nog 
een ‘foam gasket’/ schuimrubber en een ‘outer gasket’/ 
buitenrubber. 
 

Onderhoud 
De ramen hebben weinig onderhoud nodig. Het is wel aan te 
bevelen om ze met zoet water af te spoelen nadat ze met 
zout water in contact zijn geweest. Verder kan je de rubbers 
insmeren met vaseline om uitdrogen te voorkomen. De 
fabrikant raadt aan om de frames in te smeren met een 

beschermende was. 



19 NMV Clubblad 2003-01  
 

 

Lekkage 
Lekkage treedt meestal op als gevolg van verouderde en uitgedroogde rubbers. Sommige rubbers 
kunnen worden vervangen, hieronder staat welke: 
 

De ramen kunnen lekken als de rubbers 1 of 4 niet meer waterdicht zijn. Rubber 1 (binnenrubber) 
kan niet vervangen worden, omdat dit rubber 
tijdens de productie tussen het raam en frame 
is geperst. Nummer 4 (buitenrubber) kan wel 
vervangen worden en kan bij ERTEC per 10 
meter worden besteld. 
 
Als het binnenrubber (nummer 1) wel voor 
lekkage zorgt, kan het zichtbare deel van het 
rubber worden weggesneden en worden 
vervangen door zwarte Sikaflex kit. Dit is in de 
tekening hiernaast geillustreerd. Als dit niet 
werkt, dan moet  helaas het totale raam 
worden vervangen. 
 
Nummer 3, ‘foam gasket’/schuimrubber is wel 
vervangbaar maar heeft geen invloed op de 
waterdichtheid van het raam. 
 

Verwijderen van de ramen 
De ramen kunnen worden verwijderd, door de 
schroeven los te draaien. Dan komt het 
binnenframe eraf en kan je van binnenuit het 
raam eruit duwen. Dit kan weerstand geven 
doordat het buitenrubber in de loop van tijd 
kan zijn verkleefd. Ook als voorgaande 
eigenaren kit hebben gebruikt tussen het 
buitenframe en de boot, kan het lastig zijn om het raam te verwijderen. Je kan het rubber en/of kit 
voorzichtig lossnijden. 
Het is belangrijk om de buitenzijde van het polyester en het buitenframe goed glad te maken en te 
ontvetten, om te voorkomen dat door bijvoorbeeld oude rubberresten lekkage gaat ontstaan. Langs 

GLASS 

Niet vervangbaar 

Vervangbaar  
(geen effect op waterdichtheid) 

Vervangbaar 
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de randen van zo’n oneffenheid zou het nieuwe rubber niet meer sluitend tegen de polyester danwel 
aluminium aan kunnen drukken, met als gevolg een capillaire lekkage. 
 

Terugplaatsen van de ramen 
Meet het nieuwe rubber af rond het raam en lijm de uiteinden aan elkaar vast met bijvoorbeeld 
secondelijm. 
 
Plaats het buitenframe en het buitenrubber gecentreerd in de opening. Zorg ervoor dat de naad van 
het buitenframe of binnenframe niet bovenaan zitten. Zet dan vanaf de binnenkant van de boot het 
binnenframe met schuimrubber tegen de opening aan en probeer de twee frames aan elkaar te 
bevestigen met de schroeven. Doop hiervoor de schroeven in zuurvrije vaseline of Sikaflex om de 
frictie te verminderen. Je kan een zaklamp gebruiken om de gaten in het buitenframe van binnenuit 
te localiseren. 
 
Indien de schroeven niet goed in de gaten vallen, is het moeilijk om het buitenrubber zodanig 
samen te persen dat het weer waterdicht wordt. 
 
Draai de schroeven langzaam één voor één aan zodat er een gelijkmatige verdeling van kracht op 

het buitenrubber komt te staan. Het kan nodig zijn om 
de positie van het raam of het buitenrubber bij te 
stellen tijdens het aandraaien van de schroeven. Het 
is aan te raden om een persoon buiten tegendruk 
tegen het raam te geven op die plek waar de schroef 
wordt aangedraaid. Op die manier creeren de 
zelftappende schroeven een sterke constructie met 
de aluminium frames. Pas echter op, als het alleen 
de schroeven zijn die de twee frames naar elkaar 
toetrekken, dus zonder tegendruk van buiten, dan 

kunnen de schroeven doldraaien. Na één week moeten de schroeven nog één keer worden 
aangedraaid om het rubber op zijn uiteindelijke spanning te brengen. 
 
Het buitenrubber moet door het aanschroeven zodanig worden samengedrukt dat de dikte wordt 
gehalveerd van 4 naar 2 millimeter. 
Let er op dat het buitenrubber in een 
rechte lijn ligt. Onder normale 
omstandigheden is het niet nodig om 
kit tussen het buitenframe en de boot 
aan te brengen. Echter, als de 
buitenkant van de boot ruw is of 
beschadigd, kan een beetje kit 
lekkage voorkomen. Denk er echter 
om dat te veel kit door zijn viscositeit 
het buitenrubber er uit kan duwen. In 
de illustratie hiernaast staat – met een 
bolletje- aangegeven waar de kit (Sikaflex) dan het beste kan worden aangebracht. 
 

Prijzen 
Zowel de schuimrubbers, buitenrubbers als het hele raam zijn nog te bestellen in Denemarken bij 
ERTEC. De prijs voor buitenrubbers en schuimrubbers voor alle ramen van een M26 ligt (inclusief 
verzendkosten) op ongeveer 120 Euro. 
Voor een M26 heb je in totaal 8366 mm per soort rubber nodig. De rubbers gaan per 10 meter, dus 
voor zowel een M26 als IF redt je het daar dus mee.  

Product Prijs 

Buitenrubber (type 4) per 10 meter DKK 330 (≈ €44) 
Schuimrubber 4mm (type 3) per 10 meter DKK 330 (≈ €44) 
Verpakking en transport DKK 200 (≈ €27) 
TOTAAL DKK 860 (≈ €120 inclusief wisselkosten) 

De producten worden binnen 1-2 dagen geleverd nadat ERTEC het geld op hun bankrekening heeft 
ontvangen (transactiekosten zijn €5,- bij de ABN AMRO). 
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ERTEC geeft speciaal aan NVM leden de hieronder vermeldde volumekorting. Om deze korting te 
krijgen, kan je zelf een groepje mensen verzamelen die dit ook willen bestellen. Bijvoorbeeld via 
een oproep in het Forum op de NVM website. 
1x10 meter rubber (voor 1 boot)  DKK 330 (≈ €44), incl BTW, excl. transport 
5x10 meter rubber (voor 5 boten) DKK 1.450 (≈ €195), incl BTW, excl. transport 

                                      ongeveer 12% korting 

10x10 meter rubber (voor 10 boten) DKK 2.500 (≈ € 337), incl BTW, excl. transport 
                                     ongeveer 24% korting  

Transportkosten naar Nederland Start bij DKK 170 (≈ €23), en dan per kg DKK 19 

(≈€2.5), maximaal gewicht is 20 kg. 
  
Voor de volledigheid hebben we ook de prijzen van de totale ramen inclusief rubbers opgevraagd: 
Marieholm IF, gebouwd voor 
1972 

4 ramen DKK 8.250,00 - incl. BTW, excl. transport (≈ 
€1.100) 

Marieholm FI, gebouwd na 1972 4 ramen DKK 7.500,00 - incl. BTW, excl. transport (≈ 
€1.000) 

Marieholm 26 6 ramen DKK 11.250,00 - incl. BTW, excl. transport (≈ 
€1.500) 

 
Contactpersoon Ertec:  Sam Shad 
email:    ertec@ertec.dk 
telefoon:  +45 48284891 
fax:    +45 48284892 
adres:    ERTEC Danmark ApS; Egestedvej 2B, 3320 Skaevinge, Denmark 
 
Bron: www.ertec.dk 
Met dank aan: Nico Bijvoet & Sytze Boonstra 
 
Jan-Willem Polman & Manja Thiry 
M26 Mighty Mary 

Zonnetent 

 

Omdat het nieuwe seizoen net zo zonnig belooft te worden als het vorige is een zonnetent voor 
boven de kuip een handige aanvulling op de boorduitrusting. Daarom in deze bijdrage een bijzonder 
“onderhoudsklusje”. Deze tent, die ontworpen is door Petra Boonstra van de Monsun, is heel goed 
zelf te maken en heeft zijn nut al vele malen bewezen!. De tent is ontworpen voor een M26, en zou 
in theorie ook op een IF moeten passen. 
  
Nodig: 

• Ongebleekt katoen (markt): 6,80 meter van 1,50 meter breed 

• 5 mm elastiek: 2x3,30 meter, 2x1,00 meter, 2x0,30 meter, 1x0,50 meter 
(totaal:9,70 meter). Dit soort elastiek is verkrijgbaar in watersportzaken 

• 15 ogen doorsnede opening 1,3 cm, van niet oxiderend materiaal 

• 16 haken (zie hiernaast �). Deze haken zijn verkrijgbaar in watersportzaken 

• Enkele meters vrij stevige lijn (denk aan 5 mm) 
 
Voor het aanbrengen van de ogen zijn in fourniturenzaken speciale setjes te koop. Hiermee kan 
een gat in de stof worden gemaakt, en het oog worden bevestigd. Dit materiaal is niet geschikt om 
door meer dan 3 lagen stof te gaan. Beter is het de ogen door de zeil- of  schoenmaker te laten 
aanbrengen. Doe je het toch liever zelf, dan is het het beste om te zorgen dat nergens meer dan 3 
lagen stof zitten op de plek van een oog (dus: bij alle hoekpunten en bij punt 4 op figuur 1 een stuk 
uit de stof knippen voordat je de zoom vastnaait). 
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Werkwijze: 
1. Knip de lap in 2 gelijke stukken van 3,40 meter lengte (en 1,50 meter breed). 
2. Knip van beide lappen een driehoek af zodat de lappen de vorm hebben van figuur 2. 
3. Maak een zoom van 5 cm in zijde A (figuur 2) van beide lappen. 
4. Leg de zomen A op elkaar en stik de zomen door zodat nu de lappen aan elkaar vast zitten. 

Laat 50 cm aan de achterzijde open (zie punt 1 op figuur 1). Verstevig het einde van de 
bevestiging met een kruis. Er is nu een split ontstaan. 

5. Maak rondom een zoom van 5 cm (helemaal dubbel. Dit is nodig om de ogen voldoende 
stevige basis te geven). 

6. Stik de zoom aan de randen door. 
7. Sla de ogen volgens figuur 1. Beide uiteinden van de split krijgen een oog. 
8. Bevestig een haak aan het uiteinde van de elastieken van 1 meter en van 30 centimeter. Knoop 

de 1 meter elastieken aan de voorste hoekpunten (punt 2 op figuur 1). Knoop de korte 
elastieken aan de achterste hoekpunten. 

9. Knoop één kant van het 3,30 meter lange elastiek aan één van de hoekpunten. Rijg een haak 
aan het elastiek (de haak komt dan te zitten bij punt 3 op figuur 1). Rijg het elastiek door het 
eerstvolgende oog. Rijg weer een haak aan het elastiek. Rijg het elastiek door het volgende 
oog. Herhaal tot het laatste oog en knoop het einde van het elastiek vast.  

10. Doe het andere 3,30 meter lange elastiek aan de andere kant op dezelfde manier. 
11. Maak het 50 cm lange elastiek met een mastworp in het midden (van het elastiek) vast aan één 

van de ogen van het uiteinde van de split. 
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Figuur 1. Schematisch overzicht eindresultaat. Niet op schaal! 
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Figuur 2. Patroon. Niet op schaal! 
 
Bevestigen van de tent op de boot: 
 
1. Leg de tent op de giek met de split om de kraanlijn. 
2. Knoop de uiteinden van de split aan elkaar achter de hekstag. Hoe hoger hoe meer ruimte 

straks om te zitten! 
3. Trek de stevige lijn door het oog bij de mast, doe de lijn om de mast, trek de tent op de 

gewenste hoogte horizontaal strak (eventueel dubbel nemen) en maak vast. 
4. Haak de haakjes om de zeereling en andere handige bevestigingspunten zoals scepters zodat 

alles mooi strak staat. 
 
Met de hoogte boven de giek valt te varieren, uiteraard afhankelijk van de stand van de zon en de 
kracht en richting van de wind. 
 
Veel succes! Mocht je praktische ondersteuning nodig hebben, aarzel dan niet de ontwerpster of 
ondergetekende te raadplegen. 
 
Marjo Broertjes i.s.m. Petra Boonstra 
 

Exclusief voor leden van de NMV! 
Herdruk (fotocopie) van twee Volvo Penta –publicaties: 

- Het “Doe het zelf handboek van de MD5, MD7, MD11, MD17” én 
- Het cursusboek “Veiliger varen (doe het zelf kursus voor onderhoud 

dieselmotoren pleziervaart)” 
 

Beide titels zijn gezamelijk ingebonden envormen een compleet manual van totaal 115 

pagina’s (dubbelzijdig). Kost)prijs: 8,90 euro inlc. BTW excl. verzendkosten. Voor meer 

informatie kunt u contact opnemen met de redactie 

(Volvo Penta heeft toestemming verleend voor de herdruk voor gebruik binnen de NMV.) 
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Boot en Zeiltechniek 
 

Hoe strak is strak genoeg? 
 

In het blad Practical Boat Owner van oktober 2002 trof Ferdinand Postma een artikel aan over de 
risico’s bij te weinig wantspanning, een onderwerp dat de  fractionele zeilers onder ons (IF/M26) 
zeer ter harte zal gaan. De door Ferdinand gemaakte vertaling volgt hieronder. 
Een opmerking bij de vertaling: Engelsen noemen de korte wanten ‘lower shrouds. Dat is vertaald 
als onderwanten.  Dat is duidelijker dan het officiële Nederlandse ‘hoofdwanten’, dat uit de klassieke 
zeilvaart stamt toen gedeelde masten nog gebruikelijk waren. 
 
Te weinig spanning  op de verstaging  gaat niet alleen ten koste van de balans en de aan-de-
windse prestaties van je boot: ook de stagen, de terminals, de mast en de romp zullen te lijden 
hebben onder overbelasting door onderbelasting. Ernstige schade en zelfs mastbreuk kan het 
gevolg zijn. David Harding doet verslag… 
 

Wantspanning negen van de tien keer te laag 
Een van de dingen die ik het eerst doe als ik de eerste keer bij iemand aan boord kom is even 
voelen hoeveel spanning er op de verstaging staat. Negen van de tien keer is die te laag. ‘Ik wil 
schade voorkomen’ is gewoonlijk de uitleg van de eigenaar, een uitleg die me ertoe aanzet om te 
opperen dat het wat meer aandraaien van de wantspanners een verstandiger voorzorgsmaatregel 
zou zijn. Door een te slappe verstaging kan je je boot met zachtheid om zeep helpen. Zoals 
sommige hondenliefhebbers hun troeteldier volstoppen met lekkere hapjes. 
Ik wil benadrukken dat mijn aandrang om de spanning te verhogen niets te maken heeft met 
wedstrijdzeilen. Een juist gespannen verstaging is sneller, dat is waar, maar het is ook heel wat 
veiliger. Eenvoudig gezegd: een rondwiebelende verstaging veroorzaakt enorme piek-belastingen. 
Stel je even voor wat er gebeurt als je boot  van een steile golf afvalt en in het golfdal klapt. Alles 
wat los zit gaat aan de haal om plotsklaps gestopt te worden door wat er ook in de weg zit. Dat 
geldt evenzeer voor de mast (waarvan de hoogte een grote massa-traagheid meebrengt) als voor 
de fles ketchup in de kombuis en voor je hoofd. Een verstandige statische belasting op het staande 

want daarentegen minimaliseert beweging en veroorzaakt geen spanningen op de romp waarvoor 
deze niet is ontworpen. Het principe van de veiligheidsgordel in de auto geldt ook voor de 
verstaging van je boot: dat wat niet kan rondslingeren verkleint de kans op schade. Het is geen 
hogere wetenschap. Jammer dus dat op maar weinig boten de verstaging strak genoeg staat. 
Ik kwam zelfs eens een eigenaar tegen die weigerde gebruik te maken van gereedschap bij het 
aandraaien van de wantspanners. Als hij ze niet verder met de hand aan kon draaien, stopte hij.  
Dat zijn mast nog overeind staat heeft hij uitsluitend te danken aan de forse doorsnede ervan en de 
overbemeten verstaging! 

Figuur 1: 
Een schuine kracht F kan worden 
ontbonden in een horizontale kracht Fhor 
en een verticale kracht Fver. 

Figuur 3: 
Het stagdraad gedraagt zich voor een 
groot deel elastisch: een bepaalde 
spanning heeft een bepaalde rek tot 
gevolg. Een twee maal zo grote spanning 
veroorzaakt een twee keer zo grote rek: 
Tot een bepaalde grens is dit een lineair 
verband. 
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Gelukkig is in de meeste gevallen het gebrek aan spanning minder extreem. Aan de andere kant, 
als je te zachtaardig bent zijn de gevolgen bij sommige types verstaging ingewikkelder dan bij 
andere. 
Neem bijvoorbeeld een fractionele tuigage met gepijlde zalingen (zalingen die een achterwaartse 
hoek maken zoals bij de IF/M26). Hierbij ondersteunen de topwanten de mast zowel naar voren en 
naar achteren als zijwaarts en doen daarmee feitelijk het werk van de topwanten inclusief de 
achterstag bij een conventionele masttoptuigage( zoals bij de M32).  
Bij de masttoptuigage gaan de voor- en de achterstag beide tot de top van de mast en trekken ze 
direct tegen elkaar in. Maar dank zij de grotere hoek van de achterstag zal deze minder belast 
worden dan de voorstag. Doordat de achterstag de achterwaartse trek verzorgt hoeven bovendien 
de topwanten alleen de zijwaartse ondersteuning te verzorgen. Bij een masttoptuigage heeft elke 
draad zijn eigen afzonderlijke duidelijk bepaalde taak.  
Bekijk nu eens de topwanten van een fractionele tuigage, waarvan de belasting drie tot vijf keer die 
van de voorstag is omdat ze  -heel kenmerkend- via de zalingen minder dan 30 graden (plm. 25 % 
bij IF/ M26) achterwaarts gepijld staan. Een eenvoudige rekensom leert dat hoe kleiner de hoek 
tussen stag of want en de mast is, hoe groter de benodigde spanning om de zelfde effectieve 
(horizontale) trekkracht te bewerkstelligen (zie ook figuur 1 en 2). 

Als je een paar haken uit de lucht zou kunnen toveren 
om de wanten in een hoek van 90 graden vast te 
maken, zou je bijna geen enkele spanning hoeven 
gebruiken. Het is dus bij fractionele tuigages 
essentieel om de topwanten strak te houden. Staan 
ze te los dan hangt de voorstag teveel door, het 
voorzeil wordt te vol, het achterlijk zal te dicht staan, 
de boot raakt uit balans, je krijgt teveel helling, je 
verliest snelheid en je komt niet hoog aan de wind. En 
dat is alleen nog maar het begin. 
 

Laat ze niet rondslingeren 
Voordat we de mogelijke problemen bij het afstellen 
van de fractionele verstaging onder de loep nemen 
(we beperken onszelf tot het type met gepijlde 
zalingen zonder losse bakstagen), wil ik even 
memoreren waarom het zo populair is. Sommige 
critici van dit type verstaging herinneren ons er graag 
aan dat de bouwer alleen maar hoeft te voorzien in 
een voorstag, een verstelbare achterstag, een paar 
topwanten en een enkel paar onderwanten - terwijl de 
top- en de onderwanten (meestal) op dezelfde 
wandputtingen aangrijpen. Je kunt dus stellen dat het 
goedkoper is dan een masttop-tuigage met zijn 
voorstag, achterstag,  dubbele onderwanten plus 
soms een babystag.  Bovendien heb je bij een 
masttop-tuigage, afgezien van de extra draden en 
spanners, nog drie of vier extra wandputtingen nodig 
die de kosten verhogen en zich benedendeks aan je 
opdringen. 
Toch kan je ondanks deze financiële discussie 
moeilijk ontkennen dat de kleinere voordriehoek van 
een fractioneel tuig leidt tot kleinere, makkelijker te 

hanteren voorzeilen. Een ander voordeel is een grootzeil dat je meer mogelijkheden geeft om het 
vlakker te maken zodat het de wind beter loslaat als die toeneemt - dank zij de relatief buigzame 
mast –  en je minder snel hoeft te reven. 
En de negatieve kanten? Tja, elke voordeel heeft zijn nadeel. Niettemin vinden vele booteigenaren 
dat de voordelen van een fractionele tuigage opwegen tegen de nadelen. Waar ze de neiging 
hebben om in de fout te gaan, is bij het te weinig op spanning brengen van de topwanten. Bij een 
masttoptuigage is het acceptabel om aan de wind zeilend in een stevige bries in het lijwaartse 
topwant een speling te hebben van een paar centimeter, maar een mastenmaker zou niet vrolijk 
worden van zoveel  speling in een fractionele tuigage. 
In een notendop is dit wat er gebeurt: de wind neemt toe, de druk op het voorzeil leidt tot extra 
belasting op het voorstag die de mast naar voren wil trekken daar waar de voorstag aan de mast 

Figuur 2: 
Door de kleine hoek die de topwanten 
maken met de mast zouden beide 
topwanten samen ruim 9x zoveel kracht 
moeten leveren om de horizontale 
component van het voorstag in 
evenwicht te houden. 
De onderwanten dragen echter ook bij 
aan het horizontale evenwicht van de 
mast. 
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bevestigd is (dit bevestigingspunt van want of stag op de mast wordt ankerplaat genoemd). Deze 
voorwaart gerichte kracht wordt alleen maar tegengegaan door de achterwaartse component van  
de topwanten die, omdat ze slechts een kleine hoek met de mast maken, onderhevig zijn aan een 
aanzienlijk grotere belasting, zoals we al vastgesteld hebben. 
Aangezien de gebruikelijke 1x19 draad tamelijk elastisch is, komt het erop neer dat de topwanten 
rekken en het voorstag erin slaagt de mast bij de ankerplaten naar voren te trekken. De rek in het 
loefwaartse topwant maakt het ook mogelijk dat de mast een beetje naar lij valt, zodat de 
ankerplaat niet alleen voorwaarts maar ook zijdelings beweegt. De voorwaartse beweging leidt 
onvermijdelijk tot een doorhangende voorstag, je kunt er maar weinig aan doen bij dit type 
fractionele verstaging, alhoewel je het doorhangen onder controle kunt houden met een goede trim.  
De echte moeilijkheden beginnen als de spanning op het lijwaartse topwant helemaal wegvalt en dit 
los komt.  Bij het aan de wind zeilen in een stevige bries hangt de mast feitelijk aan de loefwaarste 
verstaging en de voorstag, wat de reden is dat de spanning op het lijwaartse topwant zo kritisch is. 
Als het lijwaartse topwant de gelegenheid krijgt om los te komen, kan de mast voorwaarts draaien 
met het bevestigingspunt van het loefwant als spil. Zie figuur 4. 
 
Niet alleen veroorzaakt  
overmatige voorwaartse 
beweging van eerder 
genoemde ankerplaten nog 
meer doorhangen van het 
voorstag (meer helling en 
loefgierigheid, minder hoog aan 
de wind, etc) maar ook geeft 
het slappe lijwaartse topwant 
geen enkele steun meer aan de 
mast. 
Dat is cruciaal omdat onder 
spanning het lijwaartse topwant 
druk uitoefent op de lijwaartse 
zaling terwijl het lijwaartse 
onderwant het midden van de 
mast in bedwang houdt.  
Zonder dit stabiliserende effect 
kan de middensectie bij 
zeegang gaan ‘pompen’. Dat leidt tot extra spanningen, moeilijkheden bij het handhaven van een 
constante vorm van de zeilen en ten slotte zelfs tot mastbreuk. 
Volgens Loos & Co – de Amerikaanse fabrikant van wantspanningmeters, neemt de zijdelingse 
stijfheid van de mast af met 50% als de lijwaartse wanten loskomen. Zelfs zonder het ‘pompen’ heb 
je te maken met een draaiend moment waaraan de mast onderhevig is als die de kans krijgt om 
voorwaarts te draaien om de loefwaartse zaling, en bij samendrukkende krachten die uitsluitend 
van de loefzijde komen, zonder tegenkrachten om de mast in kolom te houden. 
De boodschap is dus helder: zorg ervoor dat het lijwaartse topwant niet los komt onder normale 
zeilomstandigheden. Mastenfabrikant Seldén adviseert dat de wanten tot een helling van 22 graden 
niet mogen loskomen. 
Wat ik om me heen zie is dat de overgrote meerderheid van fractionele verstagingen op toerjachten 
te weinig spanning hebben en alleen maar overleven omdat de fabrikanten ervan een enorme 
reserve hebben ingebouwd.  
 

Aanspannen achterstag vermindert spanning op de topwanten 
In deze fase van mijn verhandeling vraag je je misschien af wanneer ik met de achterstag op de 
proppen kom? Helpt die dan niet de voorstag op spanning te brengen? Tot op zekere hoogte doet 
hij dat, alhoewel het effect afhangt van verschillende factoren; de lengte van het ongestaagde 
topgedeelte van de mast, de stijfheid van de mast en van de spanning op de onderwanten. 
Bij de meeste fractionele tuigages – daar waar voorstag en topwanten meer dan 10% van de totale 
mastlengte onder de masttop zijn bevestigd (zoals ook bij IF/M26) - wordt de spanning op het 
voorstag hoofdzakelijk bepaald door de topwanten, terwijl de achterstag de mast buigt waardoor het 
grootzeil vlakker wordt en het achterlijk zich opent als de wind toeneemt 
Even belangrijk (maar niet algemeen bekend) is dat het aanspannen van het achterstag de 
spanning op de topwanten vermindert omdat het voorwaarts buigen van het midden van de mast tot 
gevolg heeft dat de mast (verticaal gezien) korter wordt en de hoek afvlakt  tussen de ankerplaten 

Figuur 4: 
Door de windbelasting zal 
het loefwant meer kracht 
op moeten nemen en 
hierdoor rekken. Het lijwant 
verkort hierdoor, waardoor 
de (voor)spanning hierin 
afneemt. Indien de 
spanning in het lijwant 
afneemt tot nul kan het ook 
niet meer bijdragen aan de 
voorwaartse stabiliteit van 
de mast. De mast zal 
hierdoor ook naar voren 
bewegen. 
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bovenin de mast en de wantputtings op het dek. Bij een gebogen mast kan de zaling het topwant 
immers minder naar achter drukken. 
Bij een wat stijvere mast zal het aanspannen van het achterstag de ankerplaat een beetje naar 
achteren trekken en het effect een strakkere voorstag zijn, maar dit effect is alleen duidelijk als de 
boot stil ligt. 

Bij een stevige wind en golven zal zelfs de kleinste speling in het lijwaartse topwant het 
bevestigingspunt op de mast naar voren brengen en zo het spanningseffect teniet doen. Elke 
toename van spanning op de voorstag zal minder zal zijn dan je constateerde toen je in de 
jachthaven aan het experimenteren was. Je zult hoe dan ook een punt bereiken waarbij meer 
spanning op het achterstag geen effect meer heeft op het voorstag. Ook volgt hieruit dat hoe 
minder de zalingen gepijld zijn, hoe minder de hoofdwanten losser zullen komen als je de 
achterstag aanspant. En als de topwanten in lijn staan, dus zonder achterwaartse hoek (zoals bij 

sommige wedstrijdboten met fractionele tuigage), zal meer spanning op het achterstag geen enkele 
invloed hebben op de spanning op de topwanten. Maar dan heb je waarschijnlijk losse bakstagen 
en dat is een heel ander verhaal. 
Toch even een korte waarschuwing voor het geval dat je je zorgen maakt om een doorhangende 
voorstag en je in de verleiding bent om losse bakstagen te monteren om dat tegen te gaan. Het 
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strak doorzetten daarvan kan je een snaarstrakke voorstag opleveren, maar de vermindering in 
spanning op de topwanten kan leiden tot een ernstig onstabiele mast. Mastenmaker Seldén 

bijvoorbeeld adviseert ten stelligste af te zien van losse bakstagen bij meer dan 20° gepijlde 
zalingen (zoals bij IF/M26). 
De juiste combinatie van topwant- en onderwantspanning  zal het doorhangen van de voorstag tot 
een minimum beperken. En als er nog steeds te veel rek in de topwanten zit, moeten die misschien 
een grotere diameter hebben. Ik heb bij voorbeeld op een Elan 295 gezeild, een 30 voeter met een  
hoge fractioneel verstaagde mast met dubbele zalingen en topwanten met een doorsnede van 6 
mm. We hadden last van te slappe lijwanten en overmatig ‘pompen’ van de mast ondanks dat we 
de topwanten zover aanspanden als we durfden en de voorbuiging tot een minimum beperkten. 
Sommige boten zijn een grotere uitdaging dan andere… 

 

Naschrift 
Maar hoe strak is strak genoeg? De schrijver beantwoordt deze vraag ten dele. 
Met de trimtips op onze site, eventueel in combinatie met het gebruik van een wantspanningsmeter, 
komen we er wel uit denk ik. 
Een waarschuwing lijkt me op zijn plaats. De conclusie is dat er noodzakelijkerwijs flinke krachten 
komen te staan op de verschillende bevestigingspunten zoals de wantputtingen. De constructie 
daarvan is bij de oudere IF/M26 een aandachtspunt. Het monteren van ruim gedimensioneerde 
wantputtingen en het aanbrengen van verstevigingen onderdeks kan geen kwaad. 
 
Ferdinand Postma 
M26 Windzang 

Figuur 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 3c: Illustraties uit de triminstructies van Seldén 
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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 een 
aantal voorrangsregels uitgelegd. In deze aflevering ga ik e.e.a. uitleggen over de voorrangsregels 
bij merktekens (Regel 18).  
 

Definities 
Een van de belangrijkste definities bij een boei is de 
“Twee-lengten zone” (zie tekening links). Dit is het 
gebied rondom een merkteken of hindernis binnen 
een afstand van twee romplengten van de boot die 
er het dichtste bij is. Je kan je voorstellen dat als 
een Optimist net voor een Regenboog bij een boei 
aankomt dat deze denkbeeldige cirkel veel kleiner is 
dan wanneer de Regenboog het dichtste bij is. Houd 
hier dus altijd rekening mee! 
 

Een tweede belangrijke definitie is “Ruimte” (zie 
tekening rechts). In regel 18 is dit gedefinieerd 
als de ruimte voor een binnenliggende boot (het 
dichts bij de boei) om te kunnen ronden tussen 
een buitenliggende boot en de boei met inbegrip 
van ruimte om overstag te gaan of te gijpen 
wanneer dat normaal gesproken deel van de 
manoeuvre uitmaakt. In het kort, je hoort 
voldoende ruimte te krijgen om op een normale 
manier de boei te kunnen ronden en niet alles in 
het werk moet stellen om een aanvaring te 
voorkomen met de boei of de buitenliggende 
boot. 
 

Voorrangsregels bij merktekens 

Regel 18.1: zegt dat regel 18 niet geldig is: 

• Bij een merkteken van de startlijn tijdens de start. 

• Als de ene boot over bakboord op de boei afvaart en de andere boot over stuurboord dan 
geldt gewoon regel 10, stuurboord wijkt voor bakboord.  In een druk veld met veel boten is 
het dan ook veiliger om de boei over bakboord aan te varen. Anders wordt het moeilijk om 
een gaatje te vinden. 

 
Regel 18.2: ruimte geven;vrij blijven: 

(a) Wanneer boten een overlap hebben (boord-aan-boord liggen) als de voorste boot de twee-
lengten zone invaart dan moet de buitenliggende boot de binnenliggende boot ruimte geven 
(om de boei te kunnen ronden) en vrijblijven (als de binnenliggende boot zijn koers kan 
zeilen zonder uit te wijken of onmiddellijk in aanvaring zou komen met de loefwaartse boot). 
Dit is een grondregel. 

(b) Als na het invaren van de twee-lengten zone de overlap wordt verbroken blijft toch de 
binnenliggende boot recht op ruimte houden. 
 

7

7
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(c) Als een boot vrij voor ligt op het moment dat zij de twee lengten zone invaart moet de vrij 
achter liggende boot vrij blijven, ook wanneer hij later wel overlap krijgt.  

(d) Als je de boot met voorrang van koers moet veranderen om de boei te ronden geldt regel 
16 niet.  
Normaal gesproken mag je alleen overstag gaan als je de andere boot ruimte kan geven 
om vrij te blijven (regel 16). Bij een boei is dit anders. Als je vrij voor ligt bij het invaren van 
de twee lengte zone en er komt daarna een boot tussen jou en de boei liggen dan mag je 
wel overstag gaan en heeft die binnenliggende boot geen recht op ruimte. Hij had daar 
gewoon niet mogen varen….. 
 
Als twee boten voor de wind over verschillende boeg bij een boei aankomen en de twee 
lengte zone invaren dan geldt ook dat de buitenliggende boot vrij moet blijven. In dat geval 
geldt regel 10 (stuurboord wijkt voor bakboord) niet! 

 
Regel 18.3 – overstag gaan bij een merkteken: 
Als de boten een boei over verschillende boeg naderen en een van de boten moet binnen de twee 
lengten zone overstag gaan terwijl de andere boot de boei kan bezeilen dan is regel 18.2 niet van 
toepassing. Verder geldt dat: 
 
(a) De boot die overstag gaat de andere boot niet mag dwingen om hoger dan aan de wind te 

moeten zeilen. Je mag hem dus niet omhoog duwen om toch maar de boei te kunnen ronden. 
(b) Als de andere boot (die niet overstag gegaan is) aan de binnenkant een overlap maakt heeft 

die wel recht op ruimte, ookal is deze overlap pas in de twee lengten zone ontstaan! Hij mag er 
dan gewoon tussenkomen. 

Dit betekent eigenlijk dat de boot die overstag gegaan is de andere boot niet mag hinderen! 
 
Regel 18.4 – gijpen bij een merkteken: 
Wanneer een binnenliggende boot met overlap en voorrang (bv omdat hij over bakboord vaart en 
de ander over stuurboord) en moet gijpen om de boei te ronden mag hij totdat hij gijpt niet verder 
doorvaren dan strikt noodzakelijk is. Dit betekent dat hij niet een hele ruime bocht mag maken om 
op die manier de boei heel mooi te kunnen ronden. Hij krijgt alleen de noodzakelijke ruimte…. 
 
Regel 18.5 – een doorlopende hindernis voorbij varen (een wal, steiger of ondiepte) 
In dit geval zijn regels 18.2 (b) en (c) niet van toepassing. Je mag alleen tussen een boot en een 
hindernis doorvaren als er op het moment dat de overlap ontstond genoeg ruimte was om dat te 
doen. 
 

Vlakbij de boei 
Bij regel 18 kan je zien dat het moment van invaren van die twee-lengten zone erg belangrijk is. 
Helaas is dit vaak ook heel erg moeilijk in te schatten, zeker met verschillende boten op een baan. 
Verder moet je vlakbij de boei goed kijken of je overlap hebt met andere boten. Zeker wanneer je 
een benedenwindse boei aanvaart kan het wel eens zo zijn dat je overlap hebt met een boot die 
best ver weg lijkt te zijn. Als die boot recht op ruimte denkt te hebben zal die hard “ruimte!!!” gaan 
roepen. Het gebeurt echter ook heel vaak dat een boot toch nog vlak voor de boei ertussen wil 
komen. In veel gevallen mag dat niet omdat die boot bij het invaren van de zone nog vrij achter lag. 
Kijk dus goed om je heen als het druk is! 
 

Strafrondje 
Als je door deze regels in verwarring bent en de boei raakt moet je zo snel mogelijk vrijvaren, zodat 
je niemand hindert, en een strafrondje draaien (360°, één keer gijpen en één keer overstag). 
Vroeger moest je een rondje rond de boei draaien maar dat was veel te gevaarlijk in de grote 
wedstrijdvelden en dat hoeft dus al enkele jaren niet meer. 
 
Dit was het voor deze aflevering. Vragen en commentaar zijn zeer welkom en kan je sturen naar e-
mail: evenement@marieholmvereniging.nl. Veel succes met het bestuderen van de regels! 
 
Marleen Gaillard 
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De laatste Rubriek 

Agenda 2003 

 
Ook voor dit jaar heeft de NMV weer een aantal leuke evenementen in petto. Zoals gebruikelijk 
worden er weer 3 natte evenementen georganiseerd op de volgende locaties: 
 
Datum Naam evenement Lokatie Georganiseerd door: 
30 en 31 mei (vrijdag 
en zaterdag van 
Hemelvaart  weekend) 

NMV voorjaarsevenement Jachthaven Doornbos  
te Loosdrecht 

NMV 
Voor 15 mei 

16 en 17 augustus NMV zomerevenement IJsselmeer – Lemmer NMV 
Voor 1 augustus 

27 en 28 september NMV najaarsevenement/ 
Na-kaag 

Kagerplassen NMV 
Voor 15 september 

 

Wat gaan we doen tijdens deze weekenden?  
Naast kennismaking, gezelligheid en uitwisseling van informatie is het de bedoeling dat er een paar 
wedstrijden en/of een toertocht en/of een puzzeltocht worden gevaren. Op de zaterdagavond zal het 
traditionele ‘Marieholmdiner’ gehouden worden. 
 

Hoe meld ik mij aan? 
Een aantal weken voor een evenement zal het definitieve programma bekend gemaakt worden op 
de website en worden de leden per e-mail en/of post opgeroepen zich in te schrijven. Er zal vooraf 
een bepaald bedrag aan inschrijfgeld gevraagd worden, waarvan onder andere het Marieholm diner 
en havengeld betaald zal worden. Ook betaling tijdens het evenement blijft mogelijk, maar de prijs 
zal dan iets hoger zijn. Op deze manier hopen we de financiële afhandeling tijdens een weekend 
soepel te laten verlopen. 
 

Minimaal aantal deelnemers 
Om de organisatie van het evenement de moeite waard te maken moeten er één week voor het 
evenement minstens 5 boten ingeschreven staan. 
 

Meld je aan als vrijwilliger! 
Het succes van deze evenementen zal in grote mate afhangen van de inzet van (lokale) vrijwilligers 
die de evenementencommissie bijstaan in de organisatie van het weekend.  
Twijfel daarom niet als je gevraagd wordt te helpen of meld je spontaan aan als vrijwilliger!!! 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Marleen Gaillard door te bellen met 071-5217355 
of te e-mailen naar evenementen@marieholmvereniging.nl. 
 

Kuilart-Heeg race 
Hoewel het geen officieel NMV evenement is zal er tijdens de Kuilart-Heeg race wel een aparte 
start voor de Marieholms zijn. De NMV verzorgt bij dit evenement alleen de inschrijving. 
 
Datum Naam evenement Lokatie Georganiseerd door: 
21 juni Kuilart-Heeg race  

(met aparte start voor de 
Marieholms) 

Fluessen-
Heegermeer 
Kuilart 

Alleen inschrijving via de NMV 
Voor 1 juni 

 

Aanbevolen evenementen 
Daarnaast hebben we een lijst met “aanbevolen evenementen” opgesteld. Wij hopen dat veel 
Marieholmzeilers aan deze evenementen mee gaan doen, maar de NMV zal daar verder echter 
geen actieve rol in spelen. 
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Datum Naam evenement Lokatie Inschrijven bij 
13 en 14 juni Nacht van Spakenburg Randmeren Voor 6 juni 

www.wsvdeeendracht.nl/nvs 
nvs@wsvdeeendracht.nl 

20 en 21 juni Ronde Noord-Holland Muiden naar 
Ijmuiden 

Voor 1 mei 
www.ysy.nl 

22 en 23 
augustus 

24-uurs IJsselmeer www.kustzeilers.nl/24uurs 

30 augustus  Rondje Tiengemeten Hellingvoetssluis 
Haringvliet 

WSV Noordschans 
www.noordschans.nl 

 

Marleen Gaillard, bestuurslid Evenementen 

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! Joost Molenaar stuurde ons 
zijn verhaal over de Melopee. 
 

Melopee 
 
Mijn IF heb ik eind 2001 via internet gekocht van een particuliere eigenaar die Cees heet. Het schip 
had de naam CS (‘cees’). Zijn nieuwe schip, een Koopmans 39, noemde hij weer zo en hoewel mijn 
vader Cees heet, of misschien wel daarom, wilde ik het niet zo laten.  
Niet zo gemakkelijk een naam voor je grootste aankoop en zo’n grote wens te bedenken. Graag 
wilde ik een mooi klinkende naam en daarnaast moest het iets persoonlijks uitdrukken. [Dacht nog 
over Au bain Marie, maar daar zullen er al vast wel van zijn (?). Eerlijk gezegd vond ik dit ook wat al 
te voor de hand spitsvondig.] 
Uiteindelijk besloot ik tot de naam Melopee. Het is de titel van een gedicht van de Vlaamse dichter 
Paul van Ostaijen (1896-1928) Paul van Ostaijen is een dichter die mij bijzonder aanspreekt.  
Het gedicht: 
 

Voor Gaston Burssens 
MELOPEE 

 
Onder de maan schuift de lange rivier 
Over de lange rivier schuift moede de maan 
Onder de maan op de lange rivier schuift de kano naar zee 
 
Langs het hoogriet 
langs de laagwei 
schuift de kano naar zee 
schuift met de schuivende maan de kano naar zee 
Zo zijn ze gezellen naar zee de kano de maan en de man 
Waarom schuiven de maan en de man getweeën gedwee naar de zee 
 

 
Dit gedicht werd voor het eerst gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid, 21

e
 jrg. nr. 5, mei 1926. (Gaston 

Burssens was een Vlaams schrijver en vriend van Van Ostaijen) 
 
Melopee is een Grieks woord. Het betekent ritmisch gezang. Het werd gebruikt om het gezang van 
de reien in een Grieks koor aan te duiden, die het commentaar bij een Griekse tragedie geven. 
Melopee betekent ook klankdicht en dat is in gedicht goed te horen. Van Ostaijen gebruikt 
voortdurend klankherhaling (alliteratie en klinkerrijm) om effect bij de lezer op te roepen.   
 
Een van de eigenaardige kanten van Van Ostaijens poezie is dat hij door middel van typografie en 
lay-out ook een bepaalde uitdrukking wilde geven. Hij werd in deze zeer geïnspireerd door de 
Russische schilder Kandinsky, grondlegger van het kubisme. Van Ostaijen trachtte net zo te 
schilderen met woorden, als Kandinsky deed met vorm en kleur. 
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Hier is niet zozeer sprake van in dit gedicht, dat uit zijn laatste periode afkomstig is. In ieder geval, 
ik heb verschillende letters uit zijn verzameld werk gekozen om de naam van mijn boot te 
ontwerpen. Daarbij heb ik ook de bekende Marieholm-M genomen als eerste letter. Bovendien heb 
ik er een moede maan met daaronder een rivier, en een kano in verwerkt. Onze havenmeester 
schudde zijn arme hoofd en zei: ‘Ik begrijp er helemaal niets van, maar het zal wel.’ 
 
Het geheel heb ik met de hand ontworpen en een bevriend grafisch ontwerper heeft het in de 
computer gezet. Dit is vervolgens per e-mail opgestuurd naar een stickerbedrijf. Hieronder zie je 
hoe het resultaat uiteindelijk geworden is. Ik ben er bijzonder blij mee. 
Nog veel meer kan ik zeggen over dit gedicht en de poetica van Van Ostaijen, daarvoor is hier niet 
genoeg ruimte. Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten; als u de Melopee ziet varen of liggen, 
kom dan gerust eens aan! 
Voor mij is Melopee een mooie naam omdat het het ruisen van de golven in de branding en tegen 
de boeg weergeeft en het zingen van de wind in het tuig en de zeilen.   
De stilte van de wind en de golven in een eeuwig ritmisch gezang… 

 
Joost Molenaar 
IF Melopee 
 
 
 
 
 
 

Colofon 
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Van de redactie 

 

Het zit er weer op, eerst voor auteurs en redactie het schrijfwerk en nu ook voor iedereen het 
leeswerk. We kregen weer van diverse kanten kopij opgestuurd, waarvoor we de auteurs hier willen 
bedanken. Voor het volgende nummer, dat in oktober zal verschijnen, nodigen we iedereen uit ons 
wederom van kopij te voorzien.  
Veel plezier op het water en tot ziens op één van de evenementen! 
 
Manja Thiry en Marjo Broertjes 


