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Van de voorzitter 
 
Beste leden, 
 
Het duurde even, maar uiteindelijk is het dan toch herfst geworden. 
Even dacht ik dat we een jaartje de herfst zouden overslaan, want wat een waanzinnig mooie 
zomer hebben we beleefd! Zo eentje waar al heel wat liedjes over geschreven zijn, er leek echt 
geen einde aan te komen. Ondanks de heersende zwakke wind hebben we toch op al onze 
evenementen goed kunnen zeilen, alleen op de Kaag werd er op de eerste dag wegens windgebrek 
niet gestart. Al onze bijeenkomsten afgelopen seizoen zijn weer zeer succesvol verlopen, er is 
fanatiek gezeild, gezellig gekletst, en lekker gegeten natuurlijk.  
Het is de organisatie en de deelnemers bijzonder goed bevallen om aan bestaande evenementen 
zoals de Na-Kaag, en eerder Koudum, deel te nemen. In de toekomst willen we dit dan ook vaker 
doen, ook bij jou in de regio. Wij vinden dat ieder lid van de NMV toch minimaal eens per jaar aan 
een Marieholmweekend moet kunnen deelnemen.  
Er zijn ook grootse plannen voor het zomerevenement: hier willen we een heus clubkampioenschap 
of misschien wel een open Nederlands kampioenschap van maken. Om al deze ambitieuze 
plannen waar te maken hebben we wèl jullie hulp nodig. Marleen Gaillard zal ons nog duidelijk 
maken waarom en hoe we dat het beste kunnen doen. 
 
Onlangs bladerde ik nog eens door onze eerste nieuwsbrief en zag dat we toen trots vermeldden 
dat de NMV 35 enthousiaste leden telde. Welnu, dat zijn er inmiddels 117 geworden! Dat gaat snel, 
de vereniging groeit maar door. Dit hadden wij 3 jaar geleden bij het oprichten van de NMV in onze 
stoutste dromen nog niet durven hopen. Zoveel tevreden Marieholmzeilers verenigd in zo’n leuke 
club. De website wordt steeds mooier en zal binnenkort ook exclusiever voor onze leden worden 
ingericht. Ook ons blad wordt steeds omvangrijker, de redactie is er maar druk mee. Binnenkort 
publiceert de Collectiviteitscommissie haar eerste selectielijst waarmee je prijzen en producten van 
diverse leveranciers kunt vergelijken. 
 
Half februari organiseren wij weer onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Wederom 
verwachten we dat jullie in grote getale aanwezig zullen zijn. In het gezellige zeilcentrum Oud-
Loosdrecht zullen wij spreken over de toekomst en na afloop samen van het Marieholmdiner 
genieten. Wellicht dat een van onze leden ons vooraf trakteert op een lezing over zijn of haar 
Marieholmbelevenissen. 
 
Wij kennen geen traditie in het publiceren van familiale aangelegenheden, maar toch wil ik jullie 
vertellen dat kort na het evenement op Loosdrecht ons lid Cees Leeuwenburgh plotseling is 
overleden. Cees had samen met zijn dochter Saskia zichtbaar van dat weekend genoten. Saskia, 
ondanks dit verlies heb jij toch de inspiratie gehad om voor ons blad van dit evenement verslag te 
doen, dat is moedig. Wij zijn je daar bijzonder dankbaar voor. 
 
Natuurlijk wil ik ook alle leden die op wat voor manier dan ook een bijdrage hebben geleverd aan 
het succes van het afgelopen seizoen bedanken. Ik hoop dat we in de toekomst nog eens een 
beroep op jullie inzet mogen doen. 
 
Tot op de algemene ledenvergadering, of anders op een van onze evenementen. 
 
Frank Jurgens 
Voorzitter   
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Boot en Vereniging 
 

De evenementencommissie kijkt terug op 2003…. 

 
Zoals inmiddels gebruikelijk werden er in 2003 weer drie natte evenementen georganiseerd.  
Tijdens deze weekenden werden er op de zaterdag meestal een paar korte baan wedstrijden 
gevaren en op de zondag een langere wedstrijd of toertocht. Uiteraard was er ook veel gelegenheid 
tot uitwisseling van kennis over de boten en tijd genoeg voor gezelligheid. 
 
Het voorjaarsevenement werd tijdens het hemelvaartweekend op 29 en 30 mei gehouden op de 
Loosdrechtse plassen in de jachthaven van de firma Doornbos.  In totaal deden er 7 boten mee aan 
de wedstrijden. Dit was het eerste evenement waarbij we onze nieuwe wedstrijdboeien konden 
gebruiken en dat was een groot succes. Winnaar was Anthony de Bont met zijn net nieuw 
aangeschafte Marieholm IF. 
 
Het zomerevenement vond op 17 en 18 augustus plaats in Lemmer aan het IJsselmeer. Aan dit 
evenement deden 14 boten mee. Wederom werden de korte en lange-baan wedstrijden door de 
leden  van de NMV zelf uitgelegd met gebruik van de NMV wedstrijdboeien en werd een gate-start 
toegepast. Dit weekend werd gewonnen door Henri Rots en Ellis Kampen. 
 
Het najaarsweekend was dit jaar op 27 en 28 september op de Kagerplassen. Bij dit evenement 
mochten we meedoen aan de officiële wedstrijden van de Na-Kaag. Het was fantastisch om te zien 
dat de Marieholmklasse met 13 deelnemers de grootste klasse was! Helaas kon op zaterdag 
wegens gebrek aan wind niet gevaren worden, maar op zondag zijn er 2 mooie wedstrijden 
gevaren. Het evenement werd gewonnen door ondergetekende. 
 
Marleen Gaillard  
Bestuurslid evenementen 

…. En blikt vooruit naar 2004    

 
Het voorjaarsevenement 2002 in Koudum en het najaarsevenement 2003 op de Kaag hebben 
duidelijk laten zien dat de meest succesvolle evenementen ontstaan wanneer er een nauwe 
samenwerking is met een lokale watersportvereniging. Bij deze twee evenementen hadden we via 
een van onze leden contact met een lokale wedstrijdleider. Hierdoor was het voor de NMV een 
fluitje van een cent om het evenement te organiseren, waren er wedstrijden van een goede kwaliteit 
en was er een groot aantal deelnemers. Dit concept willen we daarom in 2004 vaker gaan 
toepassen.  Hier zijn onze plannen voor 2004: 
 

• Het zomerevenement gaan we net zoals voorgaande jaren in augustus in eigen NMV  
beheer organiseren in een jachthaven aan het IJsselmeer. We willen hier meer aandacht 
aan besteden en dit tot het belangrijkste NMV evenement van het jaar maken. Doel is dat 
dit ons jaarlijkse Open Nederlandse Marieholm kampioenschap wordt! 

 
• Het voor- en najaarsevenement gaan we bij een lokale watersportvereniging organiseren. 

Wil jij dat een van de NMV evenementen bij jouw vereniging/jachthaven plaatsvindt, kijk 
dan goed naar onderstaande punten en bespreek deze indien nodig eerst op jouw 
vereniging: 

o Is er een weekend in het voor- of najaar dat er lokale clubwedstrijden gehouden 
worden waar wij bij aan kunnen haken? 

o Is het bestuur/wedstrijdcommissie van jouw vereniging/jachthaven bereid de 
Marieholms mee te laten doen?  

o Kan er een aparte start gegeven worden voor een veld van 10-15 Marieholms? 
o Kan men overweg met het SW handicap systeem? Als dit niet kan, wil men dan wel 

de finishtijd van elke boot noteren. Wij kunnen dan zelf de uitslagen verwerken. 
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o Zijn er veel Marieholms in de buurt (ook van andere verenigingen/jachthavens, wel 
of geen NMV lid) die mee kunnen doen? Kan je eventueel het evenement 
aankondigen in jullie lokale clubblad? 

o Zijn er voldoende ligplaatsen aanwezig in de jachthaven van de vereniging of in de 
buurt? 

o Is er een restaurant in de buurt van de jachthaven waar het Marieholmdiner 
gehouden kan worden?  

o Ben jij bereid als contact persoon tussen NMV en jouw vereniging/jachthaven op te 
treden? Uit ervaring weet ik dat er weinig tijd nodig is om zo’n evenement te 
organiseren als je goede lokale contacten hebt….. 

 
Het doel blijft om de voor- en najaarsevenementen zoveel mogelijk te verspreiden over Nederland. 
Bij voldoende aanmeldingen van potentiële evenementen is het zelfs mogelijk dat er tegelijkertijd 
een voorjaarsweekend in Zuid- en Noord-Nederland gevaren wordt. Het initiatief is aan jullie! Vind 
je dit een goed idee en wil je gaan proberen  om de Marieholms mee te laten doen aan een lokaal 
evenement neem dan binnenkort even contact met mij op via evenement@marieholmvereniging.nl 
of 071-5217355. Voor het einde van het jaar willen we de evenementenkalender rond hebben…. 
 
Ik reken op jullie medewerking! 
 
Marleen Gaillard 
Bestuurslid evenementen 
 

WWW.Marieholmvereniging.nl: exclusief voor leden 

 

Regelmatig vragen potentiële leden wat de toegevoegde waarde van het lidmaatschap van de NMV 
is. Alle informatie is immers vrij toegankelijk. Daarnaast bestaat vanuit de vereniging de behoefte 
om bepaalde zaken alleen naar onze leden te communiceren; zoals prijsafspraken of 
prijsvergelijkingen, de ledenlijst, etc. 
 
Er is daarom behoefte om de website uit te breiden met een gedeelte dat alleen toegankelijk is voor 
leden. Het bestuur zal zich deze maand buigen over de vraag welke informatie “exclusief voor 
leden” wordt. Vooruitlopend op het bestuursbesluit hebben er wat voorbereidingen plaatsgevonden: 
de techniek is er klaar voor. 
 
Het exclusieve deel van de website zal worden afgeschermd en is alleen toegankelijk met een een 
gebruikersnaam en password. Om de exclusiviteit te blijven waarborgen zal in ieder clubblad een 
nieuw password worden gepubliceerd waarmee je kan inloggen (zie hieronder). Via de 
nieuwspagina op de website zullen we jullie informeren als de exclusieve pagina beschikbaar komt. 
Het password hebben jullie nu alvast. 
 
De webredactie heeft versterking gekregen. Op dit moment is Dries Borggreve zich aan het 
voorbereiden om de redactie van de kennisbank over te nemen. In de loop van deze winterperiode 
zal hij de kennisbank een nieuwe impuls gaan geven. 
 
We wensen jullie veel surfplezier, 
Anthony de Bont / Dries Borggreve / Richard Stijns 
 

 
Password voor het exlusieve deel van de website; 

Userid / Gebruikersnaam = NMVlid 

Password = 4members 
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Boot en Verhaal 
 

Voorjaarsevenement in Loosdrecht 

 
Voor mij en mijn vader was dit het eerste contact met de Marieholm vereniging. Voorafgaand aan 
het weekend hadden we samen zitten fantaseren over wat ons te wachten stond en dan met name 
over de te verwachten sfeer. Wat ons als eerste opviel was het open ontvangst. Gelijk hadden we 
beiden een goed gevoel. We voelden ons absoluut welkom en dat is een goed begin bij een nieuwe 
vereniging. Het programma zag er als volgt uit: zaterdag een paar kleine wedstrijdjes en zondag 
een toertocht. Het weer was perfect ongeveer 26 graden en windkracht 3. Alle ingrediënten voor 
een goed weekend waren dus aanwezig. Nadat iedereen ruim de gelegenheid had gehad even bij 
te kletsen, zich voor te stellen en de laatste dingen aan de boot in orde te maken gingen we van 
start met de wedstrijden. Uiteindelijk zijn we 3 keer gestart en tussen de wedstrijden door werd er 
gezwommen en genoten van het prachtige weer. 
 
Eenmaal terug in de haven was het groepsgevoel duidelijk gegroeid en begon de gezellige maar 
vooral ontspannen avond. De haven had beperkte mogelijkheden maar dat had ook wel weer zijn 
charmes. Geen bar, restaurant of winkel in de buurt. Er waren dus wat kratjes bier en flessen fris 
gehaald en alle deelnemers zaten verspreid over 3 naast elkaar liggende boten. Het diner bestond 
uit een afhaal chinees. Lekker informeel maar wat mij betreft super!  
Eind van de avond na de prijsuitreiking ging ieder zijn eigen weg. De een naar huis de ander naar 
zijn eigen haven en weer een ander bleef. De volgende dag zouden we elkaar zo rond 12.00 weer 
treffen. 
 
De zondag, weer een mooie dag met iets meer wind, hebben we de Marieholm in volle glorie laten 
zien op de Loosdrechtse plassen. Vooral achter elkaar voor de wind was een schitterend gezicht. 
Eind van de middag op een van de eilandjes wat gedronken en nog wat nagepraat. Hier eindigde 
het voorjaarsevenement. Ik maar ook mijn vader hebben dit weekend als zeer gezellig en 
ontspannen ervaren. Beide vonden we het zeker voor herhaling vatbaar.  
 
Helaas is mijn vader kort na dit weekend geheel onverwachts overleden. Voor ons dus geen 
gezellige Marieholm weekendjes meer. Maar ik zal mijn gezicht zeker weer laten zien. 
 
Saskia Leeuwenburgh 

Zomerevenement in Lemmer 

 
Lemmer was ons 1

ste
 

weekend met de 
Marieholm Vereniging; 
verleden jaar waren 
we nog druk met de 
transitie van surfen 
naar kajuitzeilen. 
Oefenen met het 
schipperen en zeilen! 
Om actief binnen de 
vereniging ervaring en 
kennis(sen) op te 
doen, hadden we toen 
al  besloten deze 
zomer wel aan het 
Marieholm 
zomervenement deel 
te nemen.  
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Zo voeren we met de Johanna op vrijdag 15/8 om kwart voor zeven uur de Marina Muiderzand uit. 
Helaas had schipper zijn slaap nog niet uit, was vergeten dat de 1ste regel bij het motorvaren is: heel 
voorzichtig gasgeven. Dit leidde tot de destructie van het stuurboord navigatie licht door de boxpaal. 
Een slecht begin!1 Om op tijd in Lemmer te arriveren besloten we, in verband met de windrichting, 
de tocht aan te vangen met mechanische voortstuwing. Dit hebben we volgehouden tot en met het 
Naviduct bij Enkhuizen. Na de sluis werden om half één grootzeil en fok gezet en ging het, met een 
mooie windkracht 4 uit het noordwesten, richting Lemmer. Met zo’n wind loopt de Johanna als een 
trein. De warme zon en tweemaal een tijdlang een mooie deining, komende van de Afsluitdijk, 
veroorzaakten mooie zeiluren. Tot ons genoegen! Onder de Zuidfriese kust haalde de wind nog wat 
aan en maakten we en snelheid van ruim boven de 6 knopen, met als top op de GPS een SOG van 
6,8 knoop. Om half vier waren we in de Lemster buitenhaven en de derde Marieholm die daar 
afmeerde. De Monsun met de jongste deelnemer (18 maanden) aan het weekend Lemmer lag voor 
ons afgemeerd. Vrijdagavond lagen er 11 Marieholms in de haven.  
 
De volgende ochtend arrriveerden nog 2 schepen, wat het aantal deelnemers voor het weekend op 
13 bracht. 
 
Zaterdagmorgen was er nog tijd voor boodschappen en snel rondje Lemmer te voet. Om half twaalf 
werden de wedstrijdinstructies nog even uitgedeeld en lazen we voor het eerst van ons 
leven over een “gate’start. Van een driehoeks baan hadden we wel eens eerder gehoord. Er waren 
3 wedstrijdjes gepland, elk van 2 rondjes. Voor het eerst in het bestaan van de Marieholm 
vereniging zijn s’ochtends de nieuwe wedstrijdboeien uitgezet, op het brede water voor het 
welbekende, historische Tacozijl stoomgemaal. Eénmaal in het oog gevangen, voldoen de boeien 
prima. Mooi helder Plastimo geel, zo’n anderhalve meter hoog op het water. Zie foto! 
 
Tja en dan de wedstrijden. We dachten dat we wel aardig de wind in de zeilen konden houden. 
(anders lig je bij het surfen òf voor- òf achterover in het water) Maar dat viel tegen.  
De wind in de zeilen houden is nog wat anders dan snelheid maken. En er was heel weinig wind, 
afgezien van een vlaagje zo nu en dan: een ‘Simmertwirke’ heet dat op zijn Frysk, kan uit alle 
windhoeken komen.  
Bij de eerste wedstrijd werden we toch verrast door de ‘gate’start en door onze voorligger. Ondanks 
dat deze stug doorzeilde, besloten we toch maar te keren en de startboei aan bakboord te 
passeren. En als we nog niet laatste lagen, dan wel na deze manoeuvre bij weinig wind. We 
kwamen als laatste door na 2 rondjes.  
De 2de start ging al veel beter, we zeilden vlak achter het startschip om, en moesten toen snel 
oploeven voor een aantal aan lij liggende starters. Toch enige nervositeit met zo ineens vier, vijf 
schepen om je heen. Ondanks dat we dus redelijk gestart waren, lagen we voor de 1ste boei al weer 
achter aan. Maar het geluk lachte ons echter toe tijdens de tweede ronde, want 3 of 4 concurrenten 
waren ver van de 1ste boei weggekruist toen de wind draaide en de boei voor ons ineens bezeild 
was. De Johanna rondde de indewindse boei als nummer 4 (van achteren). Edoch snelden 2 boten 
ons vlak voor de finish nog voorbij, zij hadden een ruime slag gemaakt, wij dachten dat we het net 
konden bezeilen. Verkeerd dus. We hielden toch 1 concurrent achter ons! 
Met de laatste race ging de start voor ons 
doen goed, midden in het veld, zonder 
indringen, maar bij de 1ste boei was 
iedereen al weer ver weg. Op de relatief 
kleine baan lagen we na 2 rondjes 
anderhalve boei achter de winnaar!  
(misschien 2 boeien).  
In het overall klassement toch voorlaatste 
geworden, maar dit resultaat werd alleen 
geboekt omdat nummer laatst in twee 
races de weg was kwijtgeraakt. Onze 
komplimenten voor diegenen waarvan we 
nog heel veel kunnen leren.  
Op de terugweg naar Muiderzand hebben 
we nog lang zitten filosoferen over de oorzaken van dit echec. Ik geef u een paar: de Johanna ligt 

                                                           
1
 geruststelling voor navolgers: bij Kniest is exact hetzelfde model lantaarn als 25 jaar geleden door de werf 

gemonteerd, ‘click on’ nu ‘made in Taiwan’ te koop voor Euro 31,50. 
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veel te diep in het water vanwege: bagage voor een maand, eten en vooral drinken, het gewicht van 
de bemanning (w.o. de schipper van 120 kg), alle veiligheids artikelen (2 ankers met ketting), het 
gereedschap, de 3 soorten brandstof, de remmende werking van de onderwater epoxi van 
Doornbos, de aangroei van het onderwaterschip, de bolle zeilen (waarschijnlijk net zo oud als 
Johanna), de mastkromming, foto’s maken voor het verslag, de (on)kunde van de schippers  en de 
adviezen van de bemanning (we schipperden elk een wedstrijd en functioneerden daarnaast als 
dwingende adviseurs). 
Kortom, alleen maar ‘opportunities’, zoals dat zo mooi heet, voor verbetering. Let op volgend jaar!  
Toch was deze voor ons 1ste wedstrijd leuk om te doen, een hele ervaring, maar je moet wel een 
paar boten in de buurt hebben (niet te dichtbij) als competitie.  
 

Het Marieholm diner vond plaats in ‘le 
Connoisseur’, schuin tegenover de 
jachthaven. Dat was erg 
gemakkelijk,vooral na afloop. Voor de 
aankleding van de zaak hadden de 
Lemsters hun oude Skutsje 
doormidden gezaagd, de beide 
helften lagen als decoratie buiten en 
binnen in het restaurant. Zou het 
skutsje niet snel genoeg geweest 
zijn...... Het diner was gezellig, er is 
met gelijkgestemden altijd veel te 
babbelen over het zeilen, de 
Marieholms, de avonturen, het wad 

op en met een hapje en een drankje kent gezelligheid geen tijd. Ook is dit een gevolg van de unieke 
mix van leden binnen de Marieholm vereniging: jong en oud, ervaren zeilers en newcomers, 
techneuten en knutselaars en een uniek bindmiddel: de mooie Marieholm IF,  26 en 32. En de 
instelling om ervaring met elkaar te willen delen. Daar kun je  als vereniging veel mee! 
 
Maar, het weekend gaat verder. De zondagochtend liep wat uit, door het wat langer slapen, 
koffiedrinken of gewoon een keer geen haast hebben. Hierdoor begon het middag programma te 
laat en voor zeilers is dat natuurlijk jammer.  
Na rondvraag was besloten een toer/wedstrijd rondje te varen om een drietal boeien net buiten 
Lemmer met als startlijn de havenuitgang tussen het landbaken en de loswal van het industrie 
terrein. 
Gezien onze terugkeerplanning en de windverwachting voor maandag en dinsdag besloten we na 
de 1ste boei koers te gaan zetten naar Lelystad en de wedstrijdleiding werd aldus geïnformeerd. 
Ook op zondag, ondanks dat er een bemanningslid vertrokken was, een kleinere voorraad eten en 
drinken, lag Johanna nog steeds te diep on de anderen te kunnen bijhouden. Alhoewel, met een 
geboomde genua lukte dit een tijdje wel. Maar door windschiftingen hebben we de boom toch maar 
vroegtijdig ingehaald. En daarmee liep de vloot Marieholms weer ver voor ons uit. Toen we om 
13.30 uur, na de SK 12, koers zetten naar het zuiden, hadden de voorste schepen de volgende boei 
al weer te pakken. 
 
Onkundig van de uitslag van de 
toerwedstrijd hadden we een vlotte 
en mooie reis naar Lelystad. Wat 
toch weer opvalt is dat je eigenlijk 
maar weinig schepen tegenkomt als 
je midden op het IJsselmeer of de 
Markerwaard zeilt.  Om half zeven 
lagen we afgemeerd bij Deco Marine. 
Ons zelf tracterende op een etentje 
bij Jan Goos, zagen we om kwart 
voor negen in de schemering de 
Hydra met Rob Gerritsen binnen 
varen.  
’s Maandags na het passeren van de 
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Houtrib, stond er een wind die de Nek boei en Hoorn bereikbaar maakte en lagen maandagavond 
in de Grashaven in een box van 2,4 meter breed, erin gevaren met een windje B3 achterop, zonder 
een paal te raken.......  
Ook de Windzang van Ferdinand Postma lag al weer afgemeerd in Hoorn. 
Wandelend door Hoorn, zagen we in de Oude Haven nog een passerende 32, eentje met een semi 
flushdek (of is dat een 28?)  
Dinsdags zijn we met een mooie halve wind naar  Muiderzand gezeild, het einde van een mooi lang 
zeil weekend, 118 mijl gevaren en het is dan alsof je weken bent weggeweest.  
 
Ik kijkt nu naar buiten (29/8), het heeft de hele nacht en ochtend geregend, het is 15 graden in 
Brabant. Maar we mogen niet klagen over de zomer 2003: de zon en de wind dit jaar.   
 
Bemanning M26 Johanna 

Marieholms in de Na-Kaag 

 
Na het verlaten van mijn werk op vrijdagmiddag zag ik in de Ringvaart van de Haarlemmermeer 
een IF liggen. Een deelnemer aan ons weekend! dacht ik meteen. Wel vond ik het vreemd dat het 
schip aan de verkeerde kant van de Bosrandbrug lag te wachten, alsof het richting staande 
mastroute door Amsterdam zou gaan. De neus wees echter de goede kant op, richting Kaag. Met 
deze waarnemingen als stof ter overpeinzing fietste ik naar huis waar Richard enthousiast meldde 
dat hij Nico Bijvoet de mast van de Ellinor rechtop zag zetten bij de Bosrandbrug. Puzzel opgelost! 
 
Zo snel als we konden scheepten we ons in op onze Solgry en zetten we koers naar de Kaag. 
Terwijl we voorspoedig brugopeningen kregen kookten we de spercieboontjes gaar en aten we om 
de beurt. Net toen ik de tweede hap bonen nam klonk er een soort dreun, gevolgd door luid 
piepende motoralarmen. Nu weet ik wat een oorverdovende stilte is: de motor zelf was geheel stil 
en het alarm was oorverdovend. Alert stuurde Richard naar een steiger die precies op de juiste plek 
was aangelegd om ons uit dit probleem te helpen. We zagen al gauw een dikke tros in het water 
liggen ter hoogte van waar ook de schroef zich bevindt. Met de pikhaak kwam er geen beweging in 
helaas. Dapper sprong onze webmaster in zijn zwembroek overboord om de schroef te klaren. Er 
kwam een stuk touw van 4 centimeter doorsnee en 3 meter lang te voorschijn!  
 
Na dit akkefietje startte de Volvo Penta gelukkig weer onmiddellijk. Intussen was het donker 
geworden en werd het spoorzoeken om KWV De Kaag te vinden. Gelukkig waren we er een week 
eerder overdag langsgevaren zodat we wisten wat we aan het zoeken waren. De twijfel sloeg 
alsnog toe toen we geen bekende schepen zagen liggen, maar de aanwezige Kaagleden konden 
ons verzekeren dat we op de juiste plek waren. Maar waar was Nico dan? Volgens onze theorie 
moest hij er eerder zijn dan wij! Ook deze puzzel werd al snel opgelost; de Ellinor lag buiten onze 
zoekactieradius afgemeerd en Nico verscheen in de bar toen wij er nog maar net zaten. 

 
Zaterdagochtend doemde gelukkig de 
ene na de andere Marieholm op, 
bemand met NMV-leden, aspirant NMV-
leden en aspirant Marieholm-bezitters. Er 
waren zelfs NMV-leden die hun 
Marieholm in de thuishaven hadden 
achtergelaten. Behalve een wedstrijd 
voor Marieholms waren er ook 
wedstrijden voor Regenbogen, 
Pampussen, Optimisten, Kolibri’s, 
Spashes, Javelins, 16m², Cadets, 
Valken, 5,5 m en 12 voets jollen. KWV 
De Kaag had het allemaal geweldig goed 
georganiseerd. Bij de inschrijving kregen 
we een wedstrijdboekje met starttijden, 
het regelement en banenkaarten. De 

organisatie liet merken het erg leuk te vinden dat we meededen. Dat was door Marleen Gaillard 
geregeld. Als ervaren wedstrijdzeiler hielp ze ons af en toe uit de brand door uit te leggen wat de 
diverse visuele en akoestische signalen betekenden. Daar er geen wind was werden de wedstrijden 
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namelijk eerst uitgesteld en uiteindelijk afgeblazen door middel van het hijsen en strijken van 
seinvlaggen en het geven van geluidsseinen. 
 
Dat gaf des te meer gelegenheid om elkaars schepen te bewonderen en rondleidingen te geven op 
het eigen schip. Onze mooi gelijnde schepen hadden veel bekijks van de deelnemers aan de 
andere wedstrijden. We hadden nog een paar flyers aan boord en die hebben we allemaal 
uitgedeeld aan belangstellenden. De zon scheen tegen de verwachting  in de hele dag uitbundig en 
tegen drieën kwam er ook nog een heel klein beetje wind, zodat velen van wal staken voor een 
recreatief rondje. Jos en Toos Janssen uit Thorn stapten bij ons op, zij waren helemaal uit Limburg 
gekomen om dit najaarsevenement mee te kunnen maken!  
 
Het traditionele Marieholmdiner vond deze keer plaats in de stijlvolle en gezellige koepel van de 
Kaagsociëteit. Ook dit was door Marleen bijzonder goed georganiseerd. Ons gezelschap breidde 
zich nog uit met partners en gezinsleden van de bemanningen. Erg gezellig. 

 
‘s Zondags werd het dan eindelijk 
menens. Er stond duidelijk wind, 
helaas ten koste van de zon maar 
door de wedstrijdspanning kregen we 
het evengoed warm. Zo’n officiële 
aanpak maakten wij voor het eerst 
mee en we vonden het geweldig 
leuk. Eindelijk was het nodig 
seinvlaggen te ontcijferen! Helaas 
startten we niet bepaald in de 
voorhoede; we zagen al gauw de 
spiegels van de meeste IF’en en 
eigenlijk ook van de M26’s. De 
Mission IF possible en de Pequod 
waren gelukkig nog enige tijd in ons 
blikveld. Dankzij het teamwork in 
onze bemanning bereikten we na de 

bovenboei onze directe concurrenten weer en leverden we strijd met de Yemanja en de Limanda. 
De Asjemenou was in geen velden of wegen (lees: plassen of kanalen) meer te zien. Er was een 
zeer interessante baan uitgezet met veel afwisseling: elke baan had verscheidene aan de windse 
en ruime windse rakken. Op de ruime rakken maakten wij telkens weer goed wat we op de aan de 
windse rakken verspeelden. Opeens kwam er nog een vijfde M26 het strijdperk inzeilen: dat was Ab 
Jansen in de Jenny. Hij was niet officieel gestart en dat was voor onze plaats in de einduitslag maar 
goed ook, want hij zeilde ons met gemak voorbij. 
Wat er intussen in de voorhoede bij de IF’s 
gebeurde onttrok zich volledig aan onze 
waarneming. In de achterhoede hadden wij het al 
druk genoeg want intussen werden we ingehaald 
door de later gestarte Kolibri’s. Dat gaf nog even 
verwarring daar zij maar één rondje hoefden te 
varen en wij twee. Uiteindelijk wisten we na de 
Limanda doch vlak voor de Yemanja te finishen na 
een hevige en toch collegiale strijd. 
 
De middagwedstrijd vertrok weer volgens hetzelfde 
principe. De Limanda besloot twee van de vijf 
bemanningsleden op de wal te laten (waaronder de 
jongste deelnemer Marijn). Daar bleken ze sneller 
van te worden. De IF’en waren weer als eerste bij 
de eerste bovenboei. En wij als laatste helaas. Met 
ruimere wind kwamen we weer steeds dichterbij 
maar zo spannend als de eerste wedstrijd werd het 
voor ons niet meer. Wel kregen we de aan de 
windse rakken steeds beter onder de knie, ook al 
doordat we nu beter met het vaarwater bekend 
waren. Helaas niet goed genoeg: vlak voordat we 
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het Zweiland op konden kruisen liepen we aan de grond! Het voordeel daarvan was dat in de tijd 
dat we vastzaten het veld Pampussen kon passeren zonder dat we telkens in BB-SB situaties 
verzeild raakten. Dankzij de al eerder genoemde uitstekende organisatie van KWV De Kaag 
kwamen we weer los. Van de M26’s kwam aspirant lid Asjemenou weer het eerste over de finish. 
Daarop heeft de bemanning, bestaande uit Hans en Len Verdel, meteen besloten lid van de NMV te 
worden.  
 
Teruggekomen bij KWV De Kaag hoorden we dat Marleen en Marc met hun Skidbladnir 
overtuigend het Marieholmklassement aanvoerden. We hebben ze in de tweede wedstrijd 
inderdaad met een ruime voorsprong het veld IF’en zien aanvoeren, gevolgd door Bart Keijzer in de 
Il Vento en Frank en Nico in de Ellinor. De MGB 75 en de Martizay waren daar ook bij in de buurt. 
 
Omdat we voor het donker terug wilden zijn in onze thuishaven in Aalsmeer vertrokken we zonder 
de prijsuitreiking af te wachten. Jammer natuurlijk, daar hadden we achteraf best nog tijd voor 
gehad. Desondanks hebben we een prachtig weekend gehad! We kijken alweer uit naar de 
evenementen in het volgende seizoen.  
 
Marjo Broertjes 
M26 Solgry 
 

Nacht van Spakenburg 

In de nacht van 13 op 14 juni is de Nacht van Spakenburg gezeild. Deze wedstrijd start op het 
Veluwemeer voor Spakenburg. De route en afstand is afhankelijk van de windverwachting, en wordt 
door de organisatie zo bepaald dat de finish om 7 ‘s ochtends bij Pampus plaatsvindt. Jan Bert 
Ubels deed er aan mee. 
 
Mijn zeilmaat en ik waren absoluut niet van plan mee te doen aan de Nacht van Spakenburg. In de 
eerste plaats hadden we naar ons gevoel veel te weinig zeilervaring. Mijn Marieholm was drie jaar 
geleden mijn eerste kajuitjacht (dat ik voornamelijk solo zeilde op het IJsselmeer en Markermeer) 
na een jaar een open bootje gehad te hebben en dit was meteen mijn totale zeilervaring. Mijn 
zeilmaat, Maria, had gedurende een aantal jaren incidenteel met haar vriend in een flytour gevaren. 
Bovendien hadden we geen van beiden enige ervaring met ‘s nachts varen. De aanleiding was de 
aankondiging van een kennis dat hij mee ging varen, waarbij wij in een vlaag van 
verstandsverbijstering aangaven dan ook mee te doen. Die kennis heeft zich uiteindelijk niet 
aangemeld. 
 
Nu we toegezegd hadden zijn we ons gaan verdiepen in wat we moesten kunnen, en in de 
uitrusting van de boot die vereist werd. Dat werd dus een brandblusser, vuurpijlen en zo’n 
reddingsboei aan een lijn aanschaffen. Een marifoon hadden we gelukkig al. We hadden ook nog 
gepland in de komende weken wat te gaan oefenen en de route wat te verkennen en met name te 
oefenen in ‘s nachts varen. Door te weinig ruimte op de agenda’s was het hier helaas niet van 
gekomen. Wel hadden we alle relevante punten op het Markermeer in de GPS gezet. 
 
De vrijdag waarop “de nacht” zou beginnen zijn we ‘s middags uit de thuishaven Strand Horst 
vertrokken naar Spakenburg. In Spakenburg nog alle laatste informatie opgehaald en vervolgens 
wachten op het moment dat we konden beginnen. Tijdens het wachten maakten we ons grote 
zorgen over het grote aantal boten dat voor de startlijn door elkaar heen zat te krioelen en waarmee 
we aanvaringen zouden moeten vermijden. We besloten zeker gezien onze ervaring niet voor de 
overwinning te gaan maar voor het uitvaren van de tocht. Toen we uiteindelijk vertrokken kwamen 
we nog een ander lid van de Marieholmvereniging tegen, die ons heeft overgehaald onze 
ervaringen met deze tocht op papier te zetten. 
 
Toen we in het startgebied kwamen was er nog één klasse voor ons die moest starten, dus wij 
gingen rustig zo ver mogelijk uit het gekrioel om onze zeilen te hijsen. Terwijl we dit deden moesten 
we toch nog overal ogen hebben om alle boten om ons heen in de gaten te houden. Nadat alle 
zeilen stonden en we eens naar de startlijn keken, zagen we dat onze klasse al gestart was, dus 
gingen wij als een van de laatsten alsnog over de startlijn, vlak voordat het weggehaald werd van 
de startboot konden wij nog zien dat de door onze klasse te varen baan hetzelfde gebleven was. 
Blijkbaar was het baannummer een aantal mensen ontgaan, want wij moesten deze informatie nog 
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aan een behoorlijk aantal boten in onze klasse doorgeven. De baan was jammergenoeg fors 
ingekort omdat windstilte verwacht werd en Nek niet als haalbaar beschouwd werd.  
 
Tot onze verbazing begonnen we in te lopen op een aantal boten uit onze klasse, terwijl wij met 
alleen een grootzeil en een fok van het zelfde bouwjaar als de boot (1976) weinig hadden verwacht, 
blijkbaar is de IF gewoon een snelle boot. We merkten ook dat we hoger konden varen dan veel 
andere boten wat een aantal slagen laveren scheelde. Deze voorsprong zouden we overigens weer 
kwijtraken op de trajecten die met ruime wind gevaren konden worden, daar verloren we het van de 
genua’s en de spinakers. 
 

Eenmaal varend konden wij relaxen, zeker 
toen na de Stichtse brug laveren niet meer 
nodig was, en konden we eens rustig om ons 
heen kijken. We vonden al die boten om ons 
heen een prachtig gezicht, zeker toen na de 
Hollandse brug de zon langzaam onderging. 
We kwamen nu bij Pampus aan en gingen 
daar langs het checkpoint. Bij Pampus brak 
het ons op dat we de route bij verschillende 
windrichtingen niet doordacht hadden. Wij 
bleven nu aan de wind doorvaren, totdat 
volgens onze GPS het Paard van Marken 
bezeilbaar was. Achteraf was het veel 
efficienter om vanaf Pampus met een paar 
slagen rechtstreeks richting het Paard van 
Marken te gaan, zoals het merendeel van de 
boten deed. Ook zaten we aan de lijzijde van 
het merendeel van de boten en moesten we 
als we meteen na Pampus overstag wilden 
door het hele veld met boten gaan, iets waar 
we nogal tegenop zagen. 
 
Zodoende waren we een van de laatste boten 
die overstag gingen. Ondertussen werd het 
donker en ging de navigatieverlichting aan. Nu 
werd het pas echt “De nacht van Spakenburg”. 
Het viel ons mee wat je nog zag met volle 

maan en we genoten met volle teugen.  Wat ons tegenviel is dat in het donker alles er toch heel 
anders uitziet en ondanks het feit dat kompas en GPS zeggen dat je goed vaart, je er steeds meer 
aan gaat twijfelen, je kunt bijvoorbeeld een verkeerd waypoint ingeprogrammeerd hebben. Ook 
zagen we nauwelijks nog boten om ons heen en dat gaf een redelijk eenzaam gevoel. Hierdoor ga 
je naar controlepunten zoeken, en zo zijn we dus toen we in de verte een vuurtoren zagen, die 
volgens onze navigatie het Paard van Marken moest zijn, er eerst helemaal naar toe gezeild om er 
zeker van te zijn, dat het het Paard van Marken was. 
 
Onderweg naar het Paard van Marken zijn we tot onze schrik voor ons gevoel bijna op een zwart 
schip gebotst dat totaal geen navigatieverlichting voerde. Later bleken er inderdaad boten zonder 
verlichting mee te doen, deze zijn dan ook gediskwalificeerd. 
 
Na geverifieerd te hebben dat het inderdaad het Paard van Marken was, zijn we gerustgesteld weer 
overstag gegaan om de door ons te ronden boei op te zoeken. Bij het naderen van deze boei,  
kwam ons een zee van lichtjes tegemoet van de boten die deze boei net gerond hadden. We 
vroegen ons een beetje wanhopig af  hoe we zonder schade daar tussendoor moesten komen. In 
de praktijk blijkt het mee te vallen en kom je makkelijk overal langs. Na deze boei gerond te hebben 
moesten we jammer genoeg terug vanwege de inkorting van de baan die bij de start was 
aangegeven. Achteraf was het niet nodig geweest want het woei de hele nacht met een ruime 
windkracht drie. 
 
Na het ronden gingen we een wedstrijd aan met een Etap 26, die we tot onze verbazing weer goed 
bij konden houden. Op het moment dat we gingen afvallen richting Pampus was het echter voorbij. 
De Etap hees zijn spinaker en stoof bij ons vandaan. Praktisch voor de wind gingen we vervolgens 
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richting Pampus, waarbij ik voor de zekerheid af en toe met een zaklantaarn de windex 
controleerde om er zeker van te zijn dat er geen gijp dreigde. 
 
Voor de wind voer achter ons een grote midget, die echter niet in staat bleek op ons in te lopen. Om 
half drie voeren we langs het finish-schip en gingen weer terug naar Spakenburg. Aanvankelijk 
wilden we dit helemaal zeilend doen, maar nadat we de Hollandse Brug weer gehad hadden 
voelden we ons opeens moe en koud en hadden we geen zin helemaal laverend naar Spakenburg 
te gaan en besloten we verder de motor aan te zetten. Onderweg genoten we van het langzaam 
aanbreken van de dag en het opkomen van de zon. 
 
Eenmaal in Spakenburg zijn we ons bed ingedoken en hebben geslapen totdat het tijd werd om de 
uitslagen op te halen. Resultaat was dat wij 19e waren van de 26 in onze klasse, wel waren we de 
langzaamste Marieholm. Totaal deden er zes Marieholms mee. 
 
Het was voor ons een enorme ervaring waarbij we heel erg gecharmeerd raakten van het ‘s nachts 
varen. Daarnaast was de verkorte baan misschien wel voor ons een mooie “zachte” introductie tot 
de “Nacht van Spakenburg”. Volgend jaar zijn we zeker weer van de partij.  
 
   
Maria voor ‘t Hekke en Jan Bert Ubels 
IF Dilemma
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Boot en Eigenaar 

Rondje Kanaal met de Mighty Mary 

 
Acht weken vakantie, van half juli tot half september, een droom die deze zomer voor ons uit kwam 
door wisseling van werkgevers en onbetaald verlof. We besloten richting de Kanaaleilanden te gaan 
via de zuidkust van Engeland.   

Hoewel onze boot al aardig was ingericht op 
zeezeilen, hebben we voor vertrek onder 
andere een reddingsvlot en een rubber 
bijbootje aangeschaft. Verder ook The Shell 
Channel Pilot (van Imray) gekocht en een 
stapel zeekaarten, die overigens ook 
ingescand op de laptop meegingen voor 
electronische navigatie.  

Op vrijdag 18 juli lag de Mighty Mary (M26) 
aan de Borneokade in Amsterdam, 
overgezeild vanuit haar ligplaats Akkrum in 
Friesland. Inmiddels hadden we ook al vier 
dozen boodschappen aan boord gebracht. Weggestopt in alle hoeken, was dit goed voor ongeveer 
zes weken eten. Het geeft veel vrijheid als je weet dat je niet afhankelijk bent van winkels. De 
getijdestromen lopen nou eenmaal niet altijd synchroon met de openingstijden van de supermarkt. 

De eerste week van onze vakantie zijn we langzaam de Nederlandse kust afgezakt tot Zeebrugge. 
De westenwind speelde ons parten. Het was frustrerend om na een week nog steeds niet 
overgestoken te zijn, maar zaterdag 26 juli leek de wind dan eindelijk gunstig. We startten in 
Zeebrugge met een zuidwestenwind, 4-5 BFT en besloten door te gaan naar Ramsgate. Echter, de 
wind liet ons na een paar uur al in de steek en daardoor zijn we helaas grotendeels op de moter 
overgestoken. Maar om half elf (Nederlandse tijd) waren we dan ‘s avonds echt op eigen kiel in 
Ramsgate en hebben we onze eerste Kanaaloversteek gevierd met een Struikmaaltijd en 
champagne. 

Op maandag 28 juli zijn we van Ramsgate naar Dover gezeild. Een schitterend tochtje langs de 
krijtrotsen. Helaas, weer zuidwestenwind, zodat we het laatste stuk moesten moteren om nog 
enigszins vooruit te gaan tegen wind en stroom in. Bij Dover lagen we bij de East Entrance te rollen 
in de golven op lager wal, wachtend op twee binnenkomende veerboten. Er komen hier zo’n 75 
veerboten aan per dag, dus Dover Port Control heeft een strakke regie. Ze begeleidden ons heel 
kalm stukje voor stukje de haven door via de marifoon en zorgden daardoor dat Dover een heel 
makkelijke haven is om aan te doen als jacht. 

In Dover zijn we een paar dagen gebleven, om 
de omgeving te verkennen, maar ook om de 
harde zuidwestenwind af te wachten. We 
hebben hier onder andere een prachtige 
wandeling over de krijtrotsen naar St. Margaret’s 
bay gemaakt. Op donderdag 31 juli zijn we ‘s 
ochtends om 4 uur vertrokken om stroom mee 
te kunnen hebben en een zo lang mogelijke dag 
te kunnen maken. We hadden twee scenario’s 
uitgewerkt: Rye (25 mijl) en Eastbourne (45 
mijl). Bij Rye kan je namelijk alleen één uur rond 
HW naar binnen, en als we dat interval zouden 
missen dan werd het dus Eastbourne. Zo’n 
zeven jaar geleden was ik per auto in Rye 
geweest en had daar een Nederlands jacht zien 
liggen. Het leek me toen geweldig om dat ook 

eens zelf te gaan doen. Deze droom was echter niet zo eenvoudig uit te voeren, daar Rye aan de 
droogvallende rivier ‘Rother’ ligt.   
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We kwamen zelfs te vroeg bij Rye aan, konden dus rustig op de fok naar de uiterton en hebben 
daar nog een uur voor anker gelegen. Gelukkig was het mooi zonnig weer en rustige wind. Nerveus 
van alle informatie uit de MacMillan en de pilot gingen we een uur voor HW de rivier op. We hadden 
ongeveer 2,5 kn stroom mee. Na een mijl moesten we aanleggen bij de havenmeester, om te 
betalen en voor verdere instructies. Daarna voeren we verder de rivier op, tot in het stadje Rye en 
daar hebben we onze boot met lange lijnen vastgelegd bij een trapje langs de kade. We zagen alle 
boten met hun stootwillen horizontaal, dus dat deden  wij ook  en we belegden de mast aan de wal 
tegen omvallen. En toen wachten tot het water zou gaan dalen. Het verval was die dag ruim 5 meter 
(springtij). Toen we aankwamen, was ons kajuitdak ongeveer gelijk aan de kade. Heel langzaam 
zagen we de Mighty Mary zakken en uiteindelijk zakte haar kiel in de zachte modder. Helaas zakte 
ze wat voorover, wat niet zo comfortabel was. Ondanks de scheve positie zijn we toch in slaap 
gevallen, maar we hebben wel de wekker gezet om de boot te checken tijdens de vloed. De vloed is 
namelijk een stuk korter in de Rother dan de ebstroom en duurt ongeveer een uur. We hadden een 
harpje om de zijstag, die was belegd aan de kade gelegd, zodat de boot aan de lange lijnen niet al 
te veel kon gaan zwaaien bij het rijzende water (afgekeken van de overbuurman). Dit harpje 
hoorden we elke minuut een stukje opschuiven over de stag tot HW. We hebben niet heel erg goed 
geslapen die nacht. ‘s Ochtends lagen we weer rustig in de modder en voelden we de 
voorbijgaande vrachtwagens trillen op de boot. Rond het middaguur zouden we weer weg kunnen 
gaan en deze keer konden we de vloedstroom bij daglicht aan zien komen, wat erg spectaculair 
was.  

De weinige slaap hebben we zeker overgehad voor dit avontuur. Niet alleen was het leuk om eens 
droog te vallen, maar Rye is ook een van de mooiste dorpjes aan de Engelse zuidkust. Verder 
waren we die dag de enige bezoekers en werden we op de rivier zowel op de heen- als terugreis 
door veel mensen enthousiast toegezwaaid alsof we langverloren vrienden waren. Dit stukje 
authentieke Engeland was een verademing na de Nederlandse kolonie in Dover marina. En het 
contrast kon niet groter met Eastbourne, waar we ‘s avonds aankwamen in Souvereign Marina. Een 
gloednieuwe haven met alle faciliteiten en twee sluizen die in 15 minuten een verval van 5 meter 
schutten, zodat je ‘s nachts rustig kan slapen met genoeg water onder de kiel.  

De volgende dag (zaterdag 2/8) zijn we van Eastbourne naar Newhaven gezeild. Ook daar de grond 
licht aangeraakt bij LW, maar in goede zachte blubber en aan drijvende stijgers. Op zondag hadden 
we voor het eerst een bezeilde koers en zijn we van Eastbourne naar Cowes gezeild (65 mijl). Het 

was Cowes week, dus ongelofelijk druk. Gelukkig 
zijn we getraind in Friesland, alleen varen daar geen 
coasters dwars door het wedstrijdveld heen. We zijn 
een stuk rivieropwaarts gaan liggen tegenover de 
Folly Inn. De volgende ochtend even naar een 
supermarkt in Newport gelift en ‘s middags naar 
Studland Bay (bij Poole) gespinnakerd. Het record 
op de gps was 9,3 knopen door de Solent heen. In 
Studland Bay hebben we voor anker gelegen en 
buiten in de kuip een bed gemaakt (de kussens van 
de banken passen precies) om van de sterrenhemel 
te kunnen genieten.  

Vanuit Poole zijn we twee dagen later naar 
Weymouth gegaan, waar we ook een paar dagen 

zijn gebleven om onder andere te wachten op twee nieuwe hoofdstagen. In het terminal-oog van de 
bakboord stag hadden we namelijk een haarscheurtje ontdekt en daar waren we niet gerust op. We 
hebben de mast laten zakken en de stag er af gehaald en gelukkig kon de ‘rigger’ binnen twee 
dagen de nieuwe stagen leveren.  

Op zaterdag (9/8) zijn we van Weymouth naar Dartmouth gevaren (ruim 45 mijl) om Portland Bill 
heen. Een heerlijk bezeilde koers met spinnaker. De Dart rivier is schitterend, veel groen en rotsen. 
De rivierbedding is eigendom van prins Charles, dus de harbour dues worden aan hem afgedragen. 
Hier hebben we een stuk van het Westelijke kustpad gelopen. Na Dartmouth zijn we naar de Yealm 
rivier gezeild, waar we voor het eerst aan een mooring hebben gelegen en ons bijbootje hebben 
opgepompt om een pint te kunnen gaan drinken in de yacht club van Yealm. Het was hard roeien, 
1,5 kn tegen de stroom in!  

Dinsdag (12/8) zijn we naar Fowey gegaan. We hadden al regelmatig gevist op makrelen (en 
gerookt in ons rookoventje en gegeten!), maar deze keer een kleine gestippelde hondshaai 
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gevangen voordat we de haven in gingen. Gelukkig hadden we al andere mensen deze zien 
klaarmaken, dus wisten we dat hij eetbaar en lekker was.  

Donderdag (14/8) kwamen we in Falmouth aan, inmiddels een maand onderweg. De wind was nog 
steeds oost, dus de Scilly Isles kwamen realistisch dichterbij. Helaas kregen we allebei last van een 
maagvirus (geen relatie met de haai) en zijn we twee dagen in Falmouth gebleven. Eenmaal weer 
op de been was de wind gedraaid naar het Westen. Helaas, die kunnen we niet bijschrijven op onze 
‘track record’, maar we zijn wel helemaal de Fal rivier opgeweest, wat ook onbeschrijfelijk mooi 
was. Het lijkt wel een tropische rivier, als je tenminste het eerste stuk voorbij bent waar een paar 
tankers permanent geparkeerd 
liggen. 

Vanaf de Fal rivier zijn we in één 
dag weer in oostelijke richting 
naar Salcombe gevaren met 
spinnaker. Vanuit Salcombe zijn 
we de dag daarna overgestoken 
naar Guernsey. De 
windvoorspelling was 3-4 BFT, 
maar toen we om 3 uur ‘s 
ochtends uitvoeren was er nog 
geen wind. We dachten om 8 uur 
‘s ochtends (al 5 uur gemotord) 
nog dat het nog zou komen, maar 
begonnen een paar uur later toch 
te wanhopen. Uiteindelijk hebben 
we de hele oversteek op de motor 
gedaan, 15 uren lang! 

Op Guersney hebben we in St. 
Peter’s port gelegen, wat een 
leuke haven is midden in de stad. We zijn de volgende dag met de veerboot naar Herm gegaan en 
hebben het eiland rondgewandeld en lekker gezwommen. De volgende dag fietsen gehuurd op 
Guersney en het binnenland verkend. Op 24 augustus zijn we ’s ochtends van Guernsey naar Sark 
gevaren, manouvrerend tussen de rotsen. Daar kwamen we aan in een schitterende baai met 
moorings. Het water was enorm helder, en het weer tropisch. Liggen aan een mooring in deze 
idyllische baai was een van de hoogtepunten van onze reis. Sark is een leuk eiland om te 
verkennen. Heel klein en authentiek. De volgende dag zijn we naar Jersey (St. Helier) gezeild en 
twee dagen later vanaf Jersey weer terug gezeild naar Guernsey.  

We hebben vervolgens vier dagen op Guernsey gewacht op gunstige wind, het bleef maar uit het 
noordoosten waaien. 

Op 31 augustus was eindelijk N-NW wind, dus van Guernsey (St. Peter’s) naar Cherbourg gevaren. 
Het record op de gps gebroken met 12,5 kn in de race van Alderney. Een vreemde zee heb je daar 
met eddies (draaikolken), borrelenden golfjes weer afgewisseld door stukken zee die zo glad zijn 
als een spiegel. Het is duidelijk dat je daar geen wind tegen stroom wilt hebben en daar ook niet 
met harde wind wilt zijn. Maar in ons geval hielp de race ons mee, we hebben in een ochtend 40 
mijl gevaren! 

De volgende dag weer NO wind, waar was toch die zo vertrouwde ZW wind, die hadden we zo goed 
kunnen gebruiken. Toch hadden we de hoop nog niet opgegeven dat het ZW wind zou worden en 
we een grote ‘klapper’ konden gaan maken. Daarom hebben we nog een paar dagen in Normandië 
doorgebracht. We zijn in Barfleur, St. Vaast en Grand Camp Maisy geweest. Het Seine dal is 
ontzettend mooi en staat nu op de verlanglijst om verder te gaan ontdekken in een volgende 
vakantie.  

Het begon toch wat ongemakkelijk te voelen dat het nog steeds NO wind was en we over ruim een 
week thuis moesten zijn. Daarom zijn we op 4 september om 5 uur ’s ochtends uit Grand Camp 
vertrokken, om ruim 14 uren later in Fécamp aan te komen. Zestig mijl motorsailend tegen de wind 
- en de helft van de tijd ook tegen stroom- ingebokst. Het zou niet zo hard gaan waaien 
aanvankelijk, maar het bleek toch een 4-5 BFT te worden. Deze dag was afzien. De volgende dag 
zijn we naar Dieppe gevaren, ook motorsailend maar wel met de stroom mee. Daarna van Dieppe 
naar Boulogne in totale windstilte. 
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Op zaterdag 6 september kwam dan eindelijk de langverwachte ZW wind. We zijn in één dag van 
Boulogne naar Blankenberge gezeild, dubbel tij en windkracht 5. We kwamen ’s avonds om 11 uur 
aan in Blankebergen, enorm voldaan na 80 mijl zeilen!  

Op 7 september had de Mighty Mary weer Nederlands water onder haar kiel en kwamen we aan in 
Scheveningen. Daarna zijn we vervolgens in een paar dagen rustig naar Akkrum gezeild. Het was 
een raar gevoel om weer in zo vertrouwd water te zijn, één van de vele Nederlandse boten terwijl je 

zoveel hebt meegemaakt deze 
zomer en niemand die het aan je 
kan zien!  

 

Een Marieholm is in Engeland vrij 
onbekend. We hebben slechts 
één keer een IF zien zeilen, in 
Falmouth. We hebben ongelofelijk 
vaak complimenten over onze 
boot gekregen. Men houdt in 
Engeland van schepen met 
klassieke lijnen en deze vreemde 
eend riep veel vragen op. Het was 
bijna in elke haven wel aanleiding 
tot leuke gesprekken. Ook het feit 
dat je zo’n redelijk lange afstand 
hebt aflegd in een 26-voeter, 
levert respect op. We kregen 
vaak de beste plek in de 
jachthaven omdat we er nog wel 

tussen pasten. Onze conclusie is dat de Marieholm 26 uitstekend voldoet op een reis zoals deze. 
Met zijn tweeën went het snel om er acht weken op te wonen. De motor heeft ook uitstekend 
gefunctioneerd en vergeleken met andere boten kwam ze er qua motorkracht heel goed vanaf. Het 
elektronisch navigeren is ons goed bevallen. De afhankelijkheid van het weer blijft een uitdaging, 
met als gevolg een obsessie voor weerberichten en voortdurend wikken en wegen van 
beslissingen. We hebben letterlijk en figuurlijk onze grenzen van het zeilen verlegd deze zomer en 
het smaakt naar meer! 

We hopen dat we andere Marieholmzeilers hebben geïnspireerd met dit verhaal. Als je er over 
denkt ook deze richting op te gaan zeilen of je hebt andere vragen, vinden we het uiteraard leuk 
hier verder met je over te praten. 

Jan-Willem Polman & Manja Thiry  
M26 Mighty Mary  

Lowestoft vice versa 

 
Naast het lidmaatschap van de Marieholmvereniging ben ik ook nog lid van de Nederlandse 
Vereniging van Toerzeilers. Een grote vereniging met evenveel evenementen. 
Dit jaar heb ik me daar ingeschreven voor de rally naar en van Lowestoft. 
 
Aangezien ik de M26 pas een aantal jaren heb, leek me dit een mooie gelegenheid om eens een 
langere zeetocht te gaan maken. Zeeland en de Belgische kust had ik al gehad, Engeland lag in het 
verschiet, best spannend. Eerder heb ik dergelijke tochten wel gemaakt, maar altijd op grotere 
jachten (38/42 voet). 
Na de nodige voorbereidingen, zeekooi maken, motor controleren, verstaging nalopen, 
driekleurenlicht monteren, het aanschaffen van kaarten, en het lenen van een vlot, kon de reis 
beginnen. 
Op 4 juni zou de reis aanvangen, dus ik moest vanaf Grave op 31 mei al richting Zeeland, want 
maandag en dinsdag was voor mij nog een gewone werkdag. De reis van Grave naar Zeeland (op 
de motor) verliep voorspoedig, één keer tegen een brug aangezeten met de windex, was toch iets 
te laag… Overnacht in Willemstad, mast strijken en de windex weer teruggebogen en de volgende 
dag onder zeil naar Hellevoetsluis. Na heerlijk gezwommen te hebben op het Haringvliet alwaar ik 
tevens het log weer gangbaar kon maken, hebben we afgemeerd in de verenigingshaven van 
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Hellevoetsluis. De anderen van onze groep zouden we daar dinsdagavond treffen. Na twee flinke 
werkdagen dinsdagavond met bemanning terug naar Hellevoetsluis waar we de anderen troffen. De 
M26 was de kleinste (maar wel de mooiste!). Op de inschrijvingslijst stond nog een M26 (de 
WØRK), maar deze zou vanuit Den Helder vertrekken. Er waren vier vertrekhavens, Den Helder, 
IJmuiden, Stellendam en De Roompot, in totaal waren er ruim 60 schepen. Onze groep bestond uit 
5 schepen, een Sun Odyssey 28.1, v.d. Stadt 9 mtr., Optima 92 (deze zou later vertrekken) en een 
Sun Odyssey 30. 
 
Op het palaver dinsdagavond werden afspraken gemaakt over de route, het marifoonrondje (elke 
twee uur, positie, koers en snelheid doorgeven aan de groepsleider) en de laatste gegevens over 
het weer e.d. Woensdagochtend om half zes op, zes uur vertrekken naar de sluis bij Stellendam en 
om zeven uur met hoog water het Slijkgat uit richting Engeland. We begonnen met een rustig 
windje 2-3 beaufort richting Goeree. Met de halfwinder op konden we de groep aardig bijhouden. In 
de buurt van Goeree werd de wind vervangen door mist. Deze hield eigenlijk de gehele dag aan wat 
bijzonder vervelend was omdat we een aantal scheepvaartroutes moesten oversteken. De wind viel 
compleet weg en we hebben vele stukken moeten moteren. In de diep-water-route was het zicht 
nog maar 20 meter. Gelukkig kwam de wind terug zodat we dat grotendeels op het zeil konden 
doen. Door het gebrom van de motor kon je andere schepen niet horen aankomen en onder zeil 
wel en dat gaf wel wat rust. Na de diep-water-route kwam de wind gelukkig weer terug en konden 
we het laatste stuk met een gemiddelde snelheid van 4 a 5 knopen afleggen. 
Het marifoonrondje lukte niet altijd. We vertokken met in totaal negen schepen, maar op zee, en 
ook door de mist, raakte je ze al snel kwijt. Pas op de aanloop naar Lowestoft kwamen we ze weer 
tegen. Leuk was het om te zien dat we eigenlijk allemaal gelijk aankwamen. Om half vijf in de 
ochtend konden we de landvasten vast leggen na een tocht van 21 uur. 
 
In Lowestoft waren er verschillende activiteiten 
georganiseerd. Op vrijdag een bezoek aan het IBTC 
(International Boatbuilding Training Centre), waar 
traditionele houten schepen geheel met de hand (dus 
zonder 220) gebouwd worden. Overweldigend mooi! 
Op zaterdag hebben we op de Broads gevaren met 
engelse open boten, alwaar we aan twee wedstrijden 
hebben meegedaan. 
Op zondagochtend het palaver voor de terugtocht en 
om 10.30 trossen los en achter de depressie aan naar 
Stellendam.  
Deze tocht gelukkig geen mist, maar wel veel wind 
met de bijbehorende golven. Wind tot windkracht 6 
(later via internet nagekeken bleek dat we 7 hebben 
gehad met vlagen 8) en golven van ruim 2 meter. De Scudder hield zich perfect met een rif in het 
grootzeil en de genua iets weggedraait en veel beter dan ik op andere schepen gewend was. 
Tweemaal een breker in de kuip, maar verder redelijk droog gevaren, met weinig buiswater. De 
gehele tocht over bakboord gelegen met een halve tot aan de windse koers hebben we de afstand 
in 18 uur afgelegd (SUPER!).  
We legden als tweede aan (van de tien schepen waar we in Lowestoft mee vertrokken!) in de 
buitenhaven van Stellendam alwaar we op de anderen hebben gewacht voor een welverdiende 
borrel. Sommigen van de groep hadden het echt zwaar gehad door zeeziekte, wij hebben daar 
gelukkig (m.u.v. een bemanningslid) geen last van gehad. Na de borrel direct losgegooid, de sluis 
door en een van de bemanningsleden in Hellevoetsluis afgezet. De tocht naar Grave kon helaas 
niet worden volbracht aangezien de sluizen op zondag’s tot 19.00 uur worden bediend. De Scudder 
dus achtergelaten in Lith waar ik hem later die week terug gevaren heb naar Grave. 
 
Terugkijkend op deze tocht, wat voor mij een geheel nieuwe ervaring was, kan ik zeggen dat mijn 
verwachtingen van de M26 niet zijn tegengevallen. Deze tocht heeft mij zekerder gemaakt over dat 
wat de boot aankan. Er zullen nog vele tochten volgen! 
 
Maarten Slooves 
M26 Scudder 
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Mijn ervaringen met de Marieholm 32E 

 

Rob Gerritsen vaart in een Marieholm 32E.
 
Voor de serie Boot en Eigenaar beschrijft hij zijn 

ervaringen met dit schip. 
 
Onder de naam HYDRA, voortkomend uit de Grieks mythologie - een korte en makkelijke naam in 
het communicatieverkeer – vaar ik sinds 1989 in de Nederlandse wateren rond.  
Mijn vorige schip was er een van het type Sneekermeer, een stalen knikspant. Na tien jaar was ik 
er echt klaar mee en wilde naar iets tussen de negen en tien meter. Zelf bouwen kwam als eerste in 
beeld vanwege natuurlijk de kosten. Drie jaar bouwen en niet zeilen zou voor mij echter een niet te 
nemen barrière zijn. Daarom toch maar op zoek in de “markt”. In het najaar van 1989 kwam ik dit 
toen al complete en formidabele schip tegen en ik kon het voor een “goede” prijs kopen. 
 

32 voet en het interieur van een 36-voeter 
Een gigantische overgang: van 8 meter naar 9.60, een echte 32 voeter. In de beginjaren ’90 een 
groot schip, maar inmiddels is de Nederlandse vloot met minstens 2 meter gegroeid. Voor het oog 
mooi, maar in praktische zin ben ik er niet jaloers op. Hoe groter des te moeilijker het te handelen 
is, daarover straks meer. 
 
De 32-voeter heeft zes slaapplaatsen met een interieur van een 34 of zoals je wilt van een 36 
voeter en was zijn tijd ver vooruit. Dat maakte ik ook op uit de opmerkingen van collega-zeilers die 
aan boord een kijkje kwamen nemen. Ik geniet er nog steeds intens van. 
 

24 uurs, Single Handed en Kerst op Terschelling? 
Net als met m’n vorig schip moest ik natuurlijk ook met de Hydra deelnemen aan de 24-uurs van 
Medemblik. En heb er al eens een afstand van 130 nm mee gezeild. Natuurlijk zou er nog meer in 
kunnen zitten, maar dan moet je echt alles uit de kast halen en is een spinnaker beslist nodig. Is de 
wind gunstig, dan kom ik met de dubbele Bolle Jan ook een heel eind. Misschien komt er ooit nog 
eens een Spi aan boord. Ook een high aspect fok staat op m’n lijstje.  
 
Na vier keer aan de 24 uurs te hebben deelgenomen, las ik in een watersportblad iets over een 
Single Handed zeilrace of -tocht. Nu ben ik iemand die steeds grenzen wil verleggen en ik ben gek 
van de zeilsport. In de zomer van 1996 zei ik tegen Ellen, m’n vrouw - overigens net zo dol op 
watersport, maar dan de kanosport - : “Ik ga het deze zomer helemaal alleen proberen.” “Wat, 
alleen aanleggen en zo?” riep ze. Nou, ik zal je zeggen, ik geloofde er zelf ook niet zo in. De 
Marieholm 32 weegt toch een slordige 5 ton en heeft maar één nadeel: de schroef achter het roer! 
Vanuit stilstand manoeuvreren als je niet weet hoe je met het schroefeffect om moet gaan, was het 
grootste struikelblok.Toch kreeg ik het aardig onder de knie en kon ik weer een vaardigheid aan 
mijn schipper-zijn toevoegen. 

 
In het najaar van 1996 nam ik deel aan de 
beroemde Single Handed van “REID” uit 
Workum. De tocht ging in Lelystad van start en 
was binnen een dag voorzien van veel, heel 
veel wind . 
Vanaf Den Oever en de rest van de vijf dagen 
kregen wij – de Hydra en haar schipper – te 
maken met windkracht zes tot ver in de acht 
Beaufort. Desondanks kon ik toen Oude Schild 
op Texel aanlopen. Ik moest daar toen 
vanwege windsterkte negen blijven liggen. Met 
een dikke zeven ben ik een dag later 
teruggevaren naar het IJsselmeer. Eenmaal op 
het “binnenwater” liep ik onder driemaal reef 

en een fok Stavoren binnen. Dat moest onder zeil plaatsvinden, want dat schrijft het reglement 
voor. Eenmaal vast gemaakt kregen we daar - er waren nog meer “Solopiraten” in Stavoren beland 
– ‘s nachts een windkracht tien over ons heen. Uitvaren mocht niet meer. Dus kruip je gezellig bij 
elkaar en gaan de kurken van de fles! Voorzien van hapjes, accordeonmuziek en veel gezang was 
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het heel gezellig. Als echte schippers luister je natuurlijk regelmatig naar de weerberichten en toen 
we hoorden dat er de volgende dag nog maar een dikke zes zou staan, maakten we een nieuw 
plan. De Hydra trotseerde de Staverense “zee” en dook met grote snelheid de ene na de ander golf 
in. Ik had teveel zeil op staan. Het deerde haar echter niet. Het is een sterk schip, waar de hele 
vloot van Marieholmschepen nu eenmaal om bekend staat. Geweldige zeilers zijn het en niet “plat” 
te krijgen.  
Haar schipper overigens ook niet. Nu lijkt het wel heel erg opschepperig of klinkt het arrogant, ’t is 
maar hoe je het bekijkt, maar ik beleef met dit schip echt alles en heb er honderd procent 
vertrouwen in.  
 
Dit jaar was het de achtste keer dat ik met “haar”de Single Handed heb gevaren en hoop ik, mits de 
weergoden of beter gezegd de ijsberen het toestaan, de kerstdagen op Terschelling door te 
brengen. Er mag geen ijs zijn. Dat is denk het enige waar ie niet tegen kan: ijsschotsen  
 
Ook een tocht naar Londen stond op de rol. Geweldig man, op eigen kiel de Thames op varen, de 
rood wit blauwe Bolle Jan in de mast!! Jullie merken wel dat ik super trots op dit schip ben en zoals 
eerder gezegd er intens van geniet. 
 

Interne renovatie 
Na het Kerstavontuur, waar ik al jaren naar uitkijk, gaat de Hydra naar Akkrum. In de loop van de 
tijd is er van alles aan apparatuur aan boord gekomen. Net als bij de meeste van ons plak je het er 
even bij met de bedoeling er later wat moois van te maken. Al te lang is het een janboel, al die 
losse en rare draadverbindingen! De boel gaat eruit en wordt opnieuw aangesloten. Ook het ooit 
zelfgemaakte “dashboard“ waar radio, GPS en een oude Decca ontvanger zijn ingebouwd, zal 
worden vernieuwd. Het nieuwe paneel is dan 
voorzien van GPS, radio en Radardisplay. 
 
Het radarsysteem van Ray Marine heb ik 
overigens deze nazomer heel goed kunnen 
gebruiken. Met mist zeilen - windkracht drie - 
is een nieuwe ontdekking. Het vraagt nog 
oefenen om alle signalen op de juiste wijze te 
interpreteren. Ook is het zo dat niet alle 
zeilschepen een goede echo op het scherm 
laten zien. Sommige zelfs helemaal niet en dat 
zijn best grote schepen van tien meter. Dus 
veel om je heen kijken bij helder weer en 
oefenen maar. Uiteindelijk zal je met mist toch 
ook op de ouderwetse manier uit moeten 
blijven kijken.  
 
Varen op je gevoel en kompas is bij mij nog steeds de basis van alles. In combinatie met de 
dieptemeter weet je dan vrij nauwkeurig waar je uithangt, mits je de positie op de kaart volgens 
gegist bestek ieder uur goed hebt bij gehouden.Met alle (ruige) tochten doe ik dat nog steeds. De 
elektronica is daarbij een plezierige en welkome aanvulling, maar het kan altijd uitvallen. Bovenaan 
staat veel zelf doen en genieten, de apparatuur is mij daarbij behulpzaam. Dat komt ondermeer 
door een andere ontdekking: het solo zeilen. Eén met de elementen op avontuur zijn. Dat is niet 
vanzelf gekomen. Ellen, een echte watersportster maar dan in de kano, wordt iets te snel zeeziek. 
Bij ruige tochten gaat zij niet zo graag mee. In haar zeekano met windkracht 5 of 6 Beaufort zit ze 
kiplekker en peddelt er lustig op los vanaf Schiermonnikoog of een ander plaats op de Waddenzee 
naar de wal. Met de Hydra zoek ik haar dan op als zij met een hele groep ergens rond dobbert. 
Soms gaat de andere kano, een Dancer, mee aan boord en Ellen trotseert dan de branding van 
Vlieland.  
Jullie merken wel, wij doen heel veel met dit geweldige schip en onze seizoenen zijn erg lang. De 
olielamp, kaarsen en als het erg koud wordt de hete luchtverwarming zorgen naast de “nep” 
borrelwarmte voor echte warmte in de koudere uren. 
 
Winterzeilen! Ooit eens met een heuse sneeuwbui gezeild op een volledig verlaten IJsselmeer? Mij 
is dat eenmaal overkomen en ik vond het geweldig. Op mijn aanstaande tocht naar Terschelling 
hoop ik dat nog een keer te beleven. Als er maar geen ijsvorming op de grote plas komt! Daarover 
en andere tochten, vertel ik graag een ander keer. 
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Techniek 
Tot besluit nog wat technische zaken en uitrustingstukken van de Hydra. 
Er staat een MD 11 23 pk 2 cilinder Volvo Penta in (rookt net als de andere), een grote 230 Amp 
accu voor het boordnet(semi-tractie) en een 60 Amp startbatterij. Vanuit beide accu’s kan worden 
gestart met behulp van een keuzeschakelaar.  
Voor de hete zomer is standaard voorzien in een forse koelbak die wel wat stroom vreet. De 
“Duitse” landvast zorgt echter in een haven via een Victron laadapparaat voor tijdige aanvulling. 
Deze winter probeer ik nog een zonnepaneel op dek te plaatsen waardoor we minder afhankelijk 
zijn van de wal. 
De koude tijd wordt zoals eerder gezegd onder handen genomen door een Eberspacher kachel( 
3000) met twee standen. Is het eenmaal warm aan boord dan zet ik hem op de halve stand. 
De zeilgarderobe bestaat uit een grootzeil van circa 22 m², een genua van 33 m², een fok van circa 
18 m² en een stormfok – die ik net als de meeste zeilers nooit gebruik. Fok en genua kunnen op de 
rolinstallatie. Als aanvulling voor de ruime winden is er nog de Bolle Jan van ongeveer 75 m². 
Overigens ben ik benieuwd hoe een High Aspect het zou doen.  
Tijdens de gemiddelde tochten stuurt een Navico - (oude) of een Simrad stuurautomaat het schip. 
Bij flinke golven – diepe  kuilen – pak ik toch liever zelf het roer om er mee te spelen. Vooral bij veel 
wind op voor de windse rakken wil de stuurautomaat wel eens verstek laten gaan. Enerzijds komt 
dat door de lange kiel die in dit soort zeegang een stukkie zijn eigen weg zoekt, anderzijds werken 
snelheid van schip en golven soms averechts op deze apparatuur. Die dingen zien en voelen nou 
eenmaal niet wat wij mensen wel kunnen! Zelf sturen geeft bovendien een echte kick. 
Op het mooie Marieholm onderwaterschip zit antifouling 2000 en dat houdt het twee jaar. Dan gaat 
het schip er weer uit. Van osmose heeft zij tot op heden geen last. 
Eerst deze winter naar de eilanden en hopelijk weer een mooie zomer! Ik wens alle Marieholm 
zeilers nog heel veel plezier van deze geweldige schepen. 
Als er interesse is kan ik over 24-uurs, Single-Handed en Engeland reizen wellicht nog eens mijn 
ervaringen met Marieholm zeilers delen. 
 
Rob Gerritsen 
M32E Hydra 
 

Wie was waar deze zomer? 

 
De redactie was benieuwd hoe de Marieholmvloot deze zomer was uitgewaaierd. We kregen veel 
reacties op deze vraag per email. Leuk om na te genieten en wellicht als inspiratie voor voor 
volgende zomer? 
 

Mist in het Molengat met de‘Akwaba’ (Monique en Martijn) 
Met onze IF, thuishaven Lelystad-Haven, zijn we eind juli vertrokken voor drie weekjes Friesland, 
IJsselmeer en Waddeneilanden. Omdat mijn vriendin voor het eerst mee ging op vakantie zijn we 
de eerste week rustig door Friesland gehobbeld. Via Lemmer, Grouw en Leeuwarden (tip!) naar 
Harlingen gevaren om van daaruit naar Terschelling te zeilen (en motoren). Het weer is ons zeer 
goed gezind alleen de wind liet het regelmatig 
afweten. 
Na een paar dagen op Terschelling een kort 
overtochje naar Vlieland. Vervolgens hebben we met 
de hittegolf een heerlijke volle week op Vlieland 
gebivakeerd. Dit is veruit ons meest favoriete 
waddeneiland. Heerlijke stranden, goed fietsen en 
lekkere terrasjes. Na deze week zijn we op 8 
augustus buitenom vertrokken naar Texel. 
Weersverwachting was NO3 maar was tot aan de 
middag variabel. Hierna draaide de wind naar NW3 
en kwam er een hele dikke zeemist opzetten welke 
tot de avond geduurd heeft. Dus met wijd geopende 
ogen en gespitste oren (en GPS gelukkig) via 
Molengat naar Oudeschild gezeild. De wind bleef ondanks de mist heerlijk staan. Oudeschild heeft 
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een mooie nieuwe haven en goede faciliteiten waar alleen wel een fors prijskaartje aan vast hangt. 
Ook is er niet heel veel vertier te vinden dus volgende morgen via Den Oever bijna geheel op de 
motor naar Enkhuizen gevaren. Omdat wij op 13 augustus een familiefeest hadden zijn we naar 
één van ons meest favoriete jachthavens gevaren, Sixhaven in Amsterdam. Je ligt daar in 
betrekkelijke rust bijna midden in het centrum. Ideaal om daar wat broodnodige kleding in de 
uitverkoop te scoren. Alleen de hitte in de stad was bijna ondragelijk. Na Amsterdam zijn we nog in 
Muiden, Marken en Hoorn geweest. Helaas vliegt de tijd. En dat is een goed teken Volgend jaar 
willen we onze uitgestelde vakantieplannen uitvoeren; buitenom naar Zeeland en afzakken naar 
Noord Frankrijk. De laatste jaren een hoop positieve verhalen gehoord over dat gebied. 
 

Van theorie naar praktijk met de ‘Marfamke’ (Richard Dreis) 
Dit jaar was mijn eerste jaar als zeiler en ook mijn eerste jaar in de Marieholm IF. De thuishaven 
van mijn "Marfamke" ligt in Makkum en mijn vaargebied is dit jaar voornamelijk het noordelijk deel 
van het IJsselmeer geweest. Van hier uit heb ik verschillende tochten ondernomen voornamelijk om 
mijn vaardigheden te ontwikkelen en theoretische kennis om te zetten in de praktijk.  
Dit ging niet altijd van een leien dakje maar gelukkig is Marfamke een vergevingsgezinde boot. 
Ondanks mijn soms toch wat klungelige aanpak heeft zij mij altijd weer veilig thuisgebracht. 
Het komende jaar hoop ik mijn vaargebied uit te breiden naar het hele IJsselmeer en misschien wil 
ik nog wel een uitstapje maken naar de Waddenzee. 
 

Voor het eerst met de “Sagitta” op de Noordzee (Kees Locher) 
Elsbeth en ik hebben met onze M26, Sagitta, thuishaven Workum, via Enkhuizen en Amsterdam de 
staande mastroute via Haarlem genomen: de Kaag, Leiden, Alphen, Gouda, Dordrecht, 
Willemstad, naar Hellevoetssluis. Vandaar ben ik voor het eerst als schipper op eigen boot met 
twee vrienden bij Stellendam naar buiten gegaan en via Scheveningen, IJmuiden, den Helder naar 
Vlieland gevaren en weer via Makkum naar Enkhuizen. Daarna nog twee dagen alleen op het 
IJsselmeer. 
 

‘Solgry’ ging voor het eerst naar Zeeland (Marjo 

en Richard) 

Met onze M26 Solgry, thuishaven WV Schiphol te 
Aalsmeer, hebben we in augustus van dit jaar 
Zeeland bezocht. Via de staande mastroute zijn we 
naar de Volkeraksluizen gevaren. Vandaar hebben 
we het Grevelingenmeer, de Oosterschelde en het 
Veerse Meer bezocht. We hebben enorm genoten en 
gaan er zeker vaker naartoe. We zijn ook via de 
staande mastroute weer teruggekeerd. Een volgende 
keer willen we buitenom. 
  

‘Johanna’ was op het IJsselmeer (Igle Berghuis) 
Met de Johanna hebben we 2 tochten over de Markerwaard/IJselmeer gemaakt:  
20 - 26 juli Muiderzand - Enkhuizen - Hindelopen - Den Oever - Stavoren - Lelystad - Muiderzand 
en 15 - 19 augustus: Muiderzand - Enkhuizen - Lemmer - Lelystad - Hoorn - Muiderzand (verslag 
verstuurd als verslag zomerevenement Lemmer) Volgend seizoen willen we zeker weer 1 of 2 zulke 
tochten maken er zijn nog voldoende niet-bezochte haventjes, ook de Wadden gaan trekken.  
 

De eerste zeilvakantie met IF 3330 (Ewald en Sabine) 
Wij hebben onze IF (nog zonder naam) sinds 3 mei 2003 en hebben afgelopen zomer onze eerste 
zeilvakantie gevierd. Vanuit thuishaven Naarden zijn wij tegen de klok in om Flevoland gevaren, en 
via Urk bij Lemmer Friesland binnen gevaren. Heerlijk 2 weken over de Friese meren gezworven 
(Lemmer, Langweer, Sneekermeer, Joure, Heeg, Fluessen, Stavoren, Makkum, Workum) en 
vervolgens nog een week Westfriesland (Medemblik, Andijk, Hoorn, Enkhuizen) alvorens wij weer 
afgezakt zijn naar Naarden. Superlatieven te kort om zoveel genot te beschrijven!  
 
 

Retourtje Calais met de ‘Scudder’ (Maarten Slooves) 
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De Scudder heeft ons dit jaar via Zeeland langs 
de Belgische kust tot aan Calais gebracht. Een 
werkelijk prachtige vakantie mede door het 
goede weer. De plannen waren om de Noord-
Franse kust ten zuiden van Boulogne aan te 
doen. Door drukte op het werk kwamen wij 
echter later aan in Vlissingen, waar ik de 
Scudder het weekeinde daarvoor vanuit Grave 
naar toe had gevaren. Daardoor had ik nog 
maar twee en een halve week over. Mist en 
nevel hielden ons aan de Belgische en Noord-
Franse kust waar we in dagtochten alle 
kustplaatsen tot en met Calais hebben bezocht. 
Op de terugweg zijn we via de Westerschelde 
door het kanaal bij Hansweert en de Oosterschelde naar de Roompot gevaren. Daarna buitenom 
naar Stellendam, Haringvliet, Hollands Diep en via de Maas weer terug naar Grave. Volgend jaar 
probeer ik een week extra te nemen en met het gezin een nacht door te zeilen. Het bereik wordt 
dan een stuk groter. 
 

Van Balk naar Faaborg met de ‘Tawhiri’ (Hinse en Francis) 
Wij zijn afgelopen zomer met onze M26 "Tawhiri" naar Funen, (Denemarken, de kleine Belt) 
gezeild. Vanuit onze thuishaven, Balk, zijn we via de staandemastroute naar Lauwersoog 
gevaren. Buiten om naar Nordeney, over het wad naar Langeoog, buitenom naar Cuxhaven, via 
het Noord- Oostzeekanaal (Kielerkanaal) naar het Kielerfjord en de Oostzee in. We hebben 
ongeveer een week in het eilanden gebied ten zuiden van Funen rond gevaren met als meest 
noordelijkste plaats Faaborg. Het kraakheldere water in combinatie met het uitzonderlijk mooie 
zomer weer en de pittoreske dorpjes en ankerplekken maakte deze reis zeer de moeite waard. 
De terugweg wederom via het Noord- Oostzeekanaal, Cuxhaven, Spiekeroog, Langeoog, 
Norderney naar Lauwersoog en via de staandemastroute naar Balk. Deze tocht hebben we in vier 
weken gedaan en leverde na het afmeren in de box in Balk een log stand van 680 mijl op. Een 
pokke eind varen maar zeer de moeite waard. 
 

Mast overboord van de ‘Skan’ (Wouter Koelewijn) 
Het weekend van 11 juli gingen mijn zeilmaat, zijn zuster en ik mijn M26, thuishaven Nijkerk, 
overvaren naar Friesland. Van Nijkerk voeren we in een keer naar Enkhuizen, daarna Stavoren en 
Heeg. Hier nam mijn dochter met vriendin de boot over. Zij zeilden in een week  van Heeg naar 
Stavoren, Enkhuizen, Hoorn. De bedoeling was om naar Amsterdam te gaan, waar ik samen met 
mijn grote liefde de boot zouden overnemen. Helaas kreeg mijn dochter een ongelukje en viel de 
mast overboord. Onze vakantie werd anders, want de boot kwam terug naar Nijkerk. Toen na een 
paar dagen alles was geregeld voor een andere mast, gingen geliefde en ik zonder mast motorboot 
varen met de Skan. Via de Vecht door Utrecht, bijzonder mooie route: Lek, Noord, Dordse Kil naar 
Zeeland. In Zeeland hebben we een beetje rondgescharreld. Het verste puntje is Middelburg 
geworden. Daarna naar Brouwershaven waar de Skan twee weken heeft liggen wachten op een 
nieuwe mast. In die periode is mijn meisje nog een aantal dagen alleen aan boord geweest. Op 
donderdag 21 augustus voeren mijn dochter en ik weg uit Brouwershaven. Vrijdag zijn we om 6.00 
uur uit Willemstad vertrokken. We hebben de staande mast route gevaren, maar voor Gouda 
hebben we de mast platgelegd en in Amsterdam na de laatste brug de mast er weer opgezet. We 
kwamen om 21.00 uur aan in de Sixhaven. Op zaterdag het laatste rukje naar Nijkerk. In Almere 
ging mijn dochter van boord en van Almere naar Nijkerk voer ik alleen. De Skan is in totaal zes 
weken onderweg geweest. 
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‘Arrivist’ voor de achtste keer naar Engeland (Hans en Nel Koelemeijer) 
Na elf jaar samen op vakantie 
te zijn geweest met de Arrivist 
(IF), waarvan zeven jaar  Zuid 
Engeland en vorig jaar 
Denemarken, waren dit jaar 
onze dochter en schoonzoon 
mee t/m 15 juni. Het liefst 
wilden wij naar Denemarken, 
maar aangezien de wind in de 
N-NO hoek zat en de 
meerdaagse verwachting dat 
ook aangaf hebben wij besloten 
om weer naar Engeland te 
gaan. Een uitgebreid verslag, 
van dag tot dag, is gepubliceerd 
op de website 
(www.marieholmvereniging.nl). 
 
 

‘Arie’ zeilde twee weken in Friesland (Jan Sparreboom) 
Met onze IF, Arie uit Edam, hebben we in juli twee weken doorgebracht in Friesland. Lijkt niet echt 
bijzonder, maar we hebben erg genoten. Van Edam, via Enkhuizen en Staveren, dan binnendoor 
eerst naar Workum, vervolgens Gaastmeer, Woudsend, Ter Horne, Langweer, weer Gaastmeer, 
Staveren, Medemblik, Enkhuizen en weer Edam.  
 

Zeehonden kijken met de ‘Flytande’ (Koen, Petra, Daan & Merel van Duivenboden) 
Vanuit thuishaven Baarn in twee dagen het IJselmeer over naar Stavoren (lange tocht voor kleine 
kinderen) gezeild. Dankzij een mooie ZW-wind met 'spi' op naar Harlingen. Hebben de beruchte 
waterhoos op veilige afstand achter ons langs zien trekken. Toen begon het heerlijke wadden-
gevoel. Vlieland was lekker vol (er bleef gelukkig voldoende water staan tussen al het polyester). 
Na drie dagen strand en duin vertier via het Schuitengat naar Terschelling. Het oostelijk wad was 
goed bezeild, dus door naar Ameland.  Bij de Blauwe Balg van de vele en mooie zeehonden 
genoten, de kinderen gingen 'uit hun dak'.  
Van Ameland naar Schier met een luxe westelijke wind voor het lapje de wantijen over. Paar maal 
aan de grond gezeten maar met anker paraat is het een kwestie van geduld voor je weer verder 
kan. Toch wel een spannend tochtje. 
Op Schiermonnikoog even overwogen om buitenom terug naar Terschelling of Vlieland te gaan. De 
wind was namelijk inmiddels oost geworden en ging samen met zeer stabiel weer. Maar de tocht 
via de Dokummer Ee is wel zo gezellig en afwisseld. Eenmaal 'binnen' in Friesland viel de echte 
hitte als een zware deken over ons heen. Vanuit Stavoren via Hoorn weer terug in thuishaven 
Baarn. 
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Boot en Kombuis 

Maaltijdmodules voor 8 weken 

Toen wij deze zomer acht weken gingen zeilen met de Mighty Mary (M26), wilden we zoveel 
mogelijk voorraad al meenemen. De voornaamste reden was gemak, namelijk minder 
afhankelijkheid van winkelaanbod en ook het sjouwen naar de boot konden we beperken. Tenslotte 
speelde het ook mee dat we de grootste tijd in Engeland zouden gaan doorbrengen, niet het meest 
goedkope land. 
 
Om zo slim mogelijk te bunkeren, had ik een lijst gemaakt met maaltijden en de benodigde 
ingredienten, onze maaltijdmodules. Op deze lijst stond ook hoe vaak we die maaltijd konden eten. 
De volgende keer zetten we hierbij waar we de ingrediënten aan boord hebben opgeruimd, want nu 
hebben we af en toe toch moeten zoeken naar bepaalde ingredienten.Het gaf heel veel vrijheid dat 
we al over de meeste maaltijden hadden nagedacht en nooit perse naar een winkel moesten. 
Overigens zijn we ook regelmatig heerlijk uit eten gegaan.  
 
Verder hebben we een rookoventje aan boord voor makrelen. Hiervoor heb ik altijd kant-en-klare 
aardappelpuree en melkpoeder aan boord. Je weet nooit wanneer je verse vis vangt, en dat smaakt 
er heerlijk bij. Ook hebben we regelmatig lokale geneugten klaargemaakt, zoals onder andere 
oesters en kreeft. 
 
We hebben geen koelkast aan boord, dus verse groenten kunnen we niet lang bewaren. Echter, als 
je winterwortels in een krant wikkelt en op een koele, donkere plek legt, dan kunnen die wel 
minstens een week lekker blijven. Ook sinaasappels, tomaten en komkommers kunnen een week 
goed blijven zonder koeling. Verder hadden we voldoende roggebrood en maaltijdcrackers mee 
voor als brood niet voorradig was. Als lunch waren ook de ‘noodles’ favoriet. 
 
Hieronder een lijst van maaltijden die wij deze zomer hebben gegeten. 

Maaltijd Houdbare ingrediënten Verse ingrediënten 

Pasta met tonijn in 
rode saus 

Pasta, rode pastasaus, blikje tonijn 
op water 

Parmezaanse kaas 

Pasta met romige 
zalmsaus en 
kappertjes 

Pasta, blikje zalm, potje kappertjes Crème fraiche 

Chili Con Carne met 
rijst 

Pot Chili Con Carne (Hak), 
rookworst, rijst, evt. sambal 

Plakjes winterwortel door 
de Chili heen 

Risotto Pakje kant-en-klare risotto Naar keuze bijvoorbeeld 
geitekaas en champignons 

Pasta pesto Pasta, pijnboompitten (geroosterd), 
zongedroogde tomaatjes, pesto 

 

Boerenkool Gedroogde boerenkool-stamppot, 
rookworst, augurkjes 

 

Verschillende kant en 
klare pasta’s 

Ravioli uit blik, tortellini met een 
potje saus, etc. 

 

Pasta spinazie Potje spinazie in room, pasta, 
salamiworst  

 

Struikmaaltijden Het heerlijkste dat je kan bedenken 
na een dag afzien! 

 

Als je interesse hebt, kan ik de gedetailleerde boodschappenlijst doorsturen. Weet je andere, 
lekkere en houdbare gerechten, dan houd ik me aanbevolen! 

Manja Thiry, M26 Mighty Mary 
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Broodbakken op het spiritustoestel 

Wouter Koelewijn heeft op de oceaan met storm brood staan bakken. Hij vertelt: “Dan stond de 
wonderpan heen en weer te zwiepen op het half cardanische fornuis en vulde de kajuit zich met de 
geur van versgebakken brood. Ik had er precies een wacht van 4 uur voor nodig. En dan als 
beloning een snee warm brood met gesmolten boter en een plak kaas.” 
 

De oven 
Ik had al eens gehoord dat je brood kunt bakken in een snelkookpan, maar die heb ik niet. Ik ben 
begonnen met een koekenpan, maar dat werd een fiasco. Het brood had een dikke harde korst en 
was van binnen niet gaar. Daarna heb ik op de Hiswa een grote hapjespan gekocht van dik gegoten 
aluminium met een glazen deksel. Ik heb het fornuis wat aangepast zodat de pan erop past. Het 
bakken gaat aardig goed. Je moet alleen het brood halverwege de baktijd omkeren en het deksel 
iets schuin op de pan leggen zodat het vocht weg kan.  
 
Het afbakken van voorgebakken broodjes in de hapjespan lukte aanvankelijk ook niet goed. Ook nu 
was de onderkant van de broodjes te hard. Uiteindelijk legde ik vier rvs messen, lepels of vorken 
onder in de pan en daarboven op de voorgebakken broodjes. Zo hebben de broodjes geen direct 
contact meer met de hete bodem. Ook nu moet het deksel iets schuin op de pan gelegd worden 
zodat het vocht weg kan. Op deze manier hebben wij jarenlang versgebakken brood aan boord 
gehad.  
 
De laatste jaren gebruik ik een ouderwetse wonderpan. Onze oma's kennen die allemaal. Op 
rommelmarkten kom je ze nog wel eens tegen. Een wonderpan bestaat uit een onderpan die met 
een soort omgekeerde trechter op het fornuis staat met hierop een bol deksel. Zo ontstaat er een 
klein oventje waarin een rond cakeblik zit met een gat in het midden, een soort tulbandvorm. Nu 
kan ik zonder problemen vers brood bakken (in tulband vorm) en voorgebakken broodjes afbakken 
op het gasfornuis en in onze Marieholm op het spiritusfornuis. Het grappige is dat je aan de 
broodjes niet kan proeven dat ze op een spiritusvlam afgebakken zijn. 
 

Het deeg 
Op tafel met kuiltjes etc. volgens de standaard gebruiksaanwijzing is verschrikkelijk lastig, met 
name op een bewegend schip. Het meel stuift door het hele schip heen. Het gaat beter in een 
afwasteiltje. Pas bij meer dan windkracht 8 waait het deeg weg. Daarna moet het deeg rijzen. In de 
zomer is het niet zo’n probleem, maar als het kouder wordt wil het deeg niet rijzen.  
Bij sommige boten zette ik het deeg in het bakblik op de dieselmotor of in een kastje naast de 
dieselmotor. Daar was het lekker warm. Ook heb ik geëxperimenteerd met een pan warm water, 
daarbovenop het deegblik en het geheel in een koelbox. Het rijzen ging redelijk goed. Alleen als er 
een windvlaag kwam of hoge golven waren dan klotste het warme water over het deeg heen. 
Uiteindelijk gaat het nu het best door het deegblik met deeg onder de slaapzak, in het bed te 
stoppen en als het erg koud is doe ik er een warme kruik bij. Ik dek het deeg af door een stuk 
huishoudfolie over het bakblik te doen en daaroverheen een droge thee/handdoek. Dat scheelt 
weer in de was. 
 

Het recept 
Je haalt bij de supermarkt een pak broodmix. Je kunt kiezen uit wit, bruin, meergranen, noem maar 
op. Dit is voor aan boord het gemakkelijkst. Vervolgens volg je de gebruiksaanwijzing achter op het 
pak en dan krijg je een prachtig brood. Ik voeg zelf nog wel verschillende ingrediënten toe zoals 
noten, vijgen, lijnzaad, pompoenpitten, zonnebloempitten. Daar kun je naar believen mee 
experimenteren. 
 
Het eenvoudigst is voorgebakken broodjes halen en die afbakken. Het voordeel hiervan is dat je ze 
gemakkelijk kan bergen aan boord en dat je ze kan gebruiken als je geen zin of tijd hebt om brood 
te halen.  
 
Wouter Koelewijn, Julienne Meijer 
M26 Skan 
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Boot en Onderhoud 
 

Eenvoudig en goedkoop peilglas op 
dieseltank 

Niets zo ellendig als een lege dieseltank, want dat overkomt 
je alleen als je het niet kunt gebruiken: je bent moe, het is al 
laat, iedereen heeft honger en de kinderen huilen. En dat 
het ook nog eens je eigen schuld is maakt het er niet beter 
op. Monteer een peilglas - en maak er een gewoonte van 
het af te lezen voor vertrek! 
 
In de Marieholm 26 zit origineel een cilindervormige zinken 
dieseltank. Deze tank is niet voorzien van een niveaumeting 
systeem. Dit heeft mij al heel wat ergernissen opgeleverd, 
onder andere:  

• Peilen via de vulleiding d.m.v. een touwtje 
verzwaard met een moertje, geeft altijd zo’n rotzooi.  

• Tijdens het vullen van de tank, diesel te water via 
de ontluchting; ook een beetje slordig. 

Al deze ongemakken was ik zat en ben gaan nadenken over 
een eenvoudige en goedkoope manier voor 
tankniveaumeting. De oplossing werd een peilglas. 
 
Als peilglas heb ik een stuk doorzichtig nylon slang/buis van 
6 mm gebruikt (dit soort slang/buis wordt veel gebruikt in de 
pneumatiek). Het stuk slang, het “peilglas”, wordt geplaatst 
tussen brandstofleiding en de tankontluchting. Hiervoor heb 
ik na het afsluitertje aan de tank een T-stuk gezet. Het 
rechtdoorgaande stuk gaat naar het filter en de motor, de 
aftakking gaat via een kogelkraantje naar het “peilglas”. De 
bovenkant van het peilglas wordt eveneens 
via een T-koppelling aangesloten op de tank 
ontluchtingsslang. Materiaalkosten: 
ongeveer 35 euro. 
 
Normaal staat het kogelkraantje altijd dicht, 
voor het geval het peilglas per ongeluk 
wordt losgetrokken of beschadigd. Wil je 
weten hoeveel diesel er nog in de tank zit, of  
tijdens het opvullen van de tank het niveau 
zien stijgen, dan zet je het kogelkraantje 
open en je kunt het niveau aflezen. 
 

Gebruikt materiaal 
 
1: Verloopnippel ¼ inch buitendraad - ⅛ 

inch buitendraad 

2: T-stuk 90° 3x binnendraad ¼ inch ( 2X ) 
3: Verloopring ¼ inch buitendraad – ⅛ inch 

binnendraad 
4: Verbindingsnippel 2x 

buitendraad ¼ inch ( 2X 
) 

5: Kogelkraan 2x 
binnendraad ¼ inch 

6: Bocht 90° 2x buitendraad ¼ inch 

2 

1

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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7: Verloop binnendraad ¼ inch – push-in fitting voor 6 mm nylonslang ( 2X ) 
8: 30 cm, 6 mm nylonslang 
9: Slangtule 13 mm - buitendraad ¼ inch ( 2X ) 
 
Hinse Koning, M26 Tawhiri 
 

5-persoons interieur voor de M26 

 
We hebben “Jenny” nu alweer 5 jaar. Toen we haar kochten hadden we een zoontje van 3 jaar oud 
maar ondertussen is ons gezin uitgebreid met nog een jongetje en een meisje, voor een Marieholm 
26 wel wat veel.  
We hebben, toen onze dochter geboren werd in augustus 2001, dan ook besloten “Jenny” te 
verkopen om een groter schip aan te schaffen. In de zomer van 2002 hebben we “Jenny” op de 
botenbank gezet. Snel kregen we reacties en de vijfde reactie was al serieus. 
De aspirant koper wilde direct een afspraak maken voor een aankoopkeuring….. 
 

Verkopen of verbouwen 
Na het bezoek van de koper kwam ik thuis met gemengde gevoelens. Het kwam erop neer dat ik 
me zo aan “Jenny” had gehecht dat ik haar helemaal niet wilde verkopen en m’n vrouw dacht er 
precies zo over. Ik heb de koper toen opgebeld en verteld dat “Jenny” niet meer te koop lag. 
 
Maar toen……, de accommodatie van een M26 is niet geschikt voor 5 personen en we vonden de 
inrichting sowieso niet erg praktisch en mooi. Na wat wikken en wegen besloten we om daar wat 
aan te gaan doen. De nieuwe inrichting diende vijf slaapplaatsen te hebben en praktischer in 
gebruik te zijn, een hele opgaaf….. 
 
Ondertussen was ik begonnen met een opleiding meubelmaker-scheepsinterieurbouwer aan het 
hout- en meubileringscollege in Rotterdam, dit na een heroverweging van m’n leven (ook wel: 
midlife-crisis). Ik wilde eindelijk iets gaan doen wat ik echt leuk vind en dat is iets met handen, hout 
en boten. 
De opleiding bestaat uit vier delen en in het laatste deel kun je je specialiseren. Ik heb gekozen 
voor de specialisatie; “scheepsinterieurbouw”. Bij deze specialisatie horen een theoretisch en een 
praktisch werkstuk. Als theoretisch werkstuk heb ik een projectplan geschreven voor de verbouwing 
van “Jenny” en als praktijkopdracht heb ik het interieur van “Jenny” vernieuwd. 
 
Zo, dat klinkt allemaal héél eenvoudig, maar dat was het niet! 
 

Verbouwen dus, maar wat kan, wil en doe ik wel en niet 
Allereerst gaat er een heel denkproces aan vooraf, wat kan, wil en doe ik wel en niet. Waar komt de 
kombuis, het toilet de slaapplaatsen. Wat doe ik met de vloer, met het plafond, welke materialen, 
enz….enz…. Op basis van deze vragen heb ik keuzes gemaakt en deze heb ik samen met de 
planning verwoord in het projectplan. 
 
In het kort komt het hier op neer: 

• Er is een nieuwe buiskap geplaats 
waaraan een kuiptent kan worden 
geritst. Deze kuiptent kan worden 
opgerold en als een soort cabrioletkap 
op de achterkuiprand worden bevestigd. 
Over het kuipgat en de overloop wordt 
een vlonder gelegd en deze kan samen 
met de kuipbanken worden afgedekt 
door  kussens. Er ontstaat zo een 
“riante-eigenaars-hut-met-twee-
persoonsbed”. 
Wie vroeger wel eens in een 16m2 of 
een valk heeft gekampeerd kan zich 
voorstellen wat voor heerlijk gevoel dit 

kookunit

toilet

spoelunit

marieholm 26 schema

nieuwe indeling

motor
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geeft. 
• De bij ons losse bewegende “zet je schrap” vloer is vernieuwd. 
• De motorfundatie is verstevigd om de trillingen tegen te gaan. 
• Vrijwel alle interieurdelen zijn vernieuwd of opnieuw bekleed of gerenoveerd. 

• De kombuis is verplaatst naar 
het hoofdschot op de plaats van 
het toilet en daar tegenover aan 
bakboord. Dit o.a. om 
spoelbak(bb) en fornuis(sb) van 
elkaar te scheiden. 

• De twee smalle kastjes voor het 
hoofdschot zijn gebleven  

• De punt is helemaal van 
kussens voorzien (de zgn. 
“honeymoon”) en onder het 
vulkussen is een grote berging 
gemaakt voor zeilen en/of grote 
tassen. 
Deze ruimte is een heerlijke 
speelplaats voor de kinderen 
gebleken. 

• Voor de berging tussen de twee 
smalle hoge kasten en iets voorbij het hoofdschot ( tot een kwart van de kombuis) is het 
nieuwe toilet gesitueerd. Deze wordt afgedekt met een zitkussen en kan derhalve als 
“keukenstoel” worden gebruikt. Het toilet kan worden afgeschermd met gordijntjes voor de 
privacy. 

• De bb-bank is in z’n geheel naar achteren geplaatst en loopt nu voorbij de motorkist tot het 
schot van de bakskist. Hij is hierdoor 2.35 lang 
geworden. 

• De sb-bank is hetzelfde gebleven.  
• De totale motorbekisting is vervangen en van adequate 

geluidsisolatie voorzien 
• Aan plafond en wandbekleding is niets gedaan omdat dit 

nog in goede staat is. 
• De boven kastjes zijn vervangen door nieuwe en boven 

de kombuis zijn ze extra diep gemaakt. 
• De boot is helemaal van nieuwe kussens voorzien. 

 
In mei 2003 ben ik begonnen met de daadwerkelijke 
verbouwing met het idee dat ik het in twee maanden wel even 
zou klaren…. Maar niets was minder waar. 
 
Eén van de problemen waar ik tegenaan liep was dat m’n 
boot in Warmond ligt en dat m’n werplaats (de school) in 
Rotterdam ligt. Dit vereiste een goede planning van de 
werkzaamheden maar daar redde ik het toch niet mee. Er is 
altijd wel iets waar je niet aan gedacht hebt of wat in de boot 
net even anders blijkt te zijn. Ook is de boot zelf toch wel iets 
te krap om lekker in te kunnen werken. Je kunt daardoor o.a. 
geen gebruik maken van alle gereedschappen. 
Daarnaast wilde ik geen met plastic afgewerkte randjes en geen zichtbaar geschroefde 
interieurdelen. Dit vereiste dat de meeste interieurdelen met massieve lijsten moesten worden 
afgewerkt en dat is arbeidsintensief gebleken.   
 

Koken en koffie zetten is een feest! 
Al met al ben ik tot en met onze vakantie bezig geweest (10 juli 2003) en heb ik ook in onze 
vakantie nog het één en ander moeten afronden. We wilden twee weken kamperen in Frankrijk en 
twee weken varen in Nederland, het eerste is gelukt en het varen is één week geworden met een 
nog niet helemaal “affe” boot (o.a. geen stromend water). 
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Wel is ons die ene week erg goed bevallen, het was net of 
de boot veel ruimer was geworden, het toilet was een 
begaanbare verademing op z’n nieuwe plek. Ook koken en 
koffie zetten was een feest, iedereen kon nog in en uit de 
boot zonder in de weg te zitten en we kregen geen 
verdraaide ruggen. 
 
Kortom: we zijn erg tevreden met de verbouwing en we 
kunnen daardoor nog een hele tijd in “Jenny” blijven varen. 
 
Ter verduidelijking heb ik nog enkele foto’s bijgevoegd en 
een simpel schema gemaakt in powerpoint dus let niet op de 
juiste maatvoering. Mensen die nieuwsgierig zijn geworden 
mogen altijd contact met ons opnemen. 
 
Albert Jansen 
M26 Jenny 
 
 
 

 

Aanschaf van buiskap en huik via De Polenroute 

 
Marc Fluttert en Marleen Gaillard hebben 2001 een Marieholm IF (1976) gekocht. De buiskap 
vertoonde behoorlijk wat slijtageplekken en van de 3 huiken paste er niet één. Via een voormalig lid 
van de inkoopcommissie was een adres in Polen bekend waar goedkoop huiken en buiskappen van 
een goede kwaliteit te koop waren. Als lid van de huidige inkoop/technische commissie heeft Marc 
Fluttert het helemaal uitgezocht! 
 

Het mes snijdt aan twee kanten 
Via het opgegeven email adres kwam ik terecht bij Bram De Combe,  zelf eigenaar van een 
Marieholm IF. Na een kort gesprek bleek hij in dezelfde haven te liggen (coöperatieve haven De 
Kaag), en nota bene aan dezelfde steiger. Op zijn Marieholm werd de constructie uiteengezet.  
In Polen is een bedrijf dat polyester boten maakt en een zeilmaker aldaar maakt o.a. het zeil, de 
huik en de buiskap. Deze boten worden regelmatig geïmporteerd naar Nederland. De logistiek is 
hiermee geregeld.  
Het bedrijf Van Dijk & De Combe VOF zorgt voor de contacten en de bedrijfsvoering. Het gaat goed 
en de bescheiden winst wordt geïnvesteerd in het bedrijf om de werkomstandigheden aldaar te 
verbeteren..Het is een legale constructie waarbij het mes aan twee kanten snijdt: 
• Door relatief lage lonen is het lucratief voor de Nederlandse zeiler om zeil, buiskap of huik in 

Polen te laten maken. 
• Voor de Poolse mensen is het een goede manier om toch een goede en eerlijke boterham te 

verdienen. 
Bram De Combe hoopt dat hij als Marieholm-bezitter en lid van de NVM met deze route  een 
bijdrage kan leveren binnen de vereniging.  
 

Goede kwaliteit materiaal 
Het materiaal komt uit Duitsland en is van het merk Lindemann. Het heet MasAcril. Het is een 
goede kwaliteit Dralon (100% Acryl), geïmpregneerd met 3M Scotchgard (water-, olie- en UV-
bestendig en bestand tegen rotting en schimmel). Het materiaal wordt op de weg naar Polen in 
Duitsland opgepikt om een goede kwaliteit van het product te garanderen. Het materiaal is in 13 
kleuren leverbaar. 
 

Beschikbare kleuren 
Om een indicatie te krijgen van de 13 beschikbare kleuren hebben we een vergelijking gemaakt 
met de kleurenstaaltjes uit de verfmengbak van de Gamma. Het is slechts een indicatie waaraan 
geen rechten kunnen worden ontleend want de kleur op stof ziet er altijd iets anders uit vanwege de 
structuur. De echte kleur kan gekozen worden bij het bestellen. 
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Kleur Mas Acril Kleur Gamma  Kleur Mas Acril Kleur Gamma 
Könings blauw (22) 
Wit (10) 
Hel beige ( 13) 
Zand (14) 
Marine blauw (23) 
Nacht blauw (24) 
Groen (30) 

(62) IG E-011 
Wit 
(353) IG N-059 
(383) IG P-063 
(102) IG S-017 
(120) IG S-020 
(330) IG S-055 

 Donker groen (31) 
Oranje (50) 
Rood (60) 
Burgund (65) 
Bruin (80) 
Grijs (91) 
Zilver (93) 

(318) IG S-053 
(176) IG E-030 
(449) IG R-075 
(461) IG R-077 
(397) IG D-067 
 (37)  IG C-007 
 (31)  IG A-006 

 
 

Bestellen en betalen 
Inmiddels (september 2003) heeft Bram zich uit het bedrijf teruggetrokken maar hij staat nog 
steeds achter het principe. Zijn compagnon, Martin van Dijk, neemt de zaken in Nederland waar. 
Om erachter te komen hoe het in zijn werk gaat hebben wij zelf de route uitgeprobeerd.  
We hebben de originele huik en buiskap ingeleverd in Den Haag voor de maat (je krijgt deze in 
stukjes weer retour als je dat wilt). De constructie wordt nog eens doorgesproken, je kiest de kleur 
en vervolgens wordt alles bevestigd per brief.  
De zeilmaker in Polen haalt de buiskap uit elkaar en kopiëert de lapjes om deze vervolgens weer in 
elkaar te zetten. Het aangeleverde materiaal moet dus wel passen! Deze procedure duurt tussen 
de 2 en 6 weken. Betaling bij aflevering. Het resultaat is goed te noemen. Ook hebben we kunnen 
constateren dat een buiskap van 4 jaar oud er goed uit ziet. Wij zijn zeer tevreden over de 
geleverde kwaliteit met de constructie van deze “fair trade route” naar Polen. 
Indien u van een huik (€ 120,-- excl. BTW), buiskap (€ 225 excl. BTW) of andere benodigdheden 
wilt laten maken in Polen kunt u contact opnemen met:  

• Martin van Dijk (06 535891110 of 0048914622249)  
• of kijk op de website: www.vandijkendecombe.com 

 
Inkoop/technische commissie 
Marc Fluttert 
IF Skidbladnir 
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Boot en Zeiltechniek 
 

Trimmen voorzeil 

 
Onderstaand artikel is specifiek voor de Marieholm IF en M26 schepen, en is gebaseerd op de 
North Sails IF-Boat Tuning Guide 2001. In vervolg op het grootzeil in het clubblad van najaar 2002 
zijn nu de voorzeilen aan de beurt. 
 

Zalingen 
Masthelling en –buiging en de spanning op de verstaging (zie de kennisbank op de website, en het 
clubblad voorjaar 2003) zijn van eminent belang voor het kunnen bereiken van de optimale trim. De 
North Sails IF-Boat Tuning Guide 2001 (verder: North Sails) voegt daar het fixeren van de zalingen 
nog aan toe. De mast wordt beter gesteund, volgens dit advies, wanneer de zalingen beperkt 
worden in hun beweging achterwaarts. Dat gaat als volgt in zijn werk: 
  

Verbindt de zijstagen met een lijn en trek de 
zalingen zo ver mogelijk naar achter. Meet 
vervolgens 280 mm af tussen de lijn en de 
achterkant van de mast (ter hoogte van de 
zaling). Zie de tekening. Dit geeft de 
aanbevolen, beperkte bewegingsruimte. Tevens 
voldoet het schip dan nog aan de klasseregels, 
die vereisen dat de zalingen voor- en 
achterwaarts kunnen bewegen. 

 

Fok of genua  
Een IF zeilt zelfs bij veel wind ongereefd nog goed. De genua kan dan ook bij alle windsterktes 
worden gebruikt. Het hangt van de omstandigheden af welke keuze je maakt: Hoog aan de wind 
varen is makkelijker met de genua. Daarentegen is bij meer dan 18 knopen wind manoevreren en 
snelheid houden makkelijker met de fok. 
Overigens zijn de officiële maten van het onderlijk: 
 
Fok: 2820 mm Genua: 3800 – 3900 mm 
 

Binnen-genuarail  
De IF en de M26 hebben een genuarail op het dek. De positie van deze rail is ooit gewijzigd. 
Oudere schepen hebben nog de originele positie. De juiste plaats is 100-150 mm binnen de 
buitenrail, terwijl de achterkant 600 mm voor de ‘gunwhale cut-out’ (gangboorddoorlaatopening) zit. 
De rail is 50 mm lang. De ruimte tussen twee mogelijke instellingen moet plm. 50 mm zijn. 

 
Boor eventueel extra gaten tussen de reeds 
aanwezige om dat te bereiken.  
 
Het is mogelijk de genuaschoot – door het 
ontwerp van de genua – in alle omstandigheden 
via de binnenrail te leiden. 
 

Aanslaan  
De juiste positie van de halshoek is 150-200 mm boven het dek. De halshoek mag niet naar 
achteren getrokken worden bij het doorzetten van de schoot. Je kunt de halshoek fixeren door een 
4 mm lijn tweemaal rond de spanner en door het oog te bevestigen, of met een extra leuver ter 
hoogte van het oog.  
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Aan de wind  
De beste referentie voor genuatrim is de afstand tussen het achterlijk en het uiteinde van de zaling. 
De nu gegeven maten gelden voor zalingen met beperkte beweging, zoals eerder beschreven. Voor 
normaal bewegende zalingen moet je er 50 mm bij optellen. 
Bij lichte en middelmatigewind staat het leioog goed wanneer het voorlijk boven- en onderin tegelijk 
invalt bij oploeven. Als de bovenkant eerder invalt, staat het oog te ver naar achteren.  
 
<6 knopen wind 
De val is niet helemaal doorgezet, er staan rimpels in het voorlijk. De afstand tussen het achterlijk 
en de zaling is 100 mm. 
 
6-12 knopen wind 
De val wordt doorgezet zodat er geen rimpels meer zijn. De schoot wordt zover aangetrokken dat 
de afstand tussen achterlijk en zaling 20-30 mm is. In vlak water kan het zeil zelfs tegen de zaling 
aan worden geschoot. Als de schoot wordt doorgezet, gaat het leioog 50 mm naar achteren. 
 
>12 knopen wind 
De genua wordt net als het grootzeil bij meer wind vlakker getrimd en krijgt meer twist. De val wordt 
verder doorgezet terwijl het leioog 50-100 mm naar achter gaat. De bovenkant van het voorlijk valt 
nu eerder in dan de onderkant. Het onderlijk wordt met de schoot stijf doorgzet rondom de 
wantputtings en het achterlijk schuift verder weg bij de zaling. (Dit kan m.i. alleen wanneer de 
buitenste rail wordt gebruikt!) Bij 14 knopen wind is de afstand achterlijk – zaling 100 mm. Bij >20 
knopen gaat het leioog verder naar achter en wordt de afstand achterlijk – zaling 250-300 mm. Zo 
kan de overloop van het grootzeil naar lij worden gezet zonder de spleet teveel dicht te zetten. 
Grootzeil en genua werken samen. Elke verandering in de genuatrim heeft gevolgen voor het 
grootzeil! 
 
Overzicht genuatrim bij aan de windse koersen 

Windkracht 0-6 knopen 8-14 knopen >16 knopen 

Afstand zaling - 
achterlijk2 

100 mm 20-50 mm 100-300 mm 

Leioog Boven- en onderkant voorlijk vallen gelijk in Bovenkant valt eerder 
 Leioog verder naar achter naarmate schoot verder doorgezet 
Spanning voorlijk Kleine rimpels Geen rimpels Stijf doorgezet 
 

Ruime wind: de spinnaker komt in beeld 
Voor de spinnaker is de vuistregel de beide schoothoeken op gelijke hoogte te houden en de 
spinnakerboom haaks op de schijnbare wind te zetten. Hiervoor moet bij weinig wind de boom lager 
worden gezet en bij meer wind hoger. Houd de boom indien mogelijk (rail op de mast) horizontaal 
voor het beste effect.  
De spinnakerschoot wordt gevierd tot het loeflijk een beetje kilt. Roerganger en spi-trimmer werken 
nauw samen. Wanneer de trimmer merkt dat de schootspanning toeneemt, laat hij de roerganger 
afvallen. Wanneer de schootspanning afneemt, loeft de roerganger op. 
Met de spinnaker zeilen gaat beter zonder genua. Rol de genua beginnend bij de schoothoek tegen 
de voorstag en bevestig met een reefelastiek. Als je de genua laat staan, hou dan de schoot losjes 
om turbulente stroming rond de spinnaker te voorkomen.  
 
Marjo Broertjes 
 
Literatuur 
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2
 50 mm meer als de zalingen vrij kunnen bewegen 
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Boot en Wedstrijd 
 

Wedstrijdzeilen – hoe gaat dat in zijn werk (deel 4) 

 
In de vorige afleveringen van de rubriek Wedstrijdzeilen – hoe gaat dat in zijn werk heb ik de 
verschillende seinen en de startprocedures, de algemene voorrangsregels (regel 10 t/m 14) en de 
regels bij merktekens (regel 18) uitgelegd. Eigenlijk zijn er nu nog maar een paar regels die ik niet 
heb behandeld en dat doe ik dus nu in deze laatste aflevering. 
 
 
Regel 15: Voorrang verkrijgen 
 
Wanneer een boot voorrang verkrijgt moet hij “aanvankelijk” de andere boot ruimte geven om vrij te 
blijven. 
 
Voorrang verkrijgen kan gebeuren nadat een boot overstag is gegaan en nu opeens over bakboord 
vaart. Een ander voorbeeld is dat je ruime wind bij een andere boot aan lei boord aan boord komt. 
Eerst lag die andere boot vrij voor en had dus voorrang. Wanneer je aan lei boord aan boord komt 
heeft die andere boot opeens geen voorrang meet (loef wijkt namelijk voor lei).  
 
“aanvankelijk” betekent dat de boot die opeens geen voorrang meer heeft wel tijd moet krijgen om 
uit te wijken. Je mag dus niet opeens die boot (bijna) aanvaren. De andere boot moet wel direct 
beginnen met uit te wijken. Hij mag daar dus niet eerst eens uitgebreid de tijd voor nemen. Dit is 
allemaal moeilijk in de praktijk te brengen en door een protestcomité te beoordelen als hier een 
protest over komt. 
 
Deze regel geldt trouwens niet wanneer jij opeens voorrang verkrijgt door een handeling van de 
andere boot. 
Voorbeeld: als twee boten aan bakboord aan de wind varen, jij aan loef en de andere boot aan lei. 
Op dat moment heb jij dus geen voorrang. Wanneer de andere boot opeens overstag gaat vaart hij 
over SB en jij over BB. Jij krijgt dus opeens voorrang, maar niet omdat jij iets gedaan hebt. In dat 
geval hoef jij dus niet die andere boot aanvankelijk ruimte te geven. 
 
 
Regel 16: van koers veranderen 
 
Wanneer een boot met voorrang van koers verandert moet hij de andere boot ruimte geven om vrij 
te blijven. 
 
Stel dat je in het kruisrak over bakboord vaart en de andere boot kan net over stuurboord voor jou 
langs. Soms is het gunstig, bijvoorbeeld bij matchracen, om dan iets af te vallen en te voorkomen 
dat die boot voor je langs kan. Als je afvalt moet je dat zodanig doen dat die andere boot ruimte 
heeft om vrij te blijven. Je mag dus niet op het laatste moment een ruk aan je roer geven en die 
andere dwingen om een noodoverstag te maken…..  
 
 
Regel 17: over dezelfde boeg, juiste koers 
 
De definitie van juist koers is: een koers die een boot zou zeilen om zo spoedig mogelijk te finishen 
in de afwezigheid van andere boten. 
Dit is dus niet altijd de kortste weg, want er kan wel een luwt of ondiepte zijn…. 
 
 
Regel 17.1: Als een vrij achter liggende boot aan lei boord aan boord komt met een boot die vrij 
voor lag, mag hij niet boven zijn juiste koers zeilen zolang hij boord aan boord ligt. Dit geldt alleen 
als je binnen 2 romplengtes van elkaar ligt. 
Oftewel….als je aan lei op een boot die voor je ligt inloopt mag je niet die boot omhoog gaan loeven 
(tenzij dat de juiste koers is….).  Wat je wel mag doen is achter die boot langsturen en aan loef van 
hem hoger dan je juiste koers gaan varen. 
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Als een vrij achter liggende boot aan loef boord aan boord komt met een boot die vrij voor lag, mag 
de boot die aan lei ligt wel boven zijn juiste koers zeilen zolang hij boord aan boord ligt.  Hij mag 
zelfs loeven tot in de wind, maar de boot die weggeloefd wordt moet wel kunnen uitwijken. Vroeger 
bestond er nog zoiets als “mastdwars”, maar deze regel is al jaren geleden afgeschaft, dus hoef ik 
niet meer uit te leggen. Ik merk wel dat veel mensen denken dat mastdwars nog steeds bestaat, 
nee dus! 
 
Als je dus een boot inhaalt moet je goed kijken hoe de boord aan boord situatie tot stand is 
gekomen, aan lei of loef, voordat je kan bepalen of het lijwaarts schip loefrechten heeft. 
 
Regel 17.2: Een loefwaartse boot mag, als hij binnen 2 romplengte van een leiwaartse boot ligt, niet 
lager varen dan zijn juiste koers tenzij hij gijpt. Als je af moet vallen om naar de boei te kunnen 
varen mag dit wel, want dan is dat namelijk de juiste koers. 
Deze regel geldt niet tijdens het opkruisen, maar alleen in een ruime winds rak. 
 
Belangrijk: Voor het startsein is er geen juiste koers! Als voor de start een boot bij jou aan lei boord 
aan boord komt mag die boot jouw dus tot in de wind laten oploeven. Dit mag ook als je daardoor te 
vroeg over de startlijn gaat en te vroeg start. Had je daar maar niet zo moeten liggen…. 
 
 
Regel 19: Ruimte bij een hindernis 
 
Als je bij het opkruisen bij de wal of een ondiepte aankomt en overstag moet, maar er een boot aan 
loef van je ligt die je niet kan ontwijken moet je op tijd “ruimte” roepen. De andere boot moet dan zo 
snel mogelijk overstag gaan of antwoorden dat jij overstag mag gaan en jouw daarvoor de ruimte 
geven. 
 
 
Regel 31: een merkteken raken 
 
Als je een merkteken hebt geraakt (met je romp of zeil of je benen of je rug) moet je zo snel 
mogelijk vrij varen om niemand te hinderen en onmiddellijk een strafrondje varen (360° = 1 keer 
overstag + 1 keer gijpen) draaien. Je hoeft dus niet (zoals vroeger) een extra rondje om de boei 
draaien, want daar is het vaak veel te druk voor, en dus gevaarlijk. 
 
Als je door de schuld van een ander de boei raakt hoef jij geen strafrondje te draaien, maar die 
andere boot. Doet hij dat niet, dan moet je een protest indienen. 
 
 
 
Regel 44: een straf nemen 
Een boot die een overtreding maakt tegen een andere boot moet zo snel mogelijk vrijvaren en 2 
strafrondjes draaien (720° = 2 keer overstag + 2 keer gijpen). Tijdens het draaien van de 
strafrondjes heb je geen voorrang op andere boten. 
 
Protesteren: 
Soms maakt een andere boot een overtreding waar jij last van had. Roep dan onmiddellijk die boot 
aan en meldt luid en duidelijk dat je een protest gaat indienen door “protest” te roepen en een rode 
(protest)vlag aan hem te tonen. Kijk om je heen of er eventueel andere boten de situatie gezien 
hebben en onthoud hun zeilnummer, je kan ze later vragen als getuigen. Wanneer de “foute” boot 2 
strafrondjes vaart is de situatie meestal opgelost en hoef je niet verder te protesteren. Doet hij dat 
niet, of was er sprake van een grove overtreding dan kan je het protest doorzetten. 
 
Op de kant moet je zo snel mogelijk een protestformulier halen bij het comité en dat voor het einde 
van de protestijd (die wordt op de kant bekend gemaakt) het formulier invullen en inleveren. Het 
comité maakt dan op het mededelingenbord bekend wanneer jouw protest behandeld wordt. Als je 
aan alle voorwaarden hebt voldaan (protest geroepen, vlag getoond, formulier goed ingevuld en op 
tijd ingeleverd) zal het protestcomité de zaak in behandeling nemen.  
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De finish: 
Een boot is gefinisht wanneer enig deel van de romp of de uitrusting op de normale plaats de 
finishlijn doorkruist in de richting vanaf het laatste merkteken. 
 
Als je neus van de boot over de finishlijn gaat ben je wel al gefinisht maar je vaart nog wel wedstrijd 
totdat je helemaal door de finishlijn bent gevaren. 
 
De finishboeien gelden als gewone merktekens en in de twee lengt zone kunnen er boten recht op 
ruimte hebben. Let daar goed op! 
 
Als je de finishboei raakt of je maakt op de finishlijn een andere overtreding moet je eerst je 
strafrondjes draaien en dan nog een keer finishen. Alleen de positie van de 2e finish geldt dan! 
 
 
Dit was het voor deze laatste aflevering. Ik hoop dat jullie er veel aan gehad hebben. 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 2004 

 
Datum Naam evenement Lokatie Georganiseerd door: 
15 februari 13.00 Algemene 

ledenvergadering NMV 
Zeilcentrum Oud-
Loosdrecht 

NMV bestuur 
 

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! Marleen en Marc  stuurden 
ons hun verhaal over de Skidbladnir. 
 

Het is alweer bijna 4 jaar geleden dat wij de trotse eigenaren werden van onze Marieholm IF. Het 
was voor ons de allereerste keer dat we een eigen boot kochten en dus zelf de naam mochten 
verzinnen. Ikzelf kom uit een echte zeilersfamilie en door de jaren heen zijn er in deze familie veel 
boten gekomen en bijna net zoveel weer gegaan. Mijn vader was altijd een ster in het verzinnen van 
toepasselijke namen voor deze boten. Altijd moesten ze iets met de het type schip te maken 
hebben en het resulteerde meestal is lukratieve vindingen zoals "Holleblok (een houten staverse jol, 
die veel op een drijvende klomp lijkt), Spuit Elf (voor een optimist met nummer 11), Reddecadet (de 
1ste reddingsboot van de Cadetklasse), Elisabeth Bas (naam van een Cadet, die echt op een 
sigarenkistje lijkt); Sir Pete (spreek uit zeurpiet, voor een bootje van mijn broer Pieter); Cederaal 
(een snelle 12 voets jol van cederhout) en ga zo maar door. Zo creatief als hij is konden wij nooit 
zijn.......maar we hebben het wel geprobeerd. 
 
Voor een Marieholm stond het voor ons al snel vast dat er een scandinavische naam moest komen. 
We hebben een boek over de Noorse Mythologie er op nageslagen en gezocht op het trefwoord 
"schip". Meteen werden we verwezen naar "Skidbladnir" en de beschrijving paste volledig. 
Skidbladnir is namelijk het schip van de god Freyr, zoon van de zeegod Njord, broer van Freya. Hij 
was de voornaamste god van de landbouw en ging over zonneschijn en regen. Hij werd hierdoor 
gezien als de god van de vruchtbaarheid. Freyr had twee bijzondere bezittingen. Een daarvan was 
het gouden everzwijn Gullinbursti. Het zwijn kon sneller dan een paard door de lucht en over zee 
lopen en het kon zelfs de donkerste nacht verlichten. Het andere was"Skidbladnir", het beste schip 
dat ooit gebouwd is. Het is door dwergen vervaardigd en is groot genoeg om plaats te bieden aan 
alle goden, maar is ook op te vouwen tot broekzakformaat. Zodra de zeilen gehesen waren, had het 
schip altijd een gunstige wind..... Wij waren overtuigd dat Skidbladnir de meest toepasselijke naam 
was voor onze Marieholm, maar voor het gemak noemen we haar vaak "Skid". 
 
Marleen Gaillard & Marc Fluttert 
IF Skidbladnir 
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Colofon 

Dit is het clubblad van de Nederlandse Marieholm Vereniging: Jaargang 3 (2003) nummer 2. 
 
Nederlandse Marieholm Vereniging 
KvK-nummer  30169764 
Correspondentieadres: Westeinde 12, 2275 AD  Voorburg 
Telefoon: 030-2889645 
Postbanknummer 5218463 t.n.v. Nederlandse Marieholmvereniging Delft 
E-mail: redactie@marieholmvereniging.nl  
http://www.marieholmvereniging.nl 
 

Foto’s: 
- Nacht van Spakenburg: Richard Stijns 
- Overige foto’s: auteurs van de artikelen 

 

 

Van de redactie 

 

De hoeveelheid kopij voor dit nummer was overweldigend. We kunnen hier wel uit concluderen dat 
het een mooi seizoen is geweest en dat de vereniging leeft! De meeste boten zijn al klaargemaakt 
voor hun winterslaap. In het nieuwe jaar beginnen waarschijnlijk de kluskriebels weer en daar lezen 
we natuurlijk graag jullie bevindingen van. Als je wensen hebt voor onderwerpen voor het volgende 
nummer, laat ons dat weten. Het Clubblad is voor en door leden, dus reacties en kopij zijn welkom! 
Deadine voor het voorjaarsnummer is 15 maart. 
 
Redactie@Marieholmvereniging.nl : 
Marjo Broertjes 
Manja Thiry 


