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Van de voorzitter
Beste leden,
Men zegt wel eens: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Voor onze kakelverse en piepjonge
Marieholmvereniging belooft dit dan ook veel goeds, het klinkt als muziek in onze oren. Maar hoe
gaat de toekomst van de NMV er eigenlijk uit zien, dat is nog een grote vraag! Dank zij de
inspanningen van onze enthousiaste en betrokken leden zijn de meeste bakens die wij bij het
oprichten van de NMV gekozen hebben reeds ruimschoots bezeild. Daarom willen we nu graag
samen met jullie onze blik op de toekomst richten en een koers bepalen waarop de NMV nog beter
tot haar recht kan komen.
De algemene ledenvergadering van afgelopen februari is weer zeer succesvol verlopen. We
kunnen verder met het bestaande bestuur en daar zijn we jullie dankbaar voor. Uiteraard alle details
hierover in deze editie. Bij een aantal agendapunten stuitten we steeds op de noodzaak van het
verder invullen van onze toekomstvisie: waar zijn we nou eigenlijk mee bezig. Als je eerder gestelde
doelen hebt bereikt, betekent dat niet dat je klaar bent, maar is het tijd voor nieuwe doelen.
Natuurlijk zit het bestuur graag samen met de diverse commissieleden in klapstoelen op de dijk
dikke sigaren te roken; het is leuk om te zien wat we bereikt hebben. Toch vinden we dat we dit niet
al te lang moeten doen, vandaar dat we het volgende initiatief zullen gaan nemen.
Om de wensen en verlangens van onze leden goed in kaart te brengen gaan wij alweer voor de
tweede keer in ons bestaan een Marieholmenquête houden. Naast een aantal prikkelende vragen
zullen we jullie ook vragen om je fantasie de vrije loop te laten. Wat zouden jullie nou eens heel erg
graag onder de vlag van de NMV willen organiseren – en dan niet eerst bedenken of het wel
haalbaar is, maar het gewoon spontaan voorstellen. Het gaat hier om júllie ideeën, en dat kunnen
er maar niet genoeg zijn!
Zo heb ik zelf bijvoorbeeld wel eens over matchracen gefantaseerd. De vereniging zou dan twee
identieke IF-jachten in haar beheer moeten hebben. Met een heuse competitie zou dan een van
onze leden de beste Marieholmzeiler van Nederland kunnen worden. De rest van het bestuur
ontgoochelde mij mijn fantasie al gauw: zij wezen mij erop dat dit organisatorisch en financieel
nauwelijks haalbaar was – iets waar ik helemaal niet bij stil had gestaan. Toch was het een leuke
gedachte, wellicht kunnen we er ooit nog wel iets mee, in de toekomst misschien?
Op deze manier willen we ook jullie ultieme Marieholmfantasieën en ideeën inventariseren. De
concrete ideeën willen we graag waar mogelijk toepassen en anders – wie weet – bewaren voor de
toekomst.
Vooralsnog concentreren wij ons op de lopende zaken, het nieuwe NMV-seizoen is immers alweer
in volle gang. Deze zomer organiseren we een echt groots Marieholmkampioenschap voor de kust
van Edam. Voor het eerst ook komen we drie dagen bijeen om onze zeiltalenten te vergelijken. Wij
willen echt uitpakken op dit evenement, en we zien dit als de generale repetitie voor volgend jaar,
dan viert de NMV haar vijfjarig bestaan. Het is hoog tijd dat onze enorme Nederlandse
Marieholmvloot eens geheel te voorschijn komt, en dat we weer eens massaal en oogverblindend
de sterren van de hemel zullen zeilen.
Natuurlijk lukt het nooit om alle schepen aan de start te krijgen, maar gezien de centrale ligging van
Edam, en het feit dat we ons kampioenschap tijdens de vakantie plannen, zou je toch een
behoorlijk deelnemersveld mogen verwachten. Wij rekenen op jullie komst en zijn er helemaal klaar
voor. We willen er weer een spetterend en onvergetelijk Marieholmevenement van maken. Houd de
agenda sowieso goed in de gaten, want er zijn uiteraard nog meer prachtige evenementen waar
NMV-leden aan kunnen deelnemen.
Tot ziens bij een van deze evenementen, en dat het dit jaar maar eens flink mag waaien!
Frank Jurgens
Voorzitter
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Boot en Vereniging

6e Algemene Ledenvergadering
e

Notulen van de 6 Algemene Ledenvergadering
d.d. zondag 15 februari 2004 bij Zeilcentrum Oud-Loosdrecht te Loosdrecht.
Notulist: Marjo Broertjes
De opkomst volgens de presentielijst, inclusief het bestuur, bestaat uit 24 personen waarmee 17
geregistreerde leden worden gerepresenteerd. In Bijlage A is de lijst met aanwezigen opgenomen.

1. Opening door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering. In zijn openingswoord spreekt hij over de enorme toename van
het aantal leden en bedankt alle commissies, bestuursleden en andere betrokkenen voor de
enorme inzet van het afgelopen jaar. Meer leden betekent ook meer werk, daarom verzoekt hij alle
leden nog eens te overwegen om een actieve bijdrage aan de vereniging te leveren. Ook als we
verder zullen groeien en in de toekoms nieuwe initiatieven willen nemen, is dat echt een noodzaak.
Wegens afwezigheid van de vaste notulist vraagt hij een vrijwilliger te notuleren, dit tevergeefs en
verzoekt daarom de redactie dit te doen.

2. Verslag voorgaande ALV
Het verslag van de 5e Algemene Leden Vergadering – met dank aan notulist Frank van Krimpen –
wordt pagina voor pagina doorgenomen. De notulen worden zonder wijzigingen geaccordeerd.

3. Secretarieel verslag over 2003
Paul Brandt doet verslag over het verenigingsjaar 2003.
De werkzaamheden van de secretaris betreffen voornamelijk de ledenadministratie, het schrijven
en corrigeren van alle bestuursvergaderingen en onderhouden van het archief van de vereniging.
Natuurlijk is hij ook verantwoordelijk voor de externe communicatie alhoewel dit voor specifieke
zaken wordt afgehandeld door de commissies en de andere bestuursleden. Er zijn geen
noemenswaardige ‘officiële’ ingekomen stukken te melden. Tot slot beheert de secretaris ook de
portefeuille t.a.v. de webzaken.
De secretaris toont een aantal grafieken met betrekking tot de samenstelling van het ledenbestand
(zie hiervoor ook de website), en licht deze statistieken uitgebreid toe. Per heden telt de vereniging
129 leden. De NMV heeft zelfs internationaal een lid weten te werven! Ook bijzonder is dat er leden
zijn die (nog) geen boot hebben. Alhoewel er één M33 en een drietal M32’ers binnen het NMVbestand bestaan, baart de beperkte aanwezigheid van niet 26-voeters hem toch enige zorgen; zo
zijn er geen 28-, 20- of 16-voeters lid.
Een van de aanwezigen merkt op dat het aantrekkelijker zal worden om lid te worden wanneer de
hoeveelheid informatie die alleen via een password te bereiken is, groter wordt. Daar is iedereen
het over eens; het leden-deel van de website is recentelijk in gebruik genomen en er wordt dan ook
hard gewerkt aan de invulling ervan (zie later agendapunt).

4. Financieel verslag over 2003
Na het versturen van de eerste versie van het financiële verslag is een kleine aanpassing gemaakt
m.b.t. de kosten van de welkomstpakketten en de clubbladen, waardoor ook de begroting is
bijgesteld. Deze wordt door de penningmeester uitgereikt.

4.1 Toelichting penningmeester
Het aantal leden in het verslagjaar is toegenomen. Daarmee zijn de inkomsten gegroeid en zijn ook
de kosten toegenomen, maar in verhouding minder dan de inkomsten. Daardoor is het eigen
vermogen gegroeid.
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De reserveringen die eind 2002 nog bestonden zijn teruggebracht naar nul. De reservering voor
mallen voor raamrubbers is overbodig geworden, waardoor deze is vrijgevallen als bate. Voor de
overzichtelijkheid is deze bate als -/- last bij de kosten opgenomen.
Voor wat betreft de contributies wordt opgemerkt dat er een trapsgewijs contributiebeleid wordt
gehanteerd: inschrijvingen na 1 juli betalen slechts halve contributie, terwijl van inschrijvingen na 1
oktober geen contributie meer wordt gevraagd. Daardoor is het verband tussen het aantal leden en
de ontvangen contributie niet makkelijk meer te leggen. Daarnaast moesten voor het innen van de
contributie van ons internationale (Belgische) lid bancaire kosten worden gemaakt. Er zijn inmiddels
maatregelen genomen om dit in de toekomst te voorkomen.
De belangrijkste uitgave betreft het clubblad. Het aantal benodigde exemplaren is gestegen en het
blad is dikker geworden. Dit verklaart de stijging in kosten.
Marc Fluttert vraagt of het wenselijk is een plafond te stellen aan de hoogte van het eigen
vermogen, tenzij er een duidelijk spaardoel is. De penningmeester antwoordt dat de ALV daar
jaarlijks over beslist en dat het bestuur verwacht dat er steeds meer ideeën zullen ontstaan die
financiële ondersteuning behoeven. Nieuw dit jaar is de investeringsplanning. Een plafond instellen
is nu nog niet aan de orde.

4.2 Verslag kascontrolecommissie
Op basis van hun bevindingen (zie bijlage C) adviseert de kascontrolecommissie de ALV de
penningmeester décharge te verlenen voor het jaar 2003, en hem te complimenteren met het
verzette werk. De ALV gaat onder luid applaus met dit voorstel akkoord.

4.3 Verkiezing kascontrolecommissie 2004
Petra Boonstra heeft al 3 jaar deel uitgemaakt van deze commissie en geeft aan plaats te willen
maken voor een opvolger. Marc Fluttert meldt zich aan als (enig) kandidaat en wordt verkozen,
zodat de kascontrolecommissie 2004 nu weer bestaat uit twee personen, te weten Marjo Broertjes
en Marc Fluttert.

5. Bestuursverkiezing
Nico Bijvoet en Marleen Gaillard zijn volgens de statuten aftredend doch zij stellen zich herkiesbaar.
De secretaris doet voor de laatste keer een oproep aan de aanwezige leden, ook de nieuwe, om
zich kandidaat stellen als bestuurslid. Niemand meldt zich. Dan vraagt hij of er bezwaar is Nico en
Marleen opnieuw te benoemen in het bestuur. Dat is er niet, waarop Nico en Marleen opnieuw
welkom worden geheten.

6. Vaststelling begroting en contributie 2004
De penningmeester start met een toelichting. De begroting voor 2004 is gebaseerd op een aantal
aannames en plannen, te weten:
• Het ledental stijgt met 10;
• Het clubblad behoudt dezelfde adverteerders;
• Het clubblad krijgt een mooiere voorkant en wordt dikker;
• Er is geld gereserveerd voor foto CD-ROMs van alle schepen en voor de groei van de website;
• Het “hoofdevenement” heeft, gezien de nieuwe status van Marieholmkampioenschap, behoefte
aan een startschip dat wellicht moet worden ingehuurd.
In de investeringsplanning voor het komende jaar is opgenomen software ten behoeve van de
financiële administratie, een vochtindicatiemeter, een verenigingsvlag, advertenties in enkele
watersportbladen en de reeds genoemde foto CD-ROMs.
Op de lange termijn wordt gedacht aan een investeringen in relatiegeschenken. Daarmee beoogt
het bestuur een “tastbaar dankjewel” te hebben voor bijvoorbeeld een vereniging die gastvrijheid
verleent, de eigenaar van een startschip, etc, zodat de herkenbaarheid van de NMV in de toekomst
nog meer zal groeien en men in de toekomst eerder genegen zal zijn de NMV nogmaals van dienst
te zijn.
Hierop doen de aanwezige leden enkele duiten (figuurlijk) in het zakje. Men veronderstelt dat zoiets
voor kleine aantallen wellicht erg duur is. De voorzitter schat dat er behoefte is aan een aantal
artikelen per evenement. Manja Thiry raadt aan liever iets substantieels uit te zoeken dan een doos
NMV Verenigingsblad 2004-1
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vol speldjes aan te schaffen. Nico denkt aan een model van de IF. Ook een bedrukt T-shirt lijkt een
goed idee. Het bestuur bedankt voor alle suggesties en belooft het een en ander nader te
onderzoeken.
Een lid vraagt waarom er een papieren clubblad wordt uitgegeven, terwijl vrijwel alle leden over mail
beschikken. Het bestuur antwoordt dat het blad ook een PR-middel is. Het heeft uitstraling en is
tastbaar en is voor derden of op een boot toegankelijker dan een digitale variant.
Dat het clubblad naar verhouding zoveel kost komt ook doordat overige kosten zo laag zijn.
Volgens Siep Ruiter is het relatief eenvoudig om gratis publiciteit te krijgen als je foto’s en teksten
naar de bladen stuurt. Dries Borggreve wil bij het blad Zeilen informeren naar het gewenste
formaat. Albert Jansen kent een sportjournalist. Frank Jurgens heeft PR in zijn portefeuille en zal dit
verder oppakken. Wie naar de Hiswa gaat zou zich eigenlijk inclusief clubblad bij de verschillende
tijdschriften moeten melden.
Aanschaf software: naast een financiëel administratieprogramma wordt gesuggereerd dat voor de
website wellicht ook nog wat software nodig is, want, zo wordt gesteld, “mensen die iets voor de
vereniging doen, moeten daarbij goed gefaciliteerd worden”.
Naar aanleiding van de opmerking van de penningmeester dat het nuttig kan zijn de boten centraal
in winterstalling te leggen, uit de secretaris de wens om grafisch te kunnen weergeven waar de
leden zich bevinden. De familie Stijns-Broertjes beschikt over software waarmee waypoints geplot
kunnen worden. Misschien kunnen we daar iets mee.
Als minimum reserve houdt de penningmeester 1000 Euro aan om de verplichtingen gedurende
een half jaar te kunnen dekken.
In het begrotingsvoorstel wordt ervan uitgegaan dat de contributie niet verhoogd wordt. Deze
situatie wordt door de aanwezige leden opmerkelijk gevonden omdat een inflatiecorrectie van
toepassing wordt geacht. Vanwege de handmatige afhandeling van de financiële administratie
wordt dat op dit moment te gecompliceerd om in te voeren, zodat dit wordt uitgesteld totdat
softwarematige ondersteuning hierbij is gerealiseerd.
De komende periode zal worden gebruikt om een meerjarenbegroting te maken, die zal fungeren
als financiële onderbouwing voor de plannen voor de komende jaren (een zgn. meerjaren- of
beleidsplan). Dit beleidsplan zal de basis vormen voor de plannen en aktiviteiten van de NMV,
waaronder die van de afzonderlijke commissies. Het bestuur zal de vorming hiervan, in
samenspraak met de commissies, op zich nemen en het resulterende beleidsplan en
meerjarenbegroting de komende ALV ter goedkeuring voorleggen. Uiteraard worden ideeën van de
leden hierbij op prijs gesteld.
Na deze levendige discussie besluit de ALV tot de goedkeuring van de aangepaste begroting voor
2004 waarin een extra en naar redelijkheid nader te bepalen bedrag wordt toegevoegd voor
software t.b.v. de website, en waarbij de contributie blijft gehandhaafd op € 25,-.

7. Commissies: Verslagen over 2003 en plannen komend jaar
7.1 Technische Cie.
De Technische Commissie bestaat uit Ferdinand Postma, Fred Wisman, en namens het bestuur de
portefeuillehouder Nico Bijvoet. Fred is gespecialiseerd in osmose en motoren, en beantwoordt
vragen hieromtrent wanneer ze op het forum staan. Ferdinand’s specialiteit ligt op het gebied van
tuigage, waaronder de wantputtingen. Tijdens het evenement te Lemmer is uitgebreid
geëxperimenteerd met de wantspanningsmeter. Ferdinand heeft het plan om alle beschikbare
informatie over de wantspanning, ook die op het forum, te verzamelen op de kennisbank. Veel
informatie is in het Zweeds, o.a. afkomstig van een Zweedse expert, en Ferdinand is dan ook bezig
met een cursus Zweeds om deze kennis toegankelijk te maken voor de NMV. Door de beperkte
beschikbare tijd is dit alles een lange termijn plan. De Zweedse bron van Ferdinand hecht eraan dat
deze kennis alleen beschikbaar is voor de leden, zodat deze informatie alleen te vinden zal zijn op
het ledendeel.
Manja Thiry biedt aan komend jaar samen met Ferdinand te publiceren rond verstaging en
wantputtingen. Manja geeft daarnaast aan behoefte te hebben aan specifieke informatie, zoals
5
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bijvoorbeeld welke oogbouten aan te schaffen, en waar. De TC vraagt naar aanleiding hiervan om
meer suggesties en wordt gehonoreerd met drie onderwerpen:
• Richard Stijns meldt dat twee leveranciers hebben aangeboden expertise aan te leveren.
• Uit een Zweeds artikel is gedestilleerd dat boten ouder dan 25 jaar gekeurd worden. Dat kan
leuke bevindingen opleveren.
• De buitenboordmotor. Hierover is nog weinig informatie verzameld. Hoeveel PK heeft een
geschikt type, wat is de beste plaatsing (bun of spiegelmontage), welke oplossingen bestaan er
om de bb-motor te bergen maar ook makkelijk te laten zakken?

7.2 Evenementen Cie.
Het afgelopen jaar hebben Marleen Gaillard (portefeuillehouder), Henri Rots en Frank van Krimpen
aan het begin van het seizoen overleg gehad over de uitvoering van wedstrijden.
Er zijn drie “natte” evenementen geweest in het afgelopen jaar, zie ook bijlage B:
• Loosdrecht. Hier zijn de nieuwe, eigen boeien geïntroduceerd.
• Lemmer. Aan dit evenement deden 14 schepen mee!
• Kaag. Hier namen we deel aan een bestaand evenement, de Na-Kaag. Voor de deelnemers,
de NMV en de KWV De Kaag was dit een zeer geslaagde combinatie.
Voor het komende jaar zal weer het maximum van drie verenigingsevenementen worden
aangehouden. De voorkeur gaat uit naar een vorm waarbij het voor- en het najaarsevenement
aanhaken bij een bestaand evenement. Hierdoor zal alleen het zomerevenement in eigen beheer
worden georganiseerd en kan de EC daar alle aandacht aan geven.
De oproep van Marleen aan de leden suggesties te doen voor voor- en najaarsevenementen heeft
enkele mogelijkheden opgeleverd, echter niet in het noorden of zuiden des lands.
Het voorjaarsevenement zal op de Westeinder Plassen worden georganiseerd tijdens Hemelvaart
waarbij wordt aangesloten bij de Westeinder Zeilwedstrijden. Het najaarsevenement wordt weer
gekoppeld aan de Na-Kaag.
Het hoogtepunt van het jaar wordt het Marieholm Kampioenschap dat dit jaar voor het eerst
georganiseerd zal worden. We zijn dan gedurende 3 dagen te gast bij de watersportvereniging de
Zeevang in Edam. Meer informatie volgt binnenkort via de website.
De NMV evenementen kalender voor 2004 is te vinden De Laatste Rubriek van dit blad onder
Agenda 2004.
Daarnaast stimuleert de NMV deelname aan bestaande evenementen. Door het aanbevelen van
enkele evenementen wordt de kans groter dat Marieholmschepen elkaar dan treffen. De
organisatie en uitvoering van deze evenementen valt niet onder de verantwoordelijkheid van de
NMV-evenementencommissie en deze zal daar dan ook geen aktieve rol in spelen. Inschrijvingen
hiervoor moeten dan ook worden gericht aan de organiserende vereniging. Informatie hieromtrent is
te vinden op onze website. De aanbevolen evenementen voor 2004 staan eveneens in De Laatste
Rubriek van dit blad onder Agenda 2004.

7.3 Collectiviteiten Cie.
Marc Fluttert neemt het woord en meldt dat deze commissie bestaat uit Jeroen vd Eng, Nico Bijvoet
(portefeuillehouder) en hemzelf. Het oorspronkelijke doel (goedkoop inkopen en lage prijzen
bedingen voor leden) blijkt moeilijk te realiseren. Het vergt enorm veel organisatie met bijbehorende
verantwoordelijkheid, en daarnaast zijn er (te) veel variaties in de schepen door de verschillende
jaargangen. Daarom stelt de commissie een nieuw doel voor: het verschaffen van informatie over
aankoop van de diverse onderdelen. Als voorbeeld wordt genoemd de Polenroute voor buiskappen
zoals die in het afgelopen jaar is gepubliceerd. Onderwerpen die de commissie voor het komende
jaar gaat onderzoeken, zijn: verzekeringen, prijsvergelijkingen diverse onderdelen bij verschillende
leveranciers, een waterkaartenbank (kan ook via het forum of oproep in het verenigingsblad),
collectieve ligplaats winterstalling, inventariseren verschillen tussen de jaargangen Marieholms,
foto’s verzamelen van alle boten (wie informatie heeft, wordt verzocht deze naar de commissie te
sturen). Zodoende dekt de naam de lading niet meer en wordt deze commissie meer een
faciliterende commissie. Voorgesteld wordt de commissie om te dopen tot Faciliteiten Commissie
(FC). Dat vindt iedereen een prachtige naam en het besluit valt de commissie voortaan zo te
noemen.
Gevraagd wordt of de vereniging een ideeënbus kent. In plaats van een ideeënbus bereidt het
bestuur momenteel een grote enquête voor om allerlei gegevens te verzamelen. Dit seizoen wordt
NMV Verenigingsblad 2004-1
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deze enquête gehouden. Daarnaast blijven de commissies en het bestuur natuurlijk open staan
voor ideeën.

7.4 Website
Dries Borggreve licht de taakverdeling toe: hijzelf is verantwoordelijk voor het ledendeel. Anthony
de Bont beheert het forum en doet de techniek achter de website, Richard blijft het publiek
toegankelijke deel beheren en de anderen ondersteunen, Paul Brandt is portefeuillehouder.
Het ledendeel is alleen benaderbaar met een password om het vele werk dat in de kennisbank is
gestoken te beschermen voor de leden en zodoende het lidmaatschap ook interessant te houden.
De kennisbank zoals aanwezig op het publieke gedeelte blijft bestaan, vooral als reclame voor de
vereniging, maar zal niet verder worden uitgebreid. Daarnaast zal het ledendeel ruimte bieden voor
zaken zoals bijvoorbeeld de ledenlijst, de ALV notulen, beleidsstukken, etc.
Het password zal regelmatig worden gewijzigd. Uiteraard zullen de leden hiervan worden ingelicht.
Van de leden wordt verwacht dat zij dit password geheim houden!
De website wordt nog steeds veel bezocht, er worden 150 bezoeken per dag geteld.
De kennisbank bevat veel M26 info. Dries wil hier IF-specifieke informatie aan toevoegen, maar
tegelijkertijd is het zeker zo belangrijk ook informatie over andere Marieholm types op te nemen. De
voornaamste voedingsbron op dit moment zijn de discussies op het forum.
De plannen voor de website zijn: zoekmogelijkheden binnen de kennisbank, opnemen van een
smoelenboek incl. schepen, opnemen van de ledenlijst (met meest recente informatie), het
opnemen van de reeds gepubliceerde verenigingsbladen of delen daarvan en het forum uitbreiden
met foto’s.
De vraag rijst of de lay-out van het forum niet beter kan. Er wordt gebruik gemaakt van een
standaard lay-out. De onderverdeling is onlangs aangepast voor de overzichtelijkheid; Anthony
beziet of daar misschien nog een slag in kan worden gemaakt.
Het succes van de website, en dan met name de kennisbank, leidt tot zoveel informatie dat de
ontsluiting ervan allengs moeilijker wordt. Dat is oplosbaar met (her) structurering, maar ook met
andere technologie. Het webteam zoekt naar de beste manier hiervoor.

7.5 Redactie nieuwsbrief
De redactie is voltallig aanwezig (Manja Thiry en Marjo Broertjes). Dit jaar zijn er weer twee bladen
verschenen. De redactionele voorbereiding daarvan geschiedt in een gezellige sfeer. De leden
voorzien de redactie van veel kopij. Dat moet vooral zo doorgaan!
De voorzitter vraagt om een centraal redactioneel aanspreekpunt, dit om eerdere misverstanden in
de toekomst te voorkomen. De redactie geeft aan dat Marjo deze taak op zich zal nemen.
Het eerstkomende nummer zal verschijnen in april. De deadline is 31 maart. Het blad wordt
gewaardeerd door de leden. Er ontstaat even discussie of de frequentie omhoog kan en moet maar
er wordt toch besloten de frequentie gelijk te houden.

8. Verkiezing nieuwe naam clubblad
Van een clubblad is niet zozeer sprake, het is eerder een verenigingsblad. We zoeken dan ook een
leuke naam die de lading van ons blad goed weergeeft. Besloten wordt dat de redactie een
prijsvraag uitschrijft zodat er voor de volgende ALV een nieuwe naam zal zijn.
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9. Jaarprijzen
De NMV kende al de prijs die per evenement wordt uitgereikt aan de winnaar van dat evenement.
Hiernaast introduceert het bestuur vanaf dit jaar een drietal jaarprijzen:
• De Geinbokaal:
Deze prijs wordt uitgereikt op basis van iets opvallends dat tijdens het laatste seizoen is
opgetreden en ter ore is gekomen van het bestuur. Daarmee is dus vooraf niet bekend hoe
deze prijs gewonnen kan worden.
• De Jaarprijs:
Dit is de prijs voor de beste zeilresultaten die zijn behaald gedurende de drie NMVevenementen over het afgelopen seizoen. Hoe vaker je dus meedoet aan deze
evenementen, des te groter is de kans dat je deze over-all prijs in de wacht sleept. De drie
evenementen en de daarin behaalde klasseringen wegen voor deze prijs even zwaar. Bij
een patstelling wordt de prijs toegekend aan de schipper met de meeste afzonderlijke
overwinningen dan wel de meeste afzonderlijke hoogste noteringen.
• De Wisseltrofee:
Deze trofee wordt toegekend aan de winnaar van de Marieholmkampioenschappen tijdens
het zomerevenement. Uiteraard zal deze wisseltrofee moeten worden verdedigd door de
winnaar van het vorige jaar.
Dit jaar gaat de Geinbokaal naar de Skan van Wouter Koelewijn vanwege het verlies van zijn mast,
zoals we allemaal in het najaarsnummer van het verenigingsblad hebben kunnen lezen. De
Evenementenprijs 2003 is gewonnen door de Ellinor (Frank van Krimpen, Nico Bijvoet).

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

11. Rondvraag:
•

•
•

Richard Stijns: Zijn hier misschien vrijwilligers die binnen de vereniging nog een aktieve rol wil
spelen? Er kwam van de aanwezigen helaas geen response op deze vraag en biedt de ALV dit
keer geen vrijwilligers.
Albert Jansen vraagt een applaus voor allen die zich dit jaar weer hebben ingezet.
Tenslotte melt de secretaris dat er een nieuwe screensaver is te downloaden met impressies
over het afgelopen seizoen.

12. Sluiting
Er is nog steeds geen hamer (zie notulen 5e ALV). Toch slaagt de voorzitter er in de vergadering af
te sluiten onder het opsommen van de genomen besluiten (zie bijlage D).

BIJLAGE A – Deelnemers ALV 15-02-2004
Bakker-Cnossen, Bart & Sietske de
Bijvoet, Nico
Boonstra, Petra
Borggreve, Dries
Boven, Maarten van
Brandt, Paul
Fluttert-Gaillard, Marc & Marleen
Jansen, Ab
Jurgens, Frank
Polman-Thiry, Jan-Willem & Manja
Postma, Ferdinand
Reijs, Arjen & Steven
Rots, Henri
Ruiter, Siep & Marina
Stijns-Broertjes, Richard & Marjo
Teerlink, Ger
Ton, Hilko & Mirjam

Alphen a/d Rijn
Delft
Zeewolde
Amsterdam
St. Michielsgestel
Voorburg
Leiden
Oegstgeest
Amerongen
Amsterdam
Bergen NH
Leiden
Amsterdam
Apeldoorn
Amstelveen
Hellevoetsluis
Nieuwegein
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Bijlage B – Jaarverslag 2003 – Evenementencommissie
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, de RPL01.
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 met hun Skär.
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 Marc Fluttert en Marleen Gaillard in hun Skid.

Bijlage C – Verslag kascontrolecommissie 2003
De kascontrolecommissie, bestaande uit Petra Boonstra en Marjo Broertjes, heeft de jaarrekening
van de Nederlands Marieholm Vereniging over het jaar 2003 gedegen bestudeerd. Penningmeester
Nico Bijvoet heeft ons daarvoor alle onderliggende stukken – van bankafschriften,
contributieoverzichten en nota’s tot en met het grootboek – ter beschikking gesteld en er een
toelichting op gegeven.
Uit de gegevens blijkt dat de administratie naar behoren is gedaan en dat alle inkomende en
uitgaande gelden zijn verantwoord. Alles wordt door onze penningmeester op een overzichtelijke
manier vastgelegd. Met ons toenemende ledenaantal is dat ieder jaar een grotere klus waarvoor de
penningmeester onze waardering verdient.
In aanvulling op de Toelichting Jaarstukken NMV 2003-2004 van de penningmeester wil de
kascommissie de leden dringend verzoeken hun contributie zoveel mogelijk per incasso te laten
innen. Een derde deel van de leden heeft daarvoor al een machtiging afgegeven. De taak van de
penningmeester wordt enorm verlicht wanneer nog meer leden dat zouden doen. Het voorstel om
een administratieprogramma aan te schaffen in verband met de toegenomen complexiteit van de
administratie van de contributies wordt door de kascontrolecommissie van harte ondersteund. Ook
daardoor wordt de financiële administratie een stuk lichter.
De kascontrolecommissie adviseert de ALV de penningmeester décharge te verlenen voor het jaar
2003, en hem te complimenteren met het verzette werk.
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Bijlage D – Besluiten- en aktielijst
Besluitenlijst:
e
• De notulen van de 5 ALV zijn goedgekeurd;
• Het instellen van een investeringsplafond is nu nog niet aan de orde;
• De ALV verleent de penningmeester décharge voor het jaar 2003;
• De kascontrolecommissie 2004 bestaat uit Marjo Broertjes en Marc Fluttert;
• Nico en Marleen worden opnieuw tot bestuurslid verkozen;
• De begroting voor 2004 wordt goedgekeurd;
• Vanaf volgend jaar zal de contributie worden geïndexeerd, ondersteund door software tbv de
financiële administratie;
• Er zal een beleidsplan voor de komende jaren worden gemaakt, inclusief een
meerjarenbegroting daarvoor;
• Er komt een enquête, ook ter ondersteuning van de vorming van bovenstaand beleidsplan;
• De evenementenkalender voor 2004 is vastgesteld;
• De CollectiviteitenCie. verandert haar naam in FaciliteitenCie.; De doelstelling ervan wijzigt zich
conform;
• Marjo Broertjes wordt het centrale aanspreekpunt voor de redactie;
• De frequentie van verschijning van het verenigingsblad blijft tweemaal per jaar;
• Voor een nieuwe naam van het verenigingsblad wordt een prijsvraag uitgeschreven.
Naast het reguliere werk van de commissies en het bestuur, zijn de volgende aandachtspunten
geïdentificeerd:
Volgnummer
2004-01
2004-02
2004-03
2004-04
2004-05
2004-06

Onderwerp
Contributie per incasso laten innen (machtiging tekenen)
Aanschaf van relatiegeschenkjes wordt onderzocht
(gratis) publiciteit in watersportbladen nastreven
Beleidsplan en meerjarenbegroting voor komende jaren maken
Onderzoeken of onderverdeling van het forum iets overzichtelijker
kan
Prijsvraag uitschrijven voor een nieuwe naam voor het
verenigingsblad
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Uitvoerende
Leden
Bestuur
Jurgens
Bestuur
de Bont
Redactie
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Jaarprijzen
Zeer recent heeft het bestuur van de NMV 2 jaarprijzen ingesteld: De "NMV jaarprijs" gaat naar de
deelnemer die het beste resultaat heeft gehaald in alle door de NMV georganiseerde wedstrijden
tijdens de evenementen. De "NMV geinbokaal" is een prijs voor een Marieholmbezitter die iets
opmerkelijks heeft gedaan. Dit kan variëren van een zeer enthousiaste vrijwilliger bij een
evenement; een mooi verhaal in het verenigingsblad, een opmerkelijke klusaktie; een mooie
fotoreportage.
Tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering zijn voor het eerst deze jaarprijzen uitgereikt.

NMV jaarprijs 2003
De "NMV jaarprijs 2003" is gewonnen door
Frank van Krimpen en Nico Bijvoet met de
IF "Ellinor". Zij hebben aan alle 3 de
evenementen meegedaan en daar goede
resultaten
behaald.
In
de
totale
puntentelling (zie uitslagen) bleven zij de
andere deelnemers ruim voor. De jaarprijs
bestond uit een kalender 2004 met foto's
van klassieke J-klasse jachten van Beken
of Cowes. Voor zo'n prijs gaat toch
iedereen volgend jaar strijden.....

Geinbokaal
De "geinbokaal" is dit jaar gewonnen door
Wouter Koelewijn met zijn M26 Skan. In
het verenigingsblad heeft hij beschreven
hoe je na het overboord varen van de mast
van je Marieholm toch een mooie vakantie
kan hebben. Uiteraard wilde ook hij liever
zeilen dan moteren maar je vakantie
opgeven of laten verpesten door zo'n
pechgeval, nee dat niet! De prijs bestond
uit een T-shirt met daarop het NMV logo en
de tekst "geinbokaal" en de naam van het
schip "Skan". Wouter was er erg mee in
zijn nopjes.... De vraag is nu wie wint
volgend jaar deze belangrijke prijs??????
Het bestuur feliciteert de winnaars van de jaarprijzen 2003!!!!
Marleen Gaillard
Bestuurslid evenementen
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Prijsvraag!
Dit verenigingsblad van de Nederlandse Marieholmvereninging heeft nog steeds geen echte naam.
We hebben al een aantal creatieve ideeën ontvangen, maar willen natuurlijk graag de hele
vereniging een kans geven. We zijn op zoek naar een naam die een link legt tussen onze Zweedse
schepen en de functie van het blad.
Geen prijsvraag zonder prijs. Als jij de winnende naam bedenkt, dan krijg je van de redactie een Tshirt met daarop een foto van jouw Marieholm.
Je mag zo veel namen aanleveren als je wilt, maar stuur ze wel vóór 30 juni 2004 naar
redactie@marieholmvereniging.nl of naar Cia Van Boortlaan 8; 1187 TJ Amstelveen.
Manja Thiry
Marjo Broertjes
Redactie Verenigingsblad
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www.marieholmvereniging.nl
Ook nu melden de webmasters weer nieuwtjes over onze website.
Vanaf nu is het mogelijk om zelf plaatjes toe te voegen aan forum bijdragen. Dit doe je door het het
volgende stukje tekst in je bericht op te nemen:
\image{beschrijving van het plaatje}
Bij het "posten" (plaatsen) van het bericht, wordt je dan gevraagd een plaatje te selecteren van de
harde schijf van je computer (klik "browse" knop). Het bovengenoemde stukje tekst wordt dan
vervangen door het geselecteerde plaatje.
Let op, je dient minimaal \image{x} in te typen, dus inclusief accolades en een omschrijving van
minimaal 1 letter.
Om te voorkomen dat de schijfruimte waar we over kunnen beschikken al te snel volloopt, kunnen
plaatjes tot een grootte van 50 kb ingevoegd worden.
Het password laten we deze keer ongewijzigd.
Van Marek Janiec (voorzitter van de Zweedse IF vereniging) ontvingen wij het password van het
ledendeel op hun website. Zie in onderstaand kader alle detail.
In de komende maanden zullen we de oude verenigingsbladen gaan publiceren in het ledendeel
van onze website.

We wensen jullie veel surfplezier,
Anthony de Bont
Dries Borggreve
Richard Stijns
Webmasters NMV

Password voor het exclusieve deel van de NMV website (ook hoofd- en kleine letters exact
overnemen):
Userid / Gebruikersnaam = NMVlid
Password = 4members
Password voor het exclusieve deel van de Zweedse IF website
WWW.Ifboat.com kies in Zwees Förbund / Medlemssida
password: am24jr8
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Collectiviteitencommissie: Faciliteitencommissie
Op de ALV van 2003 is de Collectiviteitencommissie geïnstalleerd, en op de ALV van 2004 is deze
omgedoopt in de faciliteitencommissie. Marc Fluttert, Jeroen van der Eng en Nico Bijvoet nemen
hieraan deel. Allereerst zijn we begonnen met het formuleren van een doelstelling, die zowel
praktisch is als waarde toevoegt aan het lidmaatschap van de Marieholmvereniging. We zijn ons
ervan bewust dat de commissie is opgericht om quantumkortingen te genereren. Gezien het feit dat
iedereen met een ander budget rondvaart en onderdelen op verschillende momenten aan
vervanging toe zijn leek ons dit niet de meest handige insteek. Distributie en betaling en de daaraan
klevende risico’s zijn een ander probleem, waaraan we de vereniging niet willen blootstellen.
Feit blijft echter dat de meeste scheepjes rond de 30 jaar oud zijn en vaak specifieke onderdelen
nodig hebben. De ervaring heeft tevens geleerd dat er in de verschillende jaargangen van de
schepen ook verschillende onderdelen zijn gebruikt. Vandaar dat we ons tot doel gesteld hebben
om de leden te informeren waar bepaalde specifieke onderdelen gekocht kunnen worden, wat ze
ongeveer moeten kosten en of er goede goedkopere alternatieven mogelijk zijn. Het begrip
onderdeel kan hierin wat ruimer genomen worden: ervaringen met zeilmakers en verzekeringen etc
willen we ook meenemen. Gezien het ledenaantal loopt er een grote bron van kennis en ervaring
rond in Nederland! Wij willen graag deze kennis bij elkaar sprokkelen, documenteren en
verspreiden, zodat niet elk lid voor elk klusje of onderdeel het wiel hoeft uit te vinden. Hoe meer
reacties op oproepen, hoe beter wij ons werk kunnen doen.
Hieronder geven we per onderwerp een overzicht van e tot nu toe verzamelde gegevens.
Houdt er rekening mee dat de informatie aan veroudering onderhevig is. Wij kunnen niet garant
staan voor de prijzen en leverbaarheid van de hieronder beschreven producten. Mocht er iets niet
(meer) kloppen dan willen we dat uiteraard graag weten.

Verzekeringen
Hieronder volgt een beschrijving van verschillende maatschappijen, de dekking en uiteraard de
prijs. Zoals je ziet loont het de moeite om even rond te kijken. Je kunt in ieder geval je eigen
verzekering er even naast leggen. Om een idee te geven van wat je zelf kwijt zou zijn deel je de
verzekerde waarde van je boot door 1000 en vermenigvuldig je dat bedrag met een van de getallen
uit de derde rij. Voorbeeld: Jouw boot is voor € 13000 verzekerd, 13000/1000=13. Bij Noord
Nederland UA zou je dan 13*12.34 = € 160.42 betalen. De no claim gaat hier dan nog van af.

Verzekerde waarde
Premie
Premie per € 1000 verz.
waarde, zonder no claim
Eigen risico
Vaargebied

Wedstrijden
Contact

Noord Nederland U.A.
€ 11345 + WA
€ 98 (30% no claim)

Vereniging Oranje
€ 9983 + WA
€ 165 (20 % no claim)

€ 12.34

Europesche
€ 15000 + WA
€ 141 (35 % no
claim)
€ 14.46

€ 110
Binnenwateren
Nederland en omstreken
+ tot 15 mijl uit de kust
Niet verzekerd

€ 226
Binnenwateren
Europa + tot 10 mijl
uit de kust
Verzekerd

“Vereniging Noord
Nederland UA”
(onderlinge verzekering
van schepen
Postbus 110
8440 AC Heerenveen
Tel: 0513 623 078
Fax: 0513 629 167

Werkt via een
tussenpersoon.

€ 75
Binnenwateren
Nederland en omstreken
+ tot 15 mijl uit de kust
Verzekerd, mits niet op
zee.
“Vereniging Oranje”
(Onderlinge
Scheepsverzekeringen
U.A.)
Postbus 340
9700 AH Groningen
Tel: 050 526 2555
Fax: 050 526 3132

€ 20.66

www.noordnederland.com

Deze getallen zijn indicatief. Het kan zijn dat nieuwe inschrijvingen meer betalen of dat er het 1 en
ander bij de tussenpersonen blijft hangen. Bedenk dat met een tussenpersoon valt te
onderhandelen. We hebben geen ervaring met de afhandeling van schade bij de verschillende
NMV Verenigingsblad 2004-1
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maatschappijen. Als iemand een goedkopere verzekering heeft met min of meer dezelfde dekking:
laat het ons weten. Hetzelfde geldt voor positieve of negatieve ervaringen met uitkering in geval van
schade.

Spanningsregelaar van dynastart relais Volvo Penta 1MB
Goed nieuws voor degenen met deze binnenboord motor. De spanningsregelaar van het relais van
je gecombineerde dynamo-startmotor is niet overal te koop. Tevens variëren de prijzen enorm.
Voor + € 60,= zijn ze te koop bij:
Aquasport c.v. Bert Droog
Vissereiland 99c
1621 AA Hoorn
tel: 0229 218445
fax: 0229 248663

Buiskap en huik
Zie hiervoor NMV Verenigingsblad najaar 2003.

Onderdelenlijsten
In de bijlage (los toegevoegd aan dit blad) tref je de ons bekende prijslijst aan voor verschillende
onderdelen. We proberen middels verschillende catalogi alternatieven te vinden voor verschillende
onderdelen.

Verschillen tussen de bouwjaren
Nico heeft nogal wat moeite gedaan om de verschillen tussen de bouwjaren in kaart te brengen. Als
je een onderdeel nodig hebt uit de bovengenoemde prijslijst bedenk dan dat er verschillen tussen
de jaargangen zitten. Effe Chekke!
Nico Bijvoet
Jeroen van der Eng
Marc Fluttert
Faciliteitencommissie
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Oproep Faciliteitencommissie
1. Foto’s
We willen jullie vragen je boot op systematische wijze te fotograferen, en wel als deze vaarklaar is
en dus volledig opgetuigd. Over de wijze waarop we die foto’s het makkelijkst kunnen verzamelen
zullen we jullie later berichten, omdat we daar nog niet helemaal uit zijn. Maar digitaal aangeleverde
foto’s zullen het handigst zijn, en probeer graag de omvang van die foto’s te beperken tot 50 kB. Dit
kun je waarschijnlijk het best bereiken met een resolutie van niet maar dan 150 kB/inch bij het
scannen van een analoog gemaakte foto, kleurdiepte beperken tot 24-bits, en een JPEG reductie
van maximaal 80%. Wij hebben geen ervaring met een digitale camera paraat, en weten dus even
niet hoe je deze optimaal zou moeten instellen. Een hedendaagse digitale camera (bijv. met een 3
MB chip) maakt bij zijn standaard maximale instellingen echter een véél te groot bestand (meerdere
MB).
Verder willen je verzoeken de naam van digitale foto’s te beginnen met het type en zeilnummer.
Dus bijv. IF2075-dek voor, IF2075-spiegel, etc.
Fotografeer in ieder geval:
- het dek met het beslag, zo mogelijk naar voren en naar achteren
- de kuip naar voren en naar achteren
- de spiegel met eventuele buitenboordmotorsteun en vaste zwemtrap
- de kajuit naar voren en naar achteren
En fotografeer details waarvan je weet of vermoed dat die niet standaard zijn. Dus heb je:
- Een rolfok zonder voorstagprofiel en/of de trommel onder dek ?. Laat zien hoe dat zit!
- Een mooie maststrijkinstallatie ? Laat zien!
- Een kombuis gemaakt met gootsteen in een IF ? Zorg dat die op foto staat!
- Een nieuwe compacte diesel inboard op een oude motorfundatie ?
- Een goed werkend lazy jack systeem ?
- Etc., etc.
En zou je kunnen beschrijven wat er op foto staat?
Als iedereen meewerkt kan het een grote bron van informatie worden, ook voor de adviezen van de
technische en de faciliteiten commissie. Mocht de hoeveelheid foto’s te groot worden voor de
website, dan hebben we budget om deze per CD te verspreiden.

2. Zeilen
Zeilen verouderen en je hebt ze echt nodig op een zeilboot. Waar haal je een goed nieuw zeil? We
hopen deze vraag volgende keer te kunnen beantwoorden.
Wie heeft de afgelopen tijd een nieuw zeil laten maken? Wat voor zeil? Wat kostte het? Ben je er
tevreden over? Waar heb je het laten maken? Wat voor materiaal? Speciale toeters en bellen
(ruitje, bi- of triradiaal gesneden, doorgelatte tophoek, rolgenua, pees of leuvers, etc). Stuur ons je
ervaringen !
Voor reacties is het het handigst om te e-mailen naar 1 van onderstaande adressen:
Zend digitale foto’s naar: foto@marieholmvereniging.nl.
Reacties op de onderdelenlijst en overige vragen graag naar: fc@marieholmvereniging.nl
Het postadres voor reacties is: Marc Fluttert, Petronella Moenspad 32, 2331 GX Leiden.
Nico Bijvoet
Jeroen van der Eng
Marc Fluttert
Faciliteitencommissie
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Boot en Verhaal
Duitse Bocht en Oostzee ervaringen
Wil je je grenzen verleggen? Soms is onze landgrens te dichtbij. Hinse Koning vertelt over de tocht
van de Tawhiri naar de Oostzee.
Wanneer je als zeiler met andere zeilers in gesprek komt gaat het al snel over de gezamelijke
interesse: zeilen. Tijdens zo’n gespek komen meestal ook de vaargebieden en de nog op het
verlanglijstje staande bestemmingen aan bod. Deze twee onderwerpen geven meestal een aardig
beeld van de kennis, ervaring en aspiraties van de zeiler. Wat deze ook mogen zijn, één ding
hebben ze bijna allemaal gemeen: het uitdagende, onbekende lonkt. Van de plassen naar het
IJsselmeer, van het IJsselmeer naar de wad, van het wad naar de Noordzee,...... en verder.
Mij is het net zo vergaan, op elke stap bereid je je voor, je leest er over, schaft kaarten en
boekwerken aan, je past eventueel de uitrusting van je boot aan en praat er over met zeilers die de
stap al gemaakt hebben. Waar ik zelf altijd veel aan heb gehad zijn de verhalen in de diverse
watersportbladen over die betreffende “nieuwe” gebieden. Bij deze probeer ik mijn steentje bij te
dragen.
Het doel is de Oostzee, Denemarken. De beperking is voor 99% van de zeilers de beschikbare tijd.
We zijn 28 dagen onderweg geweest waarvan we er 8 in de Oostzee hebben gevaren. In die 28
dagen hebben we 680 mijl gevaren, dat is een gemiddelde van zo’n 24 mijl per dag. Hier komt bij
dat je ook wel eens een dag wil blijven liggen, of vanwege slecht weer verwaaid ligt. Vier weken is
dus wel het minimum om het enigszins relaxt te
doen. Dit was ook ons plan, maar aangezien je het
weer niet zelf in de hand hebt hadden we 5 weken
vakantie geregeld, een week speling voor eventueel
verwaaid liggen op de terugweg door de Duitse
Bocht.
Die terugweg neemt meer tijd in beslag dan de
route heen, dit heeft twee oorzaken.
Ten eerste de windrichting, die overwegend
westelijk is, dus tegen.
Ten tweede het getij. Ruwweg kun je zeggen dat
per getij de stroomrichting 7 uur oostelijk is en 5 uur
westelijk. Dit klopt niet helemaal maar zo ervaren
we het wel. Dit komt doordat de getijdegolf zich
verplaatst van West naar Oost, 12:51 hoogwater
Lauwersoog, 13:32 hoogwater Borkum, 13:55
hoogwater Norderney, 15:36 hoogwater Cuxhaven
(31-07-2003). Op de heenweg varen we met die
getijgolf mee, we profiteren van de afstand die we in
oostelijke richting afleggen. Hoe verder oostelijk,
hoe later hoogwater, hoe langer stroom mee. Op de
terugweg resulteert dit in kortere tijd stroom mee,
we varen dan tegen de getijgolf in.
De route, het vaargebied, van Lauwersoog naar
Cuxhaven verschilt niet veel met het Nederlandse Wadden/Noordzeegebied. Er is echter één stuk
dat extra aandacht nodig heeft; de aanloop van de Elbe, dit is de aanloop naar Cuxhaven. Het
wordt jachten afgeraden hier te varen bij noordwestenwind kracht 5 of meer, de combinatie van
wind en stroom veroorzaakt hier dan een steile chaotische zeegang. De aanloop begint bij de
Noordkardinaal “Westertill-N” in de Elbemond. Hier is echter in nog geen velden of wegen land te
bekennen. Afhankelijk waar je vandaan komt (wij vertrokken deze etappe van Langeoog), ben je al
minimaal zo’n 25 mijl onderweg. Vanaf hier is het ook nog 25 mijl naar Cuxhaven. Dit deel verdient
extra aandacht omdat het hier behoorlijk stroomt, bij Cuxhaven staat halverwege het tij zo’n 4 à 5
knopen stroom. Wil je geen eeuwigheid onderweg zijn dan moet je het zo plannen dat je dit stuk in
z’n geheel stroom mee hebt. Tegen 4 à 5 knopen stroom in varen heeft natuurlijk weinig zin.
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De stroom loopt zo’n 6 uur de Elbe op. Afhankelijk van wind en stroom heb je al gauw 4 tot 5 uur
nodig voor die 25 mijl (stroom mee). Hieruit volgt dat er, voor het gunstigste scenario, maar zo’n 1.5
uur overlap is om de Noordkardinaal “Westertill-N” te passeren (een leuk stukje reisplanning). Bij de
aanloop van de jachthaven van Cuxhaven wordt het nog even spannend. Als je 8.5 knoop op de
GPS ziet staan bij windkracht 3 en een knoop of 4 op het log hoop je de havenhoofden niet te
missen, dus op tijd de stuurboordswal op zoeken.
Om geen
weers- en scheepvaartberichten te missen hebben we een navtexontvanger
aangeschaft. Dit werkt flitsend, het enige nadeel is dat de weersverwachting een vrij groot gebied
beslaat maar een groot voordeel is dat je geen enkel weersbericht mist. Waar we enorm veel aan
hebben gehad is de jaarlijkse bijlage van de Waterkampioen met uitzendtijden, kanalen en
frequenties voor weersberichten. De Duitse weersberichten via marifoon zijn super gedetailleerd en
bestrijken het gebied van Borkum tot Bornholm, ook de Belt en de Sond worden meegenomen. Het
is wel handig om de Duitse taal een beetje te beheersen, in ieder geval de weersuitdrukkingen.
Voor de getij gegevens kun je niet om de “Gezeitenkalender Hoch- und Niedrigwasserzeiten für die
Deutsche Bucht und deren Flussgebiete” heen. Dit is een uitgave van de BSH (Bundesamt für
Seeschiffahrt und Hydrographie). Dit boekje kun je in een beetje watersportzaak in Nederland
kopen voor het luttele bedrag van € 2.70. Je moet wel goed zoeken want je kijkt er zo overheen, het
boekje is namelijk vrij klein (10 x 14 cm).
Naast de getijgegevens kun je hier ook al de kaarten kopen. BSH 3015 Ostfriesische Inseln mit
Jadebusen en BSH 3014 Helgoländer Bucht, het Duitse Wadden/Noordzee gebied. Voor het gebied
van Kiel tot Fünen hebben we NV Serie 1, Kieler Bucht rund um Fünen aangeschaft. Deze folio
bevat ook een cd rom en het boekwerk “Hafenlotse”. Op deze cd rom staan naast de kaarten uit de
serie ook een aantal bonus kaarten, waaronder het gehele Noord-Oostzeekanaal (NOK). Deze
kaarten hebben we uitgeprint en geplastificeerd. Zonder kaart was het ook wel gelukt maar het is
toch wel handig, zeker voor het overzicht van afstanden en overnachtingsplaatsen. In het NOK mag
je namelijk als jacht niet in het donker varen en in het 54 mijl lange kanaal zijn maar 5
mogelijkheden om te overnachten. De kanaalkosten vielen overigens mee, € 12.50.
Als boekwerken ter aanvulling van de kaarten
hebben
we
voor de Duitse Wadden/
Noordzeegebied de volgende gebruikt:
- “Vaarwijzer voor de wadden van Den Helder
tot Sylt” (ISBN 90-6410-339-9).
- “Vaarwegen van Nederland naar de Oostzee”
(ISBN 90-6410-245-7).
Een boekwerk zoals wij de Almanak kennen
hebben we niet kunnen vinden. Nu moet ik erbij
vermelden dat we, na het in bezit te zijn gekomen
van bovenstaande boeken, hier ook niet meer
echt naar hebben gezocht.
Voor de Oostzee is het een beetje een ander
verhaal. Getijgegevens heb je niet nodig, het
verval is te verwaarlozen, als vaar je op het
IJsselmeer, met als grootste verschil het kraakheldere water, bij 3 tot 4 meter waterdiepte zie je de
krabben nog op de bodem lopen. Er kan wel stroming en verval (tot maximaal 1.5 meter)
voorkomen, dit wordt dan veroorzaakt door op- of afwaaing.
Zoals eerder vermeld bevindt zich in de NV Serie 1 het boekwerk “Hafenlotse”. Hierin vind je van
elke haven en diverse ankerplaatsen in het gebied een detail kaartje met o.a. aanloop informatie en
faciliteiten, bijzonder gedetailleerd. Wat ook een aanrader is, zijn de “Sejleren’s” deze zijn in bijna
iedere jachthaven in de (westelijke) Oostzee gratis te verkrijgen. In totaal zijn er 4 delen die samen
de hele westelijke Oostzee beslaan. In dit boekwerk vind je, naast veel reclame, van elke haven en
veel ankerplaatsen niet alleen een kaartje en info maar ook nog eens een luchtfoto, zeer
interessant.
Het varen met een Marieholm 26 of IF in dit gebied heeft z’n voordelen. Er varen hier veel (Noorse)
Volksboten rond en daar zijn dan ook ligplaatsen op aangepast. Het is ons een paar keer
overkomen dat in een op het oog volle haven nog een smalle ligplaats vrij was omdat de meeste
schepen hiervoor te breed zijn.
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Een andere voor ons geheel nieuwe aanlegprocedure was het afmeren in de oversizede boxen van
het kleine haventje op het pitoreske eilandje Lyø. Die boxen zijn zo groot dat je er wel met 2 à 3
schepen naast elkaar in kunt en ligt het vol dan wordt er gemoedelijk een 2e rij ingeparkeerd met
de boeg tussen de achterschepen van de 1e rij.
Wat ons het meeste aansprak in de
Oostzee was het al eerder genoemde
kraakheldere water. Leuk om in te
snorkelen en het onderwaterschip te
inspecteren. Ook handig dat je dan
kwallen kunt zien aankomen, die
zwemmen er namelijk in zeer grote
getalen rond.
Wat een beetje tegen viel was dat het er
behoorlijk druk was, Duitsers, Denen,
Noren,
Zweden,
Engelsen
en
Nederlanders, nu waren wij er ook in
hartje zomer. Gelukkig zijn er veel
alternatieven. Is het druk in een haven,
dan is er meestal in de buurt wel een
goede ankerplaats. Een bijbootje is dan natuurlijk wel een must.
Een ander hoogtepunt was de ontmoeting met een groep bruinvissen, wel apart om dit vanaf je
eigen boot te mogen aanschouwen.
Wat een aangename verassing opleverde was de passage van het Noord- Oostzee kanaal. We
hadden ons een 54 mijl lang saai Noordzeekanaal look-a-like voorgesteld, maar dat viel 100% mee.
Groen beboste oevers met rietkragen, glooiende weidelandschappen en af en toe een hochbrücke
(doorvaarthoogte 42 meter) en niet te vergeten de indrukwekkende grote zeeschepen. Op de
terugweg voelden we ons wel heel nietig tijdens de ontmoeting met de “Norwegian Dream” met zijn
231 meter, 614 bemanningsleden en 1750 passagiers één van de grootste schepen die nog door
het NOK kunnen.

Aangezien het weer gunstig was en we nog ruim in de vrije dagen zaten, hebben we op de
terugweg de tijd genomen om nog wat van de Duitse Wadden te zien. Van de eilanden die we
aangedaan hebben (Norderney, Langeoog en Spiekeroog) waren we van de laatste het meest
gecharmeerd. Ik citeer uit ons logboek: “We zijn hier nog maar tien minuten en ik vind het nu al
leuk”. Het is net Schiermonnikoog maar dan in Madurodam formaat. Het wordt zelfs afgeraden om
fietsen mee te nemen omdat de meeste paden zelfs daarvoor verboden zijn.
Als laatste wil ik nog in vogelvlucht de etappe van Norderney naar Lauwersoog vermelden. Dit vond
ik zelf de beste zeildag vanwege de afwisseling en interessante planning.
De meest logische route is de zeeroute, hier hebben we bewust niet voor gekozen. De schatting
was ongeveer 11 uur varen. Via de zeeroute betekent dat een tij mee en een tij tegen. Om dit tij
tegen grotendeels te ontlopen zijn we ten zuiden van Juist en Borkum gebleven (waddenroute), via
de Wester Eems en het Huibertgat naar de aanloopboei van het Westgat gevaren (tussen Ameland
en Schiermonnikoog) en zo door naar Lauwersoog. Deze route vereist wel wat rekenwerk, 2
wantijen waar genoeg water moet staan (ten zuiden van Juist en Borkum) en 2 zeegaten waar
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stroom mee gewenst is en dat paste allemaal precies. We zijn om 09:00 uur vertrokken en om
19:55 uur lagen we gemeerd in de visserijhaven van Lauwersoog. In deze kleine 11 uur hebben we
slechts 2 uur stroom tegen gehad, dit was het stuk vanaf het wantij ten zuiden van Juist tot de
ingang van het Borkumer Wattfahrwasser vanuit de Ooster Eems. Rond hoogwater passeerden we
het wantij ten zuidoosten van Borkum en kregen we stroom mee, de Wester Eems af, het
Huibertgat door en rond de kentering zaten we in het Westgat zodat we weer/nog steeds stroom
mee hadden tot aan Lauwersoog. Een erg afwisselende route en de meest tactische van de hele
vakantie. Dit in combinatie met het feit dat de boot en bemanning weer ongeschonden in
Nederlandse binnenwateren waren gearriveerd deed het biertje in de kuip extra lekker smaken.

Hinse Koning
M26 Tawhiri
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Op het gehoor
Ons lid Thijs Alle Zoethout heeft met zijn IF Solvejg uit 1970 enkele spectaculaire tochten gemaakt,
onder andere naar Groenland. Zijn ervaringen heeft hij opgetekend. Onderstaand verhaal is eerder
gepubliceerd in het blad van de Nederlandse Vereniging van Kustzeilers
De zon is nog niet van achter de laag hangende wolken tevoorschijn gekomen als ik de volgende
morgen om tien over zes het anker licht. Na het ronden van de kleine kaap ten noorden van
Tassiilaq krijg ik zicht op de ingang van de fjord. De grote ijsberg die een week daarvoor de smalle
doorvaart nog bijna versperde is verder naar binnen gedreven en ook al wat kleiner geworden.
Achter me breekt zo nu en dan de zon door en twee kleine bootjes trekken een zilveren spoor over
het water bij de bergen aan de overkant. Het ziet er naar uit dat het weer een mooie dag zal
worden. Met de way-points van de heenweg laat ik de GPS de te volgen koers berekenen. Daar tel
ik dan nog vijf graden bij om wat zuidelijk van de grote concentratie ijsbergen bij Kap Dan uit te
komen.

Als ik de Angmagssalik fjord opvaar zit ik bijna onmiddellijk midden in een dichte mist. Om me heen
is van het wateroppervlak slechts een cirkel met een straal van niet meer dan vijftig meter
zichtbaar. In die cirkel drijven kleine en grote stukken ijs. Wind is er niet en ik laveer op de motor
voorzichtig tussen het losse ijs door. Het ijs ligt niet overal dicht bij elkaar, er zijn ook grote stukken
water waar geen ijs te bekennen is. Na een half uur trekt de mist op en komt er ook wat wind.
Onder de grote genua maak ik vier knopen. Het ziet er echter niet naar uit dat het lang zal duren.
Het restje landwind zal door het opwarmen van de bergen steeds meer afnemen. Bovendien vaar ik
steeds verder van de kust vandaan. Bij Kap Dan tref ik nog hetzelfde beeld aan als op de heenweg.
Een soort kerkhof van aan de grond gelopen ijsbergen. Ten noorden en ten oosten daarvan, zover
het oog reikt, een uitgestrekt gebied met mist. Na een uurtje is de wind op en motor ik verder tot de
accu's vol zijn. Daarna weer de grote genua om met een á twee knopen richting IJsland te varen.
Als dat zo doorgaat zal ik de nacht tussen de ijsbergen moeten doorbrengen. De Admiralty Pilot
zegt dat meer naar het zuiden minder ijs te verwachten is. Dat is ook uit het kaartbeeld wel
duidelijk. Meer naar het zuiden is de zee dieper en ijsbergen zullen daar niet zo snel aan de grond
lopen. Ook volgt de Oost-Groenlandstroom de kust vrij nauwkeurig en is de wind de laatste week
noordoostelijk geweest. Het losse ijs zal zich daarom wel langs de kust hebben verzameld. Het
enige ijs dat ik verder naar het Zuiden kan verwachten zijn de echt grote ijsbergen. En natuurlijk
ook het daarvan afgebroken drijfijs. Tot zover de theorie. Door de mist is niets van de grote
ijsbergen te zien die ik op de heenweg in de zon heb zien schitteren. Of ze er nu nog liggen blijft
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daarom een vraagteken, maar het grote mistveld moet ergens door veroorzaakt worden. Ik besluit
om nog wat zuidelijker te sturen. Tegen de middag is het prachtig weer en de ijskap van Groenland
schittert in de zon. De mist in het zuidoosten is er nog, hoewel verder weg dan 's morgens. Mijn
snelheid is nog steeds niet meer dan twee knopen.
Als ik de horizon voor me afzoek naar ijsbergen zie ik plotseling op een mijl afstand een walvis
spuiten. Op regelmatige afstanden van elkaar een stuk of zes stoomwolkjes op de grens van het
mistveld. Door de tijd die tussen het verschijnen van elk wolkje ligt meen ik te kunnen concluderen
dat het maar één walvis is. Het is te ver weg om meer van het dier te kunnen zien en het is zeker te
ver om er een foto van te maken. Na een minuut of zeven acht weer een rij stoomwolkjes, maar nu
veel dichterbij. De afstand is niet meer dan een paar honderd meter. In de verwachting dat het dier
de volgende keer vlak bij zal opduiken leg ik het fototoestel met de telelens binnen handbereik. Na
een minuut of acht weer wat stoomwolkjes, maar helaas verder weg dan de keer daarvoor en nu
bijna achter me. Het lijkt erop dat de walvis onder me door is gezwommen. Zo nu en dan passeer ik
kleine velden van verspreid drijfijs dat zo te zien allemaal van ijsbergen afkomstig is. De
mogelijkheid van ijsbergen recht vooruit is daarom nog steeds zeer reëel. Sinds m'n vertrek uit
Tassiilaq heb ik nog maar 16 mijl afgelegd en ik ben dus nog lang niet uit de gevarenzone.
Om een uur of zes 's avonds begint de zon zich achter de wolken in het westen te verschuilen en
zakt de temperatuur zeker tien graden. Ook begint het weer mistig te worden. Gezien de te
verwachten koude ga ik naar binnen om me er op voor te bereiden. Lange onderbroek, coltrui,
wollen sokken en een bodywarmer onder m'n zeilpak. Ook de in Tassiilaq gekochte muts van
zeehondenbont en de met bont gevoerde handschoenen leg ik klaar onder de buiskap. Ik eet een
blik hutspot met klapstuk “aux bain-marie” en zet een verse pot koffie waarvan ik het eerste kopje
samen met een Beerenburg naar binnen werk. Een goed gevulde maag helpt even goed tegen de
kou als een extra laag kleren. Uit ervaring weet ik dat ik nu hoogstens nog last van koude voeten
zal krijgen. Gedurende deze voorbereidingen moet ik een paar keer naar het roer om de wat
grotere stukken ijs te ontwijken. De kleine brokken, tot een halve meter doorsnee, glijden met een
zacht schrapend geluid langs de romp van Solvejg zonder zelfs maar een krasje achter te laten.
Recht tegen een groter stuk aanvaren lijkt me echter wat al te riskant. Het begint al donker te
worden als ik klaar ben met eten. De mist lijkt nu beduidend dichter. Het zicht is naar schatting nog
hooguit honderd meter. De wind is intussen weer wat aangetrokken en Solvejg maakt nu een knoop
of vier. In het schemerige licht is het moeilijk om het drijfijs op tijd te ontdekken. Soms zit ik er
plotseling middenin. Gelukkig is het meestal klein spul, maar twee keer gaat het bijna mis als een
groot stuk langs de romp van het schip schraapt. Solvejg wordt er zelfs wat door opzij gezet. Als ik
aan de vele polyester bootjes in Tassiilaq denk, die op de waterlijn door het ijs waren
doorgeschuurd, vind ik dat het genoeg is geweest. In de nog dichter geworden mist is het nu bijna
helemaal donker en het risico van een aanvaring met een echt flink stuk ijs is te groot geworden. Ik
leg het schip met de kop in de wind en strijk de zeilen. Nu ik met de stroom meedrijf is het gevaar
van een botsing met drijfijs geweken. Solvejg drijft met het ijs mee. Als ik mijn positie noteer zie ik
dat m’n snelheid volgens de GPS iets meer dan een knoop is. De drift door de wind is te
verwaarlozen. Ik moet wel proberen om niet te dicht bij een aan de grond gelopen ijsberg te komen.
Omdat het hier meer dan vierhonderd meter diep is moeten dat tamelijk grote jongens zijn.
Gelukkig maken ijsbergen nogal wat lawaai. Niet alleen klotsen de golven in de door het water
uitgeholde waterlijn, maar soms hoor je zelfs dat er stukken ijs van afbreken. Die dag ben ik twee
keer een ijsberg gepasseerd die ik al hoorde voordat ik hem zag. Ook zag ik, vlak voordat ik langs
een ijsberg voer, drieteenmeeuwen om de boot vliegen. Kennelijk is er in de buurt van het ijs
voedsel te vinden dat de vogels aantrekt. Het gevaar dat ik ongemerkt tegen een ijsberg aandrijf is
daarom niet groot. Zodra ik er een hoor kan ik de motor starten en de andere kant opvaren. Een
soort akoestische navigatie.
Een ander gevaar speelde de hele dag al door m’n hoofd. Een stuk van een ijsberg dat tegen
Solvejg aandrijft. Van ijsbergen steekt, zoals bekend, het grootste deel onder water. Bij aan de
grond gelopen ijsbergen kunnen door de getijdenwerking stukken van de onderkant afbreken.
Omdat ijs lichter is dan water zal zo'n stuk met een steeds groter wordende snelheid omhoogdrijven
en met een flinke vaart uit het water opduiken. In de bar van Angmagssalik Kluben vertelde iemand
me het verhaal van een zeehondenjager die in z’n bootje te dicht langs een ijsberg voer. Hij werd
door een stuk opdrijvend ijs met boot en al uit het water gelanceerd. Gelukkig kon de man door een
collega in de buurt gered worden. Geruststellend had de verteller er aan toegevoegd dat, voor zover
hij wist, dit soort dingen alleen bij aan de grond gelopen ijsbergen gebeurde. Hij had zelf maar een
keer meegemaakt dat er op een paar honderd meter van zijn boot plotseling een stuk ijs uit het
water omhoogsprong. Hoewel de sfeer aan de bar die was van “vreemdelingen bangmaken met
sterke verhalen”, klonk het verhaal toch wel logisch. De hele dag probeerde ik daarom al om niet te
dicht in de buurt van ijsbergen te komen. De steeds dichter wordende mist is daarbij niet erg
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behulpzaam en puur akoestische navigatie heeft een nadeel. Het is niet erg nauwkeurig en gaat,
gelukkig niet ongemerkt, snel over in iets wat ik in dit verband tactiele navigatie zal noemen.
Het is nu helemaal donker geworden en mijn verwachting over koude voeten is uitgekomen. Met
regelmatige tussenpozen stamp ik op de kuipvloer en sla ik m’n handen op elkaar om warm te
worden. Het wateroppervlak gaat zonder onderbreking over in de mist die door het toplicht rood,
groen en wit gekleurd is. Als ik met de schijnwerper de beperkte horizon afzoek is er geen ijs te
bekennen en behalve het zachte klotsen van het water tegen de romp van het schip is er ook niets
te horen. Ook geen ijsbergen. M’n zeilpak is nat van de mist en binnen is alles onbehaaglijk klam. Ik
zet de heteluchtkachel aan. Terwijl ik wacht tot die op temperatuur komt drink ik staande in de kuip
een mok koffie. Het lawaai van de kachelventilator weerkaatst tegen de mist. Ik ga naar binnen en
hang twee paar sokken voor het rooster van de kachel. Met verse warme sokken in m’n laarzen ga
ik weer naar buiten. Nog steeds is er niets anders te horen dan het gezoem van de ventilator die
m’n akoestische navigatie in de war dreigt te sturen. Na een kwartier zet ik daarom de kachel weer
uit. Niets dan stilte en het zachte geklots van water tegen het schip.
Ruim anderhalf uur later en twee mokken koffie verder denk ik ook een ander soort klotsen te
horen. De schijnwerper toont alleen een muur van mist. Het duurt nog ruim een kwartier voordat ik
er zeker van ben dat er een ijsberg in de buurt is. De richting van waaruit het geluid komt kan ik niet
bepalen. Na nog een kwartier zie ik over stuurboord de mist lichter van kleur worden. Als ik de
motor start weerkaatst het geluid van de uitlaat tegen de ijsberg. De geschatte afstand is ongeveer
vijftig meter. Ik denk er even aan om, net als Tristan Jones in zijn tocht van 1959-1960 langs de
Groenlandse oostkust, aan de ijsberg af te meren om daar het daglicht af te wachten. De kans om
zo dicht bij een ijsberg door een stuk opdrijvend ijs geraakt te worden doet me echter besluiten om
m’n koers honderdtachtig graden te wijzigen. Dat is een tactiek die ik me op de Nederlandse
Wadden heb aangeleerd voor als je op een wantij bent vastgelopen. Waar je vandaan komt was
het diep genoeg om te kunnen varen. In dit geval is het water waar ik vandaan kom vrij van aan de
grond gelopen ijsbergen. Met een snelheid van vijf knopen vaar ik daarom terug naar het punt waar
m’n drijfpartij begon. In het licht van de schijnwerper is zo nu en dan wat klein drijfijs te zien, maar
er is niets bij waar ik me zorgen om moet maken. Na ruim een half uur gaat het way-point alarm af
en stop ik de motor. Solvejg drijft weer met een snelheid van ruim een knoop met de stroom mee.
Ik ben tamelijk verkleumd en moe en heb zo langzamerhand ook flink wat slaap gekregen. Daarom
zet ik de wekker op twee uren slapen en kruip in m’n slaapzak. Ik weet nu dat ik ruim twee uur de
tijd heb voordat ik weer in de buurt van de ijsberg ben. Als ik wakker word is van de ijsberg nog
niets te bespeuren, maar ik motor gewoon weer terug naar m’n beginpunt. Ik realiseer me dat ik dit
spelletje nog twee keer kan herhalen voor het weer licht wordt. Zo kan ik de nacht doorkomen
zonder veel slaap te hoeven missen.
Als ik voor de derde keer wakker word begint het alweer licht te worden en kan ik ook de ijsberg
zien. Het is inderdaad een hele grote. Zeker vijftig meter hoog en een misschien wel honderd meter
lang. Op de motor vaar ik er op een veilige afstand langs en neem dan m’n oude koers richting
IJsland weer op. Na een uurtje lijkt de mist langzaam op te trekken en komt er ook wat wind. Om
brandstof te sparen hijs ik het grootzeil weer en met de grote genua erbij maak ik zowaar een
knoop of drie. Om me heen kijkend zie ik dat recht vooruit de mist geheel verdwenen is, maar dat
achter me nog steeds een dicht mistveld ligt. Om een uur of negen is de mist rondom geheel
verdwenen en schijnt zelfs de zon. Achter me is de mist ook veel minder geworden en ik kan de top
van de grote ijsberg boven de mist in de zon zien schitteren. Het lijkt er erg op dat ik drie keer
vanuit het midden van het mistveld tot bijna naar de rand ben gedreven zonder me dat te
realiseren. Met een beetje geluk was ik de eerste keer al langs de ijsberg gedreven en was dan
zeker tien mijl meer opgeschoten. Toch heb ik daar geen spijt over. Zoals het nu gegaan is heb ik
drie keer bijna twee uur kunnen slapen, terwijl ik anders de hele nacht druk bezig was geweest om
warm te blijven. Na een ontbijt van yoghurt met müsli kruip ik dan ook met een tevreden gevoel de
slaapzak weer in om m’n acht uur slaap vol te maken. Solvejg kan zichzelf wel redden, zeker nu er
geen obstakels recht vooruit zijn. Het vertrouwde kabbelen van de boeggolf tegen de romp van
Solvejg doet me bijna onmiddellijk inslapen.
Thijs Alle Zoethout
M26 Solvejg
Illustraties: Internet

23

NMV Verenigingsblad 2004-1

Boot en Kombuis
Wintersport
Tijdens de skivakantie in december zag ik hem: de Prins op het Witte Paard, de man van mijn
dromen, de held-van-de-rest-van-mijn-bestaan. Het eerste begin is altijd het lastigst, hormonen
kunnen echter krachten genereren waarvan je niet had vermoed dat je ze in je had. En zo kwam
het moment dat ik de hamvraag moest stellen al veel sneller naderbij dan ik had durven hopen.
Ik meende het antwoord al wel te weten, maar toch wilde ik ook graag uit zijn eigen mond horen:
dat hij een fanatiek zeiler was en al jaren droomde van het bezitten van een Marieholm. Met zo’n
uitstraling kon het niet anders dan dat ook dit onderdeel van mijn dromen weldra vervuld zou gaan
worden…. Hoe anders en teleurstellend - nee, een ware deceptie - was het antwoord: varen en
zeker zeilen lijkt hem een gruwel, en zijn favoriete bezigheid in de zomervakantie zoekt hij daarom
zo ver mogelijk bij zee vandaan, althans in hoogte: bergbeklimmen in Zwitserland!!
Dat was een ware slag in mijn gezicht, maar niet gewend snel op te geven besloot ik toch een
poging te wagen deze fantastische man in mij geïnteresseerd te krijgen en te houden, desnoods
zonder mijn Marieholm aanvankelijk teveel op te dringen. En het werkte, want onlangs werd hij
nieuwsgierig naar mijn schip! Hoera!
Het is nu zaak het moment zoveel mogelijk uit te buiten. Ik heb besloten nog niet meteen met hem
te gaan varen, maar te beginnen met het culinaire deel van het schipperen. Allereerst ga ik de
kajuittafel verstevigen – het zal me niet gebeuren dat op het hoogtepunt van de avond de boel in
elkaar zakt. Als ik nu direct een reefinstallatie op de giek monteer, kan ik de olielamp handig aan
een smeerreep ophangen. Spinnakeren ga ik zeker dit seizoen oefenen, maar voor nu drapeer ik
mijn mooi gekleurde lichtgewicht doek gezellig door de kuip, als bij een knus en romatisch bankstel.
De wijn heeft de hele winter onder het luik in de kajuit gelegen….. Niets kan er meer misgaan met
mijn KAASFONDUE!
1 pak kant en klare kaasfondue uit de supermarkt
1 of meer flessen goede witte wijn
Broccoli in kleine roosjes, radijsjes, champignons (in
vieren, eventueel even blancheren)
Stokbrood
Succes gegarandeerd?
Wordt vervolgd!
M.M.
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Boot en Onderhoud
Stevige kajuittafel
Voor wie zich vaak heeft zitten ergeren aan de gammele constructie waarmee het opklapbare
gedeelte van het demontabele tafeltje wordt ondersteund, heeft Ab Jansen nu een methode
uitgedacht om voor eens en altijd een stevige kajuittafel te hebben.

Oplossing tegen doorbuigen
Bij ons tafeltje was een uitschuifbaar blokje door een beugeltje aan het vaste gedeelte van de
onderkant van de tafel bedoeld om de tafel stevigheid te geven. Dit gaf onvoldoende steun aan het
opklapbare gedeelte wat daardoor altijd doorboog. Vaak dacht ik bij gebruik: “Dat moet toch beter
kunnen”. Maar de vraag was: hoe kun je het verbeteren zonder een geheel nieuwe tafel aan te
moeten schaffen.
Aan de poten heb ik een draaibare klos bevestigd. In ingeklapte toestand van de tafel kunnen die
naar binnen worden gedraaid. En bij het uitdraaien van de poten zitten ze door de draaiconstructie
niet in de weg. Verder zijn de steunen zo klein gemaakt dat ze bij het opbergen van de poten niet al
te veel ruimte in beslag nemen.
Bij het testen is de constructie zeer stevig gebleken. Het enige punt van beweging zit nu nog bij de
schroefpotten in de vloer en kuipbodem.

Bouwbeschrijving
Neem twee stukken aluminium buis van rond 45mm (valt precies over de poten die rond 40mm zijn)
met een lengte van ongeveer 18cm en twee stukjes met de zelfde diameter met een lengte van
1cm. Boor 3 gaten(8mm) op één lijn in lange aluminium stukken en boor exact aan
tegenoverliggende kant 3 gaten van 4mm. De kleine gaten worden aan de binnenzijde van de pijp
gesouvereind (opgeruimd) om schroefkoppen te laten verzinken. In de stukjes pijp van 1cm boor je
een gat van 3mm. Werk alle aluminium af met schuurpapier zodat er geen bramen meer aanwezig
zijn. Hierna maak je twee stevige klossen (zie foto) van een houtsoort naar keuze (voorkeur teak,
want duurzaam en past bij tafel) en schroef deze van binnenuit aan de lange aluminium buis.

Verwijder vervolgens één van de zwarte schroefdoppen van de aluminium poten. Schuif nu eerst
het kleine stukje alu-buis op de poot en dan de grote (waar aan de klos reeds is bevestigd).
Bevestig nu de zwarte schroefdop weer op op het uiteinde van de tafelpoot.
Je kunt nu de poten op het tafeltje draaien. Daarna bevestig je drie klosjes hout aan de onderkant
van het tafelblad, twee aan het opklapgedeelte en één aan het vaste gedeelte. Deze blokjes fixeren
de draaibare klossen in uitgedraaide toestand en in ingeklapte toestand. De blokjes hebben schuine
kant (waarover de klos kan glijden) en een inkeping (waarin de klos valt). Plaats vervolgens de tafel
ondersteboven op een rechte ondergrond en plaats de klossen in uitgeklapte toestand op de
blokjes van het uitklapblad. Nu kunnen de kleine alu-ringen met een schroef worden vastgezet.
Deze zorgen ervoor dat de klossen met buis op de juiste hoogte blijven om de tafel horizontaal te
houden.
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Afwerken en lakken en klaar is de tafel.
Het is lastig om een juiste omschrijving te maken en ik kan me voorstellen dat de bouwbeschrijving
nog wat vragen oproept. Om het e.a. te verduidelijken zijn er wat foto’s bijgevoegd.
Met een beetje geluk kun je deze klus op een zaterdag klaren.
Succes!
Ab Jansen
M26 Jenny

Zeilen met de Marieholm 26 vanuit Friesland,
Terherne. Dat kan bij Overstag Jachtverhuur!
Wij verhuren exclusief in Nederland twee van deze
prachtige zeiljachten. U huurt al vanaf € 590 per week!
Voor leden van de Marieholm vereniging hebben wij
voordelige huur condities.
Ga bij ons Overstag en ontdek Friesland Waterland,
ruimte tot aan de horizon!…
Website: www.overstag.cjb.net
E-mail: overstagjachtverhuur@hetnet.nl
Tel/fax: 0513 671726
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Hoe hijst men een IF
Om een IF op te hijsen is bij de meeste boten een hijsoog ingegoten in de kiel. De twee manieren
om de boot daarmee op te hijsen stonden in het blad van de Zweedse IF-vereniging.
1. Een speciale staaldraad strop met
aangeperste eindstukken die goedgekeurd is voor 2,5 ton. De verticale strop wordt gecompleteerd
met twee van dunnere draad die
met harpsluitingen op de hoofdwanten worden vastgemaakt. Deze
set werd in 1997 door AB Fretus
verkocht voor 1100 Zweedse
Kronen.

2. Een flexibele variant, met behulp
van een zogenaamde hijssling die
ook bij vrachtwagens en in de
bouw gebruikt wordt. Je hebt een
10 meter lange sling nodig die
gekeurd is voor 2,5 ton (in Zweden
heeft die een groene kleur). Die
neem je dubbel door het oog
zodat de lengte 2,50 mtr wordt. De
boot is nooit precies in balans. Om
de romp horizontaal te houden
knoop je twee lijnen aan de
wantputtingen en de haak van de
kraan. Voor extra balans kan je
nog een derde lijn tussen de
voordek-kikker en de haak
aanbrengen.

De hijssling komt samen met de lijnen voor de balans.

We houden ons aanbevolen voor praktijkervaringen met deze hijsmethode.
Er is in ieder geval één IF zeiler die achteraf een hijsoog in
de kiel aangebracht heeft. Ik zag een artikeltje in het
Noors hierover. Voor zover ik het begreep monteerde hij een
oog naar het model van de Deense onderwantputting, alleen
veel zwaarder. Daarvoor moet je wel eerst vier flinke gaten
boren in het massieve kielijzer. En dan; draad tappen of
keilbouten of zoiets? Is er belangstelling voor, mail me dan
even, dan ga ik een poging wagen dat stukje te vertalen.
Over het aanbrengen van een hijsoog bij een M26 heb ik
geen informatie. De gewichtsverdeling zal afwijken door de
andere plaatsing van de kajuitingang. Maar de ingebouwde
motor compenseert dat wellicht (en dat geldt ook voor de
IFE). Dit vraagt om een empirische benadering. Wie wil deze
uitdaging aangaan?
(bron Medvind 1997-1, vertaald door Ferdinand Postma)
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Reefinstallatie
Om makkelijker varend het grootzeil te kunnen reven kun je op de giek een reefinstallatie
bevestigen. Er is meer dan één oplossing mogelijk. Hieronder laten we er twee zien: een vaste en
een verstelbare.
Zoals vaak begint ook deze klus met een bezoek aan de watersportzaak en mogelijk ook de
gereedschapswinkel. Afhankelijk van wat je gaat bevestigen heb je zeker een boor nodig, en
eventueel ook een popnageltang. Een goede popnageltang is duur, maar na één experiment met
een goedkope tang begrijp je waarom…!

Vaste installatie
Voor elk rif is nodig:
- een schildpadblok (een blok op een rechthoekig plaatje).
Hiernaast (rechts) een voorbeeld van een cheek block
(curved base) van Ronstan.
-

een metalen “lus” (zie rechts)
een lijn om als smeerreep te dienen, lang genoeg om te kunnen
blijven zitten als het zeil in ongereefde toestand gehesen is
een kikker
een haak (voor de halshoek). Afhankelijk van het type
lummelbeslag kan deze haak daaraan worden bevestigd.

- een oog in het zeil bij de gereefde schoothoek
- een oog in het zeil bij de gereefde halshoek
- reefknuttels om het gereefde zeil langs de giek te binden
Als deze voorzieningen nog niet in het zeil zitten, kan de zeilmaker ze er in maken.
-

tenslotte popnagels, bostok tape of lak, zelftappende moeren

Aangezien de giek van aluminium is, is het belangrijk ook de popnagels van aluminium te nemen.
De rest van het beslag is waarschijnlijk van RVS. Tussen de aluminium mast, de aluminium
popnagel en het RVS is een isolatielaagje nodig. Daarvoor is bostok tape geschikt of een speciale
lak (watersportzaak). Het schildpadblok en de lus moeten met popnagels worden bevestigd, omdat
de onderlijkstrekker door de giek loopt en aan het uiteinde van een schroef kan blijven haken. De
kikker kan wel worden geschroefd, de onderlijkstrekker zit op die plek niet meer in de giek.

SB-zijde met “lus” en smeerreep

BB-zijde met halshoekhaak, kikker,
schildpad- blok en smeerreep

Het schildpadblok en de lus worden zodanig op de giek gepopnageld, dat ze iets (ca. 5 cm) achter
de gereefde schoothoek zitten. De kikker komt bij de mast. Eén uiteinde van de smeerreep wordt
met een paalsteek aan de lus geknoopt. Het andere einde wordt via het gereefde schoothoekoog
en het schildpadblok naar de kikker geleid en daar belegd. Wanneer het zeil wordt opgeborgen
moeten de smeerrepen weer los kunnen! Dat is eventueel zonde van de fraaie genaaide takeling.
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Schildpadblok van 1e rif en lus van 2e rif
(SB zijde)

Kikker van 2e rif (BB zijde). Ook als
er geen rif is gezet, is de smeerreep
gezekerd op de kikker.

Verstelbare reefinstallatie
Voor wie met verschillende grootzeilen vaart, of van plan is te zijner tijd een nieuw tuig aan te
schaffen, kan het aantrekkelijk zijn een verstelbare installatie aan te brengen. (Voor onze M26
Solgry pasten de reeds gemonteerde blokken en lussen overigens ook bij de maten van het nieuwe
zeil).
De M26 Mighty Mary is voorzien van een dergelijke verstelbare reefinstallatie. Bijgaande foto laat
zien hoe dat is gerealiseerd.

Marjo Broertjes
M26 Solgry
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Houden ze het!? Rekenen aan de wantputtingen van de
Marieholm IF en 26
Na een winter van denken, rekenen en uitrusten, informatie verzamelen en uitwisselen, dankzij
internet en E-mail, kortom een gezamenlijke zoektocht naar de krachten op en de sterkte van de
wantputtingen van de Marieholms IF en 26, van Igle Berghuis, Nico Bijvoet en Ferdinand Postma,
opgetekend door Igle.

Verstagingsonderdelen en hun sterkte
Het RVS staaldraad
Diameter (mm)
3
4
5
6

Breekkracht (kg)
720
1280
2000
2880

Toepassing
Hekstag
Binnenwant
Voorstag
Hoofdwant

Onder belasting rekt dit type draad 1 mm per 2 meter per 5 % van de breekspanning.
Let op: de werkbelasting (SWL: safe working load) mag ongeveer de helft van de breekspanning
zijn.

De RVS terminals
Hiervoor wordt het volgende aanbevolen op de website van de Zweedse IF Klubben:
Binnenwant
Hoofdwant

o.a. Hasselfors 5/16
o.a. Hasselfors 3/8

Breeksterkte 2300-2500 kg of equivalent
Breeksterkte 3400-3500 kg of equivalent

De SWL is ook hier 50% van breeksterkte.

De RVS puttingen
Meestal oogbouten M8 en M10: o.a. Plastimo of Wichard (Plastimo geeft hogere breeksterktes aan,
maar zijn volgens de catalogus van hetzelfde materiaal: AISI 316. De originele? bouten zijn niet
meer te verkrijgen):
Afmeting
SWL (kg)
M8
1200
M10
2000
(n.b. Breekspanning: RVS AISI 316 650 N/mm² ,

Breekkracht (kg)
Toepassing
1500
Binnenwant
2700
Hoofdwant
Safe Working Load : 520 N/mm² )

Krachten op het binnen- en hoofdwant en op de puttingen
Hoofdwant
Voorspanning voor de wal
Werkspanning 35° helling, want aan lij ontspannen
Extreem, > 60° helling

375 kg
890 kg (opm. 1)
1065 kg (opm. 2)

Binnenwant
Voorspanning 20% van breeksterkte
Werkspanning
Extreem, > 60° helling
(zie artikel Krachten in het hoofdwant van de Marieholm 26)

250 kg
400 kg (opm. 3)
470 kg (opm. 3)

Opmerking 1
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Via het oprichtende koppel is de kracht op het wand bij 20° helling berekend. Pas bij hellingen
groter dan 20 graden mag volgens adviezen van mastenbouwer Seldén het lijwant zichtbaar
loskomen. Als het want aan lij ontspannen is, betekent dit dat voorspanning en dus de voorrek van
want verdwenen is. Dit gebeurt als het want aan loef in gelijke mate is opgerekt. Dit betekent
feitelijk al een verdubbeling van de spanning in het loefwant. Ook al vervormt kajuitdak en romp; dit
is het geval als je de artikelen hierover leest. Bij 35° helling is de kracht op het want al 890 kg,
ofwel 30,9 % van breekstrekte.
Opmerking 2
Geprobeerd is de situatie te schetsen als het schip door een rukwind (met spinnaker, of rukwind
B8) extreem helt. Om de krachten op het want te bepalen is eerst de vraag beantwoord, wat is dan
het oprichtend koppel. De krachten op het wand zijn hiervan afgeleid . De waarde van het
oprichtend koppel is gecheckt met een berekening gevonden op internet en dat bevestigde de
gevonden waarde. Stagsterkte berekening via het oprichtende koppel is een bekende aanpak.

Romp IF / M26, plat op het water
Opmerking 3
De berekeningen, welke krachten er op het binnenwant werken geven grote spanningen. De
krachten komen met name hoog uit als het hoofdwant aan lij vrij staat Is moeilijk uit te rekenen. Het
hoofdwant aan loef drukt dan met de zaling tegen de mast en er is geen tegendruk van de lijzaling.
Voorlopig nemen we hier proportioneel dezelfde kracht als die op het hoofdwant. Deze zomer gaan
we meten.

Conclusies voor de verstaging, het hoofd- en binnenwant
Hierover kunnen we heel kort zijn: nergens wordt de SWL, de safe working load overschreden. Het
binnenwant wordt bij het loskomen van de hoofdstag aan lij waarschijnlijk tot 50% van zijn
breeksterkte belast. (door de druk op de loefzaling)

Conclusies voor de terminals
Ook de SWL voor de terminals wordt nergens overschreden. (aannemende dat de SWL minimaal
50% van de breekkracht is). Een opmerking: de terminals en de draad moeten vrij hun stand
kunnen zoeken. Bij oog puttingen is dit geen probleem, bij bevestiging van terminals op kammen
kan er een hoek tussen draad en terminal ontstaan. Dit veroorzaakt extra spanningen in de
overgang draad-terminal en leidt op den duur tot breuk.
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Conclusies voor de puttingen
Tja, dit is wat minder eenvoudig aangezien het want onder een hoek aan de puttingen trekt.
Het hoofdwant onder een hoek van 5+2= 7 graden (rekening houdende met een iets aflopend dek),
het binnenwant onder een hoek van 15,5+2= 18 graden. Gelukkig bestaat er de stelling van
Pythagoras en via deze rechthoekige driehoekjes kunnen we de schuin inkomende krachten
ontbinden in trek- en een dwarskracht die een buigende moment op de de putting veroorzaakt.
Ervaringen leren dat de puttingen (ook) buigen over het boutgedeelte wat draad gewalst of
gesneden is.
De belasting moet dan door een kleinere diameter worden opgevangen, wat leidt tot hogere
spannigen in het materiaal en wordt de grens voor buigen en breken eerder bereikt.

Hoofdwant
Onder hoek van 7 graden
Krachten in Newton (1 Kgf = 9,8 N)
SIN resp. COS factoren van 7 graden resp. 0,12 en 0,99
Belasting
Voorspanning
Werkspanning
Extreem

Spanning
want (N)
3675
8720
10190

Trekkracht
op OB (N)
3640
8635
10090

Aangrijphoogte = van Wichard
oogbout
OB = oogbout

Dwarskracht
op OB (N)
441
1045
1223

Aangrijphoogte
(mm)
23
23
23

Moment op
OB (N.mm)
10150
24050
28130

Een eenvoudige controle op trekkracht is voor de bout geen probleem: 10090 N versus toegelaten
2000 x 9,8 = 19600 N. Echter we moeten checken bij een gecombineerde trekbelasting en
belasting wegens een buigend moment omdat de stag onder een hoek van 7 graden aan de putting
trekt. Er is een formule om de 2 krachten te kombineren en te checken of de toelaatbare
spanningen niet worden overschreden. Hierbij neem ik het geval Extreem: De optredende
spanningen zijnde: F/A + Mb/Wb < Maximaal toelaatbare spanning = 650 N/mm² (A is
spanningsdoorsnede bout M10: 58mm². Wb de weerstand tegen buiging. Als de bout ingeklemd is
in het dek is het weerstand moment tegen buiging ter plaatse voor schroefdraad d= 8,6mm: Wb =
πd³/32, voor de M10 bout dus: Wb=62,4 mm³). De optredende spanning is: 10090/58+28130/62,4=
625 N/mm² Dit is dus boven de SWF en maar net onder de breeksterkte van 650. Een M10
oogbout kan dus onder zeer zware omstandigheden/belasting gaan buigen. De werkbelasting, zoals
hierboven gedefinieerd, leidt tot een spanning is het materiaal van: 534 N/mm² hetgeen net over het
randje van de toegestane werkbelasting is!

Binnenwant
Onder hoek van 18 graden
Krachten in Newton (1 Kgf = 9,8 N)
SIN resp. COS factoren van 18 graden resp. 0,31 en 0,95
Belasting
Voorspanning
Werkspanning
Extreem

Spanning
want (N)
1670
3920
4605

Trekkracht
op OB (N)
1585
3725
4375

Aangrijphoogte = van Wichard
oogbout
OB = oogbout

Dwarskracht
op OB (N)
520
1215
1430

Aangrijphoogte
(mm)
20
20
20

Moment op
OB (N.mm)
10400
24300
28550

Hier de check bij een gecombineerde trekbelasting en een buigend moment omdat de stag onder
een hoek van 18 graden aan de putting trekt. De controle berekening levert op: 4375/50,3 +
28550/50,3= 655 N/mm².
Kritisch is hier de hoek, 16 of 18 graden, (dit scheelt 11% in de
ontbinding van de kracht) en de aangrijphoogte van de bout. Rekening houdende met de
aannames in het vaststellen van de optredende krachten is de veiligheids marge hier toch zeer
beperkt, om niet te zeggen nul! (‘case’ is niet van de voeren ingevoerd!) Wat er in werkelijkheid
gebeurt (denk ik) is dat de oogbouten schuin komen te staan in het dek (de schacht zonder
schroefdraad is beter bestand tegen buigende krachten), de hoek, aangrijphoogte en daarmee het
buigend moment wordt dan kleiner. Hierdoor kan de bout een grotere kracht opvangen en buigt bij
toenemende belasting dan toch krom ter plaatse van de schroefdraad. Of breek in een extreem
geval.
Bij de originele puttingen is de aangrijphoogte 17,5 mm en zijn de materiaalspanningen ~10%
lager, maar boven de safeworking load. (bij het hoofdwant is de originele aangrijphoogte 20 mm.)
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Wat hier gevonden is door te rekenen aan de puttingen is in lijn met ervaringen van Zweedse IF
zeilers aan de Zweedse Westkust, maar ook leden van de NMV hebben dit bij hun IF aangetroffen.
Het zwakke punt in de verstaging is de oogbout M8 van het binnenwant.
De Technische commissie aldaar beveelt aan de binnenwant puttingen te vervangen door M10
oogbouten. Ook heb op het Zweedse forum een aanbeveling gezien om deze M8 oogbouten om na
10 jaar te vervangen. We moeten deze aanbeveling overnemen. Voor zeilen op zee moet je
puttingen in het dek eigenlijk niet accepteren. Ze dienen in de romp te zijn ingeleid. (Zeilen
Buitegaats, B. Schenk).
Je zou ook voor U-bouten kunnen kiezen. Er zijn er met een gebogen oog, 18° de buigarm is dan
nihil. En de krachten worden over de 2 bouten van de U verdeeld. Een M8 U-bout heeft een SWL
van 3000 kg versus 1200 van de Wichard oogbout! Een nadeel is echter het hogere
aangrijpingspunt: 3,2 cm. Of toch maar een M10 oogbout in de toekomst? De spanningen voor
geval extreem zijn dan 535 N/mm², net over de SWL. De mooiste oplossing is een oogbout door
het dek, schuinstaand, precies in lijn met de stag. Er is dan geen buigend moment. Je hebt een
boormal ( onder 16 tot 18 graden) nodig en een kegvormige opsluitring voor onder dek. Wat een
oplossing! Een M8 oogbout is dan voldoende.
Van de zomer toch maar eens meten welke krachten er nu echt in het want optreden tijdens het
zeilen.
Igle Berghuis
M26 Johanna

Deense onderwantputting
Zoals al eerder uitgebreid besproken,
vormen de onderwantputtingen een bron
van zorg door de buigbelasting die tot breuk
kan leiden.
De 8 mm bout vervangen door een
zwaardere is een oplossing. In Zweden
werd jarenlang een bepaald type oogbout
aanbevolen dat helaas nu niet meer
verkrijgbaar is. We zijn nog op zoek naar
een goed alternatief. De hier algemeen verkrijgbare 10 mm Plastimo oogbouten lijken
sterk genoeg, maar hebben het nadeel van
een wel erg groot oog, wat de buigbelasting
nog vergroot, zoals Igle Berghuis in zijn
artikel over krachten op wantputtingen
uiteenzet.
In Medvind van 1993 vond ik deze Deense
aanpak die een definitief einde maakt aan
het probleem van de buigkrachten. Wel
wordt een toggel tussen wantspanner en
dekoog aanbevolen zodat je bij het strijken
en zetten van de mast niet ongewild de
wantspanner verbuigt.
Via de Deense IF vereniging "Dansak IF-båtklubben" zijn deze puttingen te bestellen voor 457 DKR
pet set inclusief boutjes, zo heeft Marek Janiec ons meegedeeld.
Ferdinand Postma
M26 Windzang
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Geslaagde vervanging onderwantputtingen
Tijdens een fantastische Na-Kaag en een leerzame en sportieve kennismaking met de vereniging
en een deel van haar leden, is er veel informatie uitgewisseld over onze fantastische boten. Daarbij
kwam ook het onderwerp 'Onderwantputtingen' ter sprake (te licht uitgevoerd en schuin belast) en
enigszins gealarmeerd, heb ik ze eens goed bekeken.
Tot mijn schrik bleek dat ze op mijn IF al vanaf 1997 (en misschien veel anger) fout gemonteerd
waren; met de open zijde van het oog naar de mast gericht, zodat zowel de puttingen als de
spanners verbogen waren!
Voor alle zekerheid heb ik bij Tijssen Jachtbouw op de Hoge Rijndijk in Zoeterwoude een paar niet
al te grove wantputtingen aangeschaft, 1 maat groter dan de standaard gemonteerde, merk
Plastimo, M10 x 80 mm, oogmaat binnen ca 15 mm, buiten ca 23 mm.
Het demonteren van de puttingen gaat vrij simpel, vinyl wegtrekken op de juiste plaats (je kan daar
van binnen naar buiten door het raam de puttingen zien), een hoekje van het borgplaatje dat de
moer borgt, plattikken en de moer (M8, sleutelmaat 13) en putting verwijderen. Het gat opboren tot
10 mm, nieuwe putting richten met de dichte zijde van het oog naar de mast, nieuwe moer M10
aanbrengen en plaatje omtikken zodat de moer weer geborgd is.
Ik voel me weer wat veiliger met nieuwe puttings en spanners en hoop weer vele seizoenen de
mast boven te houden!

Bart Keijzer
IF Il Vento
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Trekstangen of knieën?
De Marieholms zijn over het algemeen stevig gebouwde boten. Ondanks deze stevigheid kan de
dek-rompverbinding gaan kieren. Ferdinand Postma verdiepte zich in dit verschijnsel, vroeg Nico
Bijvoet verduidelijkende tekeningen te maken, en vertaalde een artikel uit het Zweeds.

Kieren in de dek-rompverbinding
De krachten op de wantputtingen belasten de dek-rompverbinding bij de IF en M26 dusdanig dat
deze kan gaan kieren. Figuur 1 en 2 illustreren dit. Voor zover bekend heeft het nog nooit tot fatale
structurele schade geleid, maar wel tot binnendringen van water in de constructie met kans op
lekkage. Bovendien is een gevolg dat de spanning op de wanten afneemt op momenten dat je die
spanning juist het meest nodig hebt; bij harde wind en op woelig water. Waar te weinig spanning
toe kan leiden hebben we kunnen lezen in het artikel ‘hoe strak is strak genoeg’ (NMV
Verenigingsblad voorjaar 2003).
Figuur 1:
Een schematische weergave van de aansluiting
dek-romp. De romp heeft een omgezette rand,
waarop het dek verlijmd is. Hieronder bevindt zich
de metalen verstijvingsplaat waarin de wantputtingen zijn verankerd. Die stijve plaat draagt zijn
krachten af tegen de onderzijden van zowel de
omgezette rand, als het dek (iets verder naar
binnen). Dit hoort een momentvaste verbinding te
zijn.
Figuur 2:
Door de opwaartse kracht zullen echter de
omgezette rand en het uiteinde van het dek in
tegengestelde richting willen roteren. Een
verstijvingsplaat die niet strak in de hoek is
geplaatst vergroot dit effect. De buitenzijde van de
naad tussen dek en romp zal dan bij grote krachten
gaan kieren.
Het verderop beschreven knieschot bemoeilijkt die
rotaties, en zal vooral op druk worden belast.

Verbeteren dek-rompverbinding
De oplossing is het aanbrengen van een versteviging tussen dek en romp ter plaatse van de
wantputtingen die de krachten overbrengt. Bij veel schepen gebeurt dit in de vorm van trekstangen
die vanaf de onderzijde van de wantputtingen naar een zwaar schot of een ingelamineerd stalen
frame lopen dat de krachten afleidt tot onderin de romp. Bij onze boten wordt een knieconstructie
toegepast. Mits goed verbonden met dek en romp kan het dek dan niet meer opveren en de naad
gaan kieren.
Als je hierover praat met andere zeilers kom je al gauw uit op roestvrij staal, zoals te zien is bij de
Johanna, de M26 van Igle Berghuis. Hinse Koning en Richard Dreis zijn er op dit moment ieder op
hun eigen manier mee bezig en zullen daar in de toekomst verslag van doen.
Thord Sundén, de ontwerper van de IF en de M26, tekende een constructie die als enige toegelaten
is in de klassevoorschriften van de Noordse IF Racing Association (onder D.6.3b). Deze bestaat uit
een laminaat van glasmatten en polyesterhars gevormd om een kern van Divinycel of soortgelijk
materiaal. Divinycel is het hardschuim dat ook tegen de onderkant van dek en dak zit daar waar
geen multiplex verstevigingen zijn aangebracht.
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Toelichting op de tekening: Direkt onder de wantputtingen wordt op de romp een plaat hardschuim
en glasmatten gelamineerd van 29 x 29 cm, die middels een knieschot zijn verbonden met de
onderzijde van het dek, direkt vóór de aluminium plaat waar de puttingbouten doorsteken, over een
breedte van 29 centimeter.
De alu plaat zelf blijft vrij van het knieschot en wordt niet ingelamineerd.\
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Materiaallijst
Divinycell 1 plaat van ongeveer 1m²
1
Microballonplamuur
Glasmat 2 m²
Rovingweefsel ca 2m²

Polyester 5 kg
Harder
Gelcoat
Aceton

Let op:
Deze aanpak dateert uit een tijd dat epoxy nog niet algemeen beschikbaar was. Epoxy heeft het
voordeel dat er geen formaldehydedampen vrijkomen. Je kunt je hierover laten adviseren door een
bedrijf als bijvoorbeeld Polyservice in Amsterdam, dat ook een interessante site heeft met veel info
over de verschillende materialen. Duursma in Wolvega is een soortgelijk bedrijf in Friesland. Daar
kan je ook de materiaallijst laten 'vertalen' naar gebruik van epoxyprodukten.

Bovenstaande foto illustreert de ingelamineerde “knie”.

Werkwijze
1. Neem de bekleding weg daar waar de knieën en het opvulmateriaal van de verstevigingen
zullen komen.
2. Schuur tot er geen verf meer is achtergebleven. Microballonplamuur hecht niet aan verf!
3. Snij en slijp Divinycell of gelijkwaardig materiaal in vorm zodat het goed past.
4. Smeer rijkelijk microballonplamuur op de romp en druk daarop de bewerkte plaat
afstandsmateriaal. Lamineer dat vast met vier lagen glasmat (mat-roving-mat-roving)
5. De knieën worden op dezelfde wijze tegen het dek en het afstandsmateriaal gelijmd met
microballonplamuur en gelijmd met vier lagen glasmat.
6. Smeer de overgang tussen knie en de verstevigingsdriehoek af met microballonplamuur zoals
in de tekening aangegeven.
7. Na elke fase moet het materiaal uitharden.
8. De constructie afwerken met gelcoat of topcoat (alleen bij polyester nodig om een kleefvrije
oppervlakte te krijgen).
Ferdinand Postma (tekst en vertaling)
M26 Windzang
Nico Bijvoet (tekeningen)
IF Ellinor

1

“Microballonnen” geven polyester vullende eigenschappen zonder de sterkte aan te tasten.
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Knieën inlamineren in de IF 1724 en 3282
Hieronder een vertaling van een verslag over het monteren van knieën volgens het artikel “Knieën
of trekstangen” hiervoor. Dit verslag verscheen in 1992 in het Zweedse clubblad ‘Medvind’, door
Anders Carlsson (IF 1724) en Hans Larsson (IF 3283). Ferdinand Postma nam wederom de
vertaling voor zijn rekening.

Voorbereidingen
We begonnen met de IF 1724. Eerst namen we de bekleding weg in de garderobe. Daarna moest
alle contactlijm verwijderd worden, zowel rondom de wantputtingen als aan de rompzijde. We
gebruikten daarvoor een textiellijmremover. Tenslotte schuurden we het oppervlak met zeer grof
schuurpapier voor een zo goed mogelijke hechting. Voordat het plakwerk begint moet de
binnenbetimmering goed afgedekt worden!

Eerst moeizaam kliederen, later deden we het anders
We begonnen met het vastplakken van de plaat Divinycel tegen de rompzijde . Daarna plakten we
het knieschot op zijn plaats. Deze werkwijze bleek erg lastig en kliederig maar het resultaat werd
uiteindelijk toch heel goed en bovendien netjes.
Aan de hand van deze ervaringen wijzigden we onze aanpak gedeeltelijk bij de IF 3283 zoals we
hierna beschrijven. Hier schroefden we eerst het front af van de bakboords garderobe. Daardoor
kregen we veel meer ruimte om te gaan plakken. Een andere wijziging die we doorvoerden was dat
we eerst de plaat die tegen de rompzijde komt en het knieschot in elkaar plakten buiten de boot.
Denk er wel aan dat je dan het knieschot aan de rompzijde achteraf niet meer precies passend kunt
maken. Maar dat compenseer je dan door meer microballonplamuur te gebruiken.

13 manuren
De totale tijdsbesteding bij de laatste boot werd circa 13 manuren:
1 man x 5 uren voor voorbereidingen en het plakken van de knieën.
Het inlamineren deden we samen in circa 3 uur.
Afwerken met schilderwerk, lijmen van de beklediging en het weer monteren van de garderobekast
nam ongeveer 2 uur.

Een stellige verbetering
Welke ervaringen hebben we opgedaan na een seizoen zeilen met de knieschotten ?
De constructie heeft tot doel dat de wantputtingen niet omhoog komen als er spanning op de
wanten komt. Op dit punt hebben een aantoonbare verbetering waargenomen. Het heeft ons ervan
overtuigd dat de versterkingen groot nut hebben, in het bijzonder bij het zeilen bij harde wind en
ruwe zee.
NB Bij het werken met polyester moet beslist een koolstofmasker gebruikt worden.

Ferdinand Postma (vertaling)
M26 Windzang
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Jaargangen van de IF (en de M-26?)
De IF is gebouwd van 1967 tot 1987 (volgens informatie van Göran Helmer van Marieholm
Zweden). In de loop van die jaren hebben zich diverse wijzigingen voorgedaan in uitvoeringsdetails,
welke voor het kiezen van de juiste (vervangende) onderdelen van belang kunnen zijn. De M26 is
gebouwd vanaf 1977 tot begin jaren ’80 en zal op hoofdlijnen de uitvoeringswijzigingen van de IF
hebben gevolgd. Nico Bijvoet heeft de wijzigingen, voorzover ze via verschillende bronnen bekend
zijn, hieronder op een rijtje gezet.

1. 1967 (eerste bouwjaar, de eerste 25 boten)
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

nog geen vluchtluik
nog geen mastschot, maar een stuttende paal onder de mast in de kajuit
een indeling die licht afwijkt van die in de latere jaren
een mast met een opgebouwde leuver-goot

2. 1968 en later
Wel een vluchtluik, een mastschot (geen stutpaal) en garderobekasten

3. Ballast
3.1. De IF heeft een ballast van ongeveer 1250 kg.
3.2. De IF-E heeft een geringere ballast van circa 1100 kg om het gewicht van de motor te
compenseren. Dit verschil is aan de achterzijde van de ballast verwijderd.
3.3. De M-26 heeft ongeveer dezelfde ballst als de IF (zo’n 1250 kg). Maar deze ballast zit
verder naar voren in de kiel om het effect van de verder achterwaarts gelegen kuip te
compenseren.

4. Raamvattingen
4.1. Tot 1972 ramen in rubberen vattingen: deze ramen waren vrij makkelijk naar binnen of
naar buiten te drukken
4.2. In 1973 zijn dikkere rubberen vattingen toegepast, welke buitenliggend waren, en dus niet
naar binnen konden worden gedrukt.
4.3. Vanaf 1974 hebben alle boten aluminium raamvattingen. Eerst kwamen deze van het
Deense bedrijf NC Bjerg. Later kwamen ze uit Noorwegen van de firma Golar. Marieholm
Zweden verkoopt deze vattingen nog steeds. Eén lid heeft goede ervaringen met
vervangende rubbers van de vattingen van Ertek in Denemarken (de opvolger van NC
Bjerg). Zie ook NMV verenigingsblad voorjaar2003.

5. Roer en roerpennen
5.1. Tot 1973 is het roer gemaakt uit twee helften van polyester. De pennen in het roer zijn
ingelamineerd en kunnen niet worden vervangen. Soms gaan ze loszitten.
5.2. Vanaf 1974 is het roer gemaakt van een composiet materiaal (geen polyester). De
kruispennen werden een vork-type met twee doorgaande bouten met een speciale moer
aan elke zijde. Ook werden de roerpennen voorzien van rubberen O-ringen. Zo’n
composiet roer kan niet worden gerepareerd met polyester.
5.3. Vanaf 1982 is weer een polyester roer toegepast. De vervangende roeren die Marieholm
Zweden verkoopt zijn van polyester.

6. Buiskaprail, handgrepen op de kajuit, en drempel rondom de achterluiken
6.1. In 1974 is de kunststof buiskaprail vervangen door één van aluminium. Let op dat er
verschillende soorten buiskappen en bogen zijn voor deze twee soorten rail.
6.2. De handgrepen op de kajuit zijn in 1974 of 1975 veranderd van hout in aluminium.
6.3. Tussen 1972 en 1974: introductie van een hogere drempel in het dek rondom de sparing
van de achterste dekluiken.
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7. Masten
7.1. t/m 1971: de oude peervormige, goudgeanodiseerde Proctormast met uitwendige val van
de spinnaker en de spinnakerboom.
7.2. t/m 1973: de iets nieuwere goudgeanodiseerde Proctormast met alle vallen door de mast
gevoerd
7.3. t/m 1975: de zilvergeanodiseerde, peervormige Proctormast
7.4. Daarna de nieuwere ovalen Proctormast. Daarnaast komen in de modellen van (vanaf ?)
1974 soms originele Séldentuigages voor.
7.5. Vanaf ca. 1980 zijn er alleen Seldén masten toegepast. Marieholm Zweden verkoopt
moderne Sélden tuigases, met vallen naar de kuip en dubbele interne reeflijnen binnen de
giek.

8. Interieur
8.1. Het interieur is na 1968 weinig veranderd. Bijna alle boten hebben teakhouten luikjes in de
gangboordkastjes. Alleen in 1975 zijn enkele boten voor de Zweedse markt uitgevoerd met
kunststof schuifluikjes. Ergens tussen 1972 en 1974 is de stuurboord garderobekas
voorzien van een deur (in plaats van een afgewerkt gat).
8.2. Vanaf begin jaren 80 is voor de kombuis gekozen voor een schuiflade in de bakboord
hondekooi.
Nico Bijvoet
IF Ellinor
Met dank aan de informatie van Marek Janiec van de Zweedse IF-vereniging, en Göran Helmer van
Marieholm Zweden
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Boot en Zeiltechniek
Spinnaker zeilen
Spinnakeren kan veel gedoe zijn met alle lijnen en die enorme lap zeil. Maar als de gekleurde ballon
eenmaal succesvol gehesen voor de boot bol hangt dan is dat alle inspanningen meer dan waard.
Niet alleen ziet het er geweldig uit, maar je snelheid springt vooruit doordat je je zeiloppervlak in een
keer meer dan verdubbeld hebt.
Dit artikel is bedoeld voor diegene die nog niet zo veel ervaring hebben met een spinnaker, maar dit
wel willen gaan uitproberen op hun Marieholm. Ik ben geen spinnakerexpert, maar deel slechts mijn
eigen ervaring in de hoop dat een aantal mensen daar wat aan heeft. Uiteindelijk is het
belangrijkste om hier zelf handigheid in te gaan krijgen en je eigen routines te ontwikkelen.

Wat heb je nodig om te gaan spinnakeren?
Natuurlijk heb je een spinnaker nodig. Die van de IF/M26 is 40 m2 groot. Daarnaast heb je een
spinnakerboom nodig. Deze is zo lang als de horizontale afstand van de mast tot het
bevestigingspunt van de voorstag. Om de spinnaker te hijsen, heb je een val nodig. Die komt net
boven de voorstag uit de mast. Ook heb je een ophouder voor
de boom nodig. Deze komt onder de fokkeval uit de mast. En
nog een neerhouder die je op e aan de voorkant van de
mastvoet bevestigt (zie plaatje).
Tenslotte heb je blokken nodig op het achterdek (achterste
hoekjes van de kuip bij een M26) waar de spinnakerschoten
doorheen gevoerd kunnen worden. Je belegt de schoten via
dezelfde lieren als de fok dus een schootklem extra is geen luxe.
Een spinnaker is van dun doek en daardoor kwetsbaar. Zorg er
daarom voor dat je scherpe dingen aan boord (ringetjes,
splitpennen, etc.) met tape hebt ontwikkeld.

Hoe hijs je de spinnaker?
Leg de schoten buitenom de boot klaar van voor naar achter.
Beslis aan welke kant je de spinnaker wilt gaan zetten en maak de boom klaar aan de loefkant. Sla
de spinnaker aan aan de lijzijde, door de loefschoot om de voorstag te leiden en de spinnakerval
buitenom de fok te leiden. Leidt de loefschoot door het voorste oog van de spinnakerboom. Zorg
ervoor dat de spinnaker niet gedraaid of in de knoop ligt.
2

Het is het makkelijkst om voor de wind te gaan zeilen. Op zee zetten wij altijd een bulletalie voor de
wind om een klapgijp als gevolg van een golf te voorkomen. Dit is veilig en geeft rust aan boord.
Het hijsen kan je het beste doen in de luwte van de fok. Als je met zijn tweeen aan boord bent, dan
moet de stuurman (m/v) even zijn handen vrij maken door bijvoorbeeld de helmstok tussen de
benen te nemen om de spinnakerschoten te bedienen.
Zet de loefschoot alvast op de positie waarin de boom moet staan. De spinnakerboom staat niet
helemaal in het verlengde van de giek, maar ongeveer 20 graden meer naar de voorstag toe.
De voordekker kan gaan hijsen. Dit kan het beste snel maar beheerst gebeuren. De stuurman stelt
dan eventueel de loefschoot nog bij en belegt deze. Daarna kan de lijschoot worden aangetrokken
totdat de spinnaker mooi bol staat.
Als de fok geen wind vangt, dan kan je die het beste laten zakken. Op ruime windse rakken kan hij
er heel goed bij blijven staan voor extra zeiloppervlakte.

2

Een bulletalie trekt als het ware de giek naar de voorkant van de boot. Wij bevestigen een lijn aan de achterkant van de
giek op het oog van de grootschoot. Deze hebben we via de kikker op het voordek langs de loefzijde teruggeleid naar de
kuip. We beleggen hem meestal op de lier van de fokkeschoot of op de achterkikker.
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Vliegeren
Als de spinnaker staat dan ga je eigenlijk vliegeren met je lijschoot. Je laat hem net zo ver vieren
totdat de lijzijde van de spinnaker in dreigt te klappen en dan trek je hem weer een stukje aan totdat
hij mooi bol staat. Op die manier probeer je steeds de optimale stand te zoeken. Wij gaan wel eens
op de kajuit achter het grootzeil zitten met de lijschoot in de hand. Dan kan je de spinnaker goed in
de gaten houden. Maar op lange afstanden beleg je de lijschoot natuurlijk ook en check je af en toe
of hij nog goed staat net zoals je met je andere zeilen doet.
De spinnaker staat goed als de boom horizontaal staat en als de vrij vliegende schoothoek zich
vanzelf op dezelfde hoogte instelt als de aan de boom vastzittende halshoek.

Laten zakken van de spinnaker
Je hijst eerst de fok weer om luwte te creeeren. Maak de snaphaak van de loefschoot los waardoor
de spi uitwaait en geen wind meer vangt. Dan neem je de val in je hand (of laat een ander
bemanningslid deze bedienen) en je trekt de spi met de lijschoot onder de giek door naar binnen in
de kajuit terwijl je gelijktijdig de val laat vieren. Het is belangrijk dat de spinnaker niet gedraaid in de
zak komt, zodat hij niet in de knoop komt bij de volgende keer dat je hem hijst. Zorg er ook voor dat
de drie hoeken uit de stak steken, waardoor je de spi weer makkelijk kan aanslaan.

Wanneer wel en wanneer niet?
Op zee met hoge golven kan vooral een s-spant erg gaan rollen voor de wind. Wij hebben gemerkt
dat onze Marieholm dan het meest stabiel ligt met de genua uitgeboomd tegenovergesteld aan het
grootzeil. Het grootzeil beleggen we dan weer met een bulletalie. Zelfs met windkracht 5-6 stuurt de
boot dan heel lekker en ligt redelijk stabiel.
Zelf zou ik bij windkracht 5 niet zo snel meer spinnakeren,
maar dit zijn zaken die iedereen voor zichzelf beslist.
De spinnaker kan tot een halve windse koers blijven staan.
Ik zou dat gewoon eens proberen, want je merkt vanzelf
wanneer je hem niet meer bol krijgt. Echter, voer deze
experimenten niet met al te harde wind uit omdat je je boot
erg scheef getrokken kan worden met een spinnaker er
naast.
Voor de rest zou ik zeggen, spinnaker zo vaak als mogelijk!
Het maakt het zeilen nog leuker en het is een genot om
naar te kijken voor de andere boten om je heen.

Voor gevorderden
Heb je de smaak te pakken, dan is er nog een aantal
manieren waarop je de spinnaker kan trimmen.
Bijvoorbeeld de stand van de schoten kan worden
gevarieerd met een barberhauler. Ook de hoogte van de
spinnakerboom kan worden gevarieerd, mits je een een rail
op de mast hebt. Verder zijn er nog verschillende
technieken om met een spinnaker te gijpen.
Graag daag ik een ervaren wedstrijdzeiler uit, om ons hier meer over uit te leggen in een volgende
editie van dit verenigingsblad.
Voor dit artikel heb ik gebruik gemaakt van ‘Spinnaker Zeilen’, geschreven door Bent Aarre (ISBN
9064103070), en van de wijze raad van Ferdinand Postma.
Manja Thiry
M26 Mighty Mary
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De laatste Rubriek
Agenda 2004
Ook in 2004 worden er een aantal officiële NMV evenementen georganiseerd. Dit jaar proberen we
zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande wedstrijden bij de vereniging van onze leden. De
inschrijving van de evenementen in de eerste tabel verloopt via de NMV. Ter plekke is de
organisatie meestal in handen van de lokale watersportvereniging.
Het hoogtepunt van het jaar wordt het Marieholm Kampioenschap dat dit jaar voor het eerst
georganiseerd zal worden. We zijn dan gedurende 3 dagen te gast bij de watersportvereniging de
Zeevang in Edam. Meer informatie volgt binnenkort via de website.
De NMV evenementen kalender:
Datum
22 en 23 mei
(Hemelvaart
weekend)
19 juni

Naam evenement
Voorjaarsevenement
NMV

Lokatie
Westeinder
plassen

Georganiseerd door:
NMV + WV Schiphol
Voor 15 mei

12 juni

3-uurs van
Nederhorst den Berg
Kuilart-Heeg race

Voor-inschrijving via de NMV
Voor 1 juni
Voor-inschrijving via de NMV
Voor 1 juni

13, 14 en 15
augustus
28 Augustus

Marieholm
Kampioenschap
Kruis van Heeg

WV de Spiegel
Spiegelplas
FluessenHeegermeer
Kuilart
Edam IJsselmeer
Heegermeer

25 en 26 september

Na-Kaag

Kagerplassen

NMV + WSV de Zeevang
Voor 1 augustus
Voor-inschrijving via NMV
Voor 15 augustus
Voor-inschrijving via de NMV
Voor 15 september

Daarnaast hebben we een lijst met “aanbevolen evenementen” opgesteld. Wij hopen dat veel
Marieholmzeilers aan deze evenementen mee gaan doen, maar de NMV zal daar verder echter
geen actieve rol in spelen.
Datum
4 en 5 juni

Naam evenement
Nacht van Spakenburg

Lokatie
Randmeren

18 en 19 juni

Ronde Noord-Holland

20 en 21
augustus
11 september

24-uurs

Muiden naar
IJmuiden
IJsselmeer

Rondje Tiengemeten

Haringvliet

Inschrijven bij
Voor 28 mei via de website
www.wsvdeeendracht.nl
Voor 1 mei
www.ysy.nl
Voor 8 augustus
www.kustzeilers.nl/24uurs
www.noordschans.nl

Pak allemaal je agenda en plan één of meerdere NMV weekenden nu alvast in. Het is gezellig,
leerzaam en spannend om met een grote groep Marieholmzeilers bij elkaar te komen. Hou je e-mail
en de website in de gaten voor informatie over het programma en de inschrijving.
Ik wens iedereen een heel goed zeilseizoen toe en hoop in ieder geval op een grote opkomst bij de
evenementen.
Met vriendelijke groet,
Marleen Gaillard
Bestuurslid evenementen
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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! Deze aflevering legt het
verband uit tussen Graaf Leopold en een Marieholm IF-E.

Graaf Leopold
Afgelopen januari 2004 zijn we de trotse eigenaren/zeilers geworden van de Marieholm IF E 1392.
Voor ons is een nieuw tijdperk aangebroken. We hebben namelijk voor ons gevoel een “grote
mensen boot” gekocht! Het is namelijk een boot met een inboordmotor en een vast toilet.
Daarnaast is de Marieholm ook een paar metertjes langer.
We zijn zeer nieuwsgierig naar de zeileigenschappen. Na het veelvuldig lezen van de brochure en
het bekijken van de Marieholmvereniging site wordt het eens tijd dat we de zeileigenschappen live
gaan ervaren. Maar voordat de Marieholm te water gelaten wordt, gaan we ons schip nog dopen.
Hierbij hoort natuurlijk een naam. We vinden 1392 (het bouwnummer) zo abstract, niet echt een
bootnaam.
Wat past nu bij ons en het donkergroene schip? We hebben onze voorgaande schepen de namen
Kepiting (dat betekent schorpioen, voor de Victoire 22) en Flyer (Etap 22) gegeven.
We zullen op de Marieholm veel vrije uurtjes, dagen en weken doorbrengen en met de Marieholm
vele avonturen gaan beleven. Dat betekent voor ons, dat de Marieholm ons tweede huis op het
water wordt in het zeilseizoen. Ons huis staat in Nieuwegein, in de Graaf Leopoldlaan, en ons
tweede huis gaan we vernoemen naar deze straat: “Graaf Leopold”.
Naar onze mening een perfecte naam voor een klassiek schip.
Na wat geschiedenisboeken te hebben geraadpleegd, kwamen we erachter wat voor persoon Graaf
Leopold was. Graaf Leopold (van Limburg Stirum) was een Hollandschevelder, die één van de
grondleggers van de huidige Nederlandse staat was. Hij bereidde de komst van de Oranjes voor,
legde de grondslag voor het huidige koningshuis, de grondwet, ons parlement enz.
Graaf Leopold was de enige Hollandscheveldse graaf in de Nederlandse geschiedenis.
Zo zal er ook één Marieholm in Nederland rondvaren met de naam Graaf Leopold!!
Een uniek schip met een unieke naam!

Hilko en Mirjam Ton
IF Graaf Leopold
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Van de redactie
Op de laatste algemene ledenvergadering kregen we veel complimenten voor het verenigings-blad.
Het is leuk om te horen, dat iets dat wij met plezier maken, door veel leden op prijs wordt gesteld.
Maar dit blad zou nooit zo leuk kunnen zijn zonder het enthousiasme waar mee veel leden stukken
aanleveren! Wij willen graag iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage aan deze voorjaarseditie.
Graag hopen we ook voor de najaarseditie jullie bijdragen weer te ontvangen. Je kan nu al
beginnen met schrijven en hebt tot 30 september de tijd. Heb je bijvoorbeeld handige recepten voor
aan boord of vind je het leuk ons uit te leggen waar de naam van jullie Marieholm vandaan komt?
Misschien heb je een klus aan je Marieholm gedaan en kan je met ons je ervaring delen?
Tenslotte wensen we iedereen een heel goed seizoen toe, mooie wind en prachtige tochten. Waar
we natuurlijk graag jullie verhalen over lezen!
Marjo Broertjes
Manja Thiry
redactie@marieholmvereniging.nl
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