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Van de voorzitter
voorzitter Michel Zandbergen:

“Na 42 jaar zijn onze boten nog steeds jong”
kopen en die naar hun wens aanpassen. We zien oudere
leden ‘downsizen’ en zo mogelijk met nog meer energie en
enthousiasme hun boot opknappen. Refit loont en wat is er
mooier dan in je eigenhandig opgeknapte boot in het late
zonlicht op bijvoorbeeld de Zeeuwse wateren te varen?

Het thema dit jaar is ‘Forever Young’, een thema
dat goed past bij onze boten en onze vereniging.
Om met dat laatste te beginnen. De Marieholmvereniging is een ‘’jonge’ vereniging, jong van leeftijd ten
opzichte van de gemiddelde watersportvereniging en
jong van geest. Grenzen werden verlegd. Afgelopen jaar
deed een Nederlandse IF mee aan de Deense kampioenschappen, stonden leden op klassepodia van belangrijke
kajuitbootwedstrijden en staken twee Marieholms over
naar de Engelse Oostkust. Toch geen sinecure als je de
verhalen leest.
Omdat de prijs-kwaliteitverhouding van onze boten
erg gunstig is zien we jonge mensen een Marieholm

En de Marieholms doen nog steeds ‘mee’. Tijdens het
Zomerevenement in Enkhuizen hadden we veel bekijks (we
waren dan ook met velen). De eerste IF maakte zijn proefvaart in 1967. Na 42 jaar gaat deze eerste boot naar het
museum en er zijn plannen om de IF weer in productie te
nemen. Voor ons is dat niet nodig, de boten zijn nog goed
genoeg: nog steeds jong!
We gaan weer een mooi watersportjaar tegemoet met grote
evenementen zoals Sail Amsterdam, de Dutch Classic
Yacht Regatta in Hellevoetsluis en het Zomerevenement dat
aansluitend in de Zeeuwse wateren wordt gehouden.
Dank aan de redactie die weer met veel liefde en volharding
onze MarieTeam in elkaar heeft gezet.
Veel leesplezier
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Boot en vereniging

Federatie PolyClassic Zeiljachten
De Federatie Polyclassic Zeiljachten is 2012 opgericht om de samenwerking in de belangenbehartiging
van eigenarenorganisaties en hun polyclassic schepen
te bevorderen. Het dagelijks bestuur bestaat uit Ben
Verhaaf (voorzitter), Jeroen Groenendijk (secretaris),
Rien Mussert (penningmeester). Elke aangesloten organisatie levert een algemeen bestuurslid. Omdat de open
plek van Igle Berghuis nog niet ingevuld was, verving
Paul van den Hoek hem.
Workshops
Als federatie kijken we terug op drie succesvolle workshops over techniek afgelopen winter. Ook voor komende winter zijn er interessante workshops geprogrammeerd.
Hiswa stand
We waren blij met de uitnodiging van de Hiswa om
een stand te bemensen in de Hiswa klassiekhal. Izaäk
Versluis van de Contessaclub heeft een mooie achterwand voor de stand gecreëerd en alle clubs aangesloten bij onze federatie hebben zich kunnen presenteren.
Het resultaat was naar tevredenheid, volgens de Hiswa
organisatie:“Hiswa Klassiek staat op een goede plaats
op de beurs en de PolyClassic wereld past daar goed in”.
Tenslotte is polyester als jachtbouwmateriaal ook alweer
zo’n 60 jaar oud. Onze standhouders vonden het rustiger dan verwacht. En dat gold volgens hen voor de hele
Hiswa, vooral in de avonden. Toch veel bezoekers die
normaliter niet op een klassieke schepenbeurs zouden
komen. De interesse ging meer uit naar de aangesloten
eigenarenclubs en boten dan naar de federatie zelf. Een
kwestie van blijven uitleggen en promoten.
En de stand zelf? Er is nu een prachtige achterwand en
genoeg promotiemateriaal. De volgende show moet
toch wat levendiger worden. Zo’n marktkraam is wel wat
afstandelijk.

Omni-club
Er kwamen regelmatig vragen van schippers die geïnteresseerd waren in een individueel lidmaatschap.
Wat moet je, als er geen eigenarenorganisatie is voor
je schip? Het bestuur van de federeatie heeft daar de
volgende modus op gevonden: de ‘Omniclub PolyClassics’.
Delta Lloyd 24 Uurs Zeilrace 2014
De afgelopen DeltaLloyd 24 Uurs Zeilrace was er voor
het eerst een aparte Polyclassics klasse. Van de 19
aangemelde schepen startten er 17. We vinden dat
dit naar meer smaakt. Wij hebben nu al indicaties dat
volgend jaar nog meer PolyClassic schippers zullen
inschrijven. Kijkend naar het deelnemersveld van de 24
uurs mogen we concluderen dat de oprichting van de
Omni-club voorziet in een behoefte.
Ricus van de Stadt Wisseltrofee 2014
Max Bolweg greep met zijn Contest 33 ‘Albatros’ de door
de Federatie PolyClassic Zeiljachten ingestelde ‘Ricus
van de Stadt’ wisseltrofee. Tweede werd Wolfgang Byl
met Albin Vega ‘Watt Nu’, terwijl de derde plaats werd
bezet door Ton Roelofsen met Marieholm 26 ‘Hamelen’.
De door Jantine Kroeze vervaardigde wisseltrofee is ingesteld ter ere van de vermaarde jachtbouwer en ontwerper (1910-1999). Vanaf de naoorlogse beginjaren is Van
de Stadt van grote betekenis geweest bij de Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers, organisator van de ‘24
uurs’. Zijn pionierswerk in de polyester seriebouw is een
van de belangrijkste pijlers onder het succes van deze
razend populaire zeilrace.
PolyClassics Cup 2014
Met de organisatie van de derde wedstrijd om de PolyClassics Cup hebben we minder succes gehad. Door
een te gering aantal inschrijvingen hebben we die
helaas moeten afblazen. We zullen ons beraden over de
oorzaak maar persoonlijk zoek ik het in het gekozen tijdstip en wellicht ook in de locatie. Dat zullen we in 2015,
wanneer we weer in het zuiden zijn, beter doen.
Het doet mij goed te melden dat de Hallberg-Rassy Club
en ook de Nicholson’s zich hebben aangesloten. Verder
hebben de Ballad Club Nederland en de Sailmasterclub een lidmaatschap in beraad. De federatie groeit en
bloeit.
Een belangrijk onderdeel van het beleid van de federatie is het behoud van ons ‘varend erfgoed’. In uitgebreid
overleg met de deelnemende verenigingen onderzoe-

stand Hiswa tijdens
de Marieholmdag
woensdag 5 maart
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ken de mogelijkheid van het opzetten van een database waarin alle kennis
die verspreid in de verenigingen en onder individuele leden voorhanden is
op het gebied van techniek en onderhoud bij elkaar te brengen. Ik ben ervan
overtuigd dat deze ontwikkeling van toegevoegde waarde zal zijn voor onze
leden omdat niet iedere keer opnieuw het wiel hoeft te worden uitgevonden.
Tot slot valt te melden dat we ook in 2015 weer vertegenwoordigd zijn op de
Hiswa. Wederom in de klassiekerhal. Ik hoop u daar te mogen ontmoeten.
Ben Verhaaf
voorzitter Stichting Federatie PolYclassic Zeiljachten.
De ‘Ricus van de
Stadt’ wisseltrofee.

bron PolyClassic Zeiler

Algemene ledenvergadering 17 januari 2014
De ALV werd op de bekende plek bij Watersport
Vereniging Braassemermeer gehouden. Een recordaantal van 35 leden was uit het hele land gekomen, van Zeeland tot Friesland. Er moesten stoelen
moesten worden bijgeplaatst.
De lezing werd dit jaar na de vergadering gehouden. De
vergadering werd zoals gebruikelijk geopend door voorzitter Michel Zandbergen en als eerste kwam het jaarverslag aan de orde. Secretaris Paul van de Hoek meldde
dat er 25 leden bijkwamen en er 15 opzeggingen waren,
meestal vanwege verkoop van de boot. De vereniging
heeft nu 231 leden.

Het bestuur v.l.n.r.
Paul van den Hoek,
Michel Zandbergen, Hans Verdel,
Carl Rikken en Igle
Berghuis (aftredend)

Het financieel gedeelte bracht enige spanning want
volgens penningmeester Carl Rikken was het zomerevenement in Muiden veel te duur geworden. Het bier had
te rijkelijk gevloeid en de bodem van de schatkist was in
zicht gekomen. Uit de begroting blijkt dat het bestuur
zich voorgenomen heeft om het komend jaar iets voorzichtiger te zijn en meer controle op de uitgaven te
houden. Daarom is de begroting voor dit jaar anders
opgebouwd. Werd voorheen gerekend met algemene
posten, nu wordt per evenement of activiteit begroot.
Vanuit de zaal reageerde men dat dit niet ten koste van
de gezelligheid mag gaan.
Volgens commissaris Evenementen Hans Verdel was
het een topjaar met veel leuke en goed bezochte activiteiten, zowel door de vereniging zelf georganiseerd als
door de federatie Poly Classics. ‘Muiden’ stond nog bij
ieder op het netvlies met het zonnige weer en het fantastische uitzicht op het terras (en dat bier dus; het was
dan ook erg warm). Igle Berghuis trad af als bestuurslid
en kreeg namens de vereniging een mooi cadeau. De
Ludo Knegtel jaarprijs, voor degene die met zijn boot de
meeste punten heeft gehaald in onderlinge wedstrijden,
was voor de tweede keer op rij voor Hanz Zwart.

Commissaris
Evenementen Hans
Verdel somt alle
evenementen op.
Voorzitter Michel
Zandbergen knikt
tevreden: het was
een topjaar!

Voorzitter Michel Zandbergen benadrukte dat hij geen
grote scheiding wil tussen bestuur en leden en riep ieder
op om actief te zijn. Met elkaar werd nagedacht over het
functioneren van de kennisbank en website. Het gonsde
over de stand op de Hiswa en deelname aan de Deense
kampioenschappen.
Na de pauze begon het pas echt te waaien in de zaal.
Ted Jansen gaf een korte cursus meteorologie voor
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send en leerzaam was zijn uitspraak “Aan een weerbericht heb je niks”. De weerberichten zoals uitgezonden
op de radio bieden weinig informatie voor zeilers. Het
gaat om de ontwikkeling van het weer. Luister naar de
‘synopsis’ zoals uitgezonden door de Nederlandse kustwacht en BBC. “THE GENERAL SYNOPSIS AT 0600:
LOW 160 MILES WEST OF BAILEY 990 EXPECTED
SOUTH-EAST ICELAND 1002 BY 0600 TOMORROW.
NEW LOW EXPECTED BISCAY1011 BY SAME TIME”

Hanz Zwart kreeg
voor het tweede
jaar achtereen
de Ludo Knegtel jaarprijs. Zijn
twee concurrenten
kijken toch wat
afgunstig.

En houdt de barometer in de gaten, noteer elk uur
de stand of koop een digitale bij Kijkshop zodat je de
ontwikkeling kan zien.
Ted Jansen ging verder in op de passage van depressies. “Komt regen voor wind, berg dan je zeilen gezwind,
komt wind na regen daar kunnen de zeilen best wel
tegen”. Hij belichtte enkele specifieke verschijnselen
zoals de ’Kanaalrat’. Een Kanaalrat is een occlusie die
zich boven het Kanaal opbouwt en zich, terwijl het mooi
weer is, met grote snelheid en dus veel wind naar het
noordwesten verplaatst. Hemelvaartweekend 1983 vielen
er nog tien slachtoffers omdat het KNMI destijds het
ontstaan van zo’n kleine krachtige depressie nog niet
kon voorspellen. De systemen waren te grof en nog
ontoereikend. Tegenwoordig zijn er fijnere ‘grids’ van
weerdata en computers met meer rekenkracht.

Aftredend
bestuurslid Igle
Berghuis zit nooit
verlegen om een
goede ‘lullepot’,
Carel Rikken kan
er hartelijk om
lachen.

watersporters. In vijf stappen leidde hij ons door de
beginselen van de weerkunde. Na deze middag, zo
begon hij, zult u niet meer overvallen worden door slecht
weer, kunt u zelf bepalen of uitvaren verantwoord is,
bent u een prettiger iemand om mee te varen en wordt u
gewaardeerd om uw kennis.
Hij ging in op het ontstaan van het weer door circulatie
van luchtstromen als gevolg van opwarming van luchtmassa’s op de evenaar en draaiing van de aarde. “Zelfs
bij oostenwind komt het weer uit het westen”. Verras-

Omdat het weer vaste patronen kent waren er enkele
tips voor wedstrijdzeilers maar die ga ik u natuurlijk niet
verklappen. Had u er maar bij moeten zijn.
Na afloop werd gezamenlijk gegeten. Niet in het restaurant maar beneden in de bar. Het leek alsof we met z’n
allen in het ruim van een charterschip zaten. Dicht op
elkaar, knus en gezellig.

Michiel Veldkamp

Ted Jansen wijst de luchtcirculatie aan in de gematigde gebieden van het noordelijk halfrond.
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Belangrijke data 2015
10 januari
17 januari		
7 februari
7 maart		
11 - 15 maart
28 feb. - 1 mrt
28 - 29 mei
17 - 19 juli
22 - 26 juli
19 - 23 aug.
28 - 29 aug.

workshop ‘Elektronische navigatie’ (WSV Naarden, Federatie PolyClassics)
NMV ledenvergadering (WSV Vrijbuiter, Oud-Loosdrecht)
workschop ‘Osmose en Gelcoat’ (Lelystad (?), Federatie PolyClassics)
workschop ‘Zeilen en Tuiage’ (Middelharinis (?), (Federatie PolyClassics)
Hiswa, Amsterdam (stand Fedeatie PolyClassics)
NMV voorjaarstocht Wadden
Harlingen - Terschelling race
NMV zomerevenement 2015 (Zeeuwse delta)
Dutch Classic Yacht Regatta (Hellevoetsluis)
Sail Amsterdam 2015
Delta Lloyd 24 uurs zeilrace (Medemblik)

Data onder voorbehoud. Check desbetreffende websites en www.marieholmvereniging.nl/evenementen

Hans Bartels & Cornelien Westra van Holte
Even voorstellen

Op de middelbare school in Deventer
ging ik als fokkenist geregeld met een vriend mee zeilen.
Hij bezat een Dubdam Middellandsezeejol waarmee wij
in de grindgaten en op de IJssel bij Deventer zeilden. Daar
ontstond mijn enthousiasme voor de zeilsport. Ook ging ik
in de zomervakantie naar de toen befaamde Eerste Friesche
Zeilschool aan de Houkesloot in Sneek. Daar heb ik de vaardigheid in het zeilen in een 16m2 verder onder de knie gekregen.
In de jaren daarna zeilde ik in de Volksboot 480 van de familie, een zeilbootje dat in die jaren erg populair was in het
oosten van het land. Ik zeilde daarmee ook op de IJssel maar
nu bij Zutphen. In de zomervakantie werd de zeilboot op
de buitenboordmotor naar Friesland gevaren en werd daar
afwisselend door mij en mijn broer gebruikt voor vakantie.
Terug ging het dan per sleep, soms met meerdere zeilboten
tegelijk. In latere jaren zeilde ik met diezelfde boot, die ik
inmiddels had over genomen, op de Braassem, de Rottemeren en later in Giethoorn en vanuit Akkrum. Ondertussen
verschoof de interesse voor het zeilen naar het zeilen op zee.
Als bemanning maakte ik een aantal mooie trips naar onder
andere Zuid Engeland, Denemarken en Noorwegen.
Op een gegeven moment ontstond bij Cornelien en mij het
idee om in de zomervakantie een kajuitzeilboot te huren
met als vaargebied de Friese meren en het IJsselmeer. Op
zoek naar een zeilboot die niet dieper stak dan ongeveer 1,20
m. kwamen we in contact met Overstag Jachtverhuur. Dit
kleinschalige bedrijf verhuurde twee mooie Marieholm 26
zeilboten; een boottype dat wij toen nog niet echt kenden.
Vanaf de eerste vakantiedag waren Cornelien en ik enthou-

siast over de zeileigenschappen van deze prachtige boot. Snel,
zeker bij meer wind en zeewaardig op het voor ons toen nog
grote IJsselmeer. En wat een lijnen, zo mooi om te zien. En hoe
vaak kregen we onderweg geen complimenten en ging de duim
omhoog! Dat varen op de motor in het begin lastig was, namen
we graag voor lief. Een aantal jaren huurden wij deze Marieholm 26 waarmee wij tijdens onze vakanties een mooie tochten
maakten.
Al veel langer sluimerende het idee om met een eigen kajuitzeilboot het water op te gaan . Er waren veel argumenten om vooral géén eigen boot aan te schaffen. Huren was zo praktisch.
Maar steeds vaker zeiden Cornelien en ik tegen elkaar. “Wat zou
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dit een mooie zeildag geweest zijn”.
In de zomer van 2012 hakten wij de knoop door en gingen op
zoek naar een Marieholm.
Na het bezichtigen van een heel mooie IF (dezelfde boot die
tijdens het zomerevenement nog werd uitgeroepen tot ‘mooiste
boot’ ) waren wij ervan overtuigd dat wij als toerzeilers toch de
voorkeur gaven aan het comfort en de ruimte van de Marieholm
26. De zoektocht werd in Zeeland en Noord Holland voortgezet
en werd uiteindelijk in Oudega afgerond met de aankoop van de
Marieholm 26 Belone.

op groter water gezeten. Ook werden een nieuwe giek, overloop
en lieren geplaatst en een nieuwe fok van North Sails aangeschaft.

De Belone met nummer 246 werd in juli 1978 door Holland
Sailing aan de familie Heeneman geleverd. Vanuit Scheveningen
werd er een groot aantal jaren met de Belone gevaren. Daarna is
de familie Rood nog eigenaar geweest van de Belone. De verdere
geschiedenis heb ik jammer genoeg nog niet kunnen achterhalen.

Het interieur van de boot is door de eerste eigenaar zelf ingebouwd en was nog in opvallend goede staat. Alle plafondplaten zijn inmiddels verwijderd, schoongemaakt en met nieuwe schroeven weer bevestigd, de bekleding van de kussens is
vernieuwd en een nieuwe wc is geplaatst. Toch bestaat er nog
een heel wensenlijstje, zowel wat betreft de zeilen en dekreparaties als ook wat betreft comfort. Voorlopig genoeg te doen.

De Belone was toen wij haar kochten in goede staat, zeker
wanneer je de leeftijd van de boot in aanmerking neemt. De
originele motor was deels gereviseerd. Die leeftijd heeft ons wel
doen besluiten om de mast te refitten en het staande en lopende want te vernieuwen. Dit werd op een uitstekende manier
gedaan door het bedrijf Masten en Zo te Sneek. Door zelf mee te
werken heb ik in een paar dagen tijd de boot goed leren kennen
en konden uren worden bespaard. Dat de mast aan een opknapbeurt toe was, bleek wel bij het verwijderen van alle beslag van
de mast. Op veel plaatsen waar was gepopnageld, was onder
het beslag het aluminium van de mast behoorlijk geoxideerd én
daardoor verzwakt. Hiermee had ik niet graag met zwaar weer
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De romp nam ik onderhanden met een Riwax polijstmachine.
Polijsten en waxen gaf een prachtig resultaat. Jammer genoeg
niet blijvend want aan de kant waar de zon op de boot staat in
de box is de kleur toch weer wat verkrijt. Na de winter volgt een
nieuwe poging maar dan wordt vóór het polijsten eerst gematteerd.

Maar vooral hebben Cornelien en ik al ruim een seizoen genoten
van onze fantastische zeilboot die helemaal aan onze verwachtingen voldoet. En ook hebben we inmiddels veel Marieholm
liefhebbers leren kennen op verschillende bijeenkomsten van de
Marieholmvereniging en in het bijzonder tijdens het zomerevenement in Enkhuizen. Een aanrader; want wat is er mooier dan
met gelijkgestemden te varen met, te kijken naar en te praten
over onze mooie Marieholms!
Hans Bartels
M26 246 Belone

Thema ‘Forever Young’

Welk ander schip wordt zo lang geprezen om zijn schoonheid en zeileigenschappen als de Internationale Folkboot? De Noordse Folkboot
ontstond in 1942 uit een Scandinavische ideeënprijsvraag. De eerste
polyester IF werd in 1967 te water gelaten. Bijna 3500 schepen zouden
tot 1984 nog volgen. Dit jaar verhuisde die eerste IF naar het Zweeds
maritiem museum maar tegelijkertijd zijn er in Duitsland serieuze
plannen om de IF opnieuw te gaan maken.
Tord Sundén

De eerste IF-boot, de S-1 zeilde 5 februari 1967 van Långedrag
met aan boord Tord Sundén samen met zonen Sture en Jörgen.
“Het was een matige wind als we zeilden langs de met sneeuw
bedekte stranden en ik was erg blij met de boot” zei Tord
Sundén na afloop.

Tord Sunden werd geboren in 1909 en groeide op in Göteborg. Hij studeerde
scheepsbouw aan de TU Chalmers in Göteborg. In de jaren 1940 werkte hij
voor de Eriksberg scheepswerf en tegelijkertijd ontwierp hij veel jachten voor
particuliere klanten. In 1941 schreef het Zweedse Watersportverbond een
ontwerpcompetitie uit voor een kleine toerzeilboot met accommodatie voor
twee personen die ook geschikt moest zijn voor klasse-wedstrijden. Alhoewel er goede inzendingen waren werd er geen winnaar aangewezen. Tord
Sundén, die eerder een boot had ontworpen voor reder en initiatiefnemer van
de competitie, Sven Salén, kreeg de opdracht om uit de inzendingen en het
commentaar van de wedstijdcomité een boot te construeren.
De boot werd in 1942 gebouwd en de Folkboot was direct een succes, in
hetzelfde jaar volgden er nog 60. In de late jaren ’40 kreeg hij een baan als
rederij-inspecteur en reisde hij door Europa. In deze periode ontwierp hij geen
boten. In het midden van de jaren ‘50 werkte hij op een tekenkamer en begon
weer boten te tekenen. De eerste boot die hij toen ontwierp was de King Cruiser en daarna kwam de Internationale Folkboot, de polyester versie van de
houten Folkboot. De naam Internationale Folkboot werd echter niet erkend
door de Zweedse wedstrijdzeilorganisatie, in Zweden gebruikt men de naam
IF-boot. Na het succes van de IF-boot stopte hij met zijn reguliere baan en
werkte nog alleen voor zijn eigen ontwerpbureau. Hij overleed in 1999.

Tord Sundén over de IF
Ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van het ontwerp in
1992 sprak het blad Medvind van de Zweedse IF-bootvereniging met de toen 82 jarige Tord Sundén.
Wanneer tekende je de Noorse Folkboot?
Ja, dat is een bijzondere geschiedenis. Het was in de loop van 1941 en
de eerste boten gingen april 1942 te water. Het werd een bliksemstart
met 60 boten die in het eerste jaar gebouwd werden.
Maar hoe ging dat toen verder, hoe ontstond de IF?
Kijk, in het begin van de jaren zestig kwamen er meer en meer polyester boten, vooral motorboten. Ik had de Folkboot een grote klasse
zien worden, dus begon ik er natuurlijk over na te denken of ik er niet
in zou kunnen slagen om de Folkboot in polyester te maken. Ik dacht:
doe ik het niet dan doet een ander het! Dat was ongeveer in 1965.
Wist je hoe je moest construeren met het nieuwe materiaal?
Nee, maar Marieholms Bruk had al tien jaar ervaring met het bouwen
van polyester boten. Van hen kreeg ik heel wat aanwijzingen.
Welke veranderingen voerde je door ten opzichte van de Folkboot?
Ten eerste wilde ik het vrijboord met 10 tot 15 cm verhogen. Als gevolg
daarvan veranderde het stevenprofiel. En ik wilde een fraaiere spiegel.
In polyester kon die met een ronding, convex, worden uitgevoerd. Ook
kon de opbouw worden doorgetrokken tot voor de mast, zodat er een

ruimere kajuit ontstond. Het nieuwe materiaal bracht nog meer voordelen; het ontbreken van spanten, een lagere kajuitvloer, waardoor de
ruimte beter benut kon worden, enzovoort.
Maar bij de eerste IF’s ontbrak een voorluik?
Ja, ik vond bij de houten uitvoering een voorluik niet goed. Dat werd
zelden gedaan. Maar ik veranderde van mening. Het is zowel praktisch als veilig. Dus kwam er al na de eerste tien IF’s een voorluik.
En de tuigage, die heb je flink veranderd!
Zeker, want met een aluminium mast was veel meer mogelijk dan
met een houten mast. Ik maakte het tuigage praktisch en esthetisch
aantrekkelijk.
In het midden van de zestiger jaren was een masttoptuigage toch
algemeen gebruikelijk?
Ja, dat was wel zo, maar ik was altijd van mening gebleven dat een
lagere voorstag zowel mooier als beter was. De voordriehoek van de
Folkboot was iets te klein, dus kreeg de IF een 7/8ste tuigage, met een
goed hanteerbare genua en een mooi proportioneel tuig.
Maar de mast op het kajuitdak ..?
O ja, dat gaf veel meer ruimte in de boot. We experimenteerden bij
Marieholms Bruk met verschillende constructies voor de mastbalk en
vonden uiteindelijk de huidige, die zou moeten voldoen. De stijfheid
van de romp werd ook nog vergroot met een mastschot.
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Tord Sundén in 1942 en in 1992

Was dat toereikend?
Tja, bij de wantputtingen had de boot wel wat stijver kunnen zijn. Dat
kan je binnen de klassevoorschriften verbeteren als je de tekeningen
volgt die ik daarvoor gemaakt heb.
Bij het ontwerpen van het tuig was mijn doel een eenvoudig en makkelijk te zetten tuigage te bouwen. Daarom de gepijlde zalingen, waardoor de mast blijft staan zonder dat je daar de achterstag bij nodig
hebt.
Hadden de boten meteen vanaf het begin een Proctormast?
Proctor was eigenlijk het enige leverbare merk in onze omgeving.
Seldén bestond immers nog niet. Ik wilde eigenlijk een verjongde mast,
maar daarvan zouden de kosten te hoog worden, zeker in het begin.
Later werd dat uitgesloten in de klassevoorschriften.
Had je vanaf het begin een bun voor een buitenboordmotor
meegenomen in je ontwerp?
Die hoorde erbij. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het een gruwel vond om
achterop zo’n mooie IF die grote klomp van een buitenboordmotor
te zien. Het idee was dat de buitenboormotor tijdens het zeilen in het
achteronder te leggen en alleen bij windstilte te gebruiken.
En de vormgeving van de kuip?
Marieholms Bruk wilde beslist een zelflozende kuip voor een betere

zeewaardigheid en daarvoor moest de kuipvloer boven de waterlijn
komen. Dat was een moeilijke keuze, want een niet zelflozende kuip
zoals bij de Folkboot gaf veel meer zitruimte. Daardoor zit je bij de IF
veel hoger.
Waarom werd de naam International Folkboat?
Ja, het was immers een doorontwikkeling van de oude bekende en
populaire Noordse Folkboot en ik wilde dat het een echte internationale klasse zou worden.
Maar de naam moest veranderd worden?
Tja, de Zweedse Zeilbond was van mening dat er al een ‘Folkbåt’ was
en accepteerde de naam niet, toen we ons als klasseorganisatie bij
de Zweedse Zeilbond wilden aansluiten. Na heel wat discussie besloten we in 1970 om de naam in IF-båten te veranderen en werden we
erkend als nationale eenheidklasse. Tussen haakjes; in Duitsland werd
de boot lange tijd verkocht onder de naam ‘International Folkboot’.
Wat werd er na de eerste exemplaren veranderd?
Niet veel. Het voorluik noemde ik al. En het mastschot. We experimenteerden met een grotere genua, maar dat beviel niet. De voetlijst werd met een paar centimeter verhoogd om productietechnische
redenen. Er kwam een ventilatieopening. De kajuitluiken waren in het
begin van polyester maar het bleek goedkoper die van hout te maken.
Waarom was de IF zo’n verkoopsucces?
Omdat het een doorontwikkeling was van de Noordse Folkboot en
precies op het goede moment kwam, toen het polyestertijdperk begon.
Wat vind je nu, 25 jaar later, van je ontwerp?
Er zijn natuurlijk bepaalde kleine dingen die anders hadden gekund,
maar ik ben nog steeds geweldig tevreden met de IF. Hij is mooi, hij
zeilt goed en hij heeft zich werkelijk goed gehouden. Boten van polyester hebben eigenlijk een te lang leven… vergeleken met auto ‘s….
bron Medvind 1992-1

De Yacht Test

IF S-1 naar museum

Al snel na de introductie verscheen in het invloedrijke zeiltijdschrift Die Yacht (oktober 1968) een lovende recensie. Ondanks
dat er problemen waren met de mast tijdens de testvaart was men
direct enthousiast: “Het is wat de Amerikanen een ‘powerfull boat’
noemen”. Bij een aandewindse koers van 300 werd bij windkracht 5
Bft. een snelheid van 5.5 kn. gemeten. Dat was nog niet voorgekomen bij eerdere testen, al schreven ze erbij dat dit een
ervaren roerganger vereiste, kleine koersafwijkingen verlaagden
onmiddellijk de snelheid en twee van de testers zaten in ‘RegattaSitz’ zoveel mogelijk naar voren. Ze haalden het uiterste uit de
boot. De hoogste snelheid van 6.3 kn. lag bij 92O. De stabiliteit was
goed. Hoe schuiner de boot ging, hoe hoger de stabiliteit werd.
Pas bij 35O werd de boot lijgierig en bij 38O kwam er water aan dek.
Het eindoordeel luidde: zeer aanbevelenswaardig.

Deze eerste IF die gebouwd werd heeft zijn laatste tocht gemaakt.
De boot komt in een hal van het Zweeds maritiem museum te
staan en wordt onder zeil tentoongesteld. De S-1 was de laatste
jaren eigendom van de Stene Bruno, die havenmeester is bij de
zeilvereniging van Gäddvicken. De boot werd gebruikt als opleidingsschip voor de jeugdselectie van de SSG en deed in 2013 nog
mee aan het Zweedse kampioenschap. Het museum verzamelt
documentatie over de IF. In 2012 werd een grote collectie tekeningen van Tord Sundén door zijn zoon Sture aangeboden aan het
museum. Het zijn vooral ontwerptekeningen uit de vroege periode, niet uit de tijd van de massaproductie.

Naar aanleiding van de test werden door de werf enkele verbeteringen doorgevoerd waaronder een sterkere mast. De trend was
gezet, veel tijdschriften waaronder de Waterkampioen (13. 1969)
waren lovend over de zeileigenschappen.
Aardig detail is dat een van de drie testers een van de bekende
broers Das was. Hij maakte een mooi opengewerkte tekening van
de IF. De testboot was de S-1, de boot waarmee Sundén zijn proefvaart maakte.
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IF opnieuw in productie?
Er is een serieus plan om de IF weer in productie te nemen. Peter
Grönland uit Berlijn die al lange tijd IF’s opknapt en onderdelen
verkoopt, heeft overeenstemming bereikt met de houder van het
copyright op de IF Jörgen Sundén, de andere zoon van Tord, over
het bouwen van nieuwe boten.
Grönland zal een keuze moeten maken tussen het op de markt
zetten van een racer of een cruiser. Valt de keuze op een racer
dan zal volgens de Zweedse IF-boat Association voldaan moeten
worden aan de eisen van de IF Racing Association met betrekking
tot de klasseregels om te mogen wedijveren met de bestaande
boten. Een cruiser-versie daarentegen kan gebouwd worden met

De Yachttest uit 1986 met tekening van testvaarder Robert Das

moderne materialen en nieuwe technische oplossingen.
Om inzicht te krijgen in de markt heeft het bedrijf zijn website
open gezet voor aanbevelingen (www.seacamper.net). Erg leuk om
mee te kunnen denken over een nieuwe IF. De meeste aanbevelingen gaan over een meer comfortabele kuip. De site meldt dat als
er eind oktober 10 boten besteld zijn, de productie op een werf in
Tsjechië van start gaat. Tot op heden is er geen nieuws.

van de hoogste klasse tegenhoudt is het kleine formaat. Promotioneel is het een goede zaak maar wij zien geen directe reden voor
een nieuwe productie. Als vereniging zien wij jonge enthousiaste
mensen instappen omdat de boot voor weinig geld te koop is en
oudere, zo mogelijk nog enthousiastere mensen, van een grotere
boot ‘downsizen’ naar een Marieholm voor het pure zeilplezier en
het genot van de mooie klassieke lijnen. Tord Sundén zei het al:
Die boten gaan veel te lang mee!

De markt voor IF’s
We zien een nieuwe markt voor daysailers ontstaan. Onder invloed
van de economische teruggang worden er minder grotere duurdere zeilboten verkocht. Als een nieuwgebouwde IF op de markt
komt zal hij de concurrentie aan moeten gaan met klassiek gelijnde boten met een moderne kiel zoals de Safier 26 Cabin of moderne boten van dezelfde lengte zoals de Winner 8.
Er worden veel gebruikte Marieholms op de botenmarkt aangeboden. De prijzen liggen laag, voor 5.000 euro heb je al een opknapper en voor 12.000 een volledig uitgeruste boot.
De kwaliteit van het aanbod is over het algemeen goed. Testen uit
het verleden laten zien dat je veilig een gebruikte Marieholm kan
kopen: “Een degelijk gebouwd jacht voor een aantrekkelijke prijs”
(Waterkampioen 17, 2000), “Een prima boot voor wie binnenruimte niet bovenaan zijn lijstje heeft staan”(Waterkampioen 15, 2002).
Als de boot vandaag EC geklasseerd zou worden, dan zou hij de
één na hoogste classificatie krijgen. Het enige wat het behalen

Redactie MarieTeam,
vertaling interview Tord Sundén: Ferdinand Postma

De S-1 wordt klaar gemaakt voor zijn laatste reis naar Stockholm.
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Ruud Wolf
Even voorstellen

Mijn naam is Ruud Wolf, ik ben 53
jaar en woonachtig in Stolwijk (bij Gouda).
Na een lange ‘zeil-carriére’ van open bootjes (BM, Valk, Spanker) tot kajuitzeiljachten (25, 28, 33 en 39 voet) zijn wij overgestapt naar de Marieholm.
Ik was in de gelukkige omstandigheid dat ik met de Friendship
33 en Etap 39 mooie en lange zeilreizen heb kunnen maken, tot
Spanje, Zuid-Portugal en Azoren aan toe. Maar opeens was ik
er klaar mee, het onderhoud en de kosten van een 39-voeter en
de wetenschap dat dat soort lange reizen er voorlopig niet meer
in zit. Ondanks de slechte economie was ik de Silmaril zo kwijt,
aan een Belgisch echtpaar dat er nu mee op wereldreis is.
Voor mij is het klussen aan de boot een wezenlijk onderdeel van
de hobby, dus ging ik op zoek naar een ‘klassieke dag- of weekendzeiler’, enig werk geen probleem. Volgens mij hebben we
iedere Marieholm IF gezien die toen (2012) te koop lag. Toen we
eigenlijk de hoop al hadden opgegeven kwamen we de Proud
Mary tegen … heel netjes van binnen (nieuwe kussens, vast
kombuisje ingetimmerd) en te overzien van buiten. Belangrijkste
plus was de recent geplaatste nieuwe motor, een Yanmar 9 Pk.
Heel bewust eerst een zomer gevaren voordat ik aan de slag
ging. In de winter van 2013 heb ik haar binnen gezet in de
verwarmde winterstalling met een hele lange klussenlijst, opgebouwd in deze zomer. Ik heb dankbaar gebruik gemaakt van het
forum voor oplossingen (bijv. lijnen naar de kuip brengen) en
heb, als ik zaken anders uitgevogeld had, dat ook teruggeplaatst
– een belangrijke plus van het lidmaatschap!
Wat ik allemaal gedaan heb? Te veel… als ik aan de gang ga,
kan ik dingen niet half doen. De electricteit volledig vernieuwd
(was een warboel, door de jaren heen aan elkaar geknoopt,
ongezekerd en vaak niet werkend) met een nieuw schakelpaneel
(10 groepen). Bovendeks echt alles eraf, alle oude gaten dichtgemaakt, beschadigingen weggewerkt, nieuwe handrails en beslag,
en van de grond af aan opgebouwd met 2-componenten verf
(gebroken wit/creme) incl. primers van de IJssel.

10 MarieTeam najaar 2013
2014

De mast geschikt gemaakt voor grootzeil met leuvers, rolfokje
erop (en dus nieuwe zeilen van Hagoort: High Aspect, Genua en
Grootzeil), verstaging vernieuwd (Dyform, zelfde diameter maar
30% sterker), de Zweedse onderwantputtingen gemonteerd en
verstevingen ingelamineerd. Lijnen naar de kuip gebracht, dus
geleiders, stoppers en lieren op kajuitdak gemonteerd. De originele lieren op mast en kuiprand opnieuw laten verchromen.
Beslag voor spinnaker en gennaker gemonteerd. Kleine rail
met lei-oog voor de High Aspectfok op dek (meer naar voren en
naar binnen). Toiletje geplaatst. Een GPS-kaartplottertje. Aardlekschakelaar. Wierpot. Nieuwe giek met onderlijkstrekker en
reeflijnen in de giek. Alle ijzeren harpjes vervangen door softshackles, etc. etc.
We willen toch wel weer een oversteekje naar Engeland maken,
dus dan moet de basis wel in orde zijn. We krijgen veel complimentjes over ons kleine bootje, dat is wel leuk. We zitten er ook
veel op, ik heb mijn zeilplezier weer helemaal terug … trim merk
je direct, even de gennaker omhoog (op de 39 voeter deed ik dat
alleen nog op ruim open water, dat was toch over de 100 m2).
Gewoon simpel en leuk zeilen.
De Proud Mary kan er weer 10 jaar tegen en is met recht Forever
Young.
Mocht je meer foto’s/details van de uitgevoerde werkzaamheden
willen zien, kijk dan op ons Blog:
www.sailabout.nl/Blog (kies categorie Marieholm IF).
Ruud Wolf
IF Proud Mary
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Mannendroom
Met eigen IF wedstrijdzeilen in Denenmarken.
Al jarenlang strijden we tegen elkaar, maar dit keer vormden Hans
Verdel, Michel Zandbergen en Hanz Zwart met elkaar één team.
Met dat team wilden we meedoen aan het Danish Championship for
IF-boats van 2 tot 6 juli 2014. Plaats van handeling is Mosede wat
zo’n 30 kilometer onder Kopenhagen ligt. Meedoen zou kunnen met
een ‘leen IF’, maar de voorkeur ging uit naar varen met het eigen
schip. Voor die campagne moest nog wel het nodige geregeld worden.
Welke boot?
Vroeg in het jaar 2014, na de ALV, spraken we met zijn
drieën af om ons plan en de gevolgen met elkaar te
bespreken. Het doel was om er een mooie vakantietrip
van te maken, om onze krachten te meten in een internationaal wedstrijdveld en om nieuwe dingen te leren
over de IF. Al snel waren we het erover eens om met een
‘Nederlandse IF’ deel te nemen. Maar ja, met welk schip
gaan we? De kleur oranje gaf de doorslag, met een knipoog naar het WK-voetbal. De Mission IF Possible (1975)
had zijn snelheid al meerdere seizoenen bewezen en de
keuze paste ook bij de rollen aan boord: Michel voordekker, Hans middenman en Hanz stuurman.

Hoe gaan we?
Foto’s beschikbaar
gesteld door
Sejlklubben
Greve Strand,
Denemarken

Over het water naar Denenmarken was voor ons geen
optie. De tocht zou te veel tijd nemen, zo ook de beperking van wat je zou kunnen meenemen. Om over de weg
naar Denenmarken een IF te vervoeren is naast een trailer die een gewicht van 2150 kilo veilig kan dragen ook
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een auto nodig die dit kan trekken. Met het aanbod van
de vrachtwagen van Hans zijn bedrijf, Boomkwekerij A.
Th. Verkleij B.V. was dit snel geregeld. Nu de trailer nog.
Na een zoektocht langs verhuurbedrijven kwamen we
uiteindelijk in contact met VANCLAES uit Alphen aan de
Rijn. Dit jonge bedrijf was bereid om een van haar boottrailers beschikbaar te stellen.

Sponsors
Naast de trailer van VANCLAES en de vrachtwagen van
Boomkwekerij A. Th. Verkleij B.V. heeft Len Verdel een
Facebook pagina gemaakt om zo bekendheid te geven
aan onze campagne. Vrienden werden uitgenodigd om
kilometers te sponsoren en het team te steunen om ‘de
eerste prijs’ op te halen in Denenmarken. Met meer dan
150 likes werd de Facebook pagina een succes. De donaties zorgden ervoor dat een deel van de reis kon worden
betaald. Restaurant Scoop uit Boskoop gaf ons team een
dinerbon voor twee personen. Met plezier hebben we die
dinerbon geschonken aan Stian Duijvelaar, de eigenaar
van VANCLAES. Een gevraagde sponsorbijdrage van de
NMV kon helaas niet door het bestuur worden gehonoreerd.

Trainen
De zomeravondwedstrijden op de Kaag hebben we
benut om met elkaar te trainen. We zijn de eerste keer
gestart zonder voorbereiding, gewoon varen en kijken
wat we zouden tegenkomen. Later hebben we een schema opgesteld en besproken wie wat zou doen. Volgens
sommigen zouden we in Denenmarken volkomen kansloos zijn zonder serieuze training. Maar wij vertrouwden op onze ervaring en gingen er vanuit dat we serieus zouden kunnen meedoen. In een interview in het

Leidsch Dagblad liet ik optekenen dat we niet twee keer
1000 kilometer gingen rijden met een IF om gezellig
een beetje mee te dobberen.

De reis
De tocht van Boskoop naar Mosede is een kleine 1000
kilometer. Met vrachtwagen en boottrailer zouden
we 80 kilometer per uur over de snelweg rijden. Snel
zou het niet gaan, want Duitsland en ook Denenmarken kennen strenge controles op snelheid. Het rijden
met de boottrailer ging voorspoedig en soepel. In de
vrachtwagen hadden we extra zeilen en reservematerialen met groot gemak kunnen meenemen. We hebben
de reis verdeeld over twee dagen. Vroeg vertrekken uit
Nederland, een overnachting net over de grens van
Duitsland met Denenmarken en de tweede dag in het
begin van de middag aankomen in de haven van Mosede.

Voor de wedstrijden
Na aankomst hebben we op de trailer eerst de romp
van de IF aangepakt. Het onderwaterschip is met
schuursponsjes gepolijst, de waterlijn met een biologisch middeltje blinkend wit geboend, de oranje romp
in de was gezet met een poets-tol. Meedoen aan
wedstrijden zorgt voor een nieuwe blik op je bestaande
materiaal. In Nederland waren al een nieuw staanden lopend want op de IF gezet. In Denenmarken is
nog verder geklust, waaronder nieuwe blokken op de
hekstagspanner. Op dinsdag is de IF van de trailer te
water gelaten en opgetuigd. Voor die klus ben je in het
begin een dagdeel kwijt. De handigheid neemt echter
toe wanneer je dit in korte tijd vaker doet. In totaal is
de IF twee keer af- en opgetuigd. Op woensdag is een
trainingsrondje gevaren en ’s avonds hebben we ons
laten zien bij de ‘tuning race’. Met een stevige wind en
als enige met een High Aspect fok was onze late start
over stuurboord eerst teleurstellend, maar later bleek
deze koers bij de bovenboei zeer gunstig uit te pakken.
Als tweede schip rondden we de boei. Later, na twee
rondes, bij de finish zagen we ons zelf terug op de vierde plaats van twaalf deelnemende schepen.

De wedstrijden
Al langere tijd worden in Scandinavië op hoog niveau
in de Marieholm IF wedstrijden gezeild. Waar vroeger
velden van ruim 50 schepen gewoon waren, zagen wij
nu 17 schepen aan de start. En ter relativering, volgens
de Denen ligt het niveau in Zweden het hoogst,
gevolgd door de Noren en daarna de Denen. Naast
onze deelname waren er twee teams uit Duitsland en
een team uit Zweden.
De baai van Mosede is volgens de Denen hun moeilijkste wedstrijdwater. Het golfpatroon is enorm lastig,
zeker de eerste wedstrijddag met een toenemende
windkracht 6 à 7 Bft. Bij alle wedstrijden waren we bij
de start meestal goed weg, maar al snel bleek dat we
daarna minder hoog en minder snel liepen dan de

meeste andere deelnemers. Wat we ook deden, later ook
gesteund door de adviezen van de Denen, aan de trim,
de tactiek of de handeling, het leidde niet tot een sterk
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verbeterd resultaat. Soms lukte het om een periode van
de wedstrijd in de middengroep te varen.
Uiteindelijk komen we niet los van de achterste groep en
eindigen we overall op de 13e plaats.
Tijdens de ALV in januari 2015 zullen we in een presentatie verder ingaan op de specifieke leerpunten tijdens
de wedstrijden. Bijvoorbeeld de ervaring van de Denen
om de val- en schootspanning in een koers bijna recht
tegen de golven in vrij los te voeren, om zo toch druk te
houden in het zeil.

Veel geleerd
Op één na, zijn alle vooraf gestelde doelen gehaald.
We hebben woord en daad bij elkaar gevoegd en een
unieke wedstrijdzeilervaring opgedaan. Ruim een week
met elkaar intensief aan de slag zijn met de IF is niet
alleen erg leuk, maar daarmee leer je het schip nog beter
kennen. Om dat ene doel (een top 5 klassering) te halen
zit er niks anders op dan nog eens een trip naar Denenmarken te plannen.
Hanz Zwart
Mission IF Possible

Het vervolg
Verleden jaar stelden twee nieuwe leden zich voor, die beiden het
opknappen van hun pas verworven IF enthousiast aanpakten: Marco
Langedoen en Corstiaan Kleiwegt. We waren natuurlijk benieuwd
naar hun vorderingen en hoe hun boot eruit is komen zien.
Marco Langedoen
Marco kocht een IF die al twee jaar in een loods stond.
Hij haalde boot helemaal kaal en schilderde de romp
donkerblauw. Verleden jaar discussieerde hij nog met
vriendin Ellen Schut over de naam.
“Onze boot is inmiddels door ons ‘Out of the Blue’
gedoopt. We hebben al de nodige zeemijlen gemaakt
en enkele tripjes vanuit Hellevoetsluis naar Zeeland
gedaan. Het zomerevenement in Enkhuizen bleek in de
tijd niet haalbaar.
We kochten de boot omdat we gehoord hadden van de
goede zeileigenschappen en de zeewaardigheid van het

jacht. Nou, dat heeft hij voor ons zeker waar gemaakt.
Meer dan 26 knopen wind heb ik helaas met het ‘Out of
the Blue’ deze zomer nog niet mogen beleven maar dat
had meer te maken met mijn andere hobby’s: kite- en
windsurfen.
De boot is inmiddels voorzien van een redelijke zeilgarderobe. De zeilen werden voor het eerst gehesen en bleken alle
nog in redelijke tot goede staat. Ik heb van Corstiaan een
high aspect fok overgenomen en een spinnaker is al aangeschaft.
Na de te waterlating is de mast geplaatst en zijn de
stagen gemonteerd. Alle vallen zijn van Dynema en
ook de schoten werden vernieuwd. De blokken zijn van
Harken. Alles loopt gesmeerd en zoals gewenst zijn de
zeilen makkelijk te hijsen vanuit de kuip.
De planning voor het opknappen heb ik redelijk gehaald.
De komende tijd ga ik verder aan de slag met de afwerking en kleine wijzigingen van de indeling binnen. Daarbij willen we nog nieuwe kussens aanschaffen. Al met al
ben ik zeer tevreden over de boot en mijn vorderingen.”
Marco Langedoen,
IF Out of the Blue
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Oude liefde roest niet, deel 2
Corstiaan Kleiwegt kocht zijn boot in Naarden en
zeilde er verleden jaar mee op het Haringvliet. Afgelopen winter volgde een grootscheepse refit.
‘De glans komt terug bij de Ack-Va-Vit’
De restauratie van mijn IF-je vordert gestaag. November
2013 kwam hij op de kant, osmose vrij. Het echte werk
kon nu beginnen. Ik heb er zin in. Het houtwerk heb ik
uit het bootje gehaald. Dat ging redelijk gemakkelijk. Wel
waren er af en toe wat schroeven afgebroken waarmee de
bankondersteuning aan de stringer vastzat. De afgebroken stiftjes heb ik er uitgekregen door er kleine gaatjes
omheen te boren. Na het uitpeuteren van schroefresten
heb ik de gaatjes gevuld met glasvezelplamuur. Thuis
heb ik al het houtwerk geschuurd en daarna in de teakolie (ARC) gezet. Dat ziet er echt heel mooi uit, een soort
zijdeglans.
Ik heb de betimmering rond de motor compleet vervangen omdat die er erg beroerd inzat en vreselijk stonk
naar diesel, het hout was er volledig mee doordrenkt.
Toen ik daardoor heel goed bij de motor kon komen,
bleek dat de dieselleiding van de tank naar de motor
poreus was geworden en lekte en dat dit eigenlijk de
echte oorzaak van de stank was; dus de dieselleiding
eruit en een nieuwe erin. Toen motor geheel nagekeken
door vakman, alle filters vervangen en een nieuwe impeller. Bouten van de motorsteunen vastgezet met borgmoeren (je kon ze met je vingers aandraaien!) De thermostaat eruit gehaald voor het vullen met antivries. Bij
het testen (heet water) van de thermostaat bleek deze
kapot te zijn, dus ook vervangen. Omdat ik er goed bij
kon heb ik tegelijkertijd de bilge aangepakt. De dieseltank heb ik schoongemaakt; daar kwam ruim een liter
drab uit, was dus echt nodig. De slangen voor de zelflozende kuip bleken in topconditie, dus die heb ik zo gelaten alleen een extra slangklem erbij geplaatst (eis van de
verzekering). De kranen zaten echter vast en daar heeft
een kurk en een beetje zonnebloemolie (kennisbank)
wonderen verricht. Met een paar dagen draaiden de
afsluiters weer probleemloos in en uit.

De rest van de bekleding eruit getrokken inclusief die
van de vloer. Ook de plafonds eruit. En dan komt de
ergste klus: al die smerige kleverige groene lijm ervan
afhalen. Op de gladde delen gaat dat wel redelijk met
wasbenzine maar op de roovings is het een ramp (zie
kennisbank). Het heeft mij mijn schouders gekost, fysio,
2 prikken met hele lange naalden, echt shit en ik ben
nu, november 2014, nog niet helemaal klaar. Ik had het
binnen wel zover klaargemaakt dat erin gezeten en geslapen kon worden en dat het motorruim afgetimmerd was.
Het meeste werk heb ik afgelopen winter gehad aan de
buitenkant: romp, roer en dek. Ik heb eerst het onderwaterschip aangepakt. Helemaal kaal gehaald. Vervolgens
helemaal schoon en glad geschuurd, 5 lagen Primacol
erop en daarna antifouling. Geen osmose tegengekomen, behalve op het roer daar waar de blokjes onder de
roerpennen zitten. Het roer eraf gehaald en de osmose plekken behandeld door open te boren (door en
door) en een winterlang te laten drogen. In het voorjaar
de gaten gevuld met glasvezelplamuur en afgewerkt
met Primacol en antifouling. Nieuwe rubbertjes op de
roerpennen en nu een jaar later geen osmose en nog
steeds geen speling (blokjes er alleen ingelijmd en niet
geschroefd om inwateren te voorkomen).
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Hierna de romp boven de waterlijn aangepakt. Die heb
ik met Commandant 3 (blauw voor elektrische machines) behandeld met een redelijk zware haakse tol met
schapenvacht. Gelcoat werd weer als nieuw. Daarna
in de was en alle ‘foute’ plekjes in de gelcoat, krasjes,
putjes etc. behandeld met nieuwe op kleur gemaakte
gelcoat (bij een werf op kleur laten mengen, geeft prima
resultaat).
Alvorens aan het dek te beginnen heb ik de romp/dek
verbinding onderhanden genomen (zie kennisbank).
Shitwerk maar hierin tijd investeren loont. Ik heb Polymax gebruikt, geeft goed resultaat. Ook heb ik alle
dekbeslag verwijderd, rails voor de leiogen, kikkers,
scepterpotten, preekstoel, zwemtrap en de handrailing
op het kajuitdak. Vervolgens heb ik het dek, ook het antislipdeel, op dezelfde manier behandeld als de romp:
Commandant 3 . Ook daar heel veel gelcoatreparaties
verricht, wat een zeer intensief werk is. Het spul droogt
heel snel: de verwerkingstijd is tussen de 15 en 20 minuten.
Ook heb ik de garage voor het schuifluik eraf gehaald en
mee naar huis genomen. Daar heb ik alle clamcleats eraf
gehaald, gaten gevuld met gelcoat en afgewerkt. Daarna
heb ik de waterkerende richel waar ook de sprayhood
op vast zit van binnen gevuld met polyester op de plekken waar ik gaten ging boren voor de lijnen naar de kuip,
acht in totaal. Dit leek mij een goed systeem om te voorkomen dat er water tussen het schuifluik en de garage
zou komen. Overigens ook het boren ging hierdoor heel
gemakkelijk. Vervolgens de garage weer gemonteerd
evenals al het andere beslag en alles goed afgekit. Om
de boel vanuit de kuip te kunnen bedienen heb ik twee
Andersen lieren met dubbele spinlocks gemonteerd op
het garagedak en aan weerszijden van het kompas twee
curryklemmen achter de vier gaten (zie foto). Alle rvs
zoals scepters en preekstoel werden gepolijst.
Mast: alles eraf gehaald en gecontroleerd, nieuwe dyneema vallen erin, een driekleuren led-toplicht, nieuwe marifoonantenne en nog een kleine windex geplaatst. Daarna
de hele mast in de parafine olie gezet (perfect spul,trekt
in het verweerde aluminium en geeft niet af, kwam ik
achter via google).
Giek voor- en eindstuk eraf gehaald en onderlijkstrekker
gemonteerd (1:4), werkt super. Een opbergsysteem voor
de spi-boom laten maken aan de giek. Omdat de gleuf
in de giek gebruikt word voor de spi-boom ophanging
heb ik het grootzeil van een losse broek laten voorzien.
Het geheel werkt perfect. Kortom anno november 2014
ontstaat het volgende beeld: Onze IF zeilt heerlijk met
een goede uitrusting. Binnen moet er echter de komende tijd nog behoorlijk wat gebeuren zoals: restanten lijm
verwijderen, een lek raam repareren, twee nieuwe hoofdwantputtingen plaatsen, elektra organiseren en aanleggen, aansluiten apparatuur, nieuwe plafonds, rompbe-
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kleding erin plakken en het geoliede houtwerk inclusief
kastjes (met nieuwe pianoscharnieren) plaatsen. Ook
worden de vlonders en het motorluik buiten vernieuwd.
April 2014 moet de Ack-Va-Vit klaar zijn. Wie weet komen
we elkaar ergens tegen in 2015. Ik hoop het.
Corstiaan Kleijwegt
IF-e Ack-Va-Vit

Zomerevenement Enkhuizen 11-13 juli

Zes-én-twintig Marieholms waren aanwezig op het
Zomerevenement in Enkhuizen. We werden gezegend met schitterend weer, alleen liet de wind het
afweten. Het belette fotograaf Klaas Wiersma niet
om prachtige foto’s te maken van onze boten op
het olieachtige water.
Het viel op, al die Marieholms aan de kade van de
Compagniehaven. Vrijdag en zaterdag werden er korte
baanwedstijden gehouden. Tijdens het palaver werden
het principe van de ‘gate’ uitgelegd en er werd afgesproken om over één boeg te starten. Op het water was het
zoeken naar de wedstrijdbaan want de wedstrijdleiding
moest de boeien steeds verleggen omdat de wind maar
bleef draaien. De tweede ronde werd ingekort omdat de
wind wegviel. ‘s Zaterdags was het echt dobberen en
maakte niet iedereen de wedstrijd af. Wouter Versluis
finishte twee keer in dezelfde wedstrijd: één keer als
zwemmer en één keer als bemanningslid. De zwemmer
won van de boot.
Zondagochtend werd een spinnakerclinic gehouden. Aan
het eind van de ochtend stond een langebaanwedstrijd
gepland, maar deze werd vervangen door twee kortebaanwedstrijden omdat de wedstrijdleiding niet wist of
de wind aan zou blijven. Er was gelukkig wind, en de
vloot voer uit met de Mission IF Possible op kop. Hanz
Zwart bleef maar doorvaren. Via de marifoon klonk de
vraag: “Ligt de startlijn misschien bij de Friese kust?”
Romke Woudstra melde daarop dat de rubberboot
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achter ons lag. Als een zwerm vogels keerde de vloot en
voer in tegenovergestelde richting, richting startschip.
Vanwege het aantal deelnemers kon gestart worden in
twee klassen: de IF’s en de M26’s. Omdat er meer wind
was, waren de wedstrijden spannender dan zaterdag.
Aan de kop werd flink gestreden en de beslissing viel pas
in de laatste meters. De starts waren kort na elkaar wat
bij sommigen verwarring gaf.
De prijsuitreiking was vervroegd om ieder gelegenheid
te geven om op tijd in de thuishaven te zijn. Helaas had
niet iedereen dit begrepen. Er waren prijzen voor de drie
snelste IF’s en drie voor de snelste M26’s. Naast de
over-all prijs voor Hans Verdel en zijn bemanning waren
er troostprijzen, zodat dat er voor ieder wel een prijs
was.

“We lagen mooi bij elkaar in de Compagnieshaven, vooraan bij de Mastenbar en winkeltjes. Perfect geregeld. De
wedstrijd vrijdag hebben we geheel voorbij laten gaan. .
geen wind en de startlijn was voor ons onvindbaar. Niet
alleen voor ons, de geplande start van 12.00 uur werd
uiteindelijk 13.00 uur omdat meer deelnemers de startlijn
rechts van de vaargeul zochten. Wij waren wel mee uitgevaren, maar besloten voor de start al rechtsomkeert te
maken richting lunch op het terras.
Vrijdagavond mochten we gezamenlijk genieten van het
georganiseerde Marieholm-diner, met recht een Captain’s
Dinner: kapucijners. En het restaurant had overduidelijk
niet op 53 hongerige eters gerekend: halverwege waren de
bakken al schoon leeg.
Zaterdag leek er wind te staan, en er werd geopteerd voor
een vroege start. Helaas bleek het uitleggen van de startlijn weer wat voeten in de aarde te hebben. Uiteindelijk
was het weer ruim na twaalf uur .. en was de wind inmiddels echt helemaal weg. De dobberpartij werd al na één
ronde gestaakt. Wij trokken bij de bovenboei al de conclusie dat verder gaan weinig zin had (wij vinden dobberen
gewoon niét leuk) en hadden de motor al gestart, op weg
naar een koud witbiertje en lunch in de Mastenbar.
Voor zondag stond een langerbaanwedstrijd gepland,
wat wij leuker vinden dan het ploeteren over een korte
wedstrijdbaan waar de spinnakerboten met drie man aan
boord je bij voorbaat kansloos laten. Deze lange baanwedstrijd werd echter vervangen door twee rondjes korte
wedstrijden. Voor ons reden om de boot alvast terug
te gaan brengen: de wind stond pal op kop, dus 15 mijl
worden er dan ruim 25. We hebben nog heerlijk gezeild die
dag, kwam de high-aspect toch nog van pas.”
Ruud Wolf, IF Proud Mary

Impressie vrijdag, foto’s Michiel Veldkamp
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Impressie Compagniehaven, zaterdag, foto’s Michiel Veldkamp
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Wedstrijden zaterdag, foto’s Klaas Wiersma
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Spinnakerclinic
Spinnakeren is een vaardigheid die je leert door het
vaak te doen. Daar waar het de eerste keer spannend is, blijkt dat als je het vaker doet het niet zo
ingewikkeld hoeft te zijn. Je boot gaat er zoveel
sneller door.
Ik heb het zelf geleerd door zomeravondwedstrijden met
spinnaker te gaan varen. Daarnaast heb ik de North Sails
spinnakerguide gelezen waarin goed staat hoe je kunt
gijpen met spinnaker. Zorg de eerste keer voor drie man
aan boord en begin met een rustig windje.
Tijdens het zomerevenement hebben we een spinnakerclinic gegeven waarvan je de foto's hiernaast ziet.
Belangrijk is de voorbereiding:
- leg de schoten van de spinnaker buitenom verstaging
en alle lijnen.
- zorg voor een goede zak in de kajuitopening of op
de punt.(de zak die je ziet is een puinzak (Tools and
More, Leiden , 7.50 euro) en is ideaal, hij past in het
schuifluik en je kan de spinnaker er fijn in kwijt.)
- spreek goed af wie wat doet: wie hijst?, wie zet de
boom? en wie haalt de schoten aan?

Als je voor de wind vaart hijs je de spinnaker achter je
grootzeil, dan is hij beschut en komt hij aan de goede
kant. Je kan de genua in eerste instantie laten staan,
daarmee voorkom je dat de spi zich om de voorstag
wikkelt. Zet voor het hijsen de spiboom aan de loefschoot (aan de tegenovergestelde kant van de giek) en
hijs hem circa 90 graden vanaf het oog of iets hoger.
Wanneer jij de spinnaker dan omhoog hijst kan een
ander vast de loefschoot doorhalen. Daardoor komt
de spinnaker in de wind en loopt vol. Vergeet niet de
lijschoot ook vast te houden. Zodra de spi staat kun je
variëren met de boom verder naar buiten bij recht voor
de wind of meer naar de voorstag bij meer halve wind.
Bij het weghalen is de basis manier weer onder het
grootzeil door naar de zak in de kajuitopening. Je pakt
de lij schoot en haalt die naar je toe. Vervolgens vraag je
om de loefschoot los te gooien. Zodra deze los is kun je
de spinnakerval laten zakken en de spi snel naar binnen
halen.
Op Youtube vind je enkele goede instructievideo’s, kijk
onder ’spinnaker sailing instruction’
Michel Zandbergen

Wedstrijden zaterdag, foto’s Klaas Wiersma
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Spinakerclinic zondagochtend en alle prijswinnaars, foto’s Michiel Veldkamp
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Zal ik wel of toch maar niet?
Een column over deelname aan het Zomerevenement
Die vraag bleef door mijn hoofd spelen, waarbij continu de pro’s
en con’s werden afgewogen.
Pro’s: dicht bij huis (ik woon in Bovenkarspel), gezellig, leerzaam. Con’s: boot nog niet af, geen spinnaker, geen wedstrijdervaring, bemanning (zoon Anthonie) geen zeilervaring. Daar
kwam bij dat op het werk het woord fusie de laatste tijd te vaak
werd genoemd, waardoor de con’s het uiteindelijk wonnen.
Totdat ik op het forum een uitnodiging zag van Michiel Veldkamp om vrijdag mee te varen op zijn IFO. Mijn taak zou zijn
een lijntje van de spinnaker ergens op vast te zetten, of zo iets.
Maakte mij niet uit, dit was een mooie kans om een wedstrijd
mee te maken en te leren hoe je een spinnaker moet zetten.
We hadden om 10.30 in de compagniehaven afgesproken, want
Michiel wilde vroeg het water op om nog wat in te zeilen.
Het derde bemanningslid was Wouter Versluis, niet zo’n beginner als ik maar een doorgewinterde zeiler, die ik vaak niet kon
volgen omdat ik zijn taal (nog) niet sprak. Hij had dat gelukkig
snel door want ik kreeg al snel instructies in Jip-en-Janneketaal,
zo van: “dat blauwe lijntje, rechts van je, aantrekken en weer
loslaten, goed zo”. Tegen Michiel sprak hij als Jack Aubrey uit de
boeken van Patrick O’Brian (als je die nog niet kent: lezen, absolute aanrader!). Dit zou Wouter gezegd kunnen hebben:
“Right lads, now, I know there’s not a faint heart among you,
and I know you’re as anxious as I am to get into close action.
But we must bring them right up beside us before we spring this
trap. That will test our nerve, and discipline will count just as
much as courage. The Acheron is a tough nut to crack... more
than twice our guns, more than twice our numbers, and they
will sell their lives dearly. Topmen, your handling of the sheets to
be lubberly and un-navy like. Until the signal calls, you’re to spill
the wind from our sails, this will bring us almost to a complete stop. Gun crews, you must run out and tie down in double
quick time. With the rear wheels removed, you’ve gained elevation and without recoil, there’ll be no chance for re-load, so gun
captains, that gives you one shot from the lardboard battery...
one shot only. You’ll fire for her mainmast. Much will depend on
your accuracy... however... even crippled, she will still be dangerous, like a wounded beast. Captain Howard and the marines
will sweep their weather deck with swivel gun and musket fire
from the tops. They’ll try and even the odds for us before we
board. They mean to take us as a prize.”
Helaas stond er bij aanvang van de wedstrijd weinig wind,
waardoor de start werd uitgesteld. “Zet de marifoon maar aan
op kanaal 72”. “Hoe doe ik dat?”. “Met die pijltjes naar boven of
naar beneden scrollen”.
We bleven wachten op het startsignaal en hadden het ondertussen over gebroken masten, barberholes (wazdat?), plotters, een
superdeluxe apparaat van Raymarine met een digitaal kompas,
gps en nog veel meer, totdat Michiel in de gaten kreeg dat het
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veld een geordende indruk maakte. “He, zijn we al gestart,
vreemd dat ze dat niet hebben gemeld via de marifoon”.
Later bleek dat de marifoon door het bootsmaatje verkeerd
was gekalibreerd… We zetten de inhaalrace in en dat bleek
niet onverdienstelijk want we behaalde uiteindelijk de 8e
plaats. Jack was tevreden over het spinnakerwerk, we bleken
als team een geoliede machine!
Het was al bijna 16.00 uur toen we over de marifoon hoorden dat er nog een tweede, ingekorte race gevaren zou
worden. Nu lieten we ons niet bedotten. Jack gaf instructies hoe we de startlijn moesten naderen. Feilloos, bleek
achteraf, want we gingen als tweede van start. We werden
daarbij nog zwaar gehinderd door de Yansã, die de startboei
aan stuurboordzijde reglementair niet meer kon halen maar
zich op slinkse wijze tussen ons en de boei wurmde. Jack
was razend en gaf instructies om het geschut aan stuurboordzijde op scherp te zetten, “to fire for her mast”. We
werden spoedig ingehaald door de echte cracks op de Yansã,
Mission IF possible, Sister Ray en Himla, en lagen al snel op
achterstand. Helaas viel de wind helemaal weg zodat er van
het schitterende spinnaker-samenspel weinig meer terecht
kwam.
Ondertussen zag Jack dat in het oosten een onweersfront
naderen. “Het bouwt zich op, straks gaat het knallen”
en later “het lijkt mee te vallen, het is al weer uit elkaar
gewaaid”. Sommige boten gaven er de brui aan en gingen
op de motor naar de haven. Wij bleven echter volharden
en toen de wind weer licht aantrok konden we als 9e finishen. Al met al een geslaagde dag, ik had voor het eerst een
wedstrijd gevaren, geleerd hoe je met een spinnaker moet
omgaan en dat je beter geen ringetjes maar splitpennen
kunt gebruiken (van Ferdinand, bij het after-sail biertje).
Michiel, bedankt voor je gastvrijheid en Jack, bedankt dat ik
je in actie heb mogen meemaken!
Lauran Schaap

Boot en wedstrijd

Harlingen Terschelling Race 2014
DNF
Daags voor de 68e Harlingen Terschelling Race (26 en 27 mei), breng
ik met Michiel de Johanna aan. In de Harlinger verenigingshaven is met de komst van Anthony later die avond de bemanning op
wedstrijdsterkte. De nummers worden aan de zijkant geplakt en het
want wordt nog een slag vaster gezet. Na een laatste controleronde
zijn boot en bemanning er klaar voor.

Op tijd drijven we de volgende ochtend in het Kimstergat. Het gaat er rustig aan toe en we spoelen richting
startlijn We hebben de verkeerde kant van de lijn gekozen en de wind valt volledig weg bij het startschot. We
gijpen het vaarwater van de Pollendam in en we proberen wat goed te maken met de gennaker, met wisselend succes, we worden steeds afgedekt. Uiteindelijk
neemt de wind toe en maken we meters goed in de Vliestroom. In de Westmeep moeten we opkruisen tegen
de ebstroom in, de wind staat nu flink door en een

aantal kleinere schepen steekt een rif. Johanna is in haar
element met de toegenomen waterlijnlengte als gevolg
van flink wat helling. We kruisen elke slag voor een paar
jachten langs waarvan we de slag ervoor nog naar hun
achterwerk keken.. Finishen in de Noord Meep, na een
matige start, een prima 7e plek.
De volgende dag starten we een stuk beter en spuiten
na een gijp onder gennaker de West Meep uit. Bij de
kardinaal Vl8-Wm 1 is de gennaker omlaag en schuiven
we tegenstrooms met een knik in de schoot én bijna het
hele veld achter ons de Vliestroom in. De wind staat nu
flink door; 5 Bft. en af en toe meer. De meeste jachten
houden we achter ons door steeds de hoge kant van het
vaarwater dicht te loeven. We passeren een Dehler 34
met de mast overboord. Inmiddels draait het vaarwater
van de Blauwe Slenk steeds verder in de wind. IF Himla
schiet met haar mooie kruisfok bovenlangs.
Johanna begint steeds meer te hellen en te driften als
gevolg van de ebstroom. De kruishoek begint dusdanig dramatisch klein te worden dat we besluiten een rif
in het grootzeil te zetten. Johanna zeilt nu rechterop en
er is meer rust aan boord als we ter hoogte van de Bs11
overstag gaan. Bemanning net in de rail, ik kijk naar mijn
grootzeil en ik zie de masttop naar lij buigen, ik zie het
topwant aan stuurboord uitwaaien en schreeuw “STAG
LOS”. Anthony roept in een flits “OVERSTAG” en in een
reflex duw ik de helmstok naar lij en gaan we door de
wind,.. de mast blijft staan. We zetten de kraanlijn om de
mast te borgen en we starten de motor. Game over.
Als we beginnen met aftuigen houdt een begeleidingsschip ons uit de wind, wat geen overbodige luxe is, alles
slingert en deinst. De zandbank komt snel dichterbij. We
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borgen de mast beter en we beginnen aan een drie uur
durende aftocht richting Harlingen; voortdurend angstige blikken werpend op een kromme mast.
Mark Hoogland eindigt met IF Himla op de 2e plaats op
de ranglijst van onze klasse. Het hoogst haalbare gezien
de concurrentie in onze klasse van een Hallberg-Rassy
met een veel grotere waterlijnlengte. Achter onze uitslag
staat dnf: did not finish. Schrale troost, we waren niet de
enige.
Alhoewel we de mast rechtop konden houden, moest hij
toch vervangen worden. De verzekering dekte de schade
en ik besloot te investeren in een nieuwe giek. Johanna
verschijnt volgend jaar herboren aan de start.

Wouter Versluis
M26 Johanna

50e Delta Lloyd 24-uursrace

Start van de
24-uurs bij Hoek
van het IJ in het
Markermeer.
foto Boris
Nieuwenhuijzen

De Delta Lloyd 24-uurs zeilrace vierde dit jaar haar 50e
jubileum. Het werd een gedenkwaardig etmaal met heftige wolkenbuien die zelfs het NOS-journaal haalden. Van
de 551 gestarte schepen haalden er 478 reglementair de
finish. In de nieuwe Federatie Polyclassics Cup streden 3
Marieholms mee om de ‘Van de Stadt’-wisseltrofee. Ton
Roelofsen behaalde de 3e plaats en Michiel Veldkamp
bereikte niet op tijd de finish.

0,5 mijl te kort
Aan de voorbereiding heeft het niet gelegen en aan het
aantal voorzeilen ook niet; we hadden maar liefst een
fok, kruisfok, genua, twee gennakers en een spinnaker
bij ons. We maakten een flitsende start bij Hoek van ‘t
IJ en waren nog redelijk op schema toen we om 8.15 uur
de sluis van Enkhuizen passeerden. De wind was weggevallen en het werd erg warm. Het weer werd onstabiel
en we hadden toen de westwal op moeten zoeken maar
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we geloofden nog in herstel van de wind. Om 11 uur
lagen we in windstilte voor de Friese kust. Bij de LC1
kregen de veel besproken ‘shelf-cloud’ over ons heen.
Een imposant donkere wolkenband, koude wind (36 kn.)
en hagelbuien (in Zilt 101 wordt het fenomeen uitvoerig beschreven). Het was ongekend heftig, zo iets had
ik nog nooit meegemaakt, goed dat Hans en Wouter de
zeilen hadden opgeborgen. Door de bui was de concentratie weg en zijn we volgens oorspronkelijk plan richting
Afsluitdijk gevaren, waar we weer te maken kregen met
windstilte en buien. Op weg naar Medemblik moest zelfs
de fok erop en kruisten we naar de WV19. Op 0,5 mijl
voor de finish was de wind en ook de tijd op. Aan 25,5
uur hadden we nog niet genoeg.
Michiel Veldkamp
IF IFO 1383

Hans Kruysse aan het roer, de avond valt, nog 22 uur te gaan . .

De ‘shelf-cloud’ boven het IJsselmeer

Tweede hoosbui in aantocht boven de Afsluitdijk

MarieTeam najaar 2014 27

De 24 uur van Ton Roelofsen
Mijn naam is Ton Roelofsen en ik ben inmiddels 5 jaar
lid van de Marieholmvereniging.
Dit jaar had ik behoefte om deel te nemen aan de Delta
Lloyd 24-uurs zeilrace in Medemblik. Een grensverleggend spektakel waarbij ook ’s nachts gevaren moet
worden. Mijn wedstrijdrivaal op de woensdagavond bij
de zeilclub De Kreupel in Andijk, waarbij ik aangesloten
ben, wilde deze uitdaging samen met mij aangaan.
Vooraf werden de nodige voorbereidingen getroffen om
zo goed mogelijk van start te gaan. Gezien de weersvooruitzichten besloten wij om in Medemblik van start
te gaan. Ik had vooraf de diverse boeien in de plotter
vastgelegd en met de voorspelling wind WWN besloten wij om onze rakken tussen het Kreupeleiland en de
Afsluitdijk te gaan zeilen.
We hebben deze 24-uur allerlei soorten weer gehad, van
windstil tot windstoten, zon en regen, van hoosbuien
tot regenbogen. En dan maar zoeken hoe je de meeste mijlen kunt zeilen. Precies 24 uur nadat we waren
gestart in Medemblik finishten we. Het heeft ons een
derde plaats opgeleverd in de Federatie Polyclassics Cup
met 91.02 mijl bezeilde mijlen in exact 24 uur.
Het was een fantastische ervaring en ik ben blij dat ik die
heb mogen meemaken!
Ton Roelofsen
M26 Harmelen

Prijsuitreiking in
Medemblik. Ton
Roelofsen (met
zonnebril) op het
podium en kreeg
de derde prijs in
de FPCup. De
eerste prijs, de Van
deStadt-wisseltrofee, ging naar de
eigenaar van een
Contest 33.
(foto Oldsaltwatersport).
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Boot en verhaal

‘There and back again’
Op 17 juli, 15.00 UTC varen we tussen de pieren van IJmuiden
door de zee op. Een blauwe zee ligt voor ons. Eindelijk. Een
grote rust komt over me. De spanning van weken voorbereiding vallen van me af, vooral de laatste week was inspannend.
Gaan we wel, gaan we niet?

S-Holm
52”, 26’.852N
001”,47’.154O

De wens om eens naar Engeland te varen leefde al
langer maar werd verleden jaar manifest. De voorbereidingen begonnen in het najaar; de boot moest voorzien worden van de benodigde navigatie-instrumenten,
boeken werden gelezen, kaarten aangeschaft, oude
MarieTeams opgezocht, lezingen bezocht (waarvan één
notabene op de Holterberg), veiligheid-checklists doorlopen, aanvullende spullen gekocht en een reddingsvlot
gehuurd. De meest recente informatie over de situatie
van de riviermondingen werd uitgeprint. De East Coast
River Pilot, een onmisbare gids voor de oostkust van
Engeland, kreeg ik voor m’n verjaardag van m’n vriendin
Shanti.
We twijfelden eerst nog, waren we wel genoeg op elkaar
ingespeeld? Maar na het Marieholmweekend lag er een
stabiel hogedrukgebied boven Noorwegen. Met Anthony
de Bondt overlegde ik de weersverwachting. Hij toverde
wat weerberichten op z’n smartphone en samen concludeerden we dat het er goed uit ziet voor de volgende
week. Ook Shanti laat zich door de weersverwachting
overtuigen. Toen de keuze was gemaakt, kon noch een
gebroken kies, noch werk dat afgerond moest worden,
noch een bezoek aan de Spoedeisende Hulp omdat ik
met de cirkelzaag in m’n vingers had gezaagd, ons weerhouden. In de Marina van IJmuiden bekeken we het laatste weerbericht en we gingen.

De wind was NO 3 Bft, de zee kalm, dus met ruime wind
richting Lowestoft. Shanti hield nauwgezet onze vorderingen bij in het logboek. Al snel leer ik geankerde schepen onderscheiden van varende. Zoek de ankerketting,
rook uit de schoorsteen wil niet altijd zeggen dat het
schip vaart. Het werd langzaam donker. We hadden afgesproken om wachten te lopen van twee uur. Na het kruisen van de eerste shipping lane nam Shanti de eerste
wacht. Ik lag ongeveer een uur te rusten toen Shanti me
riep. Alarm, een groot schip was onverwacht snel nabij
gekomen. Ze kon niet meer opmaken of we op aanvaringskoers lagen. Duf van de slaap, probeerde ik beeld
van de situatie te krijgen. Zij zag ‘wit, wit, rood’ en snel
dichterbij komend. “Roep ze op” riep ze maar ik zag nu
ook een groen boordlicht… we waren dus al bijna voorlangs de boeg van dat enorme schip en moesten vooral
niets anders doen dan snel doorvaren. Spoedig zagen
we enkel nog het groene licht op het donkere silhouet
achter ons, pff.
Bij daglicht liet de Engelse kust nog lang op zich wachten. We maakten al grappen dat Engeland helemaal
niet bestond en dat de Queen slechts een goedbetaalde actrice was. De wind was ondertussen oost wat het
zeilen niet comfortabeler maakte, we ‘kruisten’ voor de
wind. M’n maaginhoud verdween in zee, platliggen op
bed hielp. Eindelijk rees Lowestoft op uit de nevelen.
Twee uur later gaf de plotter het signaal dat de aanloopton dichtbij was maar we zagen op de aangeven positie
geen ton. Waar lag de S-Holm? In de verte zagen we een
rode ton en besloten erheen te varen om ons te oriënteren: de E-Newcombe. We zaten te noordelijk, waar was
die verdomde S-Holm, al snel verbasterd tot ‘Ass-holm’?
We begrepen niet hoe het mogelijk was, we hadden toch
de coördinaten nauwkeurig overgenomen uit de gids
en dubbel gecheckt? Zat er een fout in de elektronische
kaart of in de GPS? Later zou ik beseffen dat de gids van
2011 was en dat drie jaar later de boeien meer dan een
mijl verplaatst waren.
Volgens diezelfde East Coast River Pilot kun je met rustig
weer rechtstreeks van de E-Newcombe over de bank
naar de haveningang varen. We hebben het geprobeerd
maar dichterbij gekomen, zagen we heftige brekers voor
ons zodat we voor de veilige route langs de ‘Ass-holm’
kozen. Na 24 uur varen (18.07; 14.30 UTC) lagen we voor
het karakteristieke clubgebouw van de RN&SYC. Ik kon
het niet laten om mijn boot op dezelfde mooie plek te
leggen waar Anthony 5 jaar geleden lag.
De dag erop verkenden we Lowestoft en genoten van
de typisch Engelse sfeer. Op de steiger ontmoetten we
andere ‘overzeilers’, met ieder z’n eigen verhaal. De
belevenissen van Jerome Guillot vindt u elders in de
Marieteam. We wilden een paar modderige getijderivie-
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ren opvaren en zeilden de volgende dag naar het zuiden. Vanaf nu was het
vakantie en genoten we van kleurrijke badplaatsjes, afmeren aan moorings
op snelstromende rivieren, wandelingen langs paarse kwelders, goed eten en
drinken in pubs en folksongs zingen met gastvrije mensen. En steeds was de
lucht stralend blauw.
Na 10 dagen is er verandering in het weer op komst. Shanti wordt onrustig, ze wil naar huis voor het weer omslaat. Op 26.07; 13.30 UTC varen we
weg van Harwich. De stabiele wind uit het noorden, die het mooie weer
bracht, valt weg. Op de motor varen we naar het noorden omdat volgens
het weerbericht de wind uit NO zal gaan waaien. Ook was er melding van
‘some fogpathes’. Ter hoogte van Aldebourgh trekt het dicht en zitten we in
dichte mist, nog geen 50 meter zicht. Op de instrumenten varen we op de
motor terug naar Lowestoft, van boei naar boei. Om 2 uur ’s nachts liggen
we eindelijk in de haven en duiken ons bed in. De volgende ochtend verwennen we ons met een heerlijk ontbijt op de RN&SYC. Het is ondertussen weer
helder en de wind is gunstig, noord. Ik verdoe tijd door op zoek te gaan naar
‘gasoline’, voor de zekerheid willen we onze tanks graag vol hebben voor de
oversteek. Enkele zeewaardige motorjachten hebben echter de hele voorraad van de club opgeslurpt. Ik loop naar de nabije outlet supermarkt maar
de pompen accepteren noch m’n pinpas noch m’n creditcard. Vervelend,
onverrichter zake keer ik terug. Shanti heeft de boot klaar gemaakt en na een
laatste groet aan de S-Holm -inmiddels een goede vriend- varen we (27.07;
14.00 UTC) een rustige, groenblauwe zee op.
’s Nachts is het zicht helder en de scheepvaart laat z’n koers makkelijk
raden. Het weerbericht voorspelt een toename van de wind (5 Bft.) en ‘thunderly rains’ aan de westkust. We verwisselen alvast de genua voor de fok.
Bij daglicht is de lucht bewolkt en de zee grijs, bliksemflitsen trekken in de
verte voorbij aan de donkere horizon. De wind trekt aan (30 -35 knp.) en we
reven het grootzeil. Dan begint het te regenen. De regen slaat de golven plat
en zo gaat het uren door. Later horen we dat die ochtend de Coentunnel
blank stond en het vliegverkeer op Schiphol stilgelegd werd. Ik zet de stuurautomaat op de helmstok en schuil onder de buiskap. De wind is ongunstig naar het oosten geruimd en ook de stroming werkt in ons nadeel. We
komen maar langzaam verder. We verspelen een slag omdat de grootschoot
losschiet van de overloop. We zetten daarna de motor bij en langzaam maar
zeker naderen we nu de kust. Het weer klaart op maar het waait nog hard
door. We hebben weinig speling bij de pieren. Als we voorbij de uiterton I JM
C zijn, roepen we IJmuiden Port Control op. Een vriendelijke dame stelt ons
gerust, er is weinig uitgaand verkeer en ze ziet ons op de radar. Het voelt
goed weer een Nederlandse stem te horen, gerustgesteld varen we verder.
Geen uitgaand verkeer maar hoe is dat met het inkomend? Een coastertanker loopt hard op ons in en lijkt tegelijk met ons binnen te lopen. Wij
moeten door de stroming de zuidelijke pier ruim vrij houden; de golven
breken op de zwarte basaltstenen en slaan in een witte nevel uiteen. Met de
motor vol gas lopen we hoog aan de wind binnen, na het landhoofd duiken
we direct stuurboord weg, de groene coaster vult de achtergrond. Een uur
later liggen we in de Marina en hangt ongeveer de hele inhoud van de boot
te drogen (28.07; 16.30 UTC). We zijn terug, moe maar voldaan, ‘there and
back again!’.

Walberswick rowing ferry

Southwold Beach

River Alde, Aldeburgh

Felixstowe, Trinity Quay

Michiel Veldkamp / Shanti Hendriks
IF-e IFO 1383
De titel ‘There and back again’ (Daarheen en weer terug) is ontleend aan J.R.R. Tolkin,
The Hobbit. Bekijk de gehele serie foto’s op You Tube ‘Veldkamp Overtocht Engeland’
River Orwell, Pinn Mill
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Zo’n eerste oversteek vergeet je nooit
Zaterdagochtend 19 juli 2014. Al vroeg check ik
vanuit mijn passantenplaats in Scheveningen
haven de meteo voor ons vertrek vandaag naar
Lowestoft.
Samengevat kwam het neer op een warme dag met een
zwakke zuidwestelijke wind 3 Bft, halverwege op zee
mogelijk wat afnemende wind en morgenochtend aan de
overkant 3 Bft, met kans op een bui in het zuiden. Voor
de volgende dag wordt later op de dag onweer verwacht
maar dat geeft niet want dan liggen we immers al in
Lowestoft. Vandaag weg dus, wel jammer van de mogelijk zwakke wind aankomende nacht. Om de vaart er
in te houden kunnen we desnoods de motor bijzetten.
Eigenlijk vind ik het wel prima om bij zo’n eerste oversteek lekker rustig weer te hebben.
Ik verheug me op de komst van Joost Groot Kormelink,
mijn goede vriend en opstapper. Aan boord zal hij gaan
genieten van de tocht en mij wakker houden zodat ik
mijn wens om eens 24 uur te sturen kan vervullen. Om
11.00 vertrekken wij uit Scheveningen Haven.
Bijzonder is dat mijn vrouw Cardy ons uitgeleide doet
met onze vriend Ton in zijn Hallberg-Rassy. Gezamenlijk sturen wij met zo’n 5 knopen richting de overkant.
Na enkele uren komt het met een over en weer roepen
tot afscheid, een geheel nieuwe emotie. Daar gaan we,
met uiteindelijk niets meer dan water tot aan de horizon.
Hoewel, een uurtje later loopt een zeilschip op ons in
en komt langszij; de Cannonball. Een fraai zeilschip met
een man of acht aan dek. Na wat vriendelijk naar elkaar
roepen verdwijnen ook zij.
Uren later verschijnen er plots schepen op het scherm
van onze AIS. Zijn we nu al bij de eerste scheepvaartroute? Het worden er steeds meer, als deze hoeveelheid
schepen op de scheepvaartroute normaal is dan verheug
ik me er niet op. Gelukkig blijkt dat wij slechts een
ankergebied voor geparkeerd liggende tankers naderen.
Inmiddels is de vaart er uit door een afgezwakte en variabele wind. Nog een paar uur en de zon gaat onder.
Ik hoop op een mooie heldere sterrenhemel. Die hoop

weersverandering in aantocht

verdwijnt als er zich van oost naar west een brede band met altocumulus
castellanus ontwikkelt. Deze onstabiele lucht op middelhoog niveau is veelal
een voorbode van onweer. Ik ben er niet gerust op. Terugkeren naar Scheveningen? Nee, we zijn al zo ver op zee en hoe groot is de kans dat wij toevallig in een lokale bui belanden? Het zal allemaal wel meevallen.
De zon gaat om 21.50 onder zonder heldere hemel. Jammer van de sterren,
maar het beleven van zo’n eerste zonsondergang in je eigen bootje is ook
zonder sterren een unieke belevenis. Een uur later licht het even in de verte,
gelukkig zonder geluid dus nog ver weg. Ach, de zee is groot, grote kans dat
het onweer op afstand blijft. Helaas weerlicht het even later steeds meer, op
meerdere punten op de horizon, soms met hoorbaar gerommel.
Ondanks de duisternis begint de lucht zilverwit en groenig te kleuren. De
bijbehorende cumulonimbus bewolking (CB) moet wel tropisch hoog opbouwen en dat betekent niet veel goeds. Ik wil beslist niet tijdens bliksem onnodig buiten zijn en berg uit voorzorg de zeilen op. Ik start de motor en zet de
stuurautomaat om snelheid en koers te houden. Lekker beschut in de kajuit,
regelmatig buiten op het AIS scherm kijken en natuurlijk met de marifoon op
kanaal 16.
Wij varen netjes in westelijke richting haaks op de scheepvaartroute. Plots
zie ik dat de stuurautomaat is losgeraakt van de helmstok, waarschijnlijk
door de deining die inmiddels is opgekomen. In zeilpak gehesen begeef ik
me naar het roer en precies op dat moment slaat een golf van opzij plots
over mij heen. Ik ben volkomen verrast, vanaf nu is alles anders: ik spuug
zout water, mijn pak is van top tot teen nat en ik voel water aan de binnenkant door mijn onderkleding lopen. De boot wordt als een dobber opzij
gezet en ik haast me mijn veiligheidslijn aan de overloop te haken. Bliksemflitsen en knallen tegelijk. Ik zou met onweer nimmer staal aanraken maar
onder deze omstandigheden is de rvs-grijpbeugel van het sterke sprayhoodframe mijn enige houvast. Ik wil de boot snel weer rechtop krijgen. Ik kom
handen te kort en kan niet altijd goed bij de helmstok. Hoe ik ook de helmstok trek, het heeft geen effect, meer gas helpt ook niet; ik blijf stuurloos.
Ik ben bang het roer te breken. Af en toe komt de boot overeind maar dan
draait hij weer door naar de andere zijde. Het verlichte AIS-scherm staat
onder de sprayhood boven de ingang waardoor ik er gelukkig goed op kan
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In de kajuit zit Joost op de daar meest comfortabele positie, in het midden
tussen de banken op de grond. Hier heb je de minste kans je te bezeren en
ziek te worden. Net als ik zit hij te wachten op wat komen gaat. Buiten ril ik
van de kou, ben doorweekt van de bakken zeewater, regen en hagel, moe en
zeeziek. Wat voelde ik me beroerd, er kwam op een gegeven moment een
gevoel van onverschilligheid over me heen, zo ken ik mezelf beslist niet.
Eerder had Jan Brunt, een ervaren zeezeiler, mij vooraf geïnformeerd over
de route en allerlei relevante zaken. Ook hoe je jezelf kan tegenkomen, nooit
gedacht dat ik dit zo snel meemaken!

kijken. Er blijken schepen in de buurt, ook dát nog.
Ondertussen schreeuwen Joost en ik elkaar toe. We
besluiten het reddingsvlot in de kajuit klaar te zetten
voor onmiddellijk gebruik. Onbestuurbaar, in het donker,
met bar slecht weer en in een scheepvaartroute met
tankers in de buurt. Een botsing is niet ondenkbaar. De
situatie is er niet naar om te laat aan je vlot te denken.
Het midden van het AIS-scherm geeft onze positie weer.
Door de draaibewegingen van onze boot draaiden ook
de schepen op het scherm om ons heen, lastig. Een
schip komt volgens het AIS-alarm gevaarlijk dichtbij en
af en toe zie ik inderdaad een glimp van lampen. Gelukkig geeft de AIS ook zijn roepnaam weer. Ik roep het
schip op. Met sterk Russisch accent wordt geantwoord:
“Frida switch to channel 06”. Op kanaal 6 geeft de kapitein van de tanker aan ons door: “keep heading and
speed”. Onder deze barre omstandigheden ziet hij waarschijnlijk vanachter zijn ruitenwissers ons notendopje
alleen digitaal. Ik meld hem dat ik niet aan zijn verzoek
kan voldoen: de boot is onbestuurbaar, de schipper stelt
me gerust door toe zeggen dat hij zijn koers zal verleggen. Ik dank hem vanuit m’n tenen.
Kort daarop komt een bericht op kanaal 16 door: “I have
my ship not under control”, met Nederlands accent,
hierop volgen herhaaldelijk, gesproken geografische
posities. Er was dus nog iemand in de scheepvaartroute overvallen door het slechte weer. Echter zonder
AIS-zender gezien zijn herhaalde opgave van zijn positie. Door de gierende wind en het gekletter van hagel en
water kan ik hem nauwelijks verstaan op mijn buitenluidspreker. Die arme kerel heeft het vast benauwder dan wij
en wat prijs ik ons ondertussen gelukkig met onze AISzender/ontvanger. De helder witte kammen op de golven
zijn beangstigend maar gelukkig alleen zichtbaar tijdens
bliksemflitsen. Nog twee keer komen tankers gevaarlijk dichtbij en wederom krijg ik na marifooncontact alle
medewerking, super!
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Ik meende te doen te hebben met een ‘squall line’ van CB’s. In de regel
blijven deze niet uren op één plaats hangen. Wanneer houdt het nu eindelijk eens op? M’n besef van tijd is weg. Ik zie Joost onder me in het bleke
schijnsel van de lamp, geen moment in paniek, niet ziek maar rustig handelend naar omstandigheden, wat een bikkel. Later blijkt dat we ongeveer een
uur en een kwartier in slecht weer hebben gezeten. Daarna wordt het veel
rustiger en kunnen wij weer ononderbroken richting Lowestoft koersen. De
motor bleef overigens tijdens alle forse schommelingen perfect lopen. Ik
ben blij dat ik de motorsteunen en de verstaging heb laten vervangen. Even
voor zonsopkomst, met Joost aan het roer, kan ik op mijn gemak overgeven.
Tegelijkertijd word ik verrast door een mooi schouwspel van golvend groen
oplichtende algen langs de boot. Het lijkt wel een soort noorderlicht in zee,
prachtig ondanks alles.
De laatste uren van de ongeveer 24 uur durende reis staat er een zwak
windje 2-3 ZW waarop wij rustig richting Lowestoft zeilen. Land in zicht!
Weer zo’n uniek moment om voor het eerst mee te maken. Een dunne lichte
landstrook wordt zichtbaar, op afstand deed het mij nogal Nederlands aan.
Wij kiezen er voor om via the South Holm kardinaal Lowestoft te naderen.
Aanvankelijk was er wat onduidelijkheid of we nu wel echt de kardinaal in
zicht hadden of niet, het blijkt de juiste.
Bij de kardinaal aangekomen koersen we vlot via de betonning van het Stanford Channel, met 5 knopen stroming mee in noordelijke richting, naar de
havenmond. Op kanaal 14 krijgen wij geen toestemming van Lowestoft
Harbour Control de haven in te varen. Wij moeten ‘holden’, even wachten op
een uitvarend scheepje. Met wat gas erop houden wij positie tegen de getijdestroming in. Na toestemming en groen-wit-groene lampen koersen wij
naar the Royal Norfolk & Suffolk Yacht Club, even rechtdoor en eerste afslag
links.

Er heerst een gemoedelijke en prettige sfeer in de haven.
Een paar vriendelijke zeilers vertellen ons dat we kunnen
aanleggen waar we willen. Helemaal fijn, eenmaal op
de vlonder verdwijnt mijn misselijkheid als sneeuw
voor de zon. Na een heerlijke douche trakteert Joost op
een lekker origineel Engels ontbijt in het karakteristieke
gebouw van de jachtclub.
Het is een verrassing om later nog een Marieholm aan
de steiger te zien. Het blijkt die van Michiel Veldkamp.
Samen met zijn vriendin Shanti Hendriks is hij de dag
ervoor aangekomen en ze blijven nog wat langer in
de Engelse kustwateren. Natuurlijk ontkom je, na een
ontmoeting met de redacteur van de MarieTeam, er niet
aan om het verhaal van je eerste oversteek op papier te
zetten.
Jerome Guillot
M26 Frida

In duo’s door de Zeeuwse delta
Op mijn thuiswater bij de Oosterschelde in Zeeland, zien we de afgelopen jaren een opvallende toename van het aantal Marieholms. En
de indruk bestaat dat ook in de rest van Zeeland, bijvoorbeeld op het
Veerse Meer en op de Grevelingen, het aantal Marieholms toeneemt.
Zou er in Zeeland sprake zijn van een Marieholm revival?
Komt het omdat de Zeeuwse Delta bij uitstek geschikt water is voor
de Marieholms? De bootjes zijn tenslotte ontworpen voor een vaargebied, de Zweedse scherenkust, dat veel weg heeft van de Zeeuwse
wateren.

De ‘Windfall’
tijdens het vertrek
uit Vlissingen

Om die vraag te beantwoorden hebben we afgelopen
september met twee Marieholms , een IF en een 26
meegedaan aan een typisch Zeeuws zeilevenement: de
Duotocht. Deze jaarlijkse tocht afficheert zich als het
zwaarste zeilevenement van Zeeland en werd afgelopen
jaar al voor de vijfendertigste keer gevaren. De Zeeuwse
Duotocht is meer een prestatietocht dan een wedstrijd,

maar er wordt ieder jaar wel een winnaar uitgeroepen.
Het principe is namelijk dat je met één zeilmaat in vier
dagen en nachten een aantal verplichte havens, vaarwegen of tonnen in de Zeeuwse Delta aandoet. Hiervoor
krijg je punten. Vier dagen lang dus met je zeilmaat
zeilen door de Delta. Van Blankenberge tot Rhoon en
van Willemsdorp tot West Repart. Op de briefing vlak
voor de start krijg je de zeilaanwijzingen met daarin
een aantal verplichte havens en vaargeulen. De route
bepaal je zelf. De snelheid van je schip is daarbij niet het
belangrijkste, meting is ook niet nodig. Wel belangrijk
is de planning. De windverwachting voor de vier dagen,
het getij -er zijn ook droogvallende havens-, de stroming
en de openingstijden van bruggen en sluizen bepalen
de volgorde waarin je de opdracht uitvoert. En buiten
de havens en kanalen mag je de motor natuurlijk niet
gebruiken.
Alle schepen worden via Track en Trace live op internet
gevolgd door de jury. Maar ook het thuisfront kan op die
manier meeleven met de tocht der Zeeuwse zeiltochten.
Tactiek, zeiltechniek, zeemanschap, doorzettingsvermogen en kennis van de Delta bepalen uiteindelijk wie de
tocht reglementair uitvaren, en de prestatieprijzen in de
wacht slepen. Die prijzen worden direct na de finish in
Vlissingen tijdens een feestelijke mosselmaaltijd uitgereikt.
De deelnemende Marieholms waren de IF ‘Circle of Life’
van Rob Bijnsdorp uit Amsterdam (ligplaats Grevelingen) en de ‘Windfall’ een Marieholm 26 van mijzelf uit
Goes.
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Na de briefing hadden we de keus om vanuit Vlissingen
of de Westerschelde op te varen of via het kanaal door
Walcheren, via het Veerse Meer zo snel mogelijk naar de
Oosterschelde en verder naar het noorden. Net als de
Circle of Life kozen wij voor de laatste optie. Ten eerste
omdat er ‘een dikke zes’ stond en het dan niet prettig
toeven is op de Westerschelde, zeker niet als je bij nacht
en ontij een geultje heen en weer moet. En ten tweede
omdat we hadden uitgerekend dat het qua tij gunstig uit
kon pakken als we zondagochtend vroeg via de betreffende geul terug naar Vlissingen zouden zeilen. Na het
kanaal raakten we op het Veerse meer de Cicle of Life
al snel kwijt. Rob besloot namelijk om de extra punten
die met het ronden van enkele eilanden in het Veerse
Meer konden worden behaald, direct binnen te halen.
Wij kozen ervoor om zo snel mogelijk door te zeilen.
We kwamen na de schutting door de Bergse Diepsluis
rond vijf uur s’ ochtends aan in Tholen. Na de betreffende boei gerond te hebben vonden we bij de sluis een
ligplaats om enkele uurtjes te pitten. Dit bleek al snel
niet zo slim te zijn, want hierdoor kwamen we net te
laat terug op de Oosterschelde om de geul ‘De Dortsman’ te kunnen bevaren. Omdat het inmiddels helemaal
laag water was kwamen we 50 centimeter water te kort.
Domper want in tegenstelling tot de ‘niet-Marieholms’
hadden we er door onze geringe diepgang tot een uur
voor laag water er langs gekund. Dan maar naar Kats
en Colijnsplaat, ook verplichte havens, en door naar de
Oosterscheldekering alwaar we de Betonhaven moesten aandoen. De stroom tegen op dit stuk hielp ons niet
echt vooruit. Inmiddels waren alle veertien deelnemers
uitgewaaierd over de hele Zeeuwse Delta. Sommigen
voeren zelfs buitenom over zee naar Stellendam om
vandaaruit alle havens van Noord naar Zuid aan te doen.
Na de Oosterschelde voeren wij via Keeten, Mastgat en
Zijpe naar Hollands Diep en Haringvliet. Voor het passeren van de Haringvliet brug riepen we voor de zekerDe ‘Cricle of Life’ haalt ons in op het Spui

Tussendoor is het (verplicht) genieten van de Zeeuwse Delta

heid de brugwachter op om de exacte hoogte te horen. We hadden dertig
centimeter over en konden er dus probleemloos onderdoor. Scheelt weer
veel wachttijd. Het was inmiddels vrijdagmiddag toen we na tien minuten in
Stellendam te hebben gelegen (zodat de Track en Trace ons daar kon registreren) voor de wind richting Spui gingen. Het Spui dienden we heen en
weer te bevaren. Het is altijd een hele puzzel om het zo uit te kienen dat je
bij dood tij aan het eind van het Spui bent (Oude Maas) zodat je weer met
tij mee terug kunt varen. Want met stroom tegen kruisen op deze kronkelige rivierarm is onbegonnen werk. Voor de wind op weg naar de Oude Maas
werden we ingelopen door de Circle of Life die ons met de spinnaker op,
voorbij snelde. Op de terug weg bevonden ze zich weer achter ons omdat ze
nog extra punten hadden opgehaald door de jachthaven van Rhoon aan te
doen. Terug op het Haringvliet , wij nu ook met spinnaker, voeren we oostwaarts op weg naar Strijensas. De Circle of Life volgde ons op afstand, maar
verdween plotsklaps in de richting van een jachthaven. Vol onbegrip vroegen wij ons af waarom ze dat in hemelsnaam deden. Al snel bleek dat zij
het weerbericht wel hadden beluisterd en wij niet. De wind viel volledig weg
en het werd een enorme drijfpartij. En dat terwijl we om tien uur ’s avonds
verplicht in een van de aangewezen jachthavens moesten liggen. Ons doel
Strijensas was inmiddels onmogelijk te halen en er waren geen aangewezen
jachthavens dichter bij. Uiteindelijk wisten we al peddelend (manuele voortstuwing past binnen de regels) Numansdorp te bereiken, maar feitelijk betekende dit diskwalificatie.
De volgende ochtend was het heiig en was er nauwelijks wind. Tegen beter
weten in gingen we op weg naar Strijensas in de hoop dat als we alsnog alle
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havens zouden aandoen, de jury een oogje dicht zou knijpen ten aanzien van
onze verkeerde overnachting. Op de terugweg van Strijensas richting Grevelingen dook ook de Circle of Life weer op. Ook zij moesten in ieder geval
nog de Grevelingen op en ook ons “ piece de resistance” de Dortsman nog
bevaren. Omdat vrijwel alle sluizen en bruggen in Zeeland centraal worden
bediend vanaf het Topshuis, zijn de openings- en draaitijden aanzienlijk
verruimd. Vandaar dat we zaterdagnacht nog de Grevelingen op konden
om de werkhaven van Bommenede aan te doen. In het pikdonker was het
ondanks de plotter, nog een hele opgave om de haveningang te vinden.
Zondagochtend was het ons ook wel duidelijk dat we niet alle opdrachten
konden afronden. Maar de Dortsman wilden we nog wel op onze palmares
bij schrijven. En ondanks de grote drukte in het Brabants vaarwater (waarvan de Dortsman een aftakking is) de zeer lichte wind en de tegenstroom
lukte het de Windfall uitstekend om al kruisend de grillige loop van deze
geul te bezeilen. Inmiddels was het wel zondagmiddag twee uur, de officiële
finishtijd van de Duotocht. En wij hadden nog twee opgaven niet gedaan: de
Krabbenkreek bij Sint Annaland en de geul op de Westerschelde.
Uiteindelijk is het dit jaar ook de Circle of Life niet gelukt om binnen de tijd
alle verplichte punten te halen. Overigens niet heel slecht want er slaagden
maar vier van de zestien schepen om binnen de tijd en met alle punten te
finishen. Op basis van het aantal wel behaalde opdrachten en de daarvoor
benodigde tijd werden Windfall en Circle of Life respectievelijk achtste en
negende.
Blijft de vraag over of de Marieholms de ideale boten zijn voor het Zeeuwse water? Op basis van de uitslag van deze wedstrijd kun je constateren

dat ze goed mee kunnen komen in een veld van schepen tussen de 24 en 35 voet. De zeewaardigheid van de
Marieholm voldoet uitstekend in de Zeeuwse wateren.
De gang door de golven van Ooster- en Westerschelde is
aangenaam. Het lage vrijboord maakt dat je dicht op het
water zit, dus dicht op het frisse, stromende zoute water.
En ook dicht bij de zeehondjes en bruinvissen die met
regelmaat hun kop boven water uitsteken. De beperkte
diepgang door de lange kiel maakt dat er bij laagwater
langer kan worden doorgezeild, zonder dat dit ten koste
gaat van de zeileigenschappen. Kruisend even kunnen
doorzetten bij stroom tegen (door de relatief zware kiel)
helpt erg in bochtige geulen en kreken. En de doorvaarthoogte maakt dat de Zeeland- en Haringvlietbrug meestal zonder brugopening kunnen worden gepasseerd.
En last but not least: veel bootliefhebbers in Zeeland
waarderen het bijzonder als ze zo’n prachtig klassiek
gelijnd scheepje tegenkomen. Natuurlijk hebben modernere en grotere schepen meer comfort en soms meer
snelheid. Maar waarom zou je, als er een alternatief is
dat zo uitermate geschikt is voor het bevaren van de
Zeeuwse wateren.
Frans Veringa
M26 Windfall

Boot en techniek

Let’s get digital, maar hoe?
De IFO had nog een analoog VDO-log en een Seafaher III dieptemeter. In 1974 het beste wat de techniek te bieden had en nog steeds
werkend, maar tegenwoordig te onnauwkeurig om de zeilen op te
trimmen en een tijdig ondiepte alarm is ook wel prettig. Voor onze
grote reis over zee moesten er betere instrumenten komen.
In eerste instantie dacht ik aan instrumenten in een
klokkenkast zoals beschreven in MarieTeam 2011. Ook
bij ons moeten de instrumenten boven de kajuitingang
en niet er naast, de schotten aan weerzijden ervan zijn
heilig: de enige plekken waar je kan zitten met steun
voor je rug op een IF. Een klokkenkast maken leek me
veel werk, wat er in de handel is leek me aan de lompe
kant. Ik probeerde een fotomontage maar het resultaat
viel me zo tegen dat ik het project afgelopen najaar liet
rusten.
In het voorjaar begon de zoektocht opnieuw, er waren
diverse instrumentensets in de aanbieding waaronder
die van B&G (als beste getest). Ik kon de gecombineerde
snelheid, diepte en watertemperatuur sensor niet plaatsen onder m’n langkieler, er ontbreekt een horizontaal
vlak onder m’n kiel om de trisensor te plaatsen.

Op de Hiswa had ik ondertussen multifunctionele schermen gezien van Raymarine en B&G: geen losse instrumenten meer maar slechts één scherm, dat sprak me aan.
B&G bood met de Zeus touch 7 een op zeilers gericht
apparaat met een helder scherm en een heldere menustructuur. De kast oogt zwart en ouderwets. Raymarine
bood wel een elegant vormgegeven apparaat maar een
menustructuur meer gericht op motorboot varen. De
vormgeving en de prijsstelling gaven de doorslag voor
de e7 van Raymarine, softwarematig bleken er voldoende
aanpassingsmogelijkheden.
De ‘sail steer’-optie waar B&G reclame mee maakt lijkt
aantrekkelijk, maar of het in de praktijk ook nuttig is moet
nog blijken en als het succesvol is komt Raymarine vast
met een update van de software. Wel vond ik de lettergrootte bij gedeeld scherm klein. Dat probleem werd opgelost door het scherm op het schuifluik te plaatsen zodat ik
het naar me toe kan trekken en zelfs vanaf de helmstok de
knoppen kan bedienen. De locatie op het luik vind ik beter
dan scharnierend in de kajuitingang: als een bemanningslid naar binnen gaat, ziet de roerganger niets meer. De
buiskap beschermt het scherm tegen water.
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Ik kocht niet alleen een scherm, het was een keuze voor
een heel systeem. De positie van de onderdelen zijn in
de tekening weergegeven. Dieptesensor en log plaatste
ik op de plekken van de oude: op die posities waren de
metingen immers goed. De sensoren zijn met draden
aangesloten op een processor (ITC5) die de elektronische signalen omzet in digitale data. Via een ‘backbone’
kabel wordt deze data naar het multifunctionele scherm
geleid. Het scherm heeft ingebouwde GPS en zend positie en koers via NMEA0835 naar respectievelijk marifoon
en stuurautomaat. Ook bezit het scherm bluetooth; via
een app is alle informatie ook zichtbaar op een tablet in
de kajuit en kan bijvoorbeeld de stuurautomaat aangestuurd worden. De tablet hangt op de plaats van de
oude dieptemeter. Een windrichting en –snelheidsmeter
plaatste ik in de top van de mast, hiervoor maakte ik een
aparte beugel.
Het werd nog een omvangrijk project want ik had ook
een led driekleurentoplicht gekocht dat rechtop moet
staan terwijl de top van de mast schuin is. Daarnaast
wou ik m’n achterstag verder van de mast hebben om
het grootzeil hoger te kunnen hijsen (de tophoek van
het zeil haakte steeds achter het achterstag). De steunen
maakte ik van 3 mm RVS plaat, de mallen die ik hiervoor
ontwierp staan ondertussen op de kennisbank.
En nu in de praktijk.
Tijdens onze reis naar Engeland hebben we veel plezier
gehad van het systeem. De combinatie kaart, gegevens
over windrichting en wind - en bootsnelheid geeft alle
informatie die je nodig hebt voor zeilen. Voor navigatiedoeleinden kan snel gewisseld worden naar een volgend
schermpje met informatie over positie en afstand tot
waypoint. Voor een lange tocht vind ik vooral de windroos heerlijk, het scheelt je een stijve nek omdat je niet
steeds omhoog hoeft te kijken naar de Windex.
Wel bleek op zee een slingerend verlicht puntje in je
gezichtsveld in het donker hypnotiserend te werken,
gelukkig is de helderheid van het scherm dimbaar en
zelfs in energiespaarmodus is het scherm nog afleesbaar
als het echt donker is.
Het moet mogelijk zijn de stuurautomaat aan te sturen
via het scherm maar dat is nog niet gelukt, m’n stuurautomaat lijkt niet te reageren op het NMEA-signaal.

het multififunctionele scherm
(kaartplotter
en instrumenten display)
op schuifluik
boven kajuitingang
(testopstelling)

mijn ‘smeedwewerk’;
rvs bevestig
ingssteunen
voor windsensor en Windex

masttop met
windsensor,
driekleuren led
toplicht,
marifoonantenne, uitgebouwde
achterstag en
Windex

Michiel Veldkamp
IF IFO 1383

windsensor
dieptemeter
log en watertemperatuur
computer ICT5
multifunctioneel scherm e7

electronisch signaal

stuurautomaat (koers)

digitaal (backbone)

marifoon (positie)

NMEA 0835

tablet (schermweergave en bediening)

bluetooth
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Hoe snel vaart een IF?
Het is een vraag die vaak wordt gesteld maar bij nader inzien ingewikkeld is te beantwoorden. Wij bewerkten een artikel van Marek
Janiec en voegden daar onze eigen opgedane kennis aan toe.
Rompsnelheid
Er is een oude eenvoudige vuistregel voor de rompsnelheid. Het zegt dat de snelheid van een boot niet veel
hoger kan zijn dan de waterlijnlengte van de boot. Dit
komt voor de IF neer op iets meer dan 6 knopen. Hoe
werkt dit?
De rompsnelheid kan worden gezien als de snelheid van
een schip waarbij de golflengte van de boeggolf gelijk is
aan de lengte van het schip. Als de snelheid toeneemt,
neemt de grootte van de boeggolf toe en daarmee zijn
golflengte. Wanneer de rompsnelheid wordt bereikt, lijkt
het schip gevangen in pure waterverplaatsing, aangezien
het nauwelijks meer in snelheid kan toenemen, ongeacht
het voortstuwend vermogen. Meer toegevoerd vermogen
(door de motor en de schroef) wordt uitsluitend omgezet in het opbouwen van meer golven en niet in snelheid
(tenzij het type schip in staat is om te planeren). Er is
een formule om de rompsnelheid te berekenen: 2.45 x
wortel waterlijn (in meters) = rompsnelheid in knopen.
Volgens deze berekening komt dat uit voor de IF op 6,05
kn.

- Dat de uiteinden van de verschillende curven de optimale slag en gijphoeken geven.
- Met meer wind kan men hoger aan de wind varen en
later gijpen. Afkruisen voor de wind is bij licht weer
zinvol en maar nauwelijks zinvol bij harde wind.
Ook is uit de grafiek af te lezen dat een maximale snelheid
van meer dan 7 knopen mogelijk is. Hoe is dit te verklaren vanuit de formule van de maximale rompsnelheid, als
afgeleide van de waterlijnlengte? Bedenk dat de boot zich
bij toenemende snelheid dusdanig in het water ingraaft,
dat bij veel wind en een ruime koers een waterlijnlengte
van 7,5 meter niet onwaarschijnlijk is.

Polair diagram
We kunnen de rompsnelheid eenvoudig berekenen maar
interessanter voor ontwerpers is te weten wat de weerstand van de romp in het water is bij verschillende snelheden en te berekenen wat de voortstuwende kracht is van
de zeilen bij verschillende windsnelheden en windrichtingen. De TU Delft bijvoorbeeld heeft een rekenprogramma
ontwikkeld waarmee de snelheid van een scheepsontwerp
kan berekend kan worden (Velocity Prediction Program).
De ORC maakt bij het bepalen van ratings gebruik van een
dergelijk programma.
De verzamelde gegevens worden in een tabel of in een
polair diagram weergegeven. Het polair diagram geeft een
karakteristiek van vaargedrag van een boot.
Vergelijk het polair diagram van een modern schip met
dezelfde bootlengte eens met die van de IF (figuur 2):

figuur 1, Snelheid bij verschillende windsnelheden (bron Medvind 2009-4)

In figuur 1 is het vaargedrag van een IF weergegeven
als een eenvoudige grafiek. Wat valt er af te lezen uit de
curven van de grafiek?
- Dat de boot traag zeilt bij wind onder de 4 m/s (< 6
kn.). Dit komt door het grote volume van de kiel.
- Dat bij wind tot ca. 6 m/s (< 12 kn.) de snelheid aan
de wind groter is dan voor de wind.
- Dat in licht weer de snelheid het grootst is bij halve
wind en bij harde wind de topsnelheid bereikt wordt
bij een werkelijke wind die wat achterlijker dan dwars
(120° ) invalt.

figuur 2: Polair diagram van Elan 210, lengte waterlijn 6.13 m.
(bron Humphreys Yacht Design, 2013)
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- De aanvangssnelheid is groter: bij 6 knp loopt de boot
al 6 knp bij 900. Dit komt door de vlakke romp en de
gestoken balastkiel.
- De boot loopt hoog aan de wind (ca. 330) en dit blijft
redelijk gelijk voor de verschillende windrichtingen.
- De optimumsnelheid ligt beduidend hoger (15 kn.)
op de ruime koersen, dat zal te maken hebben met
de geringe weerstand van de romp en de zeilvoering
(genaker).

Navigatie programmatuur
De reden waarom een polair diagram interessant is, is
de bijbehorende polaire tabel. Deze tabel is veelal een
Excel bestand. Het geeft een referentie voor de maximaal
te halen snelheid bij een zekere windrichting en –snelheid. Varen we langzamer dan doen we iets fout en moet
veelal de trim van de zeilen aangepast worden.
Daarnaast kunnen we rekenen met de tabel en dat is
handig in wedstrijden. We kunnen ook de polaire informatie samen gebruiken met windinformatie (GRIB files)
en zo voorbereidingen maken voor een tocht.
Het programma RAK24u is ontwikkeld voor de 24 uurs
race of voor de planning van zeiltochten. Het berekent
het langste traject dat afgelegd kan worden binnen een
maximale tijd maar kan ook in combinatie met GPS de
actuele locatie op kaart weergeven met daarbij actuele
snelheid, af te leggen tijd en koers naar eerst volgende boei, etc. RAK24u is te downloaden met een groot
bestand van polaire tabellen waaronder twee gemeten
Marieholm IF’s uit 1976 (figuur 3).
Het diagram toont dezelfde informatie op de koersen
tussen 450 en 1800. Tussen 0 en 450 is de Velocity Made
Good (VMG) aangegeven, de snelheid waarmee effectief
een bovenwinds punt benaderd wordt. De VMG is een
indicatie voor de aan de windse performance. VMG is
geen hulp bij het sturen. Houdt target angle en targetspeed aan om naar een bovenwinds punt te varen. Als

we de VMG volgen zal deze stijgen omdat we direct naar
het waypoint varen maar zullen we vervolgens in de wind
komen te liggen.
Zoals gezegd de polaire tabel is een vorm van Exceltabel
en is dus te wijzigen. Dit maakt dat we vrij eenvoudig
de tabel kunnen aanpassen aan wind- en bootsnelheden
tijdens het zeilen. Neem een uitdraai van de tabel mee
tijdens het zeilen en noteer de snelheden bij verschillende omstandigheden en maak een polaire tabel die
de eigenschappen van je eigen boot weergeeft. De tabel
gaat uit van ware wind, RAK heeft een omrekentool van
schijnbare naar ware wind. Voor de serieuze gebruiker
vraagt de bouwer van RAK een bijdrage van 30 euro in de
ontwikkelkosten.
Het programma WinGPS Voyager (Stentec, 380 euro)
biedt dezelfde mogelijkheden maar ook de mogelijkheid om al zeilende informatie over bootsnelheid vast te
leggen doordat het een ‘Record’ functie bezit, al zeilende
kunnen data worden vastgelegd (zie www.oppedijk.nl/
sailing/polar-table). Deze laatste site biedt een uitgebreide tabel voor het maken van een polair diagram. Een
goede aanbeveling is om minstens 30 seconden lang de
meting te doen.
Via de site http://sailingweatheronline.com/ is het
routingprogramma qtVLm te downloaden. De mensen
van Ziltmeteo raden dit programma aan en het is gratis.
Het combineert meteogegevens met polaire data van de
boot voor de planning van langere tochten. Leuk om uit
te proberen en om ook ‘s winters virtueel met je eigen
boot te varen naar warme oorden.
Michiel Veldkamp en Ferdinand Postma (vertaling)

Figuur 3 geeft het polaire diagram en tabel van de IF NED6477. Ook hier een maximumsnelheid van tegen de 7 kn. bij een hoek van 120 graden (bron RAK24u).
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Abtrap 1.2
In 2008 heb ik meegedaan met het ontwikkelen van een zwemtrap
voor de Marieholm If , 26 en de 33 (zie MarieTeam2008). Ik ben toen
met de ‘Abtrap’ gekomen en heb die voor onze toenmalige M33 laten
maken. Deze trap heeft ons 6 jaren comfortabel aan en van boord
geholpen. Er kleefde echter één groot nadeel aan dit ontwerp; het
was erg duur.
Nu we de M33 verkocht hebben en we denken aan een IF, ben ik weer
achter de tekentafel gaan zitten en heb het bestaande ontwerp sterk vereenvoudigd om het goedkoper te maken. Wel wilde ik dat het trappetje aan de
zelfde eisen voldeed van bedieningsgemak en veiligheid: ook vanuit het
water te openen.
Voor de trap wordt een standaard telescopische zwemtrap gebruikt. Deze
wordt op de uitklapconstructie gelast en dit geheel wordt op de spiegel
bevestigd. De klapbeugel wordt gemaakt van standaard rvs-profielen die
overal te verkrijgen zijn. De afmetingen zijn: hoogte 44 cm, breedte, 33cm
en dikte 8cm (ingeklapt). Het eerste ontwerp was een stuk hoger en zou
daarmee lastiger op de spiegel van een IF of 26 passen.

Laat me weten of je belangstelling hebt want bij afname
van meer dan 10 stuks wordt de trap veel goedkoper. Als
je zelf al een telescopische trap hebt kun je natuurlijk
ook alleen de klapbeugel gebruiken.
En als er handige lassers tussen de lezers zitten dan
kunnen we misschien nog goedkoper werken. Kortom,
graag reacties.

Hieronder zie je een foto van de oorspronkelijke zwemtrap en een tekening
van de nieuwe, deze laatste in zowel in- als uitgeklapte toestand.

Ab Jansen - jansen.berkel@planet.
nl
PS: als het prototype klaar is zet
ik een filmpje van de werking op
YouTube.
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Boot en verhaal

The Aldeburgh Beach Lookout
Kunstenaars laten je op een andere manier, intenser en gelaagder,
naar iets kijken. Op onze reis langs de Engelse Oostkust vonden we
deze bijzondere plek.
De Aldeburgh Beach Lookout South is een oude uitkijkpost van de Engelse reddingsbrigade RNLI. Onder de
toren is een schuur waar de roeiboot stond. De naam
doet vermoeden dat er noordelijker nog één stond. De
RNLI heeft ondertussen een nieuw onderkomen en
een moderne boot. Vanaf 2010 is de post in gebruik als
cultureel centrum waar kunstenaars verblijven, inspiratie
opdoen, tentoonstellingen en performances organiseren
(artist in residence). De toren werd al gebruikt voor filmprojecties. Toen wij er kwamen zat componist Nathan
Williamson het muziekstuk voor aanstaande zaterdag
te componeren. Het uitzicht vanaf de toren op zee en
strand is fenomenaal.
In de schuur troffen we een tentoonstelling van plastic strandvondsten. Kunstenaar Fran Crowe stelde zich
een tijd voor waarbij onze beschaving gebaseerd op olie
verdwenen is: “De olie is op en we leven een heel ander
leven zonder plastic … en toch spoelt het plastic afval
uit de 21e eeuw nog steeds aan op het strand. Wat denkt
men dat deze dingen waren – en hoe zullen zij over ons
denken? Het Museum van Voorbij (Museum of Beyond)
verbeeldt deze toekomst.”

Met deze vrolijke tentoonstelling maakt ze een -kleurrijk
maar schokkend- statement over de verspilling van olie
voor de massaproductie van plastic dingen, veelal voor
eenmalig gebruik en de vervuiling door microbestanddelen in de zeeën.

Plastics, like diamonds, are forever...
Venus van Padstow
Gevonden in een getijdepoel aan de noordkust van Cornwall
en naar Suffolk gebracht door nomadische verzamelaarsstammen in het midden van de 22e eeuw. Deze venusfiguur is in een
verbazingwekkend goede conditie en moet hoog gewaardeerd
en aanbeden zijn door zijn bezitter.
Forever Young
Een artefact van de ‘Forever Young’-cultus, welke heerste in
de laatste decennia van de ‘Oil Age’. Oudere mensen trachten
zich de rol van jongeren toe te eigenen door hun hun huizen en
bestaansmiddelen te ontnemen. De cultuur werd steeds meer
gedomineerd door zeventigjarigen. Mensen van 30 gebruikten
chemicaliën (zoals producten als deze) en ondergingen zelfs
operaties in een poging om een jeugdig uiterlijk te behouden.
Mermaids fan

De teksten van Fran Crowe zijn zoveel leuker in het
Engels dan mijn vertalingen.
Bezoek het museum op www.museumofbeyond.org
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Michiel Veldkamp

“Because Aldeburgh Beach
LOOKOUT is isolated, yet
at the heart of cultural
innovation, it is a magical
and stimulating setting for
artists to respond each in
their own fascinating way.”
Caroline Wiseman, founder
www.aldeburghbeachlookout.com

www.marieholmvereniging.nl
redactie.nmv@marieholmvereniging.nl
Copyrights Marieholmvereniging en Klaas Wiersma.
De foto’s bij de artikelen zijn veelal gemaakt door
de auteurs tenzij anders vermeld.
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uniqueintheuniverse.com

EEN VRIENDSCHAP
VAN 180 JAAR
Al sinds 1835 staat DOV in dienst van schippers.
Als ‘varende vrienden’ helpen we elkaar en houden
we samen onze premies betaalbaar.
Ga naar dov-verzekeringen.nl en ontdek de voordelen van onze verzekering
en service. Lees de informatie, bekijk (onderhouds)tips, handige checklists
en abonneer je op onze nieuwsbrief vol wetenswaardigheden.
En als 180-jarige zijn we niet van gisteren, we blijven bij de tijd. Je ontmoet
ons bijvoorbeeld ook op Facebook. Hier delen we alles wat met watersport
te maken heeft. Kom erbij en word ook een ‘varende vriend’!

Al 180 jaar duidelijk voor elkaar
WWW.DOV-VERZEKERINGEN.NL • TEL. 050 - 318 02 48
facebook.com/VarendeVrienden • twitter.com/DOV_verzekering

Veerweg 3-5 3281 LX Numansdorp

info@jachtwerfrexwinkel.nl

0186 650 410

HET ADRES VOOR
UW KLASSIEKER

Jachtwerf Rexwinkel aan het Hollands Diep in Numansdorp
is uw deskundige partner voor alle onderhoud, refit of
reparatie van uw jacht. Op onze nieuwe en moderne
jachtwerf, met 50-tons botenlift en 12-tons hijskraan, zijn
ook klassieke jachten bijzonder welkom. Voor grote klussen,
kleine klusjes, op grote en kleine jachten.
Houtwerk, techniek, motoronderhoud, rvs op maat, teak
dekken, polyesterreparaties, metaalwerk, alles is mogelijk.
Of alleen winterstalling, met de geruststellende aanwezigheid van onze vaklieden binnen handbereik...
U bent van harte welkom!

www.jachtwerfrexwinkel.nl

