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Van de voorzitter
voorzitter Hanz Zwart

“50 jaar IF ”
In het jubileumjaar was door de bijzondere inzet van
onze (bestuurs)leden een Marieholm IF te zien op
de HISWA in de RAI (maart). Ook op de natte HISWA
(september) lag een Marieholm IF prominent bij de
ingang. Een geweldige aandacht voor de Marieholm IF
tijdens twee grote watersportbeurzen in Nederland.

Beste Marieholmliefhebber,
In uw handen heeft u de nieuwe MarieTeam die terugblikt op het vaarseizoen 2017. Een bijzonder nummer
dat uitgebreid aandacht schenkt aan het heugelijke feit
dat de eerste Marieholm IF in Zweden 50 jaar geleden
te water ging. Een geweldig, rank, klassiek gelijnd schip,
zeewaardig en degelijk met een lange kiel. Een lust voor
het oog en ook gemakkelijk hanteerbaar voor de solozeiler. Nog steeds genieten we volop van onze geweldige schepen, in zeilwedstrijden, als toerschip of voor een
dagje op de plas.

Een ander hoogtepunt was het zomertreffen. Nog niet
eerder vertoond voeren 37 Marieholms naar Uitdam om
met elkaar te zeilen, te kijken aan boord en met elkaar
plezier te hebben. Er werden wedstrijden gevaren in
twee groepen; de cruising class en de racing class. Zo
kwam iedereen aan zijn trekken. Op zaterdagmiddag
was er admiraalzeilen met schitterend Nederlands weer.
Voor wie er niet bij kon zijn, bekijk een keer de videoimpressie van Uitdam 2017.
Ook bijzonder was opnieuw de deelname van de Marieholm IF aan de Kaagweek. De enige kajuitzeilklasse die
deelnam. Traditioneel is dit evenement samen met de
Sneekweek het decor van de eenheidsklassen van open
wedstrijdboten, zoals de draak, de regenboog en de
valk.
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In september was er de Marieholm toertocht naar Texel.
Met elkaar een tocht varen, kennis uitwisselen over
varen op stroom en gezellig met elkaar aan boord over
bootjes en het leven praten.
Sinds oktober doen meer dan tien Marieholm IF’s mee
aan de winterwedstrijden op de Kaag. Het is mooi om te
zien dat de belangstelling groeit en steeds meer mensen
geïnteresseerd zijn om met hun eigen Marieholm mee
te doen. Bovenstaande is slechts een greep uit alle activiteiten waaraan onze leden meedoen.
Als voorzitter ben ik blij u te melden dat we een bloeiende vereniging hebben die zichtbaar is bij tal van activiteiten door het jaar heen. Als bestuur zijn we op weg
naar onze doelen. We hebben meer dan 240 leden, maar
willen graag de grens van 250 leden over. U kunt als lid
meehelpen door in uw haven de vereniging aan te bevelen aan niet NMV-leden. Zichtbaarheid van onze vereniging wordt mede bepaald door website en social media.
Onze NMV-website is vernieuwd en gaat voor 1 januari
2018 live. De kennisbank is aangepakt en alle belangrijke informatie over uw schip kunt u er vinden.

Dan nog even dit. In het najaar las ik een column met
de titel: Koop klein, huur groot! Ik herkende me direct.
In 2008 heb ik de knoop doorgehakt om te investeren
in mijn Marieholm IF. Af en toe huur ik groot rond de
Middellandse Zee. Regelmatig ontmoet ik mensen die
van hun grote jacht in Nederland af willen en op zoek
zijn naar een alternatief. In mijn ogen zijn dat in potentie nieuwe leden. Nog een tip. Verander je vaargebied en
waardeer zo je schip opnieuw.
Tot slot wil ik op deze plaats twee oud-bestuursleden
namens alle leden enorm bedanken voor hun inzet
voor de vereniging. Carel Rikken is in het voorjaar van
2017 gestopt als penningmeester (3 jaar) en Hans Verdel
zwaaide af als commissaris evenementen (ruim 8 jaar) na
het zomertreffen in Uitdam.
Ik wens u veel leesplezier met de nieuwe MarieTeam.

Hanz Zwart
Voorzitter NMV

Boot en vereniging

Federatie PolyClassic Zeiljachten
Allereerst wil ik de Nederlandse Marieholm Vereniging feliciteren met haar 50 jarig jubileum. Het bestuur mag trots zijn op
deze levendige vereniging.

Op 18 november jl. was er een workshop bij de firma Ventis in
Enkhuizen. Een werf waar met veel aandacht en vakmanschap
houten schepen en houten scheepsonderdelen worden gerestaureerd. Ook deze workshop trok zeer veel belangstellenden
Het bestuur van de Federatie Polyclassic Zeiljachten kijkt terug en voorzag de deelnemers van praktische informatie over
op een goed 2017. De FPZ zet zich in voor het behoud van onze houtbehandeling en -houtreparatie.
klassiekers. Dat betekent dat we veel aandacht besteden aan
techniek en onderhoud in de diverse workshops die we organi- De FPZ was wederom vertegenwoordigd op de HISWA. Deze
seren. In de winter 2016-2017 hebben we twee interessante en keer met een prachtige Marieholm IF als blikvanger op de
zeer goed bezocht workshops gehouden waar ook de Mariestand. Deze aanwezigheid werd mogelijk dankzij de grote
holm- leden ruim vertegenwoordigd waren. De eerste workinzet van de Marieholm leden en een bijdrage van de FPZ. Heel
shop ging over olie, brandstof en dieselmotoren, georganiseerd gezellig en veel aanloop. Wederom was de klassieke hal de
door Peter vd Waa van de Trintella Vriendenkring en werd zeer
publiekstrekker van de HISWA.
druk bezocht. Er werd ruim ingegaan op vragen uit de zaal.
Vooral ook het verhaal over GTL (Gas To Liquid) brandstof had
In de zomer hebben we achtereenvolgens de wedstrijden om
de interesse.
de Polyclassic Cup gevaren, bijna aansluitend de DCYR en in
De tweede workshop ging over rompbehandelingen en werd
augustus de 24 uurs waarbij de Rikus van de Stadt trofee inzet
gehouden bij Schaap Shipcare in Lelystad. Hierbij werd ruim
was.
stilgestaan bij het belang van voorbehandeling (schuren) voor
De Polyclassic cup is een gezellige en goed georganiseerde
een optimaal lakresultaat . Vooral ook de demonstratie over de jaarlijkse wedstrijd. Deze keer was Wsv De Put (aan het Haringreparatie van beschadigingen in het polyester was imponerend. vliet)onze gastheer, wat zij voortreffelijk deden. De PCC heeft
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het moeilijk om meer dan 10 schepen op het water te krijgen.
Als gezegd, aan organisatie en gezelligheid ligt het niet. De
thuisblijvers hebben wat mij betreft ongelijk. Je wilt graag meer
schepen op het water maar het is vooral van belang dat zij die
er waren genoten hebben en dat was zeker het geval. Dit jaar
was de Lady Quaeso (een Nicholson 55) de winnaar van de
wisseltrofee. Volgend jaar zullen we weer in het Noorden zijn.
Een kleine week later was er de DCYR vanuit Hellevoetsluis. Bij
de organisatie daarvan is de FPZ ook betrokken. Een kleine 90
schepen kwamen aan de start. Ook dat zijn er wel eens meer
geweest. We houden ons in het komende adviesraadoverleg
aanbevolen voor suggesties ter verbetering.
De 24 uurs kende weer een ruim veld aan (trouwe) deelnemers
in de Polyclassics klasse. We zijn daar het op een na grootste
startveld. De weersomstandigheden waren uitdagend met deze
keer weinig wind. Een geduldklus die veel concentratie en zeilkunst vergde. De winnaar was Turn the Tide, een Albin Vega.

We zijn als bestuur blij dat de FPZ groeit. Enkele clubs kennen
een gestage groei maar vooral het definitief toetreden van de
BKPJ doet ons deugt. Daarmee is een tweedeling in het Polyester Klassieke Jachtensegment van de baan. Verder is de toetreding van een groep Ecume de Mer zeilers (veelal Belgische
zeilers) aanstaande.

“18 november waren wij te gast bij Ventis in Enkhuizen. Zeer
indrukwekkend wat men daar preseert. Houten masten tot 35m
voor de meest gerenomeerde (moderne) klassieke jachten,
racende 8-meterklasse en platbodems. Er wordt momenteel

de laatste hand gelegd aan een nieuwe 17 meter S-spant, naar
origineel ontwerp van Sparkman & Stevens.”

Wij zien u graag op de komende workshops maar hopen
vooral ook de Marieholms in onze wedstrijdvelden te mogen
begroeten.
Ben Verhaaf
Voorzitter FPZ

Izaak Versluis

Algemene ledenvergadering 14 januari 2017
Levendige jaarvergadering
Zaterdag 14 januari werd de Algemene Ledenvergadering gehouden in het prachtig gelegen clubhuis van de
Vrijbuiter aan de Loosdrechtse Plassen. De zaal zat vol
met een gemengd publiek. Oud en jong, man en vrouw,
van dichtbij en van ver. IF, M26, M33 en Seacat. Totaal
40 man sterk. Voorzitter Hanz Zwart leidde de vergadering op zijn kenmerkende losse, informele manier. Dat
kon ook want de financiën zijn op orde en er werden
twee nieuwe bestuursleden benoemd: uw MarieTeamredacteur Michiel Veldkamp voor Communicatie en
Francesca Musina als Penningmeester als opvolger van
de aftredende Carel Rikken. Een hele zorg minder voor
het bestuur. Daarnaast waren er veel mensen bereid de
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handen uit de mouwen te steken om het ambitieuze
jaarprogramma rond het 50-jarig Jubileum van de IF te
realiseren. Claar van der Does wierp zich op als enthousiaste ondersteuner van Evenenmentencommissaris Hans
Verdel.
De ambitie werd gelijk gesteld: 50 jaar IF dus ook
50 boten op het zomerevenement in Uitdam! Met
aanbrengtochten, lezingen en specifieke activiteiten zal
het zomerevenement ook voor toerzeilers en mensen
die zonder boot komen aantrekkelijk zijn.
De Ludo Knegtel jaarprijs, de jaarprijs voor de schipper
die de meeste punten in de klassementswedstrijden
heeft behaald, ging naar Michel Zandbergen met team
Yansà, Hella Knegtel die vroeger met haar man voer en
nu stuurvrouw is van het team Yansã staat er nu dus
twee keer op.
Na de pauze vertelde de bekende zeilboekenschrijfster Anje Valk over de schoonheid van de Engelse Oostkust en hoe er te komen (en weer veilig terug). Glorious Mud en menig pub sierden haar beelden. Voor de
overtocht had ze voor ons de volgende tips. Corrigeer
niet voor stroom tijdens de oversteek en ‘s nachts is het
zelfs makkelijker oversteken omdat de koers van grote
schepen beter zichtbaar is. Na de nieuwjaarsborrel werd
genoten van een goed verzorgde Indonesisch maaltijd.
redactie MarieTeam

Lezing door
Anje Valk

Michel Zandbergen ontvangt de
Ludo Knegteljaarprijs uit handen van
wedstrijdcommissaris Hans Verdel.
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Belangrijke data 2018
7 januari		
13 januari
11 februari
3 - 7 maart
11 maart		
6 mei		
24 - 25 mei
29 juni - 1 juli
28 - 30 juni
12 - 15 juli
22 - 23 juli
8 - 11 aug.
24 - 25 aug.
25 augustus
8 - 9 september
15 - 16 sept.
27 oktober

Winterwedstrijd (Kaag, KWV De Kaag)
NMV ledenvergadering (WSV Vrijbuiter, Oud-Loosdrecht)
Winterwedstrijd (Kaag, KWV De Kaag)
Hiswa, Amsterdam (stand Federatie Polyclassics)
Winterwedstrijd (Kaag, KWV De Kaag)
NMV kijk- & proefvaardag (diverse locaties)
72e Harlingen - Terschelling race
Rank und Schlank regatta (Oostzee, Lemkenhaven)
NMV zomerevenement 2018 (Hoorn, WSV Hoorn)
Kaagweek (Kaag, KWV De Kaag)
FPCup (?)
Zweeds kampioenschap (Uddevalla bij Göteburg, organisatie SS Viken Ägir)
24 uurs zeilrace (Markermeer/IJsselmeer, Medemblik)
Kruis van Heeg (Heegermeer, WSV Heeg)
Pampus regatta (IJmeer, ZV Het Y)
Rond en plat (Westeinderplassen, Westeinderzeilwedstrijden.nl)
NMV ledenbijeenkomst (de Barg, Boskoop)

Check desbetreffende websites en www.marieholmvereniging.nl/evenementen

Berichten uit de vereniging
De Barg

Interactieve sfeer
in de ‘Barg’ op 14
oktober met actieve leden

De bijeenkomst voor nieuwe en actieve leden vond
plaats op 28 oktober. Oude bekenden maar ook nieuwe
leden en introducees maakten gebruik van de uitnodiging van het bestuur om samen na te denken over de
vereniging. Voorzitter Hanz Zwart had drie vragen voorbereid die in groepjes besproken werden. De eerste
vraag ging over de locatie, tijdstip en programma van
het Zomerevenement. De combinatie van wedstijden
en toerzeilen in Uitdam beviel goed. Colijnsplaat, Hellevoetsluis en Den Oever werden genoemd. De laatste
biedt de mogelijkheid om een tocht over het Wad aan
het evenement te koppelen. De tweede vraag ging over
de behoefte aan ‘zichtbaarheidsmiddelen’, zoals vlagge-

tjes, stickers, etc. bij de leden. Het antwoord was verrassend. Er is meer behoefde aan een goed functionerende
website en kennisbank dan aan T-shirts, petten of iets
dergelijks. De laatste vraag ging over het informatieve
deel van de ALV. Verschillende sprekers werden voorgesteld, het hoeft niet specifiek over de Marieholm te
gaan als de spreker maar boeiend is. Natuurlijk konden
de leden zelf ook vragen stellen en er was veel interactie
tussen de 30 aanwezigen.

Bestuurssamenstelling
Hans Verdel heeft zoals aangekondigd na het Zomerevenement zijn taken neergelegd. We hebben een nieuwe
evenementencommissaris gevonden in Wouter Versluis
en hij zal tijdens de ALV door het bestuur voorgedragen worden. Van Hans Verdel en Carel Rikken is door het
bestuur tijdens een gezellig diner afscheid genomen,
beiden kregen een mooi aandenken mee.

Technische commissie
Deze belangrijke commissie heeft het al een paar jaar
zwaar. Ferdinand Postma beantwoordde achter de
schermen nog vragen via het forum. Ferdinand heeft
om gezondheidsredenen echter al zijn werkzaamheden
stopgezet. We zijn Ferdinand zeer erkentelijk voor alles
wat hij heeft gedaan en leven met hem mee. We roepen
ieder lid met wat technische ervaring op om lid te
worden van ons ‘expertteam’ om vragen te beantwoorden op het forum wanneer de nieuwe website online is.
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Nieuwe IF
In aanloop naar de Hiswa werd bekend dat het project
Nieuwe IF gestrand was. Het bleek niet mogelijk om
voor een concurrerende prijs een nieuwe IF van de
verlangde kwaliteit op de markt te zetten. De producent van de Nieuwe IF gaf echter de moed niet op en
Friesland Zeilen meldde begin december dat het prototype begin juni klaar zal zijn. De productie van de eerste
exemplaren start in juli.

Doorenbos
Op 14 november overleed Leo van Veen mede-eigenaar
van Doorenbos en ´partner in crime´ van Pieter Hoogenbirk. Verleden jaar stond een interview met hen in de
MarieTeam. Hij heeft veel betekend voor de Marieholm
in Nederland.

Boothal 2

De geheel vernieuwde website is 15 december online
gegaan en zal nog voor de ALV volledig draaien.

Verleden jaar berichtte MarieTeam over het prototype
van de IF, de S1, in de dependance van het scheepvaartkundig museum van Stockholm. In Boothal 2 zal
een scheepsarchelogisch museum gevestigd gaan
worden en een twintigtal boten uit deze hal zijn daarom al verhuisd naar het nieuwe ‘fritidsbåtsmuseet’ in
Härnösand, 400 kilometer ten noorden van Stockholm.
Voor ondertussen geheel gerestaureerde S1 zoekt het
museum nog een passende locatie.

Sponsoren jubileumjaar

Bestuur NMV

Nieuwe website

De activiteiten in het jubileumjaar werden ondersteund
door bijdragen van Dekker Watersport, Doorenbos jachtbemiddeling, jachtservice Jepma en jachthaven Juffermans. Onze hartelijke dank hiervoor.
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Niek van der Sluis
Een van de geluksmomenten in het leven is
wanner een tokkelend dieseltje je buiten de
haven brengt, dan zwijgt en alleen het ruisen
van wind en water nog te horen is. Zeilen vind ik geweldig, het
begon toen ik als jochie een laken op een rubberboot monteerde en daarna van mijn ouders een optimist kreeg waarin ik het
zeilen echt leerde. De liefde voor bootjes in het algemeen en
zeilen in het bijzonder nam toe.

Even voorstellen

Door de jaren waren er diverse open boten, in mijn jeugd op
de Lek bij Culemborg. Een mooi vaarwater en goed om te leren
zeilen op stromend water. Met vrienden zeilde ik ook op het
IJsselmeer en in Zeeland.Toen ik later met ons gezin in Utrecht
ging wonen en onze dochters kleuters waren, huurden we een
paar keer een kajuitjacht om in Friesland en op het IJsselmeer
te zeilen. Het weer werkte vaak niet mee, dus zochten we onze
toevlucht in Griekenland. Daar zeilden we zomers een aantal
jaren in een gezinsflottielje op de Ionische zee, met volop ruimte en prachtig weer.
Onze vorige zeilboot was een Centaur. Een open kielboot waarvoor we een plekje huurden in een gezellige verenigingshaven
in Breukelen. Je kunt daar gemakkelijk de Loosdrechtse Plassen op, waar je vooral buiten het drukke seizoen heerlijk kunt
zeilen. Ik zeilde de winter door, met name in de vrieskou met
een winters zonnetje was het prachtig. Niemand op het water,
af en toe door een laagje ijs, en alleen de watervogels als gezelschap.

Mijn voorkeur in het leven gaat uit naar oude spullen, ik ben niet gecharmeerd van
nieuw en glimmend. Iets wat oud is bruikbaar maken en houden, dat kan een combinatie zijn van hobby en nuttig gebruik. En bovendien, als je iets koopt en er de benodigde euro’s voor betaalt dan wordt het weliswaar je eigendom, maar als je er aan
werkt om het netjes in orde te maken, dan wordt het pas echt van je zelf.
Regelmatig lette ik op zeilboten die ik mooi vind. Niet met de bedoeling er direct
eentje te kopen, maar gewoon om te weten wat voor moois er bestaat. Het ontwerp
van de Marieholm IF sprak me altijd erg aan.
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Uit belangstelling hield ik af en toe eens in de gaten wat er te koop was, liefst als
opknapper. In februari 2017 viel mijn oog ineens op een advertentie op Marktplaats,
die dag geplaatst. Een IF met (zeer gewenste) dieselmotor en veel achterstallig onderhoud werd te koop aangeboden. De boot moest binnen twee weken weg van de
ligplaats in Naarden. Dat zou niet meevallen, er lag nota bene sneeuw en ijs op dat
moment.
Ik twijfelde, weer een project op mijn klussenlijst, maar het moest kennelijk zo zijn en
ik belde met de verkoper. Met haar sprak ik over de historie van deze boot. Om een
lang verhaal kort te maken: ik kocht de boot, voer deels door het ijs van Naarden naar
Muiden en verder over de Vecht naar Utrecht.
Gelukkig kon ik de boot tijdelijk langs onze woonark leggen zodat ik er aan kon
werken met al mijn gereedschap bij de hand. Het houtwerk binnen, een motorluik in
de kuipvloer, een maststrijkinstallatie, met teveel om op te noemen kon ik aan de slag.
Met goed poetsen wilde ik de buitenkant in orde maken, maar dat was onbegonnen werk. Een vriend van me is professioneel schilder en hij was van mening dat ik
toch echt de gehele buitenzijde door hem moest laten schilderen. De boot ging dus
een paar weken een loods in. Ik demonteerde de ramen en alle beslag en hij zette de
romp, dek en opbouw in de tweecomponentenverf.

Uiteindelijk is de boot weer in goede staat. We varen ermee
op de plassen en ook al eens op het IJsselmeer en als het zo
uitkomt zullen er vaker tochtjes op ruimer water zijn.
De boot is een oorspronkelijk Duits exemplaar, waar lang geleden op kundige wijze een Yanmar dieselmotor is in gebouwd.
Bijzonder was dat de boot geen naam had. Ik wilde een Zweedse naam kiezen, vanwege de geboorteplaats van de boot en
als eerbetoon aan een vorige eigenares noemden we de boot
Fjäril, Zweeds voor vlinder.
Niek van der Sluis
IFe 1116 Fjäril
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Jasper Sterrenburg
Even voorstellen

Mijn naam is Jasper Sterrenburg. Ik ben
20 jaar en ik studeer Bouwkunde in
Tilburg. Zeilen zit al vanaf mijn geboorte in mijn genen, ieder
weekend mocht ik met mijn ouders mee om lekker op de boot
uit te waaien.
Na enkele verschillende open zeilbootjes ben ik rond mijn 17e
gaan zoeken naar een wat serieuzer kajuitboot. Bij iedere jachthaven ging ik kijken bij de boten tussen de 6 en 8 meter. Eerst
lag mijn focus op een Sun 2000 of een First 21.7. Maar op een
gegeven moment lag daar aan een vlot in Kortgene aan het
Veerse Meer een klassiek gelijnd schip. Het was liefde op het
eerste gezicht. Het scheepje bleek een Marieholm IF te zijn.
Helaas had de IF geen inboard motor, wat ik wel graag wilde
hebben, maar gelukkig was er ook de Marieholm 26 met wat
meer binnenruimte en een inboardmotor. Om de boot vervolgens te ervaren heb ik bij Friesland Zeilen de olijfgroene Marieholm 26 voor een aantal dagen gehuurd. Al op de eerste dag
wist ik zeker dat dit de boot ging worden; de boot zeilde stabiel
zelfs met veel wind. Aangezien ik niet van de wat zenuwachtige
lichte bootjes houd, viel dit precies in mijn straatje.
Na een lange zoektocht en een hoop bekeken boten ben ik in
Oranjeplaat aan het Veerse Meer terechtgekomen. Hier lag een
goed onderhouden, en bijna originele Marieholm 26, de Regina. 5 December was het zover en begon de reis van Oranjeplaat
naar Strijensas aan het Hollandse Diep, waar de boot de winter
op de kant heeft doorgebracht.
Na een aantal klusjes was het aan het begin van het seizoen
eindelijk zover, ieder vrij moment heb ik op de boot doorgebracht. Het verbaast mij soms nog dat de boot zelfs met harde
wind zo stabiel op het water ligt. Ik ben heel wat keren naar

Willemstad of Hellvoetsluis gezeild, om daar te overnachten
en de dag daarna weer terug te zeilen. Helaas kwam er aan het
eerste seizoen sneller dan gehoopt een einde, de oude Volvo
Penta motor ging kapot. Die heb ik afgelopen winter vervangen door een Nanni Diesel 2.10. Deze tweecilinder loopt een
stuk rustiger en de boot vaart vooral een stuk sneller dan met
de oude Penta. Zeker bij het aanmeren en afvaren merk je een
groot verschil. De motor maakt het solozeilen -dit jaar voor het
eerst gedaan- een stuk makkelijker. Ondertussen staat de boot
alweer hoog en droog in de winterstalling te wachten op het
volgende seizoen. Nu de motor ingelopen is kan ik eindelijk
echt weer een heel seizoen van de boot genieten en ik hoop dit
nog vele jaren te kunnen doen.
Jasper Sterrenburg
M26 Regina
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Jubileum 50 jaar IF

Hoe Internationaal is de IF?
Toen Tord Sundén de door hem ontwikkelde polyesterversie van de
Noordse Folkboot in 1967 in productie nam noemde hij hem ‘International Folkboat’. Het Zweedse Watersportverbond was van menig
dat er al een ‘Folkbat’ was en accepteerde de naam niet. Na heel wat
discussie werd in 1970 de naam veranderd in ‘IF-boat’. Nu, bij het 50
jarig bestaan van de IF, is het interessant te kijken hoe internationaal
de IF uiteindelijk is geworden. Hoe werd dit jubileum in verschillende landen gevierd?
De IF maakte zijn eerste proefvaart op 5 februari 1967.
Ontwerper Tord Sundén voer samen met zijn zonen
Store en Jörgen langs de besneeuwde stranden van
Längedrag bij Göteburg. Dat eerste jaar werden er
in Marieholms Bruk 27 stuks gebouwd . De hoogste
productie lag tussen 1974 en 1976, in 1975 werden
er 552 schepen gebouwd. Ongeveer 3500 IF’s zouden
uiteindelijk de werf in Smälland verlaten, 3488 om
precies te zijn want de laatste boot die in december
1984 gebouwd werd, had zeilnummer 3488. Maar er zijn
er meer gemaakt want de boot werd ook onder licentie
gebouwd in Australië.
Van de in Zweden gebouwde IF’s werden er ongeveer
2200 verkocht in het land zelf. De overige gingen naar
het buitenland, voornamelijk naar Duitsland (390), Denemarken (325), Noorwegen (135), Verenigde Staten (125),
Zwitserland (120) en Australië (100).

De IF in Nederland.
Ook in Nederland werd de IF veel verkocht. Begin
jaren zestig hoorde Ernst Jongstra op een beurs dat
het importeurschap voor de Marieholm in Nederland
zou vrijkomen. Hij reisde direct naar Zweden om met
de directie te spreken. Hoeveel boten hij uiteindelijk importeerde, weet hij niet meer. ”Het moeten er
honderden zijn geweest”. De boten maakten hun eerste
mijlen niet door het water maar over het spoor en over
de weg. ”Op de werf in Zweden zetten ze de nieuwe
boten in een krat op de trein naar Amsterdam” vertelde
de oud-importeur. “Vlakbij Artis werden ze dan overgeladen op een vrachtauto en naar Monnickendam
gebracht. Daar volgde in jachthaven Gouwzee de tewaterlating om de boten aan de klanten te kunnen afleveren. In de hoogtijdagen was er elke week een transport.
Later gingen de Marieholms vanuit Zweden over de
weg naar Monnickendam”. Nadat de fabriek in Marieholm in 1977 was overgenomen door Albin Marin stopte Jongstra met de import.
Eind jaren ’80 was de Marieholm IF een beetje vergeten
totdat een van de eerste IF’s in Nederland bij Jachtservice Doornbos in Loosdrecht ter verkoop werd aangeboden. “Volgens mij was hij uit 1970 en inmiddels
verschillende keren overgeschilderd, hij was nu spierwit
met een lichtblauw antislipdek.” herinnert Pieter Hoogenbirk zich. “We verbaasden ons over de interesse die
er was voor de boot.” Ze informeerden in Zweden en
daar bleken er nogal wat rond te varen en te koop te
zijn. Zweden kroop destijds net uit een economisch dal
en de prijzen waren aantrekkelijk. Pieter Hoogenbirk en
zakenpartner Leo van Velzen togen naar Stockholm en
kochten daar boten op die ze ‘en masse’ naar Nederland
transporteerden.

Het prototype van de IF, de S1 op de Stockholm bootshow, foto Anneli Karlsson

De productie van de IF bij Marieholms Bruk tussen 1967 en 1984
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Een van de kopers, die met zijn IF bij Doornbos in de haven lag, Frank Jurgens,
vatte het plan op om een club of een vereniging te op te richten en vroeg om
de eerste bijeenkomst en wedstrijdjes bij hen te mogen houden. Zo ontstond
in de Nederlandse Marieholmvereniging in 2001.
De Nederlandse Marieholmvereniging heeft nu 240 leden die een IF, een
M26 of een andere type bezitten. We denken dat de helft van de Nederlandse Marieholm-eigenaren lid van de vereniging is. . Naar schatting liggen er
dus zo’n 450 tot 500 in de Nederlandse jachthavens. De belangstelling voor
wedstrijdzeilen met de IF groeit. Dit jaar kwamen er weer 3 op wedstrijd ingerichte IF’s bij. Op De Kaag is inmiddels een vaste kern van 10 winterwedstrijdzeilers ontstaan en heeft de IF een eigen startveld tijdens de Kaagweek.
De Marieholmvereniging vierde het jubileumjaar met een IF op de HISWA in
maart. De boot trok veel belangstelling, veel mensen wilden even aan boord.
In september lag tijdens de Hiswa te Water een IF op een prominente plek in
het water. De doelstelling van 50 boten op het zomerevenement eind juni
werd niet gehaald maar er was wel een recordaantal van 35 boten bij elkaar.
Het digitale tijdschrift Zilt was aanwezig, wijdde een artikel aan de IF en
portretteerde een aantal van onze leden. Klaas Wiersma maakte een mooi
promotiefilmpje.

Bakermat Zweden
Zweden heeft nog steeds de grootste vloot. Volgens een filmpje op de site
van de Zweedse federatie varen er nog rond de 1800 IF’s. De IF werd daar
al in 1970 als eenheidsklasse toegelaten en wedstrijdvelden met veertig
boten waren in de jaren ’80 geen uitzondering. Marek Janec is de voorzitter
van de Zweedse federatie waarin vier regionale verenigingen, met in totaal
442 leden en 345 gemeten wedstrijdboten, zijn gebundeld. De regionale
verenigingen organiseren wedstrijden en lezingen, de federatie zorgt voor
de website, kennisbank en het tijdschrift Medvind. Omdat de Scandinavische
talen aan elkaar verwant zijn en men elkaars bijdragen kan lezen, participeren de Denen en Noren ook in Medvind. Het blad is dus drietalig. De regionale verenigingen bevinden zich aan de west- en oostkust, in de Botnische
Golf (het noordelijk deel van de Oostzee) en langs de zuidpunt van Zweden.
De competitie is regionaal georganiseerd. Het kampioenschap, waar alleen
gemeten boten aan mee kunnen doen, wisselt bij toerbeurt. De Marieholm
MS/AC 20 heeft een eigen actieve organisatie.
Op de Stockholm Bootshow in maart stonden twee IF’s. Het Sjöhistoriska
Museet presenteerde de -deels gerestaureerde S1, de boot waar Tord Sundén
zijn proefvaart mee maakte en de Zweedse federatie stond er met een voor
wedstrijden uitgeruste boot. (zie MarieTeam 2016 en elders in dit blad). Er
werd een wervingsfolder gemaakt en de Zweedse versie van Practical Boat
Owner gaf een glossy special uit over de IF. Op de vernieuwde website werd
een aparte pagina ingericht met filmpjes en aankondiging van activiteiten.
De belangrijkste activiteit was het Zweeds kampioenschap met een feestelijk
diner. Enkele leden van de Marieholmvereniging waren er speciale gasten.

Noorwegen en Denemarken
De Noorse IF club bestaat sinds 1971 en heeft 112 leden. Ze is daarmee de
grootste kielboot- vereniging in Noorwegen. Volgens voorzitter Morten Mero
varen er zo’n 350 IF’s in Noorwegen. De vereniging is heel actief en mag op
uitnodiging van Koning Harald meedoen aan de koninklijke regatta’s. In
augustus werd in de baai van Oslo het Noors kampioenschap dat geheel in
het teken van het jubileum stond, met 26 deelnemende boten gevaren
In Denemarken wordt vanaf 1973-1974 in een eenheidsklasse gevaren. Er
zijn 300 boten, de vereniging heeft 115 leden. In augustus werd het jaarlijks
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schreven maar kwamen vanwege het slechte weer niet
opdagen. Het blad Yacht besteedde een artikel aan de
IF en het IF treffen. Dit blad publiceerde in 1967 een
vaartest die heel belangrijk is geweest voor het succes
van de IF.

Engeland, Australië en Verenigde Staten
De Britse floot is geconcentreerd in de St. Mawes Jachtclub in Cornwall. In mei van dit jaar voeren zes boten
tegen elkaar tijdens het Championship, samen met
twee andere klassen.
Op de lijst van de Australian Folkboat Association staan
144 boten: zes M26’s en één IF. De andere boten zijn
Noordse Folkboten of vergelijkbare Stella’s.
In de VS is de boot is wel bekend en worden er enkele
IF’s en M26’s te koop aangeboden maar er is geen organisatie.
De noorse kampioenen 2017

Nabeschouwing
kampioenschap gevaren in Præstø (zuidoost Seeland). Er
waren geen specifieke activiteiten in het kader van het jubileum.

Duitsland
De Duitse IF-Boot Klasseverein heeft 146 leden, 10% daarvan bestaat uit supporters, familieleden en mensen die
hun boot hebben verkocht. In 2017 voeren 39 boten mee in
de interne competitie. De competitie is verdeeld over drie
regio’s: Berlijn, Oostzee en Bodenzee. In de verschillende
wedstrijden kunnen punten behaald worden die meetellen
voor de competitie. Volgens een grove schatting van voorzitter Martin Meyer zijn er 200 Marieholms in Duitsland, de
meeste liggen in de meren bij Berlijn.
In Lemkenhaven aan de Oostzee werd het jubileum gevierd
met een regatta samen met ‘Rank und Slank’ de organisatie van scherenkruisers. 19 IF’s waren aanwezig waaronder
een Zweed en een Deen. Zes andere boten waren wel inge-

Van de 3500 boten die er gebouwd zijn zouden er met
een grove inschatting nog zo’n 3000 tot 3100 varen.
Dat lijkt ongeloofwaardig na 50 jaar. De cijfers zullen
een te rooskleurig beeld geven maar het zegt wel iets
over de kwaliteit van de IF.
De meeste boten varen nog steeds geconcentreerd
rondom Zweden. Daar is ook de meeste kennis over
de boten aanwezig en ontstaan vernieuwingen aan de
boten omdat men actief wedstrijd zeilt. De Nederlandse Marieholmvereniging is met 240 leden en een groeiend wedstrijdsegment een serieuze partij. Opvallend
is de betekenis van een vereniging en kennisuitwisseling. In landen waar de boot 10 tot 20 jaar geleden nog
meetelde maar waar geen vereniging was, lijkt de boot
nu van het toneel verdwenen.
Dit voorjaar trof ik een IF onder Tsjechische vlag in de
haven van Terschelling. Gezien de prijsstelling is het
niet verwonderlijk dat boten verdwijnen naar Oost-

Regatta bij Lemkenhaven, foto Sören Hese
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Europese landen. Moeten we, net als de Zweden eind
jaren ’80, ons zorgen maken over het verdwijnen van
ons ‘erfgoed’? Is de tijd nu rijp voor een Internationale
Folkboat organisatie? En hoe houden we de IF in de
belangstelling?
De festiviteiten rond het 50 jarig jubileum waren daarvoor een goed vehikel, al werden niet alle doelstellingen gehaald. Het jubileum was bijvoorbeeld voor
watersporttijdschriften nauwelijks interessant. Gelukkig
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hebben we andere wegen om onze doelen te bereiken:
jonge mensen enthousiasmeren, zichtbaarheid in het
wedstrijdcircuit, prachtig fotomateriaal en filmpjes op
sociale media en tenslotte uw eigen MarieTeam. Geef
haar aan iedereen te lezen. Maar de beste reclame bent
u, de trotse eigenaar van een Marieholm. Zorg goed
voor uw boot, zeil ermee en geniet van uw IF.
Redactie MarieTeam

Vijftig jaar oude dame steelt de show

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de IF plaatste de Nederlandse
Marieholm vereniging een IF op de HISWA in de RAI van 8 - 12 maart. Veel
bezoekers moesten gewoon even de boeg aanraken of klommen in de kuip.
De oude dame was geweldig en stal de show.

“Maandag, niet vrijdag”, antwoordde ik, “de Hiswaorganisatie heeft tweemaal bevestigd dat de boot
maandag moet worden afgeleverd”. “Dat is heel goed
mogelijk”, was het laconieke antwoord, “maar wij zijn
het kraanbedrijf en op maandag kunnen wij niet meer
met een kraan in de hal waar uw boot moet worden
gehesen”. Einde van de discussie. Ik moest opnieuw
gaan bellen: met jachtmakelaar Doorenbos die de
43 jaar oude IF ter beschikking stelde, met de werf
waar ze op de dieplader zou worden gezet en met het
transportbedrijf dat haar naar Amsterdam zou brengen. Dit was serieuze last-minute stress.

foto’s links:
Impressie plaatsing IF in de ‘Klassieke’ hal van de
Hiswa, vrijdag 3
maart

Toen ik dinsdagmiddag opnieuw de hal betrad, was
deze volledig getransformeerd. De andere stands waren
grotendeels aangekleed en er waren een café en een
muziektent opgericht; een complete metamorfose! Ik
plaatste de strandvlaggen en de infobanners, die ik
speciaal voor de stand had laten maken, rond de boot.
Die avond zou het tapijt uitgerold worden en de beurs
zou de volgende ochtend open gaan. We hadden een
schema gemaakt voor de standbemanning. Gelukkig
waren er veel vrijwilligers van de vereniging en van de
federatie van Polyclassics.
Op de stand was het vanaf het begin druk. Veel passerende mensen stopten en bezochten de boot, velen
kenden de IF al en waren verheugd haar op de beurs
te zien. Deze ‘oude geliefden’ waren vaak voormalige IF-bezitters. Ze moesten de romp strelen en waren
verrast door de kwaliteit van de gelcoat: “Nee meneer,
deze boot is niet geverfd!”. Een groot succes was de

Om vijf uur kwam ik die vrijdagmiddag aan in het
congrescentrum. De dieplader met de boot was er al
en mensen met helmen en veiligheidsvesten liepen
overal rond. Op dat moment begreep ik waarom het
vrijdag moest gebeuren. Men werkt in een dag van
achteren naar voren naar de grote schuifdeur toe.
De boot werd gehesen door een immense mobiele
kraan en met een lange arm zorgvuldig gepositioneerd tussen de markeringen op de vloer. Ze moest
met haar boeg naar het midden van de hal staan. Nu
ze op haar plek stond, rees er een nieuwe vraag: hoe
kan deze immense kale hal ooit een goedgeklede,
aantrekkelijke bootshow worden? Moeten we geen
tapijt onder de boot leggen?
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ladder die we naast de boot hadden gezet; men kon op
de boot klimmen, in de kuip zitten en de kajuit bekijken. Heel veel mensen - we schatten ongeveer 150 in vijf
dagen - klommen omhoog, zaten in de kuip en kwamen
met een grote glimlach op hun gezicht de kajuit weer
uit: dit was het IF-gevoel. We hadden goede gesprekken
over proefzeilen met de IF, de vereniging, het aankomende Zomerevenement in Uitdam, waar we 50 boten
wilden hebben, en over de boot zelf: ze was te koop.
De boot werd niet verkocht tijdens de show (kort daarna
wel, aan een kennis van een van de mensen die de stand
bemande), toch werden onze doelen meer dan bereikt,
zoals promotie van de IF, het interesseren van jonge
mensen voor de boot en aandacht voor het komend
Zomerevenement. Iedereen was enthousiast. We kregen
veel complimenten voor het initiatief om de IF op de
Hiswa te plaatsen.
Op de zondagochtend gaf ik een lezing over het heden
en verleden van de IF. Ik maakte een vergelijking met die
andere designklassieker, de ‘snoek’; de Citroën DS. Beide
zijn ongeveer even oud, maar met de IF worden nog
steeds wedstrijden gevaren!

Michiel Veldkamp
Bestuurslid Communicatie en Promotie NMV
Dit artikel werd gepubliceerd in het Zweedse Medvind nr. 2,
oktober 2017

De 50-jarige dame is nog steeds geweldig.

Doornbos-Jachthaven / Jachtbemiddeling
Herenweg 21-23
3625 AA Breukeleveen
Tel: 0355828014
info@doornbos-jachtbemiddeling.nl
Bemiddeling, in- en verkoop van Marieholms
En alle werkzaamheden in, op en aan uw
Marieholm
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Zweeds kampioenschap 2017

Toen ik hoorde dat Hans en Hanz, de ‘cracks’ van de Nederlandse vereniging geen belangstelling hadden, zag ik mijn kans. Het was een stout plan;
meedoen met het Zweeds kampioenschap. We hadden een uitnodiging van
de Zweedse IF-boot federatie. Winnen was niet het doel, maar wel om veel te
leren, optimaal plezier te hebben en een mooi verhaal te kunnen schrijven in
het kader van het 50 jaar IF jubileum.

De plek is prachtig, donkergroene heuvels omzomen het
water, de oevers afgezet met lichtgroene rietranden. Een
kleurrijke rij IF’s ligt aan een dwarssteiger. We lopen helemaal door tot aan het Värdhus. SSS, staat erop een schild
boven de deur, het Stockholms Segelsällskap, opgericht
in 1895. Binnen is alles in stijl en het uitzicht over het
meer is adembenemend.

Rastaholm

Tilikum

Samen met mijn vriendin Shanti Hendriks loop ik, met
natuurlijk veel te veel bagage bij ons, de landweg af
naar de baai. De bus heeft ons na een lange tocht vanuit
Stockholm afgezet bij een busstop ‘in the middel of
nowhere’. Waar zijn we nu beland? We zien het parkeerterrein en een steiger met boten. Een IF hangt in de
kraan, twee mannen staan het onderwaterschip te
boenen. We zijn er. Maar waar moeten we heen? Wie
moeten we hebben van de organisatie en bovenal waar
is Sten Gustaffson, waar we een afspraak mee hebben
voor de overdracht van de boot, de Tilikum?

Tilikum (‘Kleine reus’) is oranje en dat is natuurlijk de
juiste kleur voor een Hollands team. Wouter Versluis en
zijn vrouw Jaqueline Jansen zijn ook gearriveerd en het
eerste wat we doen, als we afscheid genomen hebben
van Sten, is de boot leeghalen. Kooktoestel, petroleumlamp, lijnen, zooi en nog meer zooi komen uit de boot.
Wouter heeft een tent bij zich en die komt helemaal
vol. Wouter heeft onze zeilen meegenomen uit Nederland. Marek Janiec staat te poppelen om ze te meten. De
zeilen worden uitgerold op het terras voor het Värdhus
en Marek en Frederic Wigelius meten met een meetlint
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de cruciale maten. De uitslag is teleurstellend: de genua
is te klein en het grootzeil te groot. Een kleine genua
mag wel maar een grootzeil dat over het achterlijk 2 cm
uitsteekt .. Marek is onverbiddelijk, als official kan hij niet
anders. Hoe vertellen we het Michel Zandbergen, onze
derde man?; het zijn zijn zeilen. Martin Rundström biedt
zijn reservegrootzeil aan.
We slapen in een lange barak die in die mooie Scandinavisch rode kleur geschilderd is. Ik moet wennen aan
het licht. Om elf uur begint het te schemeren en als ik
om 4 uur wakker wordt is het al weer licht. Michel is
’s ochtends geland op Arlanda en samen varen we de
boot onder de kraan om het onderwaterschip te kunnen
schoonmaken. Hijsen in Nederland betekent een grote
zware kraan, twee banden onder de boot door en inzet
van gecertificeerd personeel. In Zweden doe je het
zelf en hijs je met een lichte kraan de boot op aan het
hijsoog, een enkele band naar voren houdt de boot in
balans. Tiina Andersson helpt ons en laat zien hoe het
moet. Tilikum komt verassend schoon uit het water, een
lichte koperglans verraadt VC17. Verboden in Nederland
maar o zo effectief. We zijn snel klaar, de wedstijd kan
beginnen.

De proefwedstijd
We varen voor de eerste keer op het zeil de haven uit.
Gelukkig hebben we geoefend tijdens ons Nederlands zomerevenement, nog maar een week ervoor. We
komen op een langgerekt meer door beboste heuvels
omzoomd. Dit prachtige landschap zal komende dagen
ons decor zijn. Het is mooi weer en er staat een lekker
windje. De baan bestaat uit een bovenboei en een
benedenboei die benedenwinds de start- en finishlijn
ligt. Een lokale schipper weet de windbanen iets beter
te vinden dan de rest en wint de race. Wij eindigen in
de middenmoot en zijn blij met het resultaat, maar de
Zweden hebben hun tanden nog niet laten zien..
Tijdens het diner in het Värdhus worden de dagprijzen uitgereikt. De winnaar krijgt een ‘spiek’, een spijker
in een mooi stukje hout in de vorm van een boot. Die
willen wij ook! Wouter is nog niet tevreden met de trim
van de boot, we zouden hoger moeten kunnen lopen.
Hij vraagt na het eten hulp op de steiger. Het resultaat
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is dat hij twee uur later in de barak komt met de mededeling dat nu de hele Technische Commissie van de IF
associatie, zeven man sterk, er zich mee is gaan bemoeien. Dat hem, vriendelijk doch onverbiddelijk, gevraagd
werd om maar op de steiger te gaan staan maar dat de
mast nu optimaal getrimd is. Opvallend is dat de verstaging losser staat dan wij zouden doen.

De wedstrijden
We varen elke dag dezelfde baan maar die baan ligt
steeds anders want de wind verschilt elke dag. Het zijn
wisselende omstandigheden, wolken trekken langs de
hemel en beïnvloeden de wind. Het starten met zo’n
grote groep IF’s is een sensatie en de Zweden staan
nu op scherp. Een moment van aarzeling of een kleine
misrekening en je moet een trits van boten voor laten
gaan. Tot twee keer toe worden we van de startlijn
weggedrukt;, één keer zitten we bij de eersten maar die
start wordt afgeblazen. Ik ben niet zo erg goed in het
terughalen van de verschillende wedstrijden maar onze
races beginnen volgens een vast patroon te verlopen.
Het eerste rak aan de wind komen we te kort en lopen
de snelle boten op ons uit. Voor de wind pakken we een
paar plaatsen terug. Onze boothandeling is goed en de
spinnaker staat snel. Dankzij tactisch inzicht van Michel
weten we tweemaal in de laatste slag naar de finish
nog één of twee boten te passeren. In het groepje in de
achterhoede komen we steeds dezelfde boten tegen
en ontstaat een spannende sub-competitie tussen ons,
Karin Hårding en Giulio Mola. We raken steeds beter op
elkaar ingespeeld maar we maken ook fouten. Zo proberen we een paar keer van de ene windbaan naar de
ander over te stappen met teleurstellend resultaat. We
leren veel bij en komen voor ons gevoel steeds beter in
de race. We varen na intern beraad met ons eigen grootzeil en met een geleende genua loopt de boot nu optimaal. Maar er blijven situaties die ons voor een raadsel
plaatsen. De groep boten dobbert bij de bovenboei als
gevolg van het wegvallen van de wind. Wij hebben nog
redelijke vaart en slagen de groep bovenwinds voor het
grootste deel te passeren. Een volgend moment liggen
wij ook stil maar is de hele groep weg en bleven wij
maar liggen..

Prijsuitreiking en feest.
We vonden het leuk om wat terug te doen voor de organisatie en voorafgaand aan de prijsuitreiking schonken
we een borrel. De flessen Berenburg die ik op Amsterdam Airport had gekocht en meegesjouwd naar Rastaholm waren snel leeg. De stemming begon er in te
komen, er werd veel gespeecht waarbij Marek Janiec in
het zonnetje gezet werd voor zijn jarenlange inzet voor
de Medwind en de IF-boot federatie. Tenslotte werden
de prijzen verdeeld en de kampioenen het water in gejonast. De koude plons was wel goed voor hen, vertelde
Anders Fernlund, me later, want Pontius, Thomas en
hij hadden hun overwinning op de boot ook al ruim
gevierd! Wij werden vereerd met de Mariholm Brucks
aanmoedigingsbokaal en kregen het verzoek om die
volgend jaar mee te nemen naar het kampioenschap in
Göteburg.
Het werd tijd voor het jubileumdiner. Lange prachtig
gedekte tafels stonden voor ons klaar in de serre van het
Värdhus. Het buffet was heerlijk en er werd lang in het
Zweeds gespeecht, Tord Sundén werd vaak genoemd.
Martin kwam met nog een verrassing. We kregen van
hem alle drie een door ons felbegeerde ‘spiek’. Hij
vertelde ons dat zijn vader ze maakt en dat de spijker
symbool is voor het cijfer 1. Ze worden uitgereikt aan
schippers die een ‘eentje’ varen tijdens de races. We
spraken veel mensen en het was erg gezellig. De stemming werd steeds vrolijker. De spanning van drie dagen

wedstrijdzeilen ontlaadde zich. Men begon te zingen.
What shall we do with the dronken sailor? konden wij
ook meezingen. Een van de schippers had een prachtige zangstem en het werd steeds gezelliger. Nu ik dit
schrijf, meen ik me te herinneren dat er mensen op de
tafels stonden… en wij maar denken dat de Zweden
van die rustige noorderlingen waren. Er werd gedanst
en er werd nog tot in de kleine uurtjes op het terras
nagepraat over dit fantastisch evenement.

Terugblik
Het Zweeds kampioenschap in Rastaholm was een
geweldige ervaring. Dagelijks kijk ik nog naar de foto
die de achtergrond van mijn bureaublad vormt. Zoveel
mooie boten bij elkaar en drie dagen zeilfeest. Wat me
achteraf toch het meest bijblijft is de onderlinge band
die je in die dagen met elkaar ontwikkelt als zeilers en
vooral als IF-zeilers. De liefde voor de boot verbindt
ons, dat merken wij in Nederland en in Zweden is dat
niet anders.
Speciale dank aan Martin Rundström voor de uitnodiging en voor alle hulp, aan Sten Gustaffson voor
het beschikbaar stellen van de boot. Bedankt dat we
mochten meedoen en tot een volgende keer.
Michiel Veldkamp,
Wouter Versluis,
Michel Zandbergen
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Bekijk de film
IF SM 2017 op de
zweedse website
www.ifboat.se
en foto’s op Youtube

IF-Boot Treffen Ostsee 2017

foto’s Sören Hese

In Duitsland werd het 50 jarig jubileum van de IF gevierd met
een treffen in Lemkenhaven aan de Oostzee van 30 juni tot 2 juli.
Lemkenhaven ligt tussen Kiel en Rostock aan de zuidzijde van het
eiland Fehmarn en biedt een beschutte baai voor wedstrijden. De
deelnemende boten kwamen vooral van de Oostzee en onder hen
was een Zweed (uit Råå bij Helsingborg) en een Deen (uit Vordingborg in het zuiden van Seeland). Er deden 19 IF’s mee, 6 andere
hadden zich wel opgegeven maar kwamen niet opdagen vanwege
het slechte weer. Voor de race werd aangesloten bij de wedstrijd
voor scherenkruisers van de organisatie ‘Slank und Rank’.
Omdat het de vrijdag van de aanbrengtocht erg slecht weer was lieten veel
deelnemers uit Rostock verstek gaan en waren de Marieholm zeilers meer
dan welkom. Elke boot die de haven binnenliep werd verwelkomd met een
‘wave’ door de deelnemers die al gearriveerd waren. Op de wedstrijddag was
het gelukkig mooi weer (4 Bft.) en werden er twee races gevaren. Scherenkruisers en Marieholms hadden hun eigen baan van respectievelijk 7 en 10
mijl.

De foto’s zijn gemaakt door Niko Kraus en Sören Hese,
professionele fotografen. Het is de moeite waard de
series te bekijken op hun websites. Mooie combinaties
scherenkruisers en IF’s.
Volgend jaar zal er eind juli weer een treffen in Lemkenhaven zijn.
bron: Hans König, Reviervertreter Ostsee
http://soeren.zenfolio.com/schlankrank17
https://nicokraussfotografie.pixieset.com/if-jubilumfehmarnjuli2017/

De Zweed Johan Winberg won samen met zijn vrouw Bibi. Johan heeft afgelopen twee jaar zijn boot van de grond gerenoveerd. De boot heeft dan ook
Infinit. Elke handeling heeft hij op de Zweedse website met foto’s gedocumenteerd. De tweede prijs was voor Peter Grönlund, de initiatiefnemer uit
Berlijn van de nieuwe IF. De derde prijs was voor de Deen Magnus von Reitsel.
Er was een waar feestprogramma met interessante cultuurverschillen:
formele toespraken van de voorzitter van de organiserende vereniging, de
burgemeester, de directeur van het bureau voor toerisme, de vertegenwoordiger van de klasseorganisatie en de districtsvertegenwoordiger. De schepen werden bij terugkeer in de haven verwelkomd met pianomuziek en steigerbier, ’s avonds was er een ‘Big Party mit Live Musik’.
Het feest duurde tot in de kleine uurtjes. ‘s Zondags was weer bar slecht
weer. Veel boten stelden daarom hun vertrek uit.

20 MarieTeam najaar 2017

De tweede prijs ging naar Peter Grönlund met Skinfaxe,
foto Sören Hese

Hiswa te water - IF ‘hot en trending’

De Marieholmvereniging was in september aanwezig met een IF op
de Hiswa te water 29 augustus - 3 september. Met de boot richtten
we ons op jonge instappende watersporters en vulden we het gat
tussen de funsports en nieuwe jachten. De samenwerking met de
Hiswa organisatie was uitstekend en we kregen een prominente plek
vooraan.
De organisatie Welkom op het water, die zich richt op
deze doelgroep, pikte het nieuws op en zette ons op
haar website. Na 50 jaar was de IF weer ‘hot en trending’.
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Boot en wedstrijd

Winterwedstrijden op de Kaag

Aan de wintercompetitie 2016 -2017 deden 12 boten mee.
De Marieholms hadden daarom een eigen startgroep
Het was spannend in de de competitie. De deelnemers in de top zaten dicht op elkaar, soms
werd er gefinischt met een verschil van enkele
seconden. De serie werd gewonnen door Hans
Verdel met zijn Sister Ray.
In maart maakte fotograaf Eric van den Bandt
prachtige foto’s bij zon en wind. Koud? Nee, koud
was het niet, wel nat.
foto’s Eric van den Bandt

maart 2017, foto’s Eric van den Bandt
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Harlingen - Terschellingrace 2017

foto Kees Schout

Gelukkig is de Himla weer klaar na een ongelukkig jaar. Met de HT
race 2016 scheurde het grootzeil voor de start en tijdens het Marieholm evenement was er ook een ‘klein’ akkevietje. Maar gelukkig is
de boot in de winter tip top gerepareerd en ziet er weer uit om door
een ringetje te halen.
Nieuw jaar nieuwe kansen. Dus ook dit jaar maar weer
inschrijven voor de HT race. De race is dit jaar voor het
Hemelvaartweekend, dus kunnen we daarna nog lekker
een paar dagen doorzeilen. Op de deelnemerslijst zag
ik weer een hoop bekende schepen staan waaronder
natuurlijk Wouter Versluis met zijn M26 Johanna, een
Halberg-Rassy en een Victoire 933, die ook elk jaar mee
doen en voor de prijzen gaan. Het wordt dus weer spannend. Al een week van tevoren het weer bericht in de
gaten gehouden. Altijd belangrijk met de HT. Het ziet er
naar uit dat het rustig weer wordt, voor de verandering,
meestal staat er wel een aardige bries op het Wad.
Zaterdagochtend vertrekken we met z’n drieën vanuit
thuishaven Lemmer.. In het verleden gingen we meestal
met vier man maar dit jaar gaat de vierde persoon met
de veerboot naar het eiland, om het eens van de andere
kant te bekijken. We besluiten binnendoor naar Makkum
te varen, omdat er voor zondag weinig wind wordt
voorspeld. Na een nachtje in de gemeentehaven van
Makkum gaan we weer op pad.
Het schutten in de sluis bij Kornwerderzand gaat voorspoedig. Het is net laag water, wanneer we de sluis uit
varen. Met een bakstagwindje en een lekker zonnetje
drijven we langzaam richting Harlingen. We besluiten
in de Verenigingshaven te gaan liggen, we worden ten
slotte ook een dagje ouder…! In de avond het startnummer ophalen in het bekende Zeezicht en daarna nog een
afzakkertje halen in café het Noordeke.

De wedstrijddag begint met een lekker zonnetje en toch
een beetje wind uit het Oosten.
Met alle deelnemers die in de Verenigingshaven liggen
gaan we door de Tjerk Hiddesluis op naar het Wad en de
start.
Wij varen in klasse 7 met 26 deelnemers. De tactiek
wordt bepaald. We zijn er snel uit en besluiten om laag
te starten. Dit is niet de kortste weg, maar wel met
meer stroom mee en meer kans op vrije wind. De start
is super. We zijn als een van de eersten weg. Meteen de
spinnaker klaarmaken voor we de Pollendamgeul invaren. Wanneer we voor de wind en met stroom mee varen
lijkt het haast niet meer te waaien. We liggen nog steeds
vooraan in onze klasse. De wind wordt ook minder.
We lopen in op de klasse die voor ons gestart is. Dat
is een slecht teken, het betekent dat hoe meer we het
Wad op varen hoe minder wind er is. Op een gegeven
moment wordt het lastig om binnen de vaargeul te blijven omdat de stroom helaas geen rekening houdt met
die vaargeul. Alles drijft op elkaar. We zien dat een aantal
platbodems gaan ankeren en wij besluiten dit ook te
doen om op wind te wachten..
Helaas valt het ankeren niet mee. Wanneer mijn broer
het anker uitgooit, moet hij de lijn snel laten slippen
vanwege de stroom, wat hem een paar flinke blaren
oplevert. Net op tijd weet hij de lijn nog op de kikker
te beleggen. Helaas krabt het anker iets, waardoor we
toch langzaam richting een schouw drijven, waarvan de
boegspriet gevaarlijk richting onze verstaging steekt.
We besluiten om, gezien de kans op schade, de motor te
starten en de wedstrijd te verlaten. Nu hebben we ook
tijd om de blaren van mijn broer te behandelen.
Dan maar op de motor naar Terschelling. Als we onderweg zijn zien we op het startschip dat langs vaart, dat de
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wedstrijd gestopt is wegens gebrek aan wind: morgen
dus weer een nieuwe kans. We besluiten op de motor
via het Schuitengat te varen, dat scheelt weer een stukje.
Het is al gezellig druk in de haven. Door al het motoren
is de benzinetank aardig leeg geraakt en ik besluit toch
maar om met een bakfiets helemaal in Midsland benzine
te gaan halen. Als het morgen weer niet waait hebben
we tenminste genoeg. De Johanna van Wouter is ondertussen ook gearriveerd. Hun spinnakerval was los
geschoten, onder het zeilen zijn ze de mast in geweest
om de boel te herstellen. De eerste wedstrijddag
gebeurde er weer genoeg maar helaas is er geen uitslag.
Het was weer gezellig op Terschelling. Lekker gegeten
en nog even bij strandtent de Walvis gezeten. Vandaag
mooie Hollandse luchten en wind! Windkracht vier-vijf
uit het Noordwesten. Op tijd de haven uit, want je moet
altijd nog een uurtje naar de start in de Meep varen. Er
ligt een mooie brede startlijn. We besluiten om weer
laag te starten. Je start met stroom mee, dus je moet
oppassen dat je niet te vroeg bent. We zijn weer top
weg en mooi aan de wind richting eerste Kardinaal in
de Vlietstroom. De kunst is altijd om flink onder de ton
te sturen, omdat de stroom je toch wel de goede kant
op zet. We passeren de Kardinaal als zesde boot in onze
klasse.
Na de Kardinaal kan er een knik in de schoot. Meteen
kan de spinnaker gereed gemaakt worden. De wind is

ondertussen toch wel een dikke 5 geworden. Eigenlijk
is de wind niet achterlijk genoeg om de spi al te hijsen
bij deze windkracht. We besluiten dat om toch te doen.
Hij staat gelukkig snel. Nu is het zaak om er achteraan te
sturen. Als de wind wat minder wordt hoogte pakken en
in een vlaag wat afvallen. Toch moeten we een keer de
lijschoot losgooien, omdat ik het roer niet houden kan..
Het gaat erg hard. De boot spuit van de golven af. Dit is
zeilen!
De koers wordt steeds meer voor de wind, dus het wordt
steeds gunstiger voor de spi. We zien een aantal boten
met spi uit het roer lopen en het aantal spinnakers om
ons heen wordt steeds minder. Wij moeten een paar keer
gijpen, wat met de spi bij deze wind toch altijd spannend is. Mijn broer met zijn blaren doet het als voordekker fantastisch. De finish komt in zicht. We hebben alles
eruit gehaald wat er in zat. Nu maar afwachten wat het
waard is.
Bij de prijsuitreiking blijken we een mooie tweede plaats
gevaren te hebben. Supertrots op mijn bemanning.
De eerste plek was welverdiend voor een Keus 22, een
sportboot die goed kan planeren. Wouter eindigde met
de Johanna op de 8e plaats.
Al met al weer een zeer geslaagde HT race onder wisselende omstandigheden.
Marc Hoogland
IF Himla
foto Dorus Breidenbach
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Marieholm zomerevenement 2017 - Uitdam

Een jaar geleden heb ik de overstap gemaakt van een
Laser naar een IF Marieholm. Een behoorlijk verschil!
Geen wetsuit meer en je kan nog eens iemand
meenemen of een weekendtochtje maken. Bij Doornbos lag de Balans II (van Jacques Kalisvaart) en na een
nachtje slapen en thuis wat overleggen, de knoop
doorgehakt en was ik de trotste eigenaar van mijn
eigen IF Marieholm (vermoedelijk uit 1974). Tegen
al het bijgeloof in, de boot omgedoopt tot Hippo. In
2016 wat dagtochtjes op mijn thuiswater, de Loosdrechtse plassen, gemaakt en ook lid geworden van
de Marieholm Vereniging.
Het 50-jarig bestaan en het zomerevenement leken me een
mooie kans om eens ervaring op te doen met de boot op
wat ruimer water en kennis te maken met andere Marieholmliefhebbers of -bezitters. Toch nog geaarzeld omdat
het zomerevenement net samenviel met een roeiwedstrijd
in Scheveningen (voor gigs, overnaadse houten roeiboten die je met z’n zessen en een stuurman of -vrouw vaart)
en ik net dit jaar begonnen ben met wedstrijden roeien. Ik
wilde mijn team niet in de steek laten en daarnaast zijn de
schaarse wedstrijden op zee erg leuk.
Uiteindelijk besloten me toch in te schrijven voor het
Marieholmevenement met het plan om op zaterdag naar
Scheveningen te gaan voor de roeiwedstrijd en hopelijk
op tijd voor het diner weer terug te zijn. De wedstrijdklasse leek me wat hoog gegrepen gezien het feit dat ik solo
ging zeilen, de boot nog niet goed ken en, op mijn nieuwe
genua na, zeilen uit 1974 heb1). Toerklasse dus!
Door de verwachte harde wind (en op zee hoge golven),
werd overigens al op woensdag de roeiwedstrijd voor
zaterdag afgeblazen, dus niets kon een mooi Marieholmweekend in de weg staan.

Op vrijdagochtend uit Loosdrecht vertrokken en na een
paar uur motoren en nogal wat bruggen, beland bij de
spoorbrug van Weesp. De eerstvolgende opening was
alleen voor boten in zuidelijke richting en daarna mocht
de brug 3 uur lang niet meer open. Pas tegen 4 uur ’s
middags mocht het motortje weer aan en kon ik richting
de sluis van Muiden. Na Muiden de zeilen er bij en richting Uitdam – helaas was er na een uurtje weinig wind
meer over, dus het laatste stukje maar weer op de motor.
In de haven een plekje gevonden en eens bij de bar
gaan kijken – als nieuwkomer ken je erg weinig mensen
en dan is het jammer dat je solo bent gekomen. Maar
goed, wat later op de avond aan de bar de eerste zeilersverhalen uitgewisseld en met frisse moed de eerste
nacht aan boord van mijn boot ingegaan. De (ook originele) kussens blijken wat spartaans maar door twee
kussens op elkaar te stapelen, slaapt het best.
Op vrijdagochtend erg veel pret gehad om de wedstrijdzeilers die in een competitie verwikkeld waren wie de
meeste spullen en onderdelen van boord kon halen om
het gewicht maar naar beneden te krijgen – of dat nou
heel veel uitmaakt gezien het eigen gewicht van deze
dame, ik vraag het me af. Ik heb de buitenboordmotor
maar aan boord gehouden – zeilend de haven in en uit
leek me niet handig.
Het mooie van dit soort zeilevenementen is dat je meer
zeilt dan anders. Niet alleen ben je meer uren op het
water, maar je vaart ook uit bij een weertype waarbij ik
normaliter wat anders was gaan doen. Dus vrijdagochtend de zeilen er bij en uitgevaren.
Beste besluit van de dag: 10 minuten voor het eerste
waarschuwingssignaal toch maar snel m’n zeilbroek
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Wedstrijden zaterdag, foto Klaas Wiersma

Zie voor alle foto’s van het Zomerevenement de vernieuwde website van
de Marieholmvereniging www.marieholmvereniging.nl
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Admiraalzeilen ‘s zaterdagmiddag, foto Klaas Wiersma

aangetrokken, die was hard nodig.Bij de start was het
best druk met al die Marieholms door elkaar en, zeker bij
de eerste start weet je ook niet goed wie er in de toer- of
in de wedstrijdklassen meedoet.
Een redelijke start, niet als eerste, maar goed genoeg
en op naar de eerste boei en eerste bui – wat een bak
water! – gewoon maar doorzeilen, boot behoorlijk
schuin en maar turen om de bovenboei te vinden. Beetje
geklooi om de genuaschoot goed vast te krijgen – eerst
om de lier aan lij, dan dwars over de kuip om de lier aan
loef en ‘m dan in de klem proberen te krijgen – met één
hand en zo nu en dan even met tweehanden (en de
helmstok met mijn knie proberen te sturen).
Leuk om iedere keer in te schatten waar je overstag
moet, wat doen de anderen, loop ik even hoog, etc. Het
blijft een mooi spel. Bij de bovenboei blijk ik vooraan
te liggen en die voorsprong kon ik op het ruime stuk
vasthouden. Bij de finish een brul richting startschip
gegeven, die zaten met alle luiken en kuiptent dicht, het
regende immers, en hadden nog niet in de gaten dat de
toerklasse er al weer aankwam.
Race 2 begon slecht, veel minder wind en dat was even
wennen. Bootsnelheid, ook vergeleken met de rest van
het veld, was slecht. Beetje pielen en besloten aan de
lage kant te gaan zitten en op de genua te sturen – telltales is het oog houden en zorgen dat ik druk in de
zeilen hield. Dat hielp, langzaamaan kwam er weer een
beetje snelheid. Na de finish bleek dat ik op handicap
een tweede plek had gescoord. Zeer tevreden met de
boot en de resultaten, op naar de haven (en de bar).
Na zo’n eerste dag zeilen ken je toch wat meer mensen
en is het bij de borrel en eten al weer een stuk gezelliger.
Ook nog een van de dagprijzen gewonnen als beloning
voor het solo door de buien te zeilen.
Zaterdagochtend opnieuw hetzelfde weer waarvoor je
normaliter in je kooi zou blijven: – veel wind en buien.
Beste beslissing van de dag was nu om met de fok ipv
de genua te varen (al zit er in de fok weinig model meer)
en net voor de race toch maar een rif in het grootzeil te
zetten – rotklus op het water in je eentje maar dat was
wel nodig gezien de wind en de nogal bolle vorm van
het grootzeil. Volgend jaar maar eens kijken of ik de reeflijnen naar de kuip kan krijgen, nu was het bij de mast
een heel gedoe. Ik dacht dat ik de start al gemist had,
maar dit keer was de wedstrijdklasse als eerste gestart
en kon ik nog mooi meedoen.
Bij deze race was er verwarring over de bovenwindse
boei – ik (en een aantal anderen) dachten die goed te
hebben gerond, de bemanning van de Thetis dacht
daar heel anders over en waren verder door gezeild. Na
afloop kwamen we er niet meer uit wat er nu fout was
gegaan.
‘s Middags kwam Fenna, mijn vrouw, naar Uitdam (ook

Bas de Natris, foto Klaas Wiersma

haar roeiwedstrijd was immers afgelast) dus die kon
mooi mee aan boord bij het admiraal zeilen. Wat een
mooi gezicht al die boten achter elkaar! Diner ’s avonds
was erg gezellig, een hoop lawaai, mooie verhalen! Ik
heb blijkbaar niet alleen voor een fijne boot maar ook
voor een leuke vereniging gekozen.
Zondag was een apart verhaal – na de eerste boei lagen
we in het midden van het veld, maar een paar van de
boten hadden een spinnaker voor het lange rak richting
Pampus. Die hadden we zelf niet, dus proberen erbij te
blijven. Op de verkeerde boei gemikt (volgende keer de
coördinaten toch maar in de GPS zetten!), dus laatste
stuk naar de benedenwindse boei wat hoger moeten
varen. Op naar de boei bij Durgerdam, zoeken naar waar
die zou liggen en op dat rak mooi winst kunnen pakken.
Op naar de finish!
Maar ja, die finishlijn was er dus niet en dan heb je geen
idee wat je moet doen. Doorzeilen maar, en uitkijken
naar het startschip. Inmiddels Uitdam voorbij, zagen we
het startschip achter ons. Dat was jammer, want de voorsprong waren we daarmee kwijt. Toch een mooie race en
mooie afsluiting van het evenement.
Ik vond het meer dan de moeite waard, nieuwe mensen
leren kennen, de boot in een paar dagen veel beter leren
varen en de nodige ideeën opgedaan hoe ik wat zaken
aan boord ga aanpassen (inmiddels al nieuwe genuarails
geplaatst). Ik ben er een volgende keer graag weer bij
en dan maar eens kijken hoe ver ik in de wedstrijdklasse
kan meekomen.
Bas de Naris
IF S2689 Hippo

1)

Voor de trouwe Marieteamlezer: Jacques beschrijft in 2008 de
aankoop van een mooie set nieuwe zeilen – waarschijnlijk heeft
Doornbos die apart verkocht – jammer!
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50 jarige Marieholm IF voor toer- en wedstrijdzeilers

‘HET WATER VLAKBIJ…’
Deze zomer hield de Marieholm Vereniging een zomertreffen op het Markermeer bij Uitdam. Dat stond geheel in het
teken van het 50-jarig bestaan. Een mooie gelegenheid om
die Marieholm IF zeilers en hun
boten beter te leren kennen….

Wedstrijden zaterdag, foto’s Klaas Wiersma

FOTO’S KLAAS WIERSMA EN MICHIEL SCHOLTES – TEKST MICHIEL SCHOLTES

Wedstrijden zaterdag, foto’s Klaas Wiersma
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bemanning en als schipper met Marleen in de subtop van de J-22 klasse en

op de romp, niet op een X-Yacht? Hij aarzelt, dan verzacht er iets in zijn gezicht

was succesvol in de Solo. Nu leeft ze zich uit op haar Marieholm IF. Maar,

en hij zegt: “Mijn vader had een Contessa 32, wij zeilden daarmee naar

waarom een klassieke langkieler als je van de J-22 komt? Dat is voor haar

Engeland en Denemarken. Mooie tochten. De Marieholm houdt mijn herin-

glashelder.

nering levend. De S-spant zit me in het hart.”

“Om een heleboel redenen. De eigenaren vormen een hechte maar toegankelijke vriendenclub zonder kapsones, dat is mijn stijl. Het scheepje is mooi,

BLOEI

goed gebouwd en zeilt nog beter, droog en snel. Je kunt hem over zijn

Lisette Smit-Bennemeer, marke-

rompsnelheid zeilen en er ook genoeglijk mee toeren, zowel op ondiep
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boord van Mission IF Possible. Haar

‘Tuurlijk kun je ook een boot met stahoogte kopen, maar die is al snel lelijk

zeilpartner, Hanz Zwart, voorzit-

en duurder. Kijk naar die zwierige helmstok, die zegt alles over hoe dit

ter van de Nederlandse Marie-

scheepje zeilt: heerlijk. Dan wil je echt geen extra vrijboord of een stuurwiel.”

holm Vereniging, is elders druk
met de organisatie. Lisette ziet er
heel sportief uit en is dat ook. Ze

foto’s:© Michiel Scholtes

IN HET HART
Jan Bredius en Age Smit zeilen Fifty. Jan bestiert een advocatenkantoor en is

geeft toe: “Ik kom niet uit een

zeiler genoeg om zijn hobby nadrukkelijk te vermelden op zijn bedrijfswebsite.

zeilersfamilie. Ik roei fanatiek in pilot gigs en vroeger deed ik aan tennis en

Age ontwikkelt vastgoed voor een bouwbedrijf, weet alles over projecten en

paardrijden. Toch is wedstrijdzeilen echt mijn ding. Waarom in de Marieholm?

materialen. “Zelf deed ik in mijn jonge jaren fanatiek aan brandingsurfen. Bij

Dit is een heel reactief scheepje en niettemin comfortabel genoeg voor

die sport draait alles om materiaal. Dat is met de Marieholm net zo. Toen Jan

tochten. Aanvankelijk heerste er in de Vereniging helemaal geen wedstrijd-

en ik vijftig klokten, werd het tijd voor iets leuks. We kochten deze oude IF

mentaliteit, wij kwamen altijd als eerste binnen. Sindsdien heeft het bestuur

foto:© Klaas Wiersma

‘Het is meer wedstrijdklasse
dan we dachten…’
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competitie nadrukkelijk aangejaagd, dat brengt steeds meer enthousiasme

Govert valt haar bij. “We varen mee, we willen ertussen zitten, wat doen ze

en fanatisme in de club. In zo’n sfeer bloei ik op. Deze IF heeft bijvoorbeeld

nou precies om hard te gaan?”

geen reling, niet eens scepterpotjes, die geven maar luchtweerstand. Zover

Katinka: “Gluren bij de buren, we zijn hier om te leren.”

gaat dat. Hanz is dolblij dat ik zijn passie deel. We zijn een goed team, echte
zeilmaatjes, onze communicatie aan boord is perfect gestroomlijnd. Mijn
levenspartner vindt dat prima, hij is geen zeiler, meer een Ajaxfan. We zijn

MOOIE BALANS

hierin elkaars tegenpolen en dat is prima, het verrijkt ons.”

Een paar Marieholms doen niet mee aan de wedstrijden en blijven in de haven

foto’s:© Michiel Scholtes

achter, waaronder de Vår Eric van Petra Cranen en Arno Roelofs. Hun scheepje

OM TE LEREN

valt

Katinka Slump uit Lemmer

netheid en kleurstelling aan

meteen

op

door

houdt haar gemuilkorfde

dek en heeft als enige het

scheepshond in bedwang.

anker op de boeg. Zelden zie

“Die verdedigt het schip, Out

je een met zoveel liefde

of the Blue, tegen bezoe-

ingetimmerd

kers.” Zij is met zeilen opge-

Arno’s kunst. Wedstrijdzei-

groeid. “Mijn vijf kinderen

len is duidelijk geen streven.

zijn allemaal zeilinstructeur,

“Klopt”, zegt Arno, “wij zijn

ze be-moeien zich allemaal

met vakantie, komen uit

met deze boot, willen ermee

Cuyk via Waal en IJssel naar

op vakantie en dat is ook de bedoeling.”

hier en dit is gewoon een leuke stop.”

Haar man, Govert Brinkhorst, zet de toon: “Als je een boot hebt, moet je het

Petra knikt. “Dit is een gezellige club, maar toerzeilers als wij zijn echte

water kunnen aanraken. Dat heb ik geleerd bij Katinka in de Valk, met het

individualisten, die hebben geen mede- of tegenstanders nodig.”

water vlakbij.” Ze hebben hun Marieholm nu een jaar, zeilden hem buitenom

Arno heeft moeite met de vele prikkels van het moderne leven en op het

van Hellevoetsluis naar IJmuiden. Ze zijn voor het eerst bij een IF-evenement.

water vindt hij rust. Logisch dat hij viel voor de Zweedse Marieholm. Arno: “Ik

Govert: “We leren dat er veel plezier heerst in de vereniging en dat veel

moet mijn leven zorgvuldig in balans houden. Dit scheepje heeft een mooie

eigenaren bezig zijn met snelheid. Dat fanatisme is voor ons toerzeilers wel

balans en biedt mij wat ik nodig heb.”

wennen, het is meer wedstrijdklasse dan we dachten.”

En waar komt die naam, Vår Eric, vandaan? Petra verklaart: “Dat is de naam

Katinka vindt dat ook. “Ik zie veel wedstrijdmannen op de vloot. Ik heb ontzag

van Arno’s jong overleden broer. Het betekent ‘ons Eric’, op z’n Brabants.”

voor ze hoor, met de Valk zeilde ik makkelijk rond de boeien, maar met de

Arno kijkt in de verte: “Het spoort me aan om te genieten van wat je hebt, het

Marieholm vind ik het nog eng.”

kan zomaar ineens anders worden.”

scheepje:

winden, biedt ouderwetse zeewaardigheid en streelt het oog. Ze is aansprekend
voor wedstrijdzeilers met gevoel voor geschiedenis en esthetiek. Als wedstrijdscheepje zit de IF in de lift, bijvoorbeeld op Kaag en Braassem is ze als klasse in
opkomst: in 2015 namen er zeven deel aan de Kaagweek, dit jaar al twaalf. En
ze is aantrekkelijk voor toerzeilers die graag met iets moois rondvaren. Je vindt
dan ook beide types zeiler op de Marieholm en alle temperamenten ertussen.
Daarbij is het een goedkope boot voor herintreders of jonge instappers; een doffe
foto:© Michiel Scholtes

maar gezonde tweedehands IF koop je voor een prijs van een enkele gezinsvakantie in een gortdroog land.
De IF heeft in Nederland een actieve klassenorganisatie (de Nederlandse Marieholm Vereniging) die bijeenkomsten organiseert, wedstrijdzeilen in de IF stimuleert
en deelname aan buitenlandse IF-evenementen ondersteunt.

MARIEHOLM IF

www.marieholmvereniging.nl

Kun je de Marieholm International Folkboat (IF) inleiden zonder eerst iets te zeggen
over haar voorloper, de Scandinavische Folkboot (F)? Die werd ontworpen door
dezelfde ontwerper, Tord Sundén, en voor het eerst gebouwd in 1942, Gotenborg,
Zweden. Je herkent haar meteen aan de gestrekte houten (of polyester) overnaadse
romp. Ze wortelt overduidelijk in de duizendjarige traditie van Scandinavische
scheepsbouw die de Vikingen in staat stelde van de Zwarte tot de Ierse Zee handel
te drijven en gebieden te bezetten.
De polyester IF, een halve eeuw jong, oorspronkelijk een product van de Zweedse
Marieholm Bruk werf, ziet er moderner uit, heeft meer binnenruimte en presteert

Lengte: 7,85 m.
Lengte waterlijn: 6,03 m.
Breedte: 2,23 m.
Diepgang: 1,21 m.
�aterverplaatsing: 2150 kg.

beter in licht weer. Ontwerper Tord Sundén gaf haar dezelfde afmetingen als de

Ballastratio (54%).

F, maar haar romp is gladboordig en ze heeft een fractioneel 7/8-tuigage met een

Ontwerp: Tork Sundén.

grotere voordriehoek. Onmiskenbaar zijn haar vloeiende lijnen en haar gratie onder

�erf: Marieholm Bruk, Zweden.

zeil. Menig recent retro-ontwerp mist de balans en elegantie van de IF. Deze heeft

Gebouwd tussen 1967 en 1984

natuurlijk niet de agressie en het planeervermogen van hedendaagse ultra-hoekige

Aantal gebouwd: 3600.

en brede wedstrijdontwerpen, maar ze is op alle koersen snel genoeg om op te
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Mastlift

De zaterdagavond voor het Marieholm evenement liggen vier IF’s voor een -gestremde- Staande
Mastroute door Amsterdam. De spoorbrug bij de
Houtmankade ligt eruit.
Alle opties om op tijd in Uitdam te komen kosten extra
tijd, vrije dagen, geld of een combinatie hiervan. De
teleurstelling is groot, omdat de masten geen draaipunt
hebben zijn ze namelijk zonder kraan niet te strijken.
Michel Zandbergen, een van de gedupeerde schippers,
kreeg gelukkig een briljant idee (zelf even de tune van
Billy Swan erbij denken): “If you have a problem…if no
one else can help…and if you can find him…maybe you
can ask…Michiel Veldkamp”.
Michiel kwam net van zijn boot en reed toevallig net
door Monnickendam, waar de mastlift is opgeslagen,
toen Michel hem belde. Eigenaar Robs Driessen was
thuis en binnen 30 minuten stond Michiel bij de steiger.
Achter in zijn Peugeootje lag de mastlift: twee gehalveerde aluminium buizen ter dikte van een spinnakerboom en een hoop lijnen.
Met deze installatie kan iedere IF/M26 mast eenvoudig
gestreken worden. De gemonteerde stellage, een grote
omgekeerde V, wordt in het gangboord voor de mast
overeind gezet en naar voor en achter geschoord. De
top reikt tot boven de zaling. Met een takeltje en een
stropje onder de zaling wordt de mast eenvoudig op
dek gelegd. Om tien uur gingen we van start en voor
middernacht hadden we de vier masten gestreken.
Dat is 30 minuten per mast, dát vonden wij razend snel.
Informeer bij Michiel Veldkamp of Robs Driessen als je
geïnteresseerd bent in de mastlift.
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Diezelfde nacht zijn we door Amsterdam gevaren en
de volgende ochtend hebben we, de geoliede machine
die we ondertussen geworden waren, in recordtijd de
masten er weer op gezet. Michiel kwam de installatie
weer ophalen en wij konden onze tocht naar Uitdam
volgens plan voortzetten.
I love it when a plan comes together.
Len Verdel
IF Sister Ray

Opnieuw startveld IF tijdens Kaagweek

foto’s Eric van den Bandt

Traditioneel is de Kaagweek in juli het zeilevenement voor de
eenheidsklassen openboten in Zuid-Holland. Sinds 2016 is er een
startveld van de Marieholm IF toegelaten. De enige kajuitbootklasse die sinds de jaren dertig van de vorige eeuw deelneemt aan dit
evenement.
Rond de Kaag is een groeiende groep mensen die
plezier heeft om met een IF aan de zeilwedstrijden mee
te doen. De Kaagweek biedt een mooie gelegenheid om
vier dagen intensief met onze schepen sportief te sparren. Op de 97ste editie van de Kaagweek kwamen zeven
IF’s aan de start. Er waren gedurende vier dagen een
ochtend- en een middagwedstrijd met Nederlands weer
en goede wind.
Om de hoek bij de Kaagsoos was een speciale aanlegplaats gecreëerd voor de zeven schepen. Een extra
pontonschip was naast de dekschuit van Rino van Schie
gelegd. Dat was een geweldige plek om na de wedstrijden met elkaar na te praten. Niets is leuker dan te horen
waarom een race was verlopen zoals die was verlopen.
En ook voor de aanhang was het een mooie plek om de
wedstrijden te volgen. De feesttent zorgde in de avond
voor een mooie sfeer met optredens van DJ’s en coverbands. Op initiatief van Gijsbert van der Laan werd er op
zaterdagavond een heus Marieholmdiner georganiseerd
in de grote schuur van de gastvrije Marieke en Rino. Zo’n
dertig zeilers en supporters genoten aan een lange tafel
van een bijzondere ambiance en een heerlijke maaltijd.
In de wedstrijden voeren de volgende schippers tegen
elkaar: Ralph Holland (44,0 pnt), Jan Hoogenboom (35,0
pnt), Gijsbert van der Laan (24,0 pnt), Michel Zandbergen (21,0 pnt), Hanz Zwart (15,0 pnt), Rino van Schie
(14,0 pnt) en Hans Verdel (7,0 pnt). De eindstand na vier
dagen wedstrijdzeilen was de omgekeerde volgorde.
foto’s Eric van den Bandt
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Ook in dit jaar was het team Hans Verdel (met Len en Sarina) met zijn IF
(Sister Ray) eerste met vijf ‘enen’ (en een DNF vanwegens mastbreuk).
‘New kid on the block’ Rino van Schie wist met zijn Red Devil 2.0 (met aan
boord Guido en Frank) de laatste wedstrijd te winnen en bleef zo de Mission
IF Possible van Hanz Zwart (met Lisette en Koos) voor en kreeg een verdiende tweede plaats in de eindklassering.
Het enthousiasme om wedstrijd te zeilen met een IF is groeiende. Het zou
fantastisch zijn als we komende Kaagweek met tien schepen aan de start
zouden kunnen verschijnen. Het wedstrijdcomité en de andere wedstrijdzeilers zijn inmiddels aan ons gewend. Noteer alvast in de agenda: 98ste Kaagweek van 19 - 22 juli 2018.
Hanz Zwart
IF Ned 117 Mission IF possible

Spontane gezelligheid onder de
zeilers donderdagen vrijdagavond.

Winnaars 1e en 2e
prijs
foto’s Marieke van
Schie
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24 Uurs Zeilrace 2017

‘Is de 24 uurs niets voor jou?’ In een appgesprek met medemarieholmer George, uiteraard over Marieholms, komt ineens de bewuste
vraag naar voren. ‘Ik kan dit jaar namelijk niet en volgens mij is er ook
nog geen vervanger’, vervolgt George.

Al heel wat jaren geleden, tijdens mijn allereerste keer
zeilen in het donker bedacht ik me dat het toch wel
heel magisch zou zijn om een nacht door te zeilen.
Later hoorde ik van het bestaan van de 24 Uurs race op
IJssel- en Markermeer. De vele verhalen en vooral foto’s
en filmpjes die ik op kille winteravonden verslond lieten
weinig aan de verbeelding over. Daaraan meedoen, dat
zou toch wel heel ‘gaaf’ zijn. Maar ja, die ene keer in het
donker zeilen was niet meer dan een nazomerse oversteek van het restaurant in Goingarijp naar de thuishaven in Sneek. En daar was het bij gebleven. Op dat
moment bestond mijn IJsselmeerervaring ook vooral uit
spreiden van een handdoek op het strand van Hindeloopen.

De jaren die volgden deed ik mondjesmaat meer ervaring op met IJsselmeer- en nachtzeilen. en maakte ik
Sagitta langzaam klaar voor het grote avontuur. Maar
kon ik dat wel? En wie van mijn meevarende vrienden
kon ik voldoende vertrouwen om te bemannen?
De uitnodiging van George klonk dan ook te mooi om
waar te zijn. Ervaring opdoen met de 24 uurs race onder
leiding van ‘cracks’ Michiel en Wouter aan boord van de
IFO. Ik hoefde dan ook niet lang na te denken en alhoewel ik een nog te annuleren andere afspraak voor dat
weekend had staan liet ik weten graag mee te doen.
Vrijdag 25 september, volledige windstilte. Wouter en ik
monsteren in Uitdam aan op de IFO, waarop Michiel al
druk bezig is met de wedstrijdvoorbereidingen. Alhoewel? Naar blijkt is hij vooral druk met het verwijderen
van de uitwerpselen van een blijkbaar goed gevoede
zwaluwkolonie. Wouter start vrijwel meteen met het
leegruimen van de IFO. Onnodige kussens en zeilen, de
buiskap, gereedschap, reserveonderdelen en nog meer

Ruben Oetzes

MarieTeam najaar 2017 35

gereedschap. Het mag allemaal in de auto om zo gewicht in
de boot te besparen. Een volledig volgepropte auto verder
zijn we klaar voor de afvaart.
Wouter heeft de nodige navigatie al voorbereid. De
verwachting is dat de wind aan het einde van de middag
langzaam vanuit het noordoosten zal opsteken en gedurende de nacht tot zo’n 14 knopen uit het oosten zal
aanwakkeren. In de loop van zondagmorgen zal de wind
sterk afnemen om tegen de avond weer licht op te steken
uit het noordwesten. Via de handige app ‘Bezeild’ op de
ipad heeft Wouter de eerste rakken al gepland. We beslui-
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ten de avond en nacht vanaf Volendam op het Markermeer zoveel mogelijk halfwindse rakken te varen en met
de ruimende wind mee te draaien om ’s ochtends naar het
IJsselmeer te schutten.
Na een zwempartij om IFO schoon te schrobben, zijn we
klaar voor de start. Om 1930 passeren we de startlijn in
Volendam en onder begeleiding van een schitterende
zonsondergang sturen we oostzuidoost het eerste rak richting de ‘Sport J’. Een aantal snelle grote jongens lopen ons
voorbij maar IFO doet haar best en nadert al snel de eerste
boei wanneer de schemer begint in te vallen. Vanaf de boei

kiezen we een noordwestelijke koers en is de wind dusdanig geruimd dat de spi er op kan. Voor oplettende lezers
die nu denken: ‘hé, dat klopt niet want jullie varen dan niet
voor de wind’ een opheldering: De IFO beschikt over een
wonderspi waarmee je ook bijna halfwinds kunt varen. Zo
‘reachend’ gaan we hard op weg naar de volgende boei. Op
deze wijze werken we in het donker een heel aantal rakken
op het Markermeer af.

finish helemaal niet halen? Michiel is aan de beurt om
onder de wol te kruipen, Wouter en ik proberen met de
spi ieder zuchtje te pakken. Ondertussen hebben we last
van de muggen. We proberen de beestjes nog te verleiden om in groten getale in voorwaartse richting op ons
dek te landen om zo de boot vooruit te helpen, maar de
meeste van hen verkiezen hun kamikazeactie in willekeurige richting.

Het is een prachtige gewaarwording, overal rode, groene en witte lichtjes waarvan ik na uitleg van de profs ook
nog begrijp hoe ik ze moet ontwijken. Onderwijl doet IFO,
gesierd door haar eigen witte, rode en groene schijnsels,
haar uiterste best om boven de 5 knopen te komen.

Uren glijden zo voorbij. De zon schijnt volop, de horizon is gekleurd met naar beneden hangende spinakers
en de plotter meet snelheden variërend van 0,2 knoop
tot een heuse 1,9 knopen. Langzaam glijden we richting Medemblik. Als we de ‘WV-19’ boei naderen, die
verplicht op ieders lijstje hoort voor te komen alvorens
te finishen, overwegen we om nog een rak te varen.
Onze ETA is ongeveer kwart over 6 terwijl we tussen half
7 en half 8 moeten finishen. Alle mogelijke rakken zijn
met de wind op dat moment echter veel langer varen.
We besluiten de gok niet te nemen en varen richting
finish. Voor het plaatje uiteraard onder spi. Omdat de
wind nu toch opsteekt, zij het uit een niet voorspelde
noordoostelijke richting, wordt de ETA steeds vroeger.
Dus besluiten we af te kruisen en dwars door het veld
kruisend finishen we zo iets na half 7.

Zo vliegt de nacht voorbij. Eén man aan het roer, één voor
navigatie en trim en één te kooi. Om de beurt slapen we
dus 2 uur. Nou ja, slapen … Maar na verloop van een aantal
wachten word je vanzelf zo moe dat je wel in slaap valt
ondanks het gekwebbel van de bemanning in de kuip.
Onder een adembenemende zonsopkomst maar met
behoorlijk afnemende wind naderen we zo in de vroege
ochtend van zondag het Naviduct. Daar worden we samen
met een Albin Vega geschut. Nu is het wonderbaarlijk hoe
snel zo’n ‘zeilende caravan’ nog vooruit komt en met die
wetenschap in het achterhoofd spoort Michiel, zodra de
sluisdeuren openen, de tien paarden van de Volvo aan tot
volle galop richting IJsselmeer om de Vega voor te blijven.
Daar aangekomen blijken er meer muggen dan wind te zijn
en dobberen we langzaam naar de eerste boei van waar het
ruimwinds richting Medemblik gaat. Stel je voor dat we de

In Medemblik worden we onthaald door een groot
publiek, begeleid met fanfaremuziek. In de haven vind
IFO een plekje naast een hele clan andere Marieholms
en gaan Wouter, Michiel en ik richting warm avondeten
en een biertje. Terwijl het biertje indaalt, daalt ook de
energiereserve. Gelukkig besluit een fanfareorkest pal
naast het terras het decibelrecord te verbreken, dus
vallen we nog niet in slaap. Eenmaal aan boord van de
IFO zijn we echter in no-time in dromenland.
De volgende ochtend blijkt dat we op een zesde plaats
zijn geëindigd. Een beetje teleurstellend, we hadden
hoger verwacht. Een volgende keer toch meer risico
nemen in de planning om de finish op tijd te halen.
Desondanks vond ik het een prachtig avontuur en
bedank bij deze Wouter, Michiel en de IFO nogmaals
voor de kans om dit mee te beleven. Volgend jaar vaar ik
de race graag weer. Wie weet op eigen kiel.
Ruben Oetzes
opstapper IFO 1383

PS. De eerste plaats in de polyclassicklasse ging naar …
een Albin Vega.
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Pampusregatta: Vechten tegen Murphhy

foto’s Hans Knapper

“Ik heb er zin in, bel me maar” was de reactie van Rob Segaar op mijn
oproep op de Marieholm Wedstrijdzeilen groepsapp. Wat mis kon
gaan, was vandaag misgegaan. Murphy stond twee punten voor en
voor zondag was de verwachting ZW 4-5 Bft. Een mannetje erbij was
wel fijn. Ik zette mijn auto aan de kant en belde.
Hoeveel zin Rob er in had bleek de volgende ochtend. Als
ik om half negen bij mijn boot in Uitdam ben, is hij er ook al
snel. Anthony de Bont komt even later en ik vertrek met een
heel ander gevoel dan ’s zaterdagochtend. Murphy speelde
een thuiswedstrijd.
Wat ging er dan allemaal wel niet mis, die zaterdag van de
korte baanwedstrijden? Het begon al vrijdags dat het de

hele dag zo hard regende dat ik m’n boot niet kon klaar
maken. Het leeghalen moest ’s zaterdagsochtends nog
gebeuren en ik ben al niet zo’n vroege vogel. Dus stress
om thuis weg te komen en de prints van de wedstrijdinformatie nog in mijn werktas. Dat leverde Murphy al
een 1- 0 voorsprong op want we zullen daardoor de 2e
baan verkeerd varen omdat we boei A weer ronden in
plaats van bovenboei B. Ik ben nog druk met de spinnaker en vraag bemanningslid Paul van de Hoek de genua
aan te slaan. “Ja, dat ene zeil dat bovenop ligt”. Vlak voor
de start merken we dat de kruisfok aangeslagen is. We
hebben nog net tijd en wisselen snel. Murphy – wij: 2 - 1.
Onze start is daardoor minder geconcentreerd en vlak
na de start trekken we de kous uit de schoot; we kunnen
de genua niet meer aanhalen: 3 - 1 . Ik los het snel op
met een reserveschoot: 3 - 2. In aanloop van het voordewindse rak blijkt dat ik de spinnaker toch niet goed heb
aangeslagen, schoten tussen de zeerailing en ook nog
eens tussen de verstaging. Een verdiende voorsprong
voor Murphy 4 - 2.
Ik krijg het warm van Murphy, hij vreet energie en het
zweet breekt me aan alle kanten uit. Dat we nog op de
10e plaats eindigen is louter te danken aan de kalmte en
jarenlange ervaring van roerganger Adri van de Velde.
Zijn oude wedstrijdschip, een gele J24, vaart toevallig
ook mee in de regatta. “Ik ken elke millimeter van dat
schip”, zegt Adri. Dat we het echt wel kunnen blijkt de
tweede race: na een mooie start varen we probleemloos naar een tweede plaats. Murphy lijkt zijn oog te
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Wie was Murphy?
De wet van Murphy, toegeschreven aan Edward A. Murphy (1918–1990), luidt
“If there’s any way they can do it wrong, they will” of ook wel “Anything that can
go wrong, will go wrong”.
Murphy was van beroep ruimtevaartingenieur die aan veiligheidskritische systemen werkte. Hij wilde met zijn uitspraak de nadelige kant van de wet van de grote
aantallen illustreren: al is de kans op een ernstige menselijke fout bij het uitvoeren van een bepaalde procedure/handeling heel klein, als het risico maar vaak
genoeg wordt gelopen, dan zal er vroeg of laat iemand een fout maken bij het
uitvoeren van de procedure/handeling. De wet van Murphy is een van de leidende principes bij het opstellen van protocollen voor bijvoorbeeld apotheken.
Murphy heeft ook betekenis voor wedstrijdzeilers op het communicatieve en strategische vlak.
Er zijn vele afgeleiden van deze wet.
• Als er bij een experiment iets fout kan gaan, zal het ook daadwerkelijk fout
gaan.
• De fout gebeurt altijd op het onaangenaamste moment.
• Succes wordt door slechts weinig mensen gezien, terwijl falen altijd volop in de
schijnwerpers staat.
Bij mij staat de Wet van Murphy ook bekend als de “Wet van de belegde boterham”: een belegde boterham zal altijd … juist ja.
bron Wikepedia

hebben laten vallen op onze tegenstander. De Lyra van
Hans Hentzepeter vaart pats-boem in op een schip over
bakboord. De schade lijkt beperkt maar wij tikken 4 - 4.
Helaas is Murphy ons niet echt vergeten. Adri krijgt een
telefoontje van thuis: “Noodgeval, terugkomst dringend
gewenst”. Paul en ik zetten Adri af in Uitdam. Hij kan
terug naar Zeeland. We roepen de wedstrijdleiding op
via de marifoon. “Nee, er komt geen 4e wedstrijd meer”.
We zetten de marifoon uit en blijven in de haven. Later
bleek dat de 3e race een herstart kreeg. “Hadden jullie
nog kunnen halen”, laat Murphy ons vals weten en hij
wint de eerste dag met 6 - 4.
Jullie begrijpen nu beter de oproep waarmee ik begon.
Geen enkel risico meer voor de lange baanwedstrijd.
Paul brak tussentijds nog net niet zijn been toen hij
tussen het clubschip van ’t Y en de steiger stapte. De
barbecue was heerlijk en goed verzorgd, de band echt
fantastisch maar ik had het wel gehad voor die dag.
De stralende lach op het gezicht van Rob Segaar de
volgende dag liet me Murphy geheel vergeten. Na een
prima start, Rob bromde nog iets van “Ik kan heus wel
starten hoor”, lagen we spoedig voorop. Erg leuk om
de spi’s van concurrenten ook eens aan de bolle zijde
te bekijken. Even voor de Sport J werden we voorbij gelopen door de Lyra met zijn kakelverse zeilen en
een mooie, nieuwe grote spinnaker. Daar konden wij
niet aan tippen met onze geleende oude lap (reactie
van Hans Knapper: “Wat heb je nu voor oude theedoek
meegenomen?!” Hij zette onze spi maar met voor een
heel klein stukje op de foto). Richting Edam, en weer
terug, konden we net nog met vol tuig zeilen. Het laatste
rak was pal in de wind dus vlak voor de Sport J staken
we een rif. Dat rif zat er bij de boeironding in -Murphy
was ondertussen achteropgeraakt- en zo konden we
richting finish bonken. We werden 2e die dag en Murphy
was verslagen.

Dit jaar was de strijd vooral nog tegen onszelf. De Marieholm IF heeft in dit gemengd veld zeker kansen vooraan
te eindigen. Wie van jullie doet er mee volgend jaar?
MIchiel Veldkamp
IFe IFO 1383
Bemanning lange afstandsrace: Anthony de Bondt en een breed lachende Rob Segaar
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Boot en verhaal

Hond aan boord
Maak van je hond… een echte Mariehond!

noemen haar Keet naar het werkwoord ‘keten’. Die naam
kreeg ze een uur naar aankomst toen we zagen wat voor
een vlees we in de kuip hadden. Gelukkig hadden we op
de Dagdröm de binnenbekleding nog niet vernieuwd.
Van de rugleuning aan stuurboord was na drie weken
zomervakantie weinig meer over. Haar bootgewoonten
werden ook al snel duidelijk: ze ligt graag op het voordek, opgekruld in de genua. Maar vooral de sprayhood
is haar favoriete plek: een wiegje met lekker veel overzicht over alles wat er aan boord en daarbuiten gebeurt.
Helaas maakt ze voor het liggen altijd haar ligplaats op
orde waardoor de sprayhood door haar nagels een wild
streeppatroon kreeg. Gelukkig was het een oude sprayhood en moesten de zeilen nog worden vervangen.
Inmiddels hebben we nieuw materiaal en is Keet wat
ouder en verstandiger... Maar het is wel iets om over na
te denken als je een pup aan boord neemt.

Jong geleerd oud gedaan

In de verkoopbrochure van de Marieholm IF uit 1970 staat een foto van een
gezin met twee kinderen, gezellig aan tafel in de kajuit. Tegenwoordig is een
Marieholm met een heel gezin aan boord een zeldzaamheid, veel te krap
vinden we nu. Maar een hond daarentegen gaat prima. Op het afgelopen
zomerevenement zagen we dan ook een groot aantal Mariehonden
aan boord.

Tevreden in de kuip
Onze eerste hond was een labrador. Koos was al vijf toen
wij een Marieholm 26 in bruikleen kregen. Hoewel ze
nooit mopperde aan boord, werd het nooit een echte
Mariehond. Koos ging niet zelf aan en van boord, we
moesten haar tillen. Met een hond van 27 kilo best een
klus, zeker als je vier dik in een haven ligt. Meestal stond
ze met trillende poten op het dek, zelfs eten geven op
het voordek veranderde daar niets aan. In de kuip was ze
tevreden, veilig bij de baasjes. Binnen liggen tijdens het
zeilen wilde ze niet en op de bodem van de kuip liggen
was ook geen optie: veel te nat vond ze. Dus bij elk overstag moest niet alleen de genua, maar ook de hond naar
de andere kant. Pas na drie seizoenen kwamen we op
het idee om een waterdicht hondenkleed te kopen voor
op de bodem van de kuip…

Wiegje
Inmiddels zijn we trotse bezitters van een Marieholm IF
(de Dagdröm) én een nieuwe hond. Vanwege het zeilen
kozen we voor een minder groot en vooral minder zwaar
exemplaar. Het werd een rescue-hond uit Spanje. We
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Een hond in een vroeg stadium opleiden tot Mariehond
heeft ook voordelen. Keet is een echte scheepshond
geworden: ze loopt zelfs tijdens het zeilen met veel
zelfvertrouwen over het dek. Het is een mooi gezicht
wanneer je haar bij het voorstag ziet staan, neus in de
wind om de geurtjes van het Friese platteland op te
snuiven. Keet springt ook zelf aan en van boord. Helaas
ook als wij dat niet zo’n goed idee vinden, dus daar
moeten we komend seizoen nog aan werken.

Trippelende pootjes
Met een hond aan boord moet je met een paar dingen
rekening houden. Meer dan 6-7 uur achter elkaar varen
is er niet meer bij, ook een Mariehond moet zo nu en
dan zijn behoefte doen. Sommige honden worden
zeeziek. En ’s ochtends in alle stilte achter een anker
wakker worden behoort ook tot het verleden. Heb je
een actieve hond dan wordt de stilte ‘s ochtends al
vroeg verbroken door trippelende hondenpootjes. Met
een beetje pech krabt je hond aan het interieur dat net
in de olie is gezet...Maar de gezelligheid die je hebt van
een Mariehond weegt daar ruimschoots tegenop!

Tips voor jouw Mariehond:
- Zorg dat je hond een eigen plek heeft, binnen en buiten. In de kajuit is de
vloer voorin handig. Ook als de boot scheef gaat ligt je hond daar goed
door de opstaande randen en ze hoeft niet bij elke overstag naar de andere
kant. In de haven gaat bij ons direct de helmstok omhoog en leggen we een
kussen voor Keet op het achterdek. Nu ze niet meer op de sprayhood mag is
ze ook daar heel tevreden.
- Zorg voor een voerbak met een rubberen onderkant, dan hoef je minder
vaak een nieuwe te kopen.
- Zoals gezegd, een waterdicht kleed voor op de bodem van de kuip is ideaal.
- Investeer in een goed zwemvest voor de hond. Aan de handgreep is hij
makkelijk weer aan boord te hijsen. Keet heeft er een van Ruffwear en die
draagt ze graag. En hij staat haar ook nog eens stoer!
- Met een zeerailing valt een hond minder snel van boord (zeker een met een
net). Dat laatste hebben wij niet, Keet is tenslotte een Mariehond.
- Als je een pup aan boord neemt, kijk dan of je nog oude kussens en dergelijke hebt om een jaar mee te varen. Jonge honden knagen nu eenmaal graag
en veel.

Claar van der Does en Chris Kasdorp
Marieholm IF Dagdröm

Jong geleerd, oud gedaan. ‘Mariehond in opleiding’ zijn is
zwaar.

Alhoewel een kleine Mariehond praktischer aan boord is, zijn er
ook eigenaren met grotere honden.
Je houdt dan allen iets minder ruimte over aan boord.
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Binnenkijken bij.. Petra en Arno

Wij zijn vooral toerzeilers die veel op het water vertoeven. Daarom
is voor ons het interieur ook heel belangrijk. Als tegenhanger van
het wedstrijdgebeuren willen we graag laten zien dat een IF ook
een toer- en vakantieboot kan zijn.
Toen we onze boot kochten hadden we de luxe om met half leeg casco
te beginnen, zodat het makkelijker is om rigoureus te werk te gaan. Het
verkleinen van de kasten was voor ons vanzelfsprekend omdat de Marieholm van oorsprong nogal zwaar ingetimmerd is voor zo’n ranke boot.
Hierdoor oogt ie ook klein van binnen. Dus hebben we gekozen voor
twee smalle kasten; ten eerste omdat dit gedeeltelijk al zo gesitueerd was
door de vorige eigenaar en ten tweede omdat het een mooie symmetrie
geeft en je hierdoor geen schotten voor de ramen hebt.
Een vast keukenblok was voor ons een must. Dit willen we altijd stand-by
hebben staan omdat we hier bij ons verblijf op de boot veel gebruik van
maken. In de praktijk staat de fluitketel heel wat keren te fluiten op het
kooktoestel, ook onder zeil. De la onder het kooktoestel geeft ook weer
opbergruimte en wordt tevens gebruikt als aanrechtblad en borreltafel.
Het verplaatsen van het keukenblok levert ook veel ruimte op doordat je
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een extra hondenkooi als opbergruimte tot je beschikking hebt.
Het verplaatsen van het keukenblok levert ook veel ruimte op omdat je een
extra hondenkooi als opbergruimte tot je beschikking hebt.Omdat we ook
graag vroege voorjaars- en late najaarstochtjes maken was een kachel ook
een grote wens van ons, aangezien we graag ankeren en onafhankelijk zijn.
Na veel wikken en wegen stonden we bijna op het punt om een Webasto te
kopen, met als groot nadeel het stroomverbruik en het ventilatorgeluid.
De twijfel bleef omdat we allebei eigenlijk meer van stralingswarmte
houden, maar die kachels waren allemaal te groot voor een IF. Tot we op de
beurs in Düsseldorf tegen ideale kachel aanliepen. Deze was goed toepasbaar dus toen was de keus snel gemaakt! Minimaal stroomverbruik, een
echte KISS kachel en een gezellige kachelpijp op het dak.
Het toilet onder het bed is uitschuifbaar gemaakt, omdat we graag een vast
bed willen en niet met een losse plank wilden werken.
Buiten misten we in de kuip we eigenlijk altijd een tafeltje en we vonden
het niet praktisch om een tafel midden in de kuip te hebben. Vandaar dat
we een borreltafeltje hebben gemaakt dat te bevestigen is op de rand van
de kuip.En omdat we van multifunctioneel houden hebben we de tafel zo
gemaakt dat die tevens kan fungeren als loungebank.
Aangezien de kuip van de IF nou niet bepaald uitblinkt in zitcomfort misten
wij tijdens het ankeren een ruimte om lekker onderuit te hangen. En dat
hebben we op deze manier gevonden. Ideaal voor de lange zomeravonden!
We hopen dat we sommigen van jullie hebben kunnen inspireren. Om wat
kluservaring op te doen is een borreltafel/loungebank een leuk begin om
een paar winteravonden mee te vullen.
Petra Cranen & Arno Roelofs
IFe Vår Eric
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“Waarom zeilen klasse wordt en klassiek nooit verveelt”



Verkoop & verhuur Scandinavische daysailers



IF-Boat New Edition



Nieuwe onderdelen IF en 26



Refit, schilderwerk, onderhoud & reparatie



Leverancier Nanni scheepsmotoren & Hyde Sails Challenge



Ligplaatsen & stalling

Bij FrieslandZeilen werken wij vanuit onze liefde voor Scandinavische daysailers. Wij
staan u graag persoonlijk te
woord over de mogelijkheden.

Karel & Merdeka Kuiper

FrieslandZeilen
Jan Kuipersweg 10

Vakantie in
Zweden?

8606 KD SNEEK
+31 (0)515-559255 | info@if-boat.nl | www.if-boat.nl | www.zweedshuishuren.nl

Stockholm Archipelago

Een dag na het Swedisch Masterskap in Rastaholm vertrokken Shanti
en ik met IF Tilikum naar Tyresö, haar thuishaven, ruim 30 mijl oost
van Stockholm. De tocht kan in een lange dag worden gevaren. Wij
hadden echter zes dagen tijd en zeilen door de archipel van Stockholm was een droom.
Al voor het Masterskap hadden we bij aankomst in Stockholm een nautische kaartenwinkel gevonden en ons enigszins op de tocht voorbereid. Het zag er duizelingwekkend
uit al die eilanden en scheren. Het schijnen er 30.000 zijn.
De wedstrijdlocatie bij Rastaholm lag ten westen van de
stad in het merengebied, de Malaren, en de thuishaven
Tyresö aan de oostkant. We moesten door de sluis het
kanaal in aan de zuidkant van Stockholm. De wens om met
‘eigen’ boot in de Wasahaven te liggen ging uitkomen!
Zondags sopten we de boot en brachten alle spullen weer
aan boord. Voor de wedstrijden had ik foto’s genomen om
alles ’ weer op zijn eigen plek te kunnen leggen maar Sten
Gustafsson, de eigenaar, liet ons vrije hand een eigen indeling te maken. Veel overbodige zaken verdwenen onder de
banken.
Sten was een dag eerder langs geweest om de plotter te
monteren. Dat leek ons geen overbodige luxe met al die
rotsen. Ondanks testen vooraf kreeg hij de plotter op de
boot niet aan de praat. Gelukkig was er een complete set
kaarten aan boord in de vorm van twee handige atlassen. Giulio Mola, een van de wedstrijdzeilers waar we veel
contact mee hadden, wees ons op de gratis kaartenapp
Eniro på sjön; daar zouden we veel plezier van krijgen. Een
fantastische app.
Na een warm afscheid van alle zeilers en de gastvrije
mensen van het Värdhus voeren we weg. Vanaf nu waren

we op onszelf aangewezen. We zeilden door de smalle
fjord (Bockholmssund) langs het eiland Erkerön; steile
beboste hellingen met huizen en een lichtlijn voor de
scheepvaart. De wind viel uiteindelijk weg en vanwege
een grote veerboot moesten we ijlings de motor starten.
We hadden vlakbij Drottingholm, bekend van het
koninklijk paleis, een onbewoond eilandje gevonden
met een BBQ-plaats en sanitairgebouw. Dat werd ons
doel.
We konden die avond meteen de Zweedse manier van
aanleggen uitproberen: achteranker uit en de lijn laten
vieren vanaf de rol in de bakskist, heel langzaam in de
vooruit, net zo ver als je durft, tot Tilikum bijna met haar
punt op de grijze granieten rosten zat. Ik keek in het
kraakheldere water en verbaasde me dat de boot nog
niet was vastgelopen. Je kon de rotsen haast aanraken.
Dan spring je op de kant en maak je de boot vast, in ons
geval met lange lijnen aan twee bomen. Vastmaken aan
een grondpin of anker kan ook. We ontdekten waarom
Tilikum een preekstoel op de voorpunt heeft terwijl
er geen zeerailing is. Het trapje waarmee je van boord
stapt haakt aan de preekstoel.
We keken om ons heen, het was idyllisch middenin de
natuur, op nog geen 10 kilometer van het centrum van
Stockholm. Voor het eerst in mijn zeilcarrière lagen er
dennennaalden op het dek, we genoten van een prachtige zonsondergang.
De volgende ochtend konden we nog even zeilen en al
spoedig kwamen we tussen de appartementenflats en
draaide de wind naar alle kanten. Op de motor voeren
we het kanaal in richting Hammarby sluis. Hoge bruggen
over de fjord, daaronder een complete benedenwereld.
Boven de sluis loopt de uitvalsweg van Stockholm naar
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het zuiden, we zouden nog vaak over die brug rijden. De sluis scheidt
zoet van zout, erg veel hoogteverschil is er niet. Na de sluis kwamen
we in de stadsontwikkelingsgebieden. Stockholm is een van de snelst
groeiende steden van Europa. Voormalige havengebieden worden
omgevormd tot moderne, duurzame stadswijken. Het jaar ervoor was ik
op excursie in Hammerby Sjöstad, nu voer ik er doorheen. Via het smalle,
in de rotsen uitgehakte Danviks kanaal kwamen we op het brede water
voor de stad.
Wauw, wat sensationeel: op de achtergrond de gebouwen van de oude
stad en het paleis, rechts de attracties van pretpark Tivoli en links de
rotswand met de terminal voor cruiseschepen. Wij legden aan in de
Wasa jachthaven en bleven daar twee nachten. Natuurlijk brachten we
een bezoek aan de S1 in Boothal 2 tegenover de haven (zie MarieTeam
2016). Na de boatshow van maart was er weinig meer aan het schip
gebeurd en het voortbestaan van Boothal 2 bleek onzeker. Wij maakten
ons echter geen zorgen en genoten van Stockholm, wandelingen en
een ontspannen verblijf op het groene Djurgarten.
Dinsdagochtend vertrokken we op ons gemak en kruisten over de Halvkaksfjärden naar het kleine eilandje Getfoten. Sten had ons verschillende tips gegeven, het leek erop dat hij zeilde om zoveel mogelijk restaurants te bezoeken. Over dit eilandje had ik echter gelezen in de gids. Er
staat één huis op, dat tevens restaurant is en gerund wordt door een
Thaise. ’s Avonds aten we buiten en keek ik vanachter een groot bord
met Thaise kip en cashewnoten uit over het brede water en de passerende veerboten.
We raakten in gesprek met twee mannen die met een scherenkruiser
zeilden. De scheren konden hun niet klein en ruig genoeg zijn. Zij adviseerden ons in een keer door te varen naar Sandhamn en Vaxholm links
te laten liggen. De afstanden waren niet zo groot, Sandhamn was op
een dag makkelijk te halen en echt een aanrader, heel authentiek. Het
had ons te ver weg geleken, de schaal van de kaartbladen is groter dan
wij gewend zijn. We hadden dan al wel veel bladen omgeslagen maar
Waterfront Stockholm, Wasahaven met Boothal 2 en Sandhamn

Getfoten
Wasahamn
Drottingholm
Rastaholm

Sandhamn
Hammerby slussen

Tyresö bätclub
Sandholmarna

Onze route
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nog steeds geen gevoel voor afstanden.
De volgende ochtend voeren we op de motor langs Vauxholm met zijn
burcht en mooie villa’s aan het water. Overal op de eilanden (zomer)huisjes en aanlegsteigers. Veerboten onderhouden de verbindingen tussen
de eilanden en de stad. Een doorgang was zo smal dat de ons achteropkomende veerboot zich moest aanpassen aan het tempo van ons
6-pktje. De schipper zwaaide gemoedelijk naar ons, niks geen stress in
deze contreien.
We zeilden langs Vindö en rond drie uur bereikten we Sandhamn al.
Sandhamn is een van de buitenste eilanden van de archipel, gelegen
op de overgang naar het grote water van de Oostzee, en ontstaan als
douane- en loodspost. Ja, het is er nog authentiek. Vlieland, maar dan
honderd jaar geleden. Geen bestrate wegen, houten huizen in geel en
wit, ramen met kleine ruitjes en vissershuizen in Scandinavisch rood.
Geen auto’s, alle transport met gemotoriseerde bakfiets over de zandpaden. De Zweedse ‘Koninklijke’ heeft er een jachthaven voor het grote
Seglarhotel. De jachthaven was vol; de volgende dag zou de Ornö Runt
van start gaan, een beroemde wedstrijdtoertocht door de archipel om
het eiland Ornö.
Ook wij vertrokken weer de volgende ochtend. Er stond nu een stevige
wind en helaas zuidelijker dan voorspeld; we moesten tussen de scheren
door kruisen. Opletten dus, want er zijn ondieptes en we zagen ongemarkeerde rosten in open water. De scheren hier zijn minder bebouwd
en kaler, grijze rond aflopende stenen. En ze zijn verschrikkelijk hard,
wat waren wij blij met de app. Vaak voeren we vlak langs het oprijzend graniet, het water is snel diep. Ook merkten we wat de wind doet
als deze tussen de scheren door waait: die perst zich door de smalle
doorgangen, echte ‘tochtgaten’. Wanneer je eenmaal door hebt hoe de
windstromen met de scheren meedraaien, kan je daar slim gebruik van
maken.
Het was een prachtige zeildag maar ook enerverend. Moe zochten we
’s avonds een beschutte plek voor de nacht. We vonden een mooring
in een kleine baai waaraan ook een paar huizen tegen de steile wand
gebouwd waren. In Zweden geldt dat je overal mag liggen zolang je
maar niet in het zicht van het huis ligt. Deze plek voldeed aan onze
behoefte aan geborgenheid en we waren niemand tot last. ’s Nachts was
het volle maan, een enorme schijf stond boven het water. Het was koud.
’s Ochtends werd het al weer vroeg licht en de zon zette alles in een
warme gloed. We zeilden de smalle Ällmorafjädren in en eindigden in
Tyresö, de thuishaven van Tilikum. We waren zeer behendig geworden
met de IF en kruisten door de smalle doorgang halverwege. We wandelden door het kasteelpark, liepen terug naar de boot, ontdekten beversporen en zagen herten. We brachten onze laatste nacht door aan boord.
De volgende dag bracht Sten ons naar Stockholm. We reden we over de
hoge brug boven de sluis; we kenden nu de wereld daaronder en wisten
hoe geweldig zeilen in Zweden is.
Shanti Hendriks & Michiel Veldkamp
Sandhamn KSSS,
Körso,
avondlicht in Sandholmarna
en
Fiskarholmen (Tyreso)
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Marieholmtoertocht rond Noord Holland

Waddenhaven Den Oever

Een gevarieerd veld van drie typen Marieholm (IFe, M26 en een
M32) en een dissident, de Koopmans van Henk Veerdig, had zich
ingeschreven voor de Marieholm toertocht rond Noord-Holland
op 15 – 17 september. Het was een weekend met wisselvallig
weer maar het was er niet minder gezellig om.
De week voor het evenement was er druk mailcontact over
de weersverwachting; deze ging werkelijk alle kanten op
en er was geen peil op te trekken. Een troglijn voor de kust
zorgde voor een, zoals het KNMI het in het marifoonbericht
meldde, cyclonale wind. In de praktijk betekent dit dat het
alle kanten opwaait en uiteraard nooit de goede!
Toch weerhield de voorspelling ons niet van een vertrek
op vrijdagochtend richting Den Oever. Waar de één de
pech had in een stationaire bui te starten, kon de ander de
bui net achter zich laten en met een heerlijk windje naar
Den Oever varen. In Den Oever verzamelden we ons in de
Waddenhaven, waar we de zilte lucht alvast konden proeven. Na een borrel aan boord bij Rien van Staveren deden
we ons te goed aan de vangst van de dag bij visrestaurant
Basalt.

v.l.nr.
Govert de Jong,
Henk Veerdig,
Michiel Veldkamp, Shanti
Hendriks, Paul
van den Hoek,
Rien van Staveren.
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Bestemming voor de zaterdag was Oude Schild, met het
idee om zondag met een noordenwind naar IJmuiden
te varen. Iedereen genoot van een heerlijke ochtend op
het wad met een goede wind en prachtige dreigende
wolkenluchten, waarvoor de regengoden gelukkig een
andere bestemming hadden. Onderweg groeide de
Marieholmvloot met een toevallig passerende IF.
Op Texel in een lege waddenhaven werd eerst een zeldzaam motorprobleem bij Henk Veerdig aan boord opgelost: de motor was met geen mogelijkheid uit te krijgen.
Daarna werd in de zon geluncht en volgde een bezoek
aan museum Kaap Skil en de plaatselijke kroeg. Terug in
de haven werden aanwezige voorraden eten bij elkaar
gezocht en ontving Henk ons gastvrij aan boord van
zijn Koopmans. Het goot ondertussen van de regen en
dat maakte het nog gezelliger. De kachel snorde en we
hadden een interessante uitwisseling van ervaringen.
We gingen op tijd te kooi, want we wilden de volgende
ochtend vroeg op voor de tocht naar IJmuiden, terwijl
de windmeter op de haven hardnekkig wind uit het ZW

De M32 van Rien van Staveren

bleef wijzen… Om 5 uur hielden we palaver op de steiger, maar al
snel werd besloten dat het weinig zin had, om met een matige ZW
wind en talrijke buien voor de kust, onze geplande tocht door te
zetten. Dus snel ons warme bed weer opgezocht en eind van de
ochtend zetten we koers terug naar Den Oever. Michiel en Shanti
namen de verkeerde geul maar waren voor Den Oever al weer bij.

Tot Den Oever hadden we nog een lekker windje maar eenmaal
door de sluis was het IJsselmeer als een spiegel. Dus op de motor
terug. We namen varend afscheid van de anderen en genoten van
het verstilde IJsselmeer waar een vreemde vogel, Alk genaamd,
duizenden aalscholvers hun rust verstoorde…
Paul van den Hoek
M26 Alk

Boot en techniek

Adri van de Velde
Even voorstellen

Ik spreek Adri na de eerste Goofies race in
Colijnsplaat, de thuishaven van Spotgaai. We
hebben vandaag met 25-30 knopen wind in mist en regen over
de Oosterschelde gevaren.
Hoe bevalt je de IF Spotgaai?
Het is nog een beetje uitproberen, ik weet nog niet wat de boot

kan maar ze heeft vandaag laten zien dat ze stabiel blijft met slecht weer. En voor
de wind liep ze lekker toch, onder de spinnaker met een grondsnelheid van 9.3
knp.? We zijn tweede geworden vandaag. Eerste werd een Contessa 32 waarmee
ook de Fastnet gevaren is. Ik ben benieuwd naar het tijdverschil (later blijkt dat
het maar 5 minuten is (gecorrigeerd) op 3 uur zeilen).
Je bent een ervaren wedstrijdzeiler, wat is je verhaal?
Ik ben rond mijn dertigste serieus met zeilen begonnen. Als jongen ging ik wel
eens met vrienden met een BM zeilen op de kreek bij mijn geboorteplaats Terneuzen. We probeerden zo hard mogelijk te gaan. Ik vond dat prachtig. Toen ik een
schildersbedrijf had verdiende ik genoeg om een bootje te kopen. Dat werd een
Vaurien. Die heb ik helemaal opgeknapt maar heb er niet lang mee gezeild. Ik
heb ‘m terug verkocht aan de voormalige eigenaren die ‘m aan hun zoon wilden
geven.
Met de opbrengst kocht ik een Kajuitvalk, dat was een bijzondere boot, een Valk
met een kajuitje voor twee personen. Met deze boot heb ik veel gezeild, eerst met
mijn vrouw Anita en later met mijn kinderen. De volgende boot was een Wing
720. Die heb ik te achteloos gekocht, het was een afschuwelijke boot. Toen ik die
verkocht had ben ik meteen naar de bank gerend, heb geld opgehaald en een
Zeeton 24 gekocht, van de Stadt ontwerp, waar ik mijn zinnen op had gezet. Daarmee ben ik voor het eerst gaan wedstrijdzeilen.
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Ik kocht Spotgaai in 2016, de boot is van 1974. De boot was al heel mooi
geschilderd in deze kleur door de vorige eigenaar.
Het wedstrijdzeilen werd een passie en de Zeeton werd vervangen door
een J24. Die J heb ik elf jaar gehad en heb er alles mee gedaan en alles
mee uitgeprobeerd. De boot is zelfs een keer gezonken. Ik zeilde regionale
wedstijden op de Amer en later op de Oosterschelde vanuit Colijnsplaat.
Landelijk eindigde ik in de subtop, de concurrentie was groot. De investeringen ook, ik was goede klant bij North Sails en daar zeil ik nog steeds
mee. Je hebt die gele J24 kunnen zien in de Pampusregatta. Hij was niet
altijd geel; ik herken die boot uit duizenden aan zijn opbouw. De mal van
het kajuitdak ligt nog bij mij thuis.
De volgende boot werd een Beneteau First 31.7 van bijna 10 meter, nieuw
gekocht. Daar heb ik dertien jaar mee gezeild. Samen met anderen richtte
ik de klassevereniging op. Op het laatst werd het mij te duur, te veel werk
en er was van alles aan vervanging toe. Een nieuwe set zeilen kost zo’n vijftienduizend euro. Op een dag had ik drie zeilen kapot: mijn nieuwe spi, de
oude spi en de genua 1. Die nieuwe spinnaker was een fout van de zeilmaker (het enige zeil dat ik niet bij North Sails had gekocht), hij was niet
geschikt om er ook met harde wind mee te zeilen en scheurde gewoon uit
de lijken. Ik kreeg gelukkig een nieuwe. En dan de bemanning, we zeilden
met vijf man. Ik was de hele week voor de wedstrijd bezig met het regelen
van de bemanning.

Alle lijnen lopen naar de kuip, ik gebruik 4-5 mm dyneema voor de trimlijnen, ik splits ze zelf. De neerhouder bestaat uit 5 mm dyneema.
De klok is een taktisch kompas met zonnecel waarmee ik de zeilhoeken kan
vastleggen. Ik zie dan of ik hoger of lager vaar dan de vorige slag

Daarna heb ik nog twee seizoenen meegezeild met de Boudragon van
Hans Bouscholte, een voormalige VOR boot. Daarop zeilde jij, Michiel, eens
als opstapper mee maar dat realiseerden we ons pas later. Het was heel
leerzaam maar erg ingewikkeld en onpersoonlijk. Ik ging op zoek naar een
kleinere sportieve boot die ik ook alleen kan varen met een ‘beetje wind’.
En dat werd de Mariehom IF?
Ik was eigenlijk opzoek naar een H-boot maar toen liep ik tegen de IF en
de Marieholmvereniging op. Dat er rond de boot een actieve vereniging is
en dat er in competitie mee wedstrijdgezeild wordt vond ik heel aantrekkelijk. Ik ben wel een beetje teleurgesteld dat het wedstrijdveld niet groter
is en dat het wedstrijdzeilen nog niet echt professioneel aangepakt wordt
binnen de vereniging. Dat hebben we gezien bij de finish van de langebaanwedstrijd tijdens het zomerevenement. Waarom niet aangesloten bij
zeilverenigingen met professionele wedstrijdbegeleiding?
Ben je zo’n man die alleen voor winst gaat?
Wel nee, het gaat mij juist ook om de gezelligheid naast het zeilen. Ik heb
heel wat afgefeest bij de Noordzeeregatta in Scheveningen, bij Ome Ko in
Muiden en in Medemblik. Met een stel duik je de kroeg in en daarna eet je
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Spinnaker- en genuaschoten van Swiftcord 7mm met een voorloop. Swiftcord is vooral heel soepel met goede grip. Veel lijnen zijn verjongd om
gewicht te besparen.

Het rolsysteem voor het voorzeil zit onderdeks, vanuit de kajuit kan ik het
zeil uit- of inrollen. Het is alleen uit-of inrollen, niet om te reven. En je kunt
gewoon zeilen met leuvers gebruiken.

met z’n allen aan lange tafels. Dat hoort ook bij wedstrijdzeilen. Wat ik
heel prettig vind van de Marieholmvereniging is dat het een heel gezellige en toegankelijke groep mensen is.
Zoveel ervaring, je hebt vast wel een mooie anekdote?
Ik heb bij alle windsterkten gezeild, van 0 tot 7-8 Bft., dan maak je van
alles mee. Een keer raakten we met de First in een Chinese gijp. Een
opstapper sloeg overboord en had geen droge kleren bij zich. Wij bagatelliseerden de ongewenste gijp en bluften dat wij altijd droge kleren bij
ons hadden omdat het wel vaker voorkwam. Op de markt in Zierikzee
kochten we droog ondergoed voor ‘m, ha, ha.
En waar ik ook met heel veel plezier aan terugdenk is de trip na een
raceweekend met de First van Nieuwpoort naar de Roompotsluis. Met
z’n tweeën met spinnaker op in steeds toenemende wind, een top van
16.4 knots in vlagen tot 35 knopen, geweldig. Je hebt het wel gemerkt:
als ik niet gespinnakerd heb, heb ik niet gezeild!
Interview Michiel Veldkamp

Overloop met vaste positie voor de klem, de wagen is 2 keer vertraagd. De
rode lijn onder de overloop is de achterstagspanner die onderdeks door
de bakskisten loopt met een vertraging van 1:16 De achterstagspanner is
tweezijdig bedienbaar.
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Oude liefde roest niet, deel 4 slot
Eindelijk is mijn Ack-Va-Vit af. Nadat we in december 2016 ons
schip in Denemarken verkocht hadden, kon echt alle aandacht
op de IF gericht worden. De buitenkant was al klaar in 2015 maar
binnen moest er nog wel het een en ander gebeuren.
Het meeste houtwerk zat er al in, echter het plafond ontbrak nog.
IHet meeste houtwerk zat er al in, alleen het plafond ontbrak
nog. Ik heb daar gebruik gemaakt van een mooi wit gespoten
soort hardboard, iets dunner dan normaal, waardoor zeer goed
te verwerken. Het oude plafond heb ik als mal gebruikt en de klus
was zo geklaard. De middennaad heb ik afgewerkt met een mooie
teakhouten lat.
Vervolgens kwam de finishing touch van het interieur. Ik ben
begonnen met de definitieve montage van de Bidata van Raymarine. Ik heb hem gemonteerd bovenin het kajuitschot aan stuurboord. Om een en ander, zoals de bedrading en het doorgestoken
klokje, aan de binnenkant onzichtbaar af te werken heb ik van
het hele schot aan de binnenkant een opbergplek gemaakt waar
verrekijker, kompas, zoeklicht, scheepshoorn en ook nog een stopcontact en een oplaadpunt voor de telefoon een plek hebben
gekregen zoals op de foto te zien is. De brandblusser, een schuimblusser -beslist geen poederblusser- heeft daar ook een plek
gekregen opgeborgen in een stuk grijze regenpijp, wel opengewerkt zodat zeer zichtbaar is dat het om de brandblusser gaat. Ook
de marifoon kreeg een nieuwe plaats.
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Vervolgens heb ik het kastdeurtje bij het vooronder en het schot
waaraan het scharnierde ingekort tot dezelfde hoogte als het
schot aan bakboord. Dat levert meer zicht op door het voorste
raampje en geeft ook meer licht binnen. Daarnaast is het esthetisch ook beter dan dat malle hoge hok dat als wc moest dienen.
In de punt onder het bed staat nu een chemisch toilet en wie het
nog anders en gemakkelijker wil, weet de weg.
Zowel aan stuurboord als aan bakboord heb ik op de kopschotten
nieuwe draaibare led leeslampjes gemonteerd. De oude lampjes
zijn gebruikt in de punt en een in de hangkast. In de nieuw ontstane kast heb ik een aantal legplanken gemaakt en voor de elektra
een nieuwe verdeeldoos gemonteerd voor de diverse doorschakelingen. Als laatste heb ik nieuwe vlonders gemaakt en een nieuw
motorluik. Nieuwe kussens maken het bootje af.
Het is een genot om erin te bivakkeren en ermee te zeilen. Het
grootzeil heeft een losse broek en onder de giek zit een koker voor
de spiboom. Alles laat zich heel eenvoudig vanuit de kuip bedienen. Geen lange reizen meer in de Oostzee, maar nog steeds heel
veel zeilplezier. Gewoon met je hand het water kunnen raken
vanuit de kuip, het is net als vroeger. Zeilen heel dichtbij het water.
IF Ahoy
Corstiaan Kleijwegt

EEN VRIENDSCHAP
VAN MEER DAN 180 JAAR
Al sinds 1835 staat DOV in dienst van schippers.
Als ‘Varende Vrienden’ – ofwel medewatersporters - helpen
we elkaar en houden we samen onze premies betaalbaar.
Ga naar dov-verzekeringen.nl en ontdek de voordelen van onze scheepsverzekering en service. We hebben speciaal voor u als Varende Vriend
handige checklists en artikelen samengesteld vol slimme preventie- en
onderhoudstips.

Al ruim 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,
voor alle onderhoud, refit of reparatie van uw jacht.
U bent van harte welkom op onze nieuwe en moderne
jachtwerf. Met 50-tons botenlift en 27m mastenkraan
hebben we de juiste materialen in huis voor alle mogelijke
plezierjachten. Voor grote klussen, kleine klusjes, op
klassieke en moderne jachten in hout, staal of polyester.
Houtwerk, techniek, motoronderhoud, rvs op maat, teak
dekken, polyesterreparaties, metaalwerk, alles is mogelijk.
Op ons terrein is volop ruimte voor winterstalling, met de
geruststellende aanwezigheid van onze vaklieden binnen
handbereik. Voor advies, of het uit handen geven van alle
onderhoudswerkzaamheden. We staan voor u klaar!

www.jachtwerfrexwinkel.nl

