
Uitgave van de Nederlandse Marieholm Vereniging

MarieTeam

Nederlandse Marieholm Vereniging

In deze uitgave o.a.

Thema ‘Next Generation’ 

Komt de nieuwe IF er? 

Hijsen dat kreng!

Klonteren

Zomerevenement 2015 Oude-Tonge

Een familie met twee rechterhanden

Jaargang 14 najaar 2015



Jachthaven Juffermans
Nieuwbouw - Reparatie - Onderhoud -Stalling - Jachthaven - Winkel - Bemiddeling

geeft uw boot kleur

Al meer dan 40 jaar een begrip in de watersport. De ‘Mission IF Possible’ en 
de ‘Yansã’ werden door ons bedrijf professioneel geschilderd.

Jachthaven Juffermans

Veerpolder 69
2361 KZ Warmond 

Tel 071-3010548 | info@jachthavenjuffermans.nl | www.jachthavenjuffermans.nl

Fo
to

 K
la

as
 W

ie
rs

m
a



We waren verrast dat zoveel jonge mensen aanwezig 
waren op het Zomerevenement in Oude Tonge. Robert 
Bentvelsen en Janneke en hun bemanning, Jelle Korte-
kaas, Laurens, de zoon van Roland van Loon en Len 
Verdel. Michiel Veldkamp had tijdens de 24-uurs een 
opstapper van achttien aan boord die een IF totaal 
aan het opknappen is. Ik denk dat dit bijzonder is voor 
een zeilvereniging omdat er bij het Watersportverbond 
geklaagd wordt over vergrijzing van de leden. We dragen 
deze MarieTeam met als thema ‘Next Generation’ aan 
hen op en laten ze aan het woord. 

Het tijdloze ontwerp van de IF weet kennelijk ook een 
nieuwe generatie aan te spreken. Het heeft er natuurlijk 

Van de voorzitter

Inhoud

Van de voorzitter 1
Boot en vereniging 2
 Federatie PolyClassic Zeiljachten 2
 Algemene ledenvergadering 17 januari 3
 Belangrijke data 2015 5
 Berichten uit de vereniging 5
Thema ´Next Generation´ 7
 Komt er een nieuwe IF? 7
 Even Voorstellen Arno Roelofs en Petra Cranen 12
 Even Voorstellen Ruben Oedzes 10 
 Hijsen dat kreng! 12
Klonteren 14
Oude liefde roest niet, deel 3 15
Zomerevenement 2015 Oude-Tonge 19
 Mooi weer, goed gezelschap 17
 Pris d’Elegance kwam ‘Out off the Blue’ 24
 Even voorstellen Robbert Bentvelsen en Janneke 25

Boot en wedstrijd 26 
 Harlingen - Terschelling Race 2015 26 
 51e Delta Loydd 24-uurs race 28
 Winterwedstrijden op de Kaag 31
Boot en verhaal 29
 Sharing Johanna 32
Boot en techniek 34 
 “Mijn familie heeft twee rechterhanden” 34 
 What shall we do with the druken sailor? 37
 Klaar voor de volgende generatie 38
Boot en model 40
 Een halfmodel van de IF 40
Colofon 40

voorzitter Michel Zandbergen:

“Zoveel jonge mensen, dat is bijzonder 

voor een zeilvereniging”
ook mee te maken dat de boten betaalbaar zijn en als je er 
niet tegenop ziet om een boot op te knappen, heb je een 
degelijk schip voor weinig geld. Alhoewel de boten ouder 
worden en steeds meer boten geverfd moeten worden 
omdat de gellcoat versleten is, is er constructief weinig mis 
met de boten. 

We zien een oudere garde afscheid nemen van hun boot 
maar dat jonge mensen weer zoveel plezier hebben van de 
boot maakt het aanvaardbaar. Deze MarieTeam vertelt ook 
daarover. Maar we zien ook een oudere generatie down-
sizen en een nieuwe boot kopen. Vol enthousiasme en ener-
gie passen zij hun boot aan aan hun wensen, en met hulp 
van modernste visualisatietechnieken.

Als vereniging hebben we een leuk en sportief jaar achter de 
rug. Het zomerevenement, ditmaal in Oude-Tonge, was als 
vanouds gezellig en in tegenstelling tot 2014 was er genoeg 
wind. 
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Boot en vereniging

Federatie PolyClassic Zeiljachten
In 2012 is de stichting Federatie PolyClassic Zeiljach-
ten – kortweg de Federatie PolyClassics – opgericht. 
Belangrijkste doel van de Federatie is het bevordering 
van de samenwerking tussen klassenorganisaties van 
klassieke polyester zeiljachten. Tot de doelgroep van de 
Federatie vallen polyester zeiljachten die zijn ontworpen 
in of vóór 1975, dan wel latere doorontwikkelingen van 
die ontwerpen, zoals de Marieholm 26. De Federatie is 
vooral een koepel van bestaande klassenorganisaties, 
zoals de Nederlandse Marieholm Vereniging, de Contes-
saclub, de Trintella Vriendenkring, de Nicholsonclub, de 
Kring van Vegazeilers, de Pion Klassenorganisatie, de 
Ballad Club Nederland, de Hallberg Rassyclub (i.o.) en 
de Vindöclub Nederland. Daarnaast bestaat sinds 2014 
een verband van ‘individuele’ jachten die niet beschik-
ken over een eigen klassenorganisatie, maar die zich wel 
verbonden voelen met de doelstellingen van de Federa-
tie: de OmniClassics. Hierbij zijn op dit moment ruim 15 
schepen aangesloten; de OmniClassics groeit gestaag. 
Kort geleden heeft ook de Behoudsvereniging Klassieke 
Polyester Jachten (BKPJ) aangegeven, zich bij de Fede-
ratie te zullen aansluiten. Bij de BKPJ zijn ca. 90 jachten 
aangesloten die niet beschikken over een eigen klassen-
organisatie.

Het stichtingsbestuur van de Federatie bestaat uit verte-
genwoordigers van de aangesloten klassenorganisaties. 
Vanuit de NMV neemt Paul van den Hoek hieraan deel. 
Voorzitter van de Federatie is Ben Verhaaf (Trintella), 
secretaris is Eppe Luken (Contessa), penningmeester 
Rien Mussert (Vindö). Naast het bestuur kent de Fede-
ratie een Adviesraad die het bestuur met raad en daad 
terzijde staat

De Federatie PolyClassics organiseert voor de aangeslo-
ten organisaties in het zomerseizoen een aantal ‘natte’ 
evenementen, zoals een eigen klasse in de 24-uursrace 
en in de Dutch Classic Yacht Regatta, en de informele 
wedstrijden rond de PolyClassics Cup. ’s Winters wordt 
een serie workshops gegeven die in het teken staan van 
onderwerpen die voor eigenaren van klassieke polyes-
ter jachten interessant zijn, variërend van osmose- en 
gelcoatbehandeling tot tuigage en scheepselektra. Voor 
de komende winter staan workshopsgepland op het 
gebied van o.m. Zeilen en Tuigage, Tochtplanning, en 
Klassiek jachtontwerp en vaargedrag.

De Federatie PolyClassics was in 2014 en 2015 met een 
eigen stand aanwezig op de HISWA. De voorbereidin-
gen voor de HISWA 2016 zijn in volle gang; de stand 
in de ‘klassiekers-hal’ zal dan worden voorzien van een 
beeldscherm waarop films en foto’s van de aangesloten 
schepen te zien zijn. Doel van de stand is, het publiek 
te informeren over de activiteiten van de Federatie en de 
aangesloten klassenorganisaties.

Sinds 2014 kent de Delta Lloyd 24-uursrace een speciale 
divisie ‘FPC’, waaraan de bij de Federatie PolyClassics 
aangesloten jachten deelnemen. Dit jaar namen 24 poly-
classics deel. De wedstrijd werd gewonnen door Dinge-
man Boogert met zijn Frances 26 ‘Clara’. Tweede werd 
de Albin Vega ‘Triton’ en derde de Dufour Arpège ‘Pira-
ta’. De winnaar ontvangt de door de Federatie ingestelde 
en door de bekende beeldend kunstenaar Jantine Kroeze 
vervaardigde ‘Ricus van de Stadt’-wisseltrofee, genoemd 
naar de befaamde jachtontwerper die aan de basis stond 

Voorts haalden Marieholm IF’s eerste prijzen in de 
Dutch Classic Yachtregatta en de ‘Rond & Plat’ op de 
Westeinder. Onze deelname aan de winterwedstrijden 
op de Kaag heeft kennelijk anderen geïnspireerd. Waren 
we verleden jaar nog met vier boten, dit jaar konden we 
in een eigen klasse starten met zeven boten.

Het is daarom ook dat de vereniging zich meer wil laten 
zien bij evenementen waar jonge (wedstrijd) zeilers 
aanwezig zijn. Als bestuur hebben we er voor gekozen 
het Zomerevenement 2016 in de week voor de Kaagweek 
te houden op de Hollandse Plassen. We willen ons profi-
leren en opvallen bij de jongere generatie. Uiteindelijk 
ligt daar de toekomst van onze schepen en vereniging. 
Dus komt allen, wij maken er weer een feest van.

Dit was het laatste jaar voor mij als voorzitter, na 5 jaar 
wordt het tijd voor opvolging. Tijdens de ALV zal een 
nieuwe voorzitter gekozen worden en ik ben blij dat we 
een uitstekende kandidaat gevonden hebben. Wie? Kom 
daarvoor naar de ALV. Als je jezelf als tegenkandidaat 
wil opgeven, meldt je dan aan. 

Dank voor jullie steun in deze mooie vereniging en tot 
ziens op de evenementen.

Veel leesplezier 

Michel Zandbergen

2  MarieTeam najaar 2015



Op initiatief van Henk Scholma was de NMV uitge-
nodigd haar 17e ledenvergadering te houden in het 
clubhuis van WSV De Vrijbuiter in Loosdrecht. Het 
clubhuis is nieuw en prachtig gelegen aan de Eerste 
plas. Na een aantal jaren te gast geweest te zijn 
bij de WSV Braasemmermeer was het leuk om ook 
weer eens op en andere plek te vergaderen. 
24 Leden bezochten de vergadering. 

Zoals altijd had werd de vergadering gecombineerd 
met een informatief deel. Dit jaar vertelde Diederick 
Vogelsang over het ‘Veilig navigeren met laptop en 
tablet’ en vertelde ons Denenmarken-team over hun 
belevenissen.

Veilig navigeren met laptop en tablet
Diederik Vogelsang heeft zich toegelegd op het advise-
ren van schippers op het gebied van veiligheid en houdt 
lezingen waarin de mogelijkheden van nieuwe technolo-
gie belicht worden. Hij begon zijn presentatie met een 
dia over wat er allemaal komt kijken bij navigeren en 
welke digitale tools er zijn. Welke voorbereidingen zijn 
nodig voor een tocht en wat heb je nodig om elektro-
nische navigatie mogelijk te maken? Diederik liet een 
voorbeeld zien van een tocht van Volendam Marina naar 
Pampus en de volgende dag weer terug. Bij de voorbe-
reiding gaat het vooral om het opvragen van weerinfor-
matie (weerverwachting, gribfiles) en haven- en vaarge-
biedinformatie (beschikbaarheid ligplaatsen en aanvul-
lende detailinformatie (bijv. actuele situatie riviermon-
dingen Engelse oostkust). 
De tochtplanning doet hij met behulp van het program-
ma WinGPS met name met de extensie Voyager waarin 
weer, stroming (NLtides) en booteigenschappen (polair 
diagram; zie MarieTeam 2014, blz. 38) gecombineerd 
worden tot navigatieinformatie op kaart (tijden van 
passage routepunten en ETA). Het programma draait 
op laptop (Windows) of tablet (Android). Waterkaarten 
bijvoorbeeld de nieuwe kaarten van DKW kunnen aan 
hand van de BAZ geüpdatet worden. Als onderdeel van 
de veiligheid hoort ook het opstellen van een Plan B. 
Wat als de systemen uitvallen?, wat te doen als de navi-
gator bewusteloos raakt?, wie houdt logboek en (gegist) 

Algemene ledenvergadering 17 januari 2015

bestek bij?, wie kan er nog meer met het systeem 
omgaan? In de discussie werden de voor- en nadelen 
van tablet, PC en kaartplotter tegen het licht gehouden. 
Het waren vooral de zeilers van langere tochten de actief 
deelnamen in deze uitwisseling.

Denemarken
De wedstrijdzeilers onder ons waren meer geïnteres-
seerd in het verhaal van Hans Verdel, Michel Zandber-
gen en Hanz Zwart. Verleden jaar zeilden zij mee met de 
Deense Kampioenschappen in Mosede. Ze lieten beel-
den zien van de voorbereidingen op de Kaag, De reis van 
boot en bemanning naar Denemarken, hun ambitie en 
verwachtingen en tenslotte de ontnuchtering omdat er 

Schaalmodellen 

van IF en M26, 

klaar om weg te 

varen.

Locatie van de ALV: 

WSV De Vrijbuiter 

aan de Eerste Plas 

in Loosdrecht.

van zoveel beroemde polyester klassiekers, én van de 
24-uursrace. 

Helaas moest de PolyClassics Cup 2015, die gepland 
stond in Middelharnis, door gebrek aan belangstelling 
worden afgelast. Het bestuur treedt in overleg met de 
Dutch Classic Yacht Regatta om te bezien of de Cup in 
de oneven jaren kan worden geïntegreerd in de DCYR. In 

de even jaren blijft het streven erop gericht, de PolyClas-
sics Cup op het IJsselmeer te verzeilen.

Meer informatie over de achtergronden, doelstellingen 
en geplande activiteiten van de Federatie PolyClassics is 
te vinden op de website: www.polyclassics.nl. 

Ben Verhaaf

Voorzitter Federatie PolyClassics
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in Scandinavië echt op een hoger niveau gezeild werd en 
dat het water ook zo zijn specifieke eigenschappen had. 
Ze leerden veel en pasten hun boot aan maar eindig-
den in de lagere regionen van het klassement. Deson-
danks was er veel lof van de leden, de Duitsers deden 
het minder.

Algemene ledenvergadering
Na de pauze begon de ledenvergadering. Voorzitter 
Michel Zandbergen probeert altijd zo kort mogelijk te 
vergaderen maar toch interactie met de leden aan te 
gaan. Secretaris Paul van den Hoek meldde dat op 1 
januari 2014 de vereniging 223 leden had. Er waren 16 
nieuwe leden bijgekomen maar er waren 28 opzeggin-
gen. De meeste van hen verkochten hun boot. Penning-
meester Carel Rikken lichtte financiële cijfers van de 
vereniging toe. Hij had de opzet van de begroting veran-
derd. Per evenement en kostenpost zijn nu inkomsten 
en uitgaven naast elkaar gezet zodat er een beter over-

Het bestuur v.l.n.r. 

Michel Zand-

bergen (voorzit-

ter), Hans Verdel 

(wedstrijdcommis-

saris), Carel Rikken 

(penningmeester), 

Paul van den Hoek 

(secretaris)

zicht is. Het zomerevenement was strakker begroot en is 
binnen de begroting gebleven. Als minimale reserve van 
de vereniging wordt 4000 euro aangehouden. Meer is 
niet nodig volgens Carel Rikken omdat we weinig vaste 
lasten hebben. Er was discussie over het verhogen van 
het lidmaatschapsgeld om de kosten van de verbetering 
van de website te bekostigen. Onze penningmeester 
houdt de vinger aan de pols en indien nodig komt dit 
in 2016 op de begroting. Voor 2015 was ook geld voor 
verbetering van de website gereserveerd. Na verslag van 
de kascommissie werd hem decharge voor het gevoerde 
beleid verleend.

Vervolgens was er terugkoppeling van de verschillende 
commissies. De technische commissie (Hans Bartels 
en Herman de Jong) is bezig met vernieuwing van struc-
tuur en inhoud van de kennisbank, die wordt makkelijker 
te doorzoeken en het is de bedoeling dat leden er net 
als in Wikipedia zelf artikelen kunnen plaatsen. Evene-
mentencommissaris Hans Verdel liep de lijst van geor-
ganiseerde activiteiten langs. 22 boten deden mee met 
het zomerevenement in Enkhuizen. In de Barg werd in 
november met actieve leden en enthousiaste nieuwe 
leden nagedacht over hoe de vereniging nog beter kan. 
Acties rond de kennisbank, website en zomerevenement 
die nu uitgevoerd worden zijn toen bedacht.

Tja, en dan nu uw eigen redacteur van de MarieTeam, 
Ik meldde dat ik mijn werkzaamheden ga afbouwen en 
zal overdragen. Hierdoor staat mijn functie vacant. Ik 
blijf actief maar wil me meer bezig gaan houden met de 
inhoud van de vernieuwde website. Omdat er geen direc-
te opvolging was en ook de vernieuwing van de website 
op zich liet wachten heb ik tijdelijk het redacteurschap – 
wat toch ook weer heel leuk is- weer opgepakt.

Jaarprijs en aanmoedigingsprijs
De jaarprijs is vernoemd naar Ludo Knegtel. Degene die 
dit jaar het hoogste aantal punten in door het bestuur 
aangewezen wedstrijden had gehaald is was Marc Hoog-
land met zijn IF Himla. Hij was helaas niet aanwezig om 
de prijs in ontvangst te nemen. De aanmoedigingsprijs 
ging naar Hans Bartels voor zijn werk aan de kennis-
bank.

In de rondvraag vroeg ik hoe we de jongere generatie 
zeilers konden enthousiasmeren voor de vereniging en 
het zeilen met een Marieholm. Ik had gelezen dat het 
eerste prototype van de IF naar het scheepvaartmuseum 
in Stockholm is gegaan maar dat het daarvoor dienst 
deed als opleidingsschip voor jongeren. Het thema van 
de MarieTeam is uit deze vraag voortgekomen.

Michiel Veldkamp
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Berichten uit de vereniging

De NMV bestaat nu al bijna 15 jaar! Sinds de 
oprichting heeft de vereniging zich in een gestaag 
groeiend ledenaantal mogen verheugen. De laat-
ste jaren treedt echter enige stabilisatie op. Leden 
verkopen hun Marieholm, maar er komen gelukkig 
ook weer nieuwe (jonge en oudere) leden bij. Dit 
jaar maar liefst 19 nieuwe leden tegen 9 opzeggin-
gen. Het ledenaantal staat daarmee rond 230, een 
mooi aantal en daarmee zijn we de grootste vereni-
ging binnen de Federatie Polyclassics.

Maar het kan beter: iedereen die in zijn of haar haven 
rondkijkt ziet Marieholms liggen, waarvan de eigena-
ren verleid kunnen worden om lid te worden. Een grote 
stabiele vereniging maakt het eenvoudiger ons te profile-
ren en om kennis met elkaar te delen!

Een goede communicatie is hierbij essentieel. Onze 
belangrijkste communicatiemiddelen zijn ons jaarlijkse 
lijfblad Marieteam, ontmoetingen tijdens onze evene-
menten, communicatie via sociale media en natuurlijk 

 9 januari NMV ledenvergadering (WSV Braassemermeer, Roelofarendsveen)
 16 - 20 maart Hiswa, Amsterdam (stand Fedeatie PolyClassics)
 2 - 3 juni  70e Harlingen - Terschelling race
 8 - 10 juli NMV zomerevenement 2015 (Hollandse Plassen)
 16 - 19 juli Kaagweek
24 aug.  Kruis van Heeg
 26 - 27 aug. Delta Lloyd 24 uurs zeilrace (Medemblik)
september Rond en plat (Westeinderplassen)

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

Belangrijke data 2016

onze website met forum. De website voldeed echter niet 
meer aan de hedendaagse beveiligingseisen, met als 
gevolg dat deze steeds minder bruikbaar werd. Daarom 
zijn we dit jaar zoals jullie wellicht gemerkt hebben aan 
de slag gegaan met een update van de website. Het 
heeft wat langer geduurd dan verwacht maar de update 
is nu bijna gereed. Zodra deze weer 100% draait gaan 
we aan de slag met een nieuwe vormgeving, willen we de 
mogelijkheden bekijken om meer interactief informatie 
te delen en willen we de vele informatie op de kennis-
bank actualiseren en beter ontsluiten.

Want de beschikbaarheid en de mogelijkheid van uitwis-
seling van informatie blijkt voor veel leden zeer waar-
devol en één van de belangrijkste redenen om lid te 
worden. Dit bleek ook dit jaar weer tijdens onze bijeen-
komst in ‘de Barg’ begin november. Voor deze bijeen-
komst nodigt het bestuur alle nieuwe leden uit en een 
aantal actieve (commissie)leden. We doen dit om de 
nieuwe leden kennis te laten maken met de vereniging 
en om te horen wat de nieuwe leden verwachten van de 
vereniging. Natuurlijk hopen we dat de nieuwe leden ook 
een actieve rol gaan vervullen binnen de vereniging.
Elk jaar wordt bij deze bijeenkomst het belang van een 
goede kennisbank en forum onderstreept. Een werk-
groep is nu bezig om de kennisbank in een nieuw jasje 
te steken, waarbij gedacht wordt aan een meer interac-
tieve opzet, leden moeten zelf stukken kunnen plaatsen. 

We gebruiken ook de bijeenkomst om met elkaar voor-
uit te kijken. Waar is behoefte aan? Hier valt het onder-
scheid tussen wedstrijd- en toerzeilers op: een kleine, 
maar groeiende groep wedstrijdzeilers en een grote 
groep toerzeilers, die het soms leuk vinden om in 
groepsverband een tocht te varen, maar vooral zelf met 
de boot willen toeren in weekenden en vakanties en 

De ‘Barg’ 7 novem-

ber met nieuwe 

leden Thea en 

Donald van der 

Burg en Benetta 

Hefting en Erik 

van Wel
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soms langere reizen maken. De vereniging faciliteert 
beide ‘bloedgroepen’.
 

Het thema van deze Marieteam is ‘Next Generation’. 
Eén van onze doelen is om ook de jongere generatie te 
verleiden voor een Marieholm te kiezen, wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst. Daarom willen we ons profile-
ren op evenementen, in wedstrijden en door het organi-
seren van eigen activiteiten en tochten.

Daarvoor is wel enige inspanning nodig. Op dit moment 
draait de vereniging op een kleine kern van actieve leden. 
Om onze ambities te kunnen realiseren, en het bestuur 
te ontlasten doen we een dringend beroep op jullie, 
leden die het leuk vinden zich actief te willen inzetten 
binnen en buiten het bestuur. We zijn specifiek op zoek 
naar mensen die willen aanpakken bij het vullen van de 
website en het voortouw willen nemen bij het organise-
ren van evenementen en de redactie van de Marieteam. 

Vind je het leuk om meer voor de vereniging te doen, 
binnen of buiten het bestuur, laat het ons dan weten: 
zonder actieve leden geen vereniging!

Paul van den Hoek

Secretaris NMV

“Bedankt voor jullie warme ontvangst als nieuwe leden van de vereniging, 
het was voor ons een informatieve middag, leuk om in contact te komen met 
wedstrijd- én toervaarders.”

Thea en Donald van der Burg 
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Thema ‘Next Generation’

Het leek de redactie een aardig idee om een inter-
view te hebben met Peter Grönlund, die de IF 
aangepast aan de nieuwe tijd wil gaan bouwen. Na 
het telefonisch contact heeft hij zijn antwoorden 
aan mij opgestuurd en ik heb er een bewerking van 
gemaakt.

Waarom gaat u de IF nieuw bouwen?
Tord Sundén, de geniale ontwerper van de legendarische 
‘Nordic Folkboat ‘ uit 1944, staat ook garant voor het 
ontwerp van de latere IF. In 1966 veranderde het mate-
riaalgebruik voor een vrijetijdsboot snel richting kunst-
stof. Sundén zette deze tijdgeest om in een ontwerp voor 
een nieuwe boot voor het moderne Scandinavische gezin. 
Deze boot werd iets groter dan de Nordic Folkboat en werd 
geschikt gemaakt voor massaproductie. Dat was in die tijd 
een gedurfd concept, waarbij rekening moest worden gehou-
den met bepaalde constructieve kenmerken, de functie op 
zich én het design, en dat allemaal afgezet tegen de moge-
lijkheden van een vlot verlopend productieproces. Tussen 
1967 en 1986 liepen meer dan 3500 van de International 
Folkboat van de ‘band’. 

Het schip werd van begin af aan enthousiast ontvangen en 
met het toenemen van de productieaantallen ontstond een 
van de grootste wedstrijdklassen wereldwijd. Tot op heden 
zijn de IF’s ruimschoots vertegenwoordigd bij alle bekende 
Noord-Europese wedstrijden. Vooral de Noorse, Deense en 
Zweedse kampioenschappen bieden in Scandinavië een 
mooi watersportpodium. Ook Nederland kent voorbeelden 
en een prima vereniging. Daarnaast is er ook een grote vloot 

Komt er een nieuwe IF?
in Los Angeles en langs de zuidkust van Spanje.

De IF heeft een prominente plek in de watersportwereld 
gekregen en sindsdien behouden. De beproefde constructie, 
gepaard aan klassieke schoonheid en uitstraling is voor dit 
schip een herkenbare factor. Naast de doordachte stabiliteit 
zijn er ook de buitengewone zeileigenschappen. Het proto-
type, de S-1, heeft verleden jaar in het Zweeds Maritiem 
Museum in Stockholm een vaste plek gekregen. 

De mensen van Seacamper hebben in samenwerking met 
Tord Sundéns erfgenamen de laatste kleine technische 
‘schoonheidsfouten’ aangepast en gaan de IF klasseconform 
met de modernste materialen en volgens de meest actuele 
stand van technische innovatie opnieuw bouwen. Zodoende 
gaat dit prachtige schip sinds 1986 voor het eerst weer op 
de markt komen met de vertrouwde kwaliteit, elegantie 
en ruim vijftig jaar ervaring in het ‘ruim’. De IF is bijzon-
der geschikt voor de Noord- en Oostzee en kan conform de 
CE-categorie worden gecertificeerd (buiten kustwateren).

Hoe gaat u het project realiseren?
Sinds bijna twee jaar ben ik in havens in Duitsland, Dene-
marken en Zweden met veel ervaren watersporters in 
contact gekomen met name met eigenaren van de IF. Met 
de input van hun ervaringen, aangereikte verbeterpunten en 
specifieke wensen heb ik alle gegevens gecombineerd met 
mijn eigen opgedane ervaringen van de afgelopen veertig 
jaar. Hierdoor had ik een goed en gevarieerd beeld van de 
bestaande behoeftes, wensen en verwachtingen verkregen. 
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Om dit project van begin af aan succesvol te laten verlo-
pen moet ik als producent van deze boten kunnen uit gaan 
van een minimum aantal klanten. De aanloopkosten voor 
constructie en marketing kunnen met vijf definitieve orders 
en bijbehorende aanbetalingen gedekt worden en dan kan 
de bouw van start gaan. Het doel komt in zicht!
Wij hebben reeds een oudere IF aangekocht die als ‘plug’ 
voor de mallen dienst zal doen, hierdoor kan in de eerste 
fase veel tijd worden bespaard. Tegelijkertijd zijn de originele 
constructietekeningen van Tord Sundén gedigitaliseerd wat 
bijvoorbeeld de berekeningen van het laminaat maar ook de 
CE-certificering vergemakkelijkt.

IF - BOOT NEU!
Ab eur 32.000,00 segelfertig inkl. 19% Ust

Tord Sundéns legendäres IF - Boot klassenkonform im 21. Jahrhundert angekommen.
Optimierter Technik, eleganter Innenausbau, moderne Materialien.
Eine der erfolgreichsten Konstruktionen aller Zeiten - Der Klassiker!

        Sakrower Kirchweg 18, 14089 Berlin, 030 36 40 71 - 00 / 0171 60 59 406  www.seacamper.net

Hoe veel boten denken julie te gaan bouwen? 
De tijden in de botenbranche waren jarenlang beter dan 
op dit moment. Het is dus niet realistisch om bij geplan-
de nieuwbouw van boten van grote aantallen uit te gaan. 
Echter, de IF is niet te vergelijken met moderne consump-
tieproducten en zal juist de kwaliteitsbewuste kopers, die 
waar voor hun geld zoeken, aanspreken. Er zullen altijd 
zeilers met passie zijn die vallen voor mooie ontwerpen, 
buitengewone zeileigenschappen en een eigentijdse tech-
nische uitrusting. Binnen dit klantensegment zal men dan 
ook altijd kiezen voor vertrouwde kwaliteit. Als wij straks per 
jaar 15 boten kunnen bouwen ben ik een tevreden man. Met 
een prijs van € 32.000,00 incl. 19% BTW zou dat haalbaar 
moeten zijn.

De vernieuwde IF wordt met de geplande ‘fine-tuning’ in 
fysiek en techniek een pronkjuweel met een buitengewo-
ne uitstraling, een echte blikvanger, door Duitsers graag 
een ‘Hingucker’ genoemd. De nieuwe IF zal overal veel 
aandacht trekken en bewondering oogsten. 

Ik begrijp het:” U bent er klaar voor”.
“Precies, zo is dat” aldus een energieke Peter Grönlund. 
Daags na het interview reisde hij af voor een trans-Atlanti-
sche tocht. Ik heb gesproken met een enthousiaste onder-
nemer en zeiler in hart en nieren. In 2016 vernemen wij 
wellicht meer van zijn initiatieven. 

Interview Corstiaan Kleijwegt, vertaling Monika van 

Beek - Borawitz

Op de site www.seacamper.net vind u meer informatie. 
Prijs in Nederland 32.500,00 incl. 21% BTW. U vindt daar 
tevens tal van onderdelen voor de oude IF die kant en klaar 
te bestellen zijn.
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IF ´Mooie Marie´ leeft voort als ´Vår Eric´

Na in 12 jaar tijd alle mogelijkheden en 
onmogelijkheden van mijn 5,5 meter 

kajuitbootje verkend te hebben, werd het eigenlijk wel 
tijd voor iets anders. En juist toen die gedachte oprees 
kwam die nooit gedachte kans. Dat het een Marieholm 
moest worden stond al jaren vast. Waarom hoef ik hier 
niet uit te leggen, ze stond nummer 1 in m’n favorieten-
lijstje. Liefst een IF en nog liever een IF-e, omdat in ons 
vaargebied ook veelvuldig de beroepsvaart passeert. Een 
dieseltje standby is dan wel een hele veilige gedachte. 
Daarnaast is de IF natuurlijk een zeilboot pur sang.

Na diverse Marieholms bekeken te hebben in het land 
(en zelfs daarbuiten), kwamen we via van de Marieholm-
vereniging op het spoor van de ‘Mooie Marie’. Op de 
site stond een oude advertentie van de ‘ Mooie Marie’. 
En na een ‘wie niet waagt wie niet wint’-poging via de 
mail, kregen we binnen 10 minuten reactie van Peter dat 
ie nog te koop stond. We mochten nog wel even bellen, 
ook al was het al laat in de avond. We spraken af om de 
volgende dag al te komen kijken.
Door Frank en Peter werden we hartelijk ontvangen en 
zomaar ineens waren we de trotse eigenaars van de’ 
Mooie Marie’. Veelvuldig beschreven in de Marieteam, 
voorheen de boot van Nico Bijvoet en Frank van Krim-

Arno Roelofs en Petra Cranen

pen. Een boot met geschiedenis die toe was aan een nieuwe eigenaar. En wij 
zullen als ‘next generation’ weer onze eigen ideeën in deze mooie boot gaan 
verwerken.

De boot was in basis al goed uitgerust, inclusief nieuwe Vetus 11pk (comple-
te refit beschreven in Marieteam 2004-2 en 2005-1). Belangrijkste eerste 
aanpassing voor ons was het maken en aanbrengen van een vaste mast-
strijkinstallatie. Dit is inmiddels voltooid, dus mocht iemand geïnteresseerd 
zijn in hoe dit aangebracht is dan mag je altijd mailen. Met de rest van onze 
wensenlijst gaan we deze winter aan de slag. Zowel technisch als qua interi-
eur gaan we er iets moois van maken waarbij we het ‘keep it stupid simple’-
principe zoveel mogelijk willen hanteren.

Begin april hebben we de boot in het eerste lentezonnetje in een week van 
Monnickendam naar Cuijk gevaren. De boot hebben we inmiddels omge-
doopt tot ‘Vår Eric’, hoewel de naam ‘Mooie Marie’ ons altijd bij zal blijven. 
Eric is mijn broer die helaas aan dezelfde ziekte is overleden als Nico1. , dus 
voor ons klopte die naam bij deze boot. Die naam herinnert ons eraan om 
te genieten van iedere dag. Vår is Zweeds voor ‘ons’. We blijven toch Braban-
ders.

We hebben inmiddels ervaren dat het een werkelijk fantastische zeiler is, 
waar wij zowel op klein als op groot water mee uit de voeten kunnen. Klein 
water hebben we thuis op de Kraaijenbergse plassen en groot water op het 
moment van schrijven in Zeeland waar we vier weken op vakantie zijn met 
de boot. Wij willen er nog vele vakanties op groot water mee doorbrengen.

Het is voor ons de droomboot die we zochten, en zoals de vorige eigenaar 
zei: “Als je er eenmaal mee gezeild hebt, wil je nooit meer een andere! “

Arno Roelofs en Petra Cranen

IF-e Vår Eric 

Even voorstellen

 1. Nico Bijvoet was een van de oprichters van de NMV. Hij was vijf jaar penningmeester en 

later vele jaren voorzitter van de technische commissie. Hij overleed in 2007 na een kort 

ziekbed aan nierkanker. 

Arno Roelofs,

linksonder Petra 

Cranen
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Ik ben Ruben Oedzes, 28 lentes 

geleden geboren in Sneek en daar, na wat 

omzwervingen op dit moment weer woonachtig. Als klein jonge-

tje tekende en knutselende ik naar verluid, alleen maar boot-

jes. Als ongeveer 8-jarige kwam er een echte boot: een houten 

optimist, waarin ik van mijn vader de beginselen van het zeilen 

leerde. Ik meen me iets te herinneren als een duw en “schoot 

aantrekken!”. Later leerde ik de wat fijnere kneepjes op zeilkam-

pen en er volgden nog vele eigen bootjes. Vaak opknappertjes 

die binnen het scholierenbudget vielen maar die na wat verf en 

arbeid weer netjes waren. Eén van die bootjes was een Middel-

landse Zeejol. Inmiddels zal je je afvragen wat dit hele verhaal 

met een Marieholm te maken heeft. Wel, die Middellandse 

Zeejol lag aan een brede vaart vlak bij mijn ouderlijk huis. Ik 

was denk ik een jaar of 12 en mocht er alleen mee op pad (“tot 

aan de brug, niet verder!”) en deed dat ook vele middagen. Aan 

de overkant van de vaart woonde onze huisarts, ook fanatiek 

zeiler in … een IF. Ik had daar dus hele middagen het uitzicht 

op. Ik vond de boot zo mooi dat ik besloot ooit ook zo’n boot te 

willen hebben.

Vele jaren later, inmiddels verplicht tot een serieuze baan, kwam 

het moment dat ik genoeg had van het ruime maar toch wel 

plompe kajuitjachtje dat ik van mijn ouders had overgenomen. 

Bij Jachtservice Jepma in Grou lag een IF te koop voor een, naar 

toenmalige begrippen, scherpe prijs. Op een regenachtige zater-

dag ben ik met mijn vader gaan kijken en viel opnieuw voor de 

prachtige lijnen. Er zat wel wat werk aan, maar romp en dek 

waren origineel en nog best netjes. Een paar weken later was 

mijn vorige bootje verkocht en zo werd ik in het voorjaar van 

2013 eigenaar van de IF ‘Sagitta’. 

Ondanks de goede zorgen van de vorige eigenaar, die de boot 

maar liefst 39 jaar bezat, was de boot wel toe aan een opknap-

beurt. Die eerste zomer bestond vooral uit klussen. Ik ontdeed 

al het houtwerk in de kajuit van vele lagen donkerbruine olie en 

lakte het, maakte nieuwe kussens, verving een deel van het elek-

trisch circuit, maakte een nieuwe vloer, verving gedeeltelijk de 

vinylbekleding en verfde alle groezelig beige delen in de kajuit 

fris wit. De trommel van de rolgenua greep een meter boven dek 

aan, geen gezicht. Dus verlengde ik het voorstagprofiel. Na die 

zomer volgden nog een nieuw zeil, nieuwe verstaging, nieuwe 

wantputtingen, een andere motor en vele andere dingen die ik 

al lang weer ben vergeten. Maar natuurlijk werd er ook gevaren!

Sagitta ligt vlakbij huis, dus zelfs na het werk nog even uitwaai-

en en ontspannen gaat gemakkelijk. De boot is ook zonder 

stuurautomaat gemakkelijk alleen te zeilen en dat doe ik regel-

matig. Zomers trek ik er met vrienden weleens langer op uit. 

Helaas blijkt het vaak lastig bemanning voor meerdaagse toch-

ten te vinden en langere tochten solo vind ik niet zo gezellig 

dus ook dan zwerven we vooral door het prachtige Friesland en 

stappen her en der vrienden op en af. Een paar keer bezochten 

we het IJsselmeer en tikten even ‘de overkant’ aan. Natuurlijk 

Ruben Oedzes

Even voorstellen

Ruben Oedzes

IF Sagitta
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lokt het wad (wie weet volgend jaar …) en de nog niet ontdekte 

gebieden van het IJsselmeer maar ik kan ook ontzettend genie-

ten van een fanatiek stuk opkruisen op de Houkesloot. Dat vind 

ik het leuke van de Marieholm. Door het lage vrijboord en de 

levendigheid heb je de zeilbeleving van een open bootje, maar ze 

is stoer genoeg om ook groter water te verkennen. Wat ook erg 

leuk is zijn de vele opgestoken duimen, mensen die vragen wat 

voor boot het is en zelfs een keer iemand in een veel grotere boot 

die ons aanriep: “zullen we ruilen?”.

Inmiddels hebben we ook twee keer aan ‘het Kruis van Heeg’ 

meegedaan. Een erg leuke laagdrempelige zeilwedstrijd op het 

Heegermeer en de Fluessen, waar in het verleden meerdere 

Marieholms aan mee deden. Dit jaar waren we helaas de enige 

Marieholm. Desondanks was het weer een leuke en gezellige 

wedstrijd. Ik zou ik dit stukje dan ook willen afsluiten met de 

tip voor iedereen in de buurt van Friesland: doe volgend jaar 

gewoon mee!

Ruben Oedzes

IF Sagitta

Afscheid van Sagitta

Ruben kocht bij Jachtservice Jepma de ‘Sagitta’ van 
Paul Molenaar uit Oss, die de toen één jaar oude 
boot kocht in 1975.

Naarmate een mens ouder wordt komen er ook beperkingen. 

Omdat wij met Sagitta - een Marieholm IF jaargang 1972 - in 

Lithoyen in een dode arm van de Maas lagen, moesten wij voor-

dat wij in de zomervakantie daadwerkelijk met zeilen konden 

beginnen, toch wel zes keer de mast strijken voor de diverse 

bruggen. Bij de toenemende scheepvaart en pleziervaart soms 

een hachelijke onderneming. Vooral bij het Hollands Diep 

was het spannend en dan moest het ook nog rustig weer zijn. 

Vandaar dat mijn vrouw en ik tot de conclusie kwamen dat het 

te gevaarlijk en zenuwslopend werd en we onze vakanties anders 

moesten invullen.

Geleidelijk aan kostte het onderhoud steeds meer moeite en 

kwamen we er minder vaak toe een zeiltocht op de Maas te 

maken met een overnachting erbij. Zo kom je steeds vaker bij 

een zeilboot aan die er niet erg schoon uitziet. Dus eerst oprui-

men dat vuil voordat we gaan zeilen. Bovendien begon de jaar-

lijkse klus om de boot klaar te maken voor de winter om gehesen 

te worden en het schuren en schilderen onder onaangename 

omstandigheden me meer en meer tegen te staan. Ik zag bij 

onze zeilvereniging meerdere leeftijdsgenoten worstelen met 

hetzelfde probleem. Ze dachten dit op te lossen door een bordje 

met ‘te koop’ aan de voorstag te bevestigen. “Dat ga ik niet 

doen”, dacht ik.

Maar wat wel? Ik belde mijn dochter -een fanatiek zeilster bij 

de bruine vloot in vroeger jaren- of zij geen interesse had. Tot 

mijn verrassing ging ze op mijn aanbod in. Mijn zoon hoefde ik 

niet te vragen. Die heeft een zeegaand jacht vergeleken waar-

bij Sagitta een bananenschil is. Zij zou proberen of het iets voor 

haar was.

Toen Sagitta uiteindelijk in de verte verdween op weg naar 

Amsterdam ging het me wel aan het hart, maar ik besefte ook 

dat ik in feite al afscheid van haar had genomen.

Pasteltekening van IF Sagitta, gemaakt door de vorige eigenaar Paul Molenaar

Sneek



Je kunt over spinnakeren heel veel lezen maar de beste 
manier om het te leren, is om het gewoon te dóén. 
Marieholms zijn vergeeflijke boten die bijna niet uit 
het roer lopen en de mast is sterk. Dus hijs dat ‘kreng’ 
gewoon; er kan niet zo veel fout gaan.

Hijsen dat kreng!
De spinnaker, it’s a bitch. Haal je haar tevoorschijn, 
is er altijd weer kans op een ‘BH’ en als je niet 
oppast kost ze je een kapitaal. Maar ‘bitches’ zijn 
ook leuk om naar te kijken en maken het leven span-
nend. 

Foto’s Klaas 

Woersma 2013

Mijn dochter heeft Sagitta uiteindelijk een goed jaar 
onder haar beheer gehad, maar ze kwam uiteindelijk tot 
de conclusie dat ze er te weinig gebruik ervan maakte.
Ze heeft hem uiteindelijk naar een makelaar in Fries-
land gebracht die veel Marieholms in de verkoop had. 
Daar heeft ze niet lang gestaan want Ruben was gelijk 
verkocht toen hij haar zag.

Uiteindelijk ben ik heel blij dat ze zo goed is terecht 
gekomen. Hij is heel blij met haar; zorgt prima voor 
de boot en heeft al diverse dingen vernieuwd of verbe-
terd. Op mijn advies heeft hij talloze zaken, die ik had 
laten liggen, voortvarend aangepakt. Bovendien heb ik 
erg leuk contact met hem via mail en Whatsapp. Talloze 

mooie actiefoto’s kwamen al mijn kant op, waarvan ik 
dan op mijn beurt weer een pastel maak. Een voorbeeld 
daarvan staat, naar ik meen, in dit verenigingsblad.

Al met is het afscheid van Sagitta betrekkelijk pijnloos 
verlopen en uiteindelijk uitgelopen in blijdschap omdat 
een ander ook zoveel plezier heeft in het zeilen met zo’n 
machtige zeilboot.

Paul Molenaar

Ik heb leren spinnakeren op de J22 en ben door schade 
en schande wijs geworden: de eerste keer met veel wind 
op de Braassem hadden we de boot niet onder controle 
en gingen we in de Chinese gijp. Omdat de spinnaker 
achter de stag vast zat, kregen we haar niet naar bene-
den. De stuurman was overboord gevallen en we dreven 
op lagerwal af. in paniek sneden we val en schoot door. 
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Hijsen!
 Als we bij de boei zijn trekken we de spinnaker omhoog 
en vallen we direct af.

1. Onze voordekker trekt de loefschoot aan en houdt 
deze net zo lang vast tot dat de middenman zijn 
handen vrij heeft om dit over te nemen. Dit kan soms 
best lang duren maar dat geeft niet. De voordekker 
kan de spinnaker alvast trimmen. Bij veel wind wel 
handschoenen aan voor de voordekker want er komt 
behoorlijk wat druk op de schoot;

2. Onze voordekker staat bij het hijsen tussen de mast 
en de stag in. Dit is een stabiele positie. Je kunt 
leunen tegen de stag en als er druk in de spinnaker 
komt kan je handje aan de stag houden;

3. De middenman trekt bij ons zo snel mogelijk de top 
omhoog;

4. We zetten de lijschoot vast in de klem op de positie 
waar deze stond voor het strijken. Als de spinnaker is 
gehesen staat deze zo direct vol.

In de hele manoeuvre hoeft de stuurman alleen maar het 
grootzeil te doen en te sturen. Niet onbelangrijk als er 
volle velden zijn en opkruisende boten ontweken moeten 
worden. Het lukt ons lang niet altijd om de spinnaker 
op deze manier vloeiend te zetten, er blijft altijd wel iets 
steken. We blijven trainen om het te perfectioneren want 
het geeft echt een kick als de spinnaker binnen enkele 
seconden staat!

Len Verdel

IF Sister Ray 

MarieTeam vroeg me om een paar tips. Er is geen ‘beste’ 
manier om te spinnakeren. Het belangrijkste is om het 
op een manier te doen die jij handig vindt. Wel kan ik 
laten zien hoe wij het doen tijdens wedstrijden en waar-
om wij het handig vinden op die manier. Ik pak er één 
ding uit: het hijsen. 

We hijsen de spinnaker vanuit een zak die in de kajuitin-
gang hangt. We varen zonder neerhouder op de boom 
maar gebruiken de barberhaulers om er voor te zorgen 
dat de boom niet omhoog schiet. 

Voorbereiding
Al in het aandewindse rak zetten we de boom. Wij hijsen 
de spinnaker bij de bovenboei. Het voordeel hiervan 
is dat de spinnaker bij het hijsen van de boot af waait 
en niet tussen het grootzeil en de stag vast kan blijven 
zitten. Bijkomend voordeel is dat de spinnaker direct bij 
de boei staat.

1. De voordekker trekt bij ons de loefkant van de spinna-
ker alvast een eind richting de boom voordat we bij de 
boei zijn (Op de foto zijn we dus al te laat!). Op deze 
manier voorkom je een ‘BH’ (zandloper);

2. We zorgen dat de boom tegen de voorstag aan staat. 
Zo voorkom je dat de boom te ver naar buiten wordt 
getrokken bij het hijsen;

3. De middenman pakt de hele spinnaker uit de zak en 
legt deze vrij in het gangboord zodat deze in één keer 
gehesen kan worden.
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Dat varen met de Marieholm naast het wedstrijd- of toervaren op 
vakantie ook nog andere manieren van bootplezier genereert wisten 
de zeilers op de Braassem in Zuid Holland al lang. 

Klonteren 
Op de Braassem bijvoorbeeld

Natuurlijk is wedstrijdvaren leuk en ga je beter en 
scherper varen. Daarnaast is je boot technisch gezien 
meestal beter op orde en zal je daardoor in onvoorziene 
omstandigheden minder snel verrast worden door een 
technisch mankement. Op vakantie met de Marieholm 
is ook altijd weer een belevenis en geen jaar hetzelfde. 
Maar het toervaren in het weekend kan je uitbreiden met 
het aspect “klonteren”.

Hoe gaat dat in zijn werk. Het is mooie dag die uitnodigt 
om een eindje te gaan zeilen. Even een WhatsAppje in 
de “braassem- groep” dat je op het water te vinden bent. 
Je krijgt vanzelf respons van wel of niet aanwezig van 
andere zeilers en het motiveert elkaar om te gaan, ook 
als de vooruitzichten niet zo goed zijn. Vervolgens lekker 
uitwaaien tot de wind op is of er genoeg mijlen zijn afge-
legd. Tijd om het anker uit te gooien en ergens te gaan 
liggen. Of je krijgt een berichtje van een Marieholm waar 
er geankerd wordt. Het klonteren kan beginnen.

Op de ankerplek groeit het aantal boten gestaag van 2 of 
meer boten (soms een 2e anker erbij). Vreemde zeilbo-
ten zijn ook welkom, zolang ze de Marieholms maar een 
warm hart toedragen. Er wordt wat gezwommen, gebor-
reld en vooral gepraat over bootjes en andere zaken. 
Goed voor onderling contact en om tips uit te wisselen. 
Tegen etenstijd even kijken wat er in de boten te vinden 
is, wat dan weer tot verrassende nieuwe combinatie van 
gerechten leidt. 
Na zonsondergang, of als het koud wordt, vindt ieder 
zijn weg terug naar de eigen ligplaats en hebben wij 
altijd weer een voldaan gevoel over de dag. En als het 
eens een keer slechter weer is gaan we, voor wie wil, 
klonteren in het clubhuis met wat bitterballen. Maar de 
voorkeur is natuurlijk op de bootjes naast elkaar achter 
het anker. Klonteren dus.

Tijdens onze vakantie kwamen we 
Michiel Veldkamp tegen en tot onze 
verbazing kende hij dit fenomeen 
niet. We zijn meteen gaan klonteren 
op het Haringvliet en hij kwam tot 
de conclusie dat het klonteren meer 
bekendheid moest krijgen. 

Een gezellige en leuke bezigheid ook 
met weinig of geen wind.

Marleen Galaard

IF-e Skidblatnir
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In november 2014 ging mijn boot de wal op. Ik had 
mij van alles voorgenomen maar het bleef slechts 
bij antifouling aanbrengen, poetsen en weer te 
water gaan in het voorjaar 2015. 

Vanwege allerlei andere bezigheden ben ik dit voorjaar 
pas begonnen met het afmaken van het interieur en dan 
vooral met het verwijderen van de laatste moeilijkste 
resten lijm van de binnenkant van de romp. Dat lukte mij 
uiteindelijk met Gamma tapijtlijmverwijderaar (kennis-
bank) en een snel ronddraaiende borstel met harde 
polyesterharen. Na die behandeling heb ik het direct 
afgenomen met wasbenzine. Daarna nog eens licht grof 
geschuurd en afgenomen met ammonia en water. Alles 
waar geen wandbekleding kwam heb ik geschilderd, dan 
wel gerold met witte hoogglans lak: de kajuithoofdschot-
ten en onder de bedden. Ook de in de punt gelamineer-
de huls voor de dieptemeter kon ik gelijk mee schilderen.

Alvorens het vinyl te gaan plakken, wachtte er nog een 
andere klus: lekkende ramen. Stuurboord voor lekte heel 
erg, de andere drie lekten weinig, dus aanpakken was 
noodzakelijk. Na telefoneren met de Deense leverancier 
maar ook met Nederlandse firma’s, volgde ik het advies 
van de Denen: “Haal de hele ramen inclusief sponning 
eraf en snijdt het rubber aan de buitenkant van het raam 
pal langs de aluminium sponning los. Maak de spon-
ning schoon, ontvet zeer goed, plak af en vul op met 
Sicaflex. Monteer de ramen weer met een nieuw zelfkle-
vend rubber tussen romp en raamsponning en de klus is 
geklaard”. Kosten € 20,00 Sicaflex en € 15,00 afdichtrub-
ber. Geen lekkage meer gehad.

Daarna nog een geringe lekkage verholpen door vervan-
ging van een stuk kitnaad, die ik nota bene in het voor-
jaar van 2014 compleet vervangen had met Polymax. 
Volgend jaar zal ik de hele kitnaad opnieuw vervangen en 

dan met goede kit, waarschijnlijk Sicaflex in kleur. Daar-
na kon ik beginnen met het plakken van het vinyl (mous-
se) met Perfax lijm op waterbasis. Een klus apart. De 
lijm moet na het aanbrengen met kam nog een klein tijd-
je drogen om te voorkomen dat het vinyl van zijn plaats 
glijdt. Het voordeel is dat je met deze lijm nog even een 
beetje kunt schuiven. Boven je hoofd werkend moet je 
allerlei stutmaatregelen nemen om te voorkomen dat 
het vinyl naar beneden valt. Na-rollen is noodzakelijk: 
er mogen immers geen luchtbellen achterblijven. Het is 
alles met elkaar een behoorlijke klus, maar wel een dank-
bare. Je brengt snel veel mooi werk in zicht.

Hierna heb ik opnieuw alle houtwerk gemonteerd met 
nu ook de kastjes onder de gangboorden. Ik heb daarbij 
rekening gehouden met de bedrading voor de elektra. 
Naast de mast heb ik een zwanenhals precies achter de 
ingelamineerde steunbalk voor de mastondersteuning 
geplaatst voor de doorvoer van de elektra in de mast. De 
elektra aan boord is vrij simpel gehouden: 
- een accu van 60 Ah.
- een hoofdschakelaar, kleinste formaat
- een zesvoudig schakelpaneel met controle leds en 

zekeringen

Cortsiaan Kleiwegt 

werkt voor het 

derde jaar aan zijn 

boot, dit jaar was 

het interieur aan 

de beurt.
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Vanaf de accu zijn de plus en de mindraad naar de 
motor uitgevoerd met een 8 mm dikke kabel. Vanaf de 
accu gaat de min rechtstreeks en de plus via de hoofd-
schakelaar naar het schakelpaneel. Vanaf de accu de 
mindraad direct naar het schakelpaneel. De hoofdscha-

kelaar is dus alleen bedoeld voor datgene dat op het 
schakelpaneel is aangesloten. In de punt en de kajuit 
zijn twee centrale lichtpunten aangebracht met de bedra-
ding langs het plafond gelijmd met Bisonkit. In de kajuit 
ook nog twee leeslampjes op het schot. Op het schakel-
paneel zijn de volgende zaken aangesloten:
- binnenverlichting
- driekleuren led toplicht
- navigatieverlichting: 2 boordlichten, heklicht, stoom-

licht.
- marifoon
- Raymarine bidata: log en dieptemeter
- stopcontact 12 Volt.

Het paneeltje is gemonteerd aan stuurboordzijde naast 
het achterste kastje, in de ruimte er achter kan de over-
tollige bedrading mooi opgeborgen worden. Voor de 
zomer van 2015 had ik in de punt al het plafond aange-
bracht, de marifoon provisorisch gemonteerd en het 
Bidata instrument, experimenteel, scharnierend naar de 
kajuitingang geplaatst.

Tot zover was ik gekomen, in de verwachting dat ik 
na mijn vakantie in Scandinavië (deze zomer in Oslo 
geweest), verder zou kunnen gaan en het klaar zou zijn 
voordat de Marieteam uitkomt. Het liep echter heel 
anders. In Denemarken kwam ik op de slotdag van mijn 
vakantie in de loods van 2,50 meter hoogte van mijn 
boot te vallen. Niets gebroken gelukkig, en ook mijn 
hoofd was nog heel. Wel 2,5 maand uitgeschakeld en 
niet in staat om aan mijn IFje te werken. Voorjaar 2016 
pak ik de draad weer op en komt het slot van ‘Oude lief-
de roest niet’ in de Marieteam van volgend jaar.

Corstiaan Kleijwegt
IF-e Ack-Va-Vit

Tijdens mijn vakantie heb ik in Flensburg een ‘Pinnenfest-

halter’ op de kop getikt bij de Firma Petersen die deze 

dingen fabriceert. Hiermee kan je je helmstok op een kam 

vastzetten. 

Een aan de onderkant van de helmstok gemonteerd rvs 

stripje valt bij het omlaagdrukken van de helmstok in die 

kam waardoor de helmstok in deze stand gefixeerd blijft. Op 

deze manier heb je even de handen vrij voor wat anders. 

Het is een oud systeem maar in deze fraaie uitvoering, rvs 

en wegklapbaar, had ik hem nog niet eerder gezien. Het is in 

diverse maten te verkrijgen bij Compass.
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Mooi weer, goed gezelschap!

Oude-Tonge ligt op Goeree-Overflakkee aan het Volker-
rak net achter de Krammersluizen. Met een smal kanaal-
tje is het plaatsje verbonden met het open water. Op 17 
t/m 19 juli kwamen vijftien Marieholmschepen hier bij 
elkaar voor het jaarlijks Zomerevenement en de bijbeho-
rende wedstrijden voor de felbegeerde wisselbeker van 
de NMV.

Op de donderdag hadden zich al heel wat schepen 
verzameld in de kom van de WSV Oude-Tonge. Onder 
zomerse omstandigheden vonden de schepen een 
ligplaats bij elkaar in de kom tegen het gezellige dorps-
plein in het centrum. In het mooie nieuwe clubgebouw 
met uitzicht op de haven werden we verwelkomd met 
een borrel.

Vrijdagochtend werden de wedstrijden 2 uur uitge-
steld omdat er aanvankelijk veel wind stond met harde 
windvlagen. Dat gaf de organisatie de ruimte om in te 
gaan op de twee vragen die waren gesteld in de uitno-
diging. Wat zijn de beste verbeteringen aan je boot die 
je recent hebt aangebracht en wat staat er nog te doen 
in de nabije toekomst? Het werd direct duidelijk dat er 
flink geklust wordt aan de boten: van een totaal nieuw 
interieur en uitgekiende kombuisjes tot verstevigingen 
bij de wandputtingen. Een opmerkelijke aanpassing 
was er voor meer slaapcomfort en een langere voorstag 
voor meer snelheid. Daarna was er gelegenheid om de 
aanpassingen op de schepen te bekijken en inspiratie op 

Zomerevenement 2015 Oude-Tonge

Havenkom ‘s zondags, foto’s Michiel Veldkamp
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te doen, enthousiast begeleid door de eigenaar/doe-het-
zelver.

Om 14.00 uur startten twee wedstrijden met eerst 
nog flinke wind en later duidelijk afnemende wind. 
‘s Avonds was er een uitgebreide BBQ, lekker in het 
zonnetje, met een drankje erbij, waar nog doorgepraat 
werd over de wedstrijden en de aanpassingen aan 
de schepen. De sfeer was uitermate ontspannen. De 
nachtvogels konden nog terecht in de lokale stamkroeg 
‘De Geit’.
Zaterdag gingen we eerder het water op. Onder perfec-
te omstandigheden voeren we drie wedstrijden met 
een lekker lopende wind 3 Bft en veel zon. ‘s Avonds 
konden we nogmaals genieten van een BBQ omdat 
er nog veel overgebleven was van vrijdagavond. Een 
aantal nijvere deelnemers maakten er nog salades bij 
en dat, samen met het perfecte weer, zorgde opnieuw 
voor een succes.

Op zondag begon de dag met wat lichte regen. Dat veranderde al spoe-
dig toen we eenmaal buiten op het water waren voor de laatste race. Deze 
lange afstandsrace telde dubbel mee in het eindklassement. We startten 
nu met alle boten tegelijk (IF en M26) in tegenstelling tot de eerste twee 
dagen. De wedstrijdleiding had een mooie baan uitgezet om de Noord-
plaat van de Krammersche Slikken. Na anderhalf uur was ieder weer 
binnen en om ongeveer 15.00 uur was de prijsuitreiking. Len Verdel nam 
namens het team van Sister Ray de wisselbeker in ontvangst. Ton van der 
Wielen, voorzitter van de Watersportvereniging werd bedankt voor hun 
geweldige gastvrijheid. 
Na de prijsuitreiking vertrokken velen om nog een stuk huiswaarts te 
kunnen varen. Een flinke groep vertrok maandag of dinsdag. Vier sche-
pen hadden bij Stellendam afgesproken om samen over zee terug te varen 
naar IJmuiden. Elke deelnemer vertrok met een mooie ervaring en een 
beter humeur rijker.

Hans Verdel

Wedstrijdcommissaris NMV

OUDDORP - Job Roozemond 

mag zich kampioen 2015 noemen 

van de jaarlijkse Palingrookwed-

strijd die inmiddels alweer voor 

de vijfde keer in Ouddorp werd 

georganiseerd. Op de gastvrij ter 

beschikking gestelde ruimten bij 

de familie Hameeteman aan de 

Dorpsweg deden de deelnemers 

zaterdag hun uiterste best om in 

het bezit te komen van de bokaal, 

die, evenals de andere prijzen, 

beschikbaar was gesteld door 

cafetaria ‘t Hoekje. Een deskun-

dige jury met Krijn Jan v.d. Velde, 

Bram Sperling en Kees van Dam, 

beoordeelde het eindresultaat. 

Ook nu was er weer een stand van 

Kika (Kinderen Kankervrij) neer-

gezet waar men steun aan deze 

instelling kon betuigen.

Door Jaap Ruizeveld

Een aantal jaren bleef organisator Kees 

Grinwis zijn mede gegadigden net voor 

in de eindklassering. Nu echter oor-

deelde de jury dat Job Roozemond met 

een score van 94 zijn naaste concurren-

ten Kees Grinwis (92) en Jan Abresch 

(89.5) voor bleef. Verder in de prijzen 

vielen Hans Bakelaar (85), Cor Punt en 

Jan Jaap Struik (elk 83) en Ab Janssen 

met 82 punten.

De jury beoordeelde het product op 

uiterlijk/kleur (uitwendig), uiterlijk/

kleur (inwendig), smaak algemeen en 

zoutgehalte. Bij uiterlijk/kleur uitwen-

dig haalde Roozemond liefst 30 pun-

ten. Vishandel Sperling zorgde voor de 

vis-aanlevering.

Aantal attracties
Het jaarlijkse Palingrookfestijn in 

Ouddorp biedt naast de competitieve 

rookwedstrijd ook talrijke andere 

attracties en informatieve stands. 

Ook konden bezoekers lokale pro-

ducten inkopen, zoals aardappelen, 

uien en eieren. De demonstraties vis 

roken waren ook dit keer vrij uitge-

breid met paling, zalm, tong, makreel, 

snoekbaars en o.a. zeebaars en poon. 

Aangelokt door het fraaie zomerweer, 

maakten talrijke bezoekers gebruik 

van deze manifestatie om een kijkje te 

nemen en ook natuurlijk om te proe-

ven. De heer en mevrouw Van Del� uit 

Gorinchem, al vij�ien jaar toerist in 

Ouddorp op camping De Klepperstee, 

waren één van de eerste bezoekers van 

de palingrookwedstrijd. Zij lieten zich 

informeren over wat er allemaal bij een 

dergelijke wedstrijd komt kijken en 

waren zo geïnteresseerd, dat zij ook bij 

de prijsuitreiking aanwezig waren.

OUDE-TONGE - Liefst 15 boten 

van de Nederlandse Marieholm 

Vereniging brachten vanaf don-

derdag een meerdaags bezoek 

aan de haven van Oude-Ton-

ge. Gastvrij onthaald door de 

plaatselijke Watersportvereni-

ging en met medewerking van 

de havenmeester, kregen de 

gasten uitstekende ligplaatsen 

bij de Kaai toegewezen. Een 

nautisch spektakel dat de haven 

van Oude-Tonge sfeervol op de 

kaart zette. Tegen het decor van 

de vrijdagse weekmarkt was het 

helemaal een leuk gezicht.

Door Jaap Ruizeveld

De NMV is een vereniging met rond 

250 leden. Veel leden bezitten een 

Marieholm IF of een M26. Voor een 

leek is het verschil zichtbaar door 

2 of 3 raampjes. De NMV organi-

seert zeilevenementen, wedstrij-

den, tochten, clinics en excursies. 

Alles gericht op het in stand houden 

van de fraai gelijnde zeewaardige 

Marieholm schepen, het zeilplezier 

en de veiligheid op het water. Het 

driedaags zomerevenement is het 

hoogtepunt in het verenigingsjaar. 

Oud (waarnemend)-burgemeester 

Kleijwegt, wonend in Hellevoetsluis, 

is één van de NMV-leden. Hij had 

zijn komst met zijn Marieholm-boot 

naar ons eiland niet aangekondigd en 

bleek ook niet op de deelnemerslijst

 te staan.

Passie
De NMV is opgericht in 2001 en 

brengt Marieholmers met een zelfde 

passie op een leuk wijze met elkaar 

in contact tijdens door haar georga-

niseerde zeil- en walevenementen. 

Belangrijk zijn de goede sfeer en de 

gezelligheid. Alsmede de mogelijk-

heid om steeds beter te leren zeilen 

met de Marieholm door kennis- en 

ervaringsuitwisseling en het deelne-

men aan wedstiijden.

Kijken bij collega
Oude-Tonge was dit jaar uitgekozen 

als thuisbasis voor het driedaagse 

zeilevenement. Eerder deed men 

Enkhuizen, Muiden en daarvoor 

Colijnsplaat aan. Vanaf de Krammer 

werd het weekeind tussen de beton-

ning gevaren, door de Krammerse 

Slikken naar de Keersluis en van-

daar terug naar de haven van Oude-

Tonge. Vrijdagmorgen werd de start 

enkele uren uitgesteld vanwege 

sterke windkracht. Dit gaf, na de 

brie�ng, de booteigenaren de gele-

genheid om ook eens bij collega’s op 

bezoek te gaan en aan boord te kij-

ken hoe men eigen details had aan-

gebracht. Voorzitter Michel Zand-

bergen en wedstrijdsecretaris Hans 

Verdel waren lovend over de facili-

teiten die de NMV in Oude-Tonge 

kreeg. Om de onderlinge band te 

benadrukken, werd zelfs een geza-

menlijke barbecue georganiseerd.

Marieholm-schepen weekeind te gast  

in Oude-Tonge voor zeilwedstrijd

Zeilers wisselen kennis en ervaring uit

De schepen in de haven van Oude-Tonge.

Job Roozemond beste palingroker

GOEDEREEDE - Tijdens de week van de Goereese vis is er een proeverij in de 

Goereese Toren. Vishandel Habraken, Bij Elles en Portugese Wijnen & Zo slaan 

de handen ineen om lokale vis te promoten. Het evenement is op zaterdag 5 

september van 16.30 tot 19.30 uur. Deelname kost € 24,95 per persoon, exclusief 

wijn. Aanmelden kan via het e-mailadres info@tastinggoeree.nl.

Tasting Goeree: proef  
lokale visspecialiteiten

DINSDAG 21 JULI 2015 3
Nieuws

De zeven prijswinnaars bij de Ouddorpse Palingrookwedstrijd 2015 met organisator Kees Grinwis en kleindochter Joliza. 

Tweede van links de bokaalwinnaar Job Roozemond.  

Visverkoop voor Stichting ALS

STELLENDAM – Zaterdag 25 juli is er 

verkoop van vers gebakken en gerookte 

vis op het terrein van Jachthaven Mari-

na Stellendam. De visverkoop wordt 

gesponsord door verschillende bedrij-

ven. De opbrengst is bestemd voor de 

Stichting ALS. ALS is één van de meest 

ernstige en invaliderende aandoenin-

gen van het zenuwstelsel. Nederland 

telt op dit moment ongeveer 1500 

patiënten. Gemiddeld overlijden er elk 

jaar 500 patiënten en komen er 500 bij.

De verkoop start om 11.00 en duurt tot 

18.00 uur. De Jachthaven Marina Stel-

lendam is te vinden aan de binnenha-

ven aan de Deltaweg.

Kerkdienst Ger. Gem. in Nederland

MELISSANT - Op donderdag 23 juli 

om 19.30 uur is er een kerkdienst 

van de Gereformeerde Gemeente in 

Nederland. Ds. A. van Voorden hoopt 

voor te gaan, er is bediening van de 

Heilige Doop en openbare belijdenis.
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Ontbijt, palaver, borrel en barbecue in clubhuis WSV Oude-Tonge, 

foto’s Michel Zandbergen
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Wedstrijden zaterdag, foto’s Klaas Wiersma

20  MarieTeam najaar 2015



Wedstrijden zaterdag, foto’s Klaas Wiersma
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Wedstrijden zaterdag, foto’s Klaas Wiersma
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Wedstrijden zaterdag, foto’s Klaas Wiersma
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foto Len Verdel

foto Klaas Wiersma

Pris d’Elegance kwam ‘Out off the Blue’ 
Hoe beleef je nu zo’n eerste Marieholmevenement? Ik heb er eigenlijk 
maar één woord voor en dat is: ‘geweldig’. Het bestuur van de vereni-
ging heeft mij degelijk in het zonnetje gezet; de Tour d’Elegance heb 
ik namelijk gewonnen! Dat gaf eer voor mijn werk dat ik twee jaar 
geleden aan mijn boot heb verricht.

Ik werd in het clubhuis benoemd en voor ik het wist 
werd ik in een boot naar het midden van de haven geva-
ren en daar lag ‘Out off the Blue’ tussen twee landvas-
ten. Vervolgens moest ik aan boord en de deelnemers 
stonden allemaal te klappen. Nou, niets voor mij al die 
aandacht.

Ik wil iedereen meegeven dat mijn eerste evenement 
en voor mij de eerste deelname aan de wedstrijden wel 
héél erg goed zijn bevallen. Ik zag best wel een beetje 
op tegen dat wedstrijdvaren maar dat is mij alleszins 
meegevallen én was veel leuker dan ik dacht. Het geeft 
toch wel een kick om met zoveel dezelfde bootjes rond 
te varen op het water.

Ik zal er volgend jaar zeker weer bij zijn en roep alle 
leden op om ook op het zomertreffen van 2016 aanwezig 
te zijn. We zijn toch allemaal trots op onze Marieholms 
en op onze leuke vereniging.

Met dank aan de organisatie.

Marco Langendoen

IF ‘Out of the Blue’
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Het Marieholm Zomerevenement 2015

De bomen zijn bijna kaal, de straten 

bedekt met geel tot rode bladeren en als even de zon tussen de 

dikke Het Marieholm Zomerevenement 2015

De bomen zijn bijna kaal, de straten bedekt met geel tot rode 

bladeren en als even de zon tussen de dikke grijze wolken heen 

breekt, denk ik terug aan voor mij het evenement van 2015. Drie 

dagen wedstrijdenzeilen, met en tegen vijftien andere Marie-

holms, was ronduit fantastisch. De sfeer eromheen goed en we 

hebben er erg veel geleerd.

Het avontuur begon voor ons eind 2014 toen we na de Mossel-

race op de Oosterschelde bij Yerseke de rush van het wedstrijd-

zeilen met onze Big IF voor het eerst ervoeren. Daarna zijn we 

gaan plannen om in 2015 meer wedstrijdjes te varen. Er waren 

best wat mogelijkheden, echter vanuit onze thuishaven Goes 

(Zeeland), is niet alles even snel te bereiken. En in combinatie 

met mijn baan in het ziekenhuis heb ik weinig vrije dagen over 

om naar de evenementen toe te varen. 

Daarom kwam het treffen in Oude Tongen zeer gunstig uit, 

hier zeilden we de donderdagmiddag heen vanuit Goes, over 

de Oosterschelde, via het Mastgat en de Zijpe naar de Kram-

mersluizen (met ‘bubbelbad’), om tenslotte via een pittoreske 

sloot naar Oude Tongen te tuffen. In Oude Tongen aangekomen 

keken we onze ogen uit: zoveel Marieholms bij elkaar hadden we 

nog niet gezien. Van lichte snelle racemonsters strak in de lak tot 

uiterst inventieve praktische ingedeelde vaartuigen met bijzon-

dere bedconstructies en handige trappetjes. 

We hebben beiden zeilervaring, Janneke vooral in Valken en ik 

meer in de Laser. We kennen elkaar zelfs van de Rotterdamse 

studentenzeilvereniging, en hebben daar best wat weekenden 

meegemaakt op, om en in de boot. Op onze Marieholm IF ‘The 

Big IF’, hadden we voor het zomerevenement alleen de Mossel-

race gezeild.

Vrijdag begon het echte werk. Er stond koffie klaar bij de gast-

vrije lui van de lokale WSV. In hun nieuwe clubhuis keken we 

prachtig uit over de haven om tijdens het palaver uitleg te krij-

gen over de geluids- en vlaggenseinen. Ook de baan werd uitvoe-

rig besproken en het fanatisme van de groep was duidelijk te 

merken. Op de heerlijk zonnige dag waar nog wind veel stond 

was het voor ons extra spannend hoe de eerste start zou verlo-

pen. Tijdens de wedstrijden met steeds weer opnieuw starts, 

werd enthousiast gezeild en bij vlagen - letterlijk en figuurlijk - 

liepen we erg lekker. Voor het wedstrijdverloop zie elders in deze 

MarieTeam. Het werd steeds beter weer en de crew van ‘Into the 

Blue’ dook al het water in na de finish, wat voor ons nog meer 

motivatieveerde om ook snel de finishlijn te passeren. Na de 

prijsuitreiking was er een uitgebreide BBQ georganiseerd en met 

het heerlijke weer was Oude Tongen exotisch.

Zaterdag was een perfecte zeildag om de spinaker te testen, 

we hadden hier weinig ervaring mee, maar na wat vriendelijke aanwijzingen van 

onder andere Marleen, Michel en anderen ging het al aardig. Het spinakeren ging op 

den duur zo goed dat we inliepen op die rakken, was dat techniek of materiaal… We 

hadden met mijn broer Barend een ervaren zeiler en maritiem ingenieur aan boord met 

als gevolg technische discussies maar wellicht ook betere prestaties. In de avond werd 

er vanwege het grote succes van de dag ervoor, opnieuw besloten tot een BBQ.

Zondag was de langeafstandsrace met harde wind en een uitdagend parcours. We 

zouden een zuidelijk eiland ronden en de vaargeul een aantal maal kruisen, het down-

wind rak was waar we inliepen, maar doordat het opbergen van de spi en oploeven niet 

heel soepel ging lagen we na de benedenboei laatst. Na wat stevige kruisrakken hebben 

we nog ingelopen, maar laten we het erop houden dat het een leuke ervaring was, met 

ruimte voor verbetering.

Voor ons was het zomerevenement de start van de zomerzeilvakantie. Hierna zijn we 

naar Middelharnis, Stellendam, Hellevoetsluis, Bruinisse en Goes gevaren, met heerlijk 

weer en we waren niet de enige Marieholm die de Zuid-Hollandse en Zeeuwse wateren 

wat langer verkenden. 

Tot volgend jaar!

Robert Bentvelsen

The Big IF

Even voorstellen

Robert Bentvelsen en Janneke 

Janneke, Robbert en Barend, foto Klaas Wiersma

Bemanning:

Vrijdag - Janneke, Robbert en Falco

Zaterdag - Janneke, Robbert en Barend

Zondag - Janneke, Robbert en Marijn
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Harlingen Terschelling Race 2015

Boot en wedstrijd

Mijn eerste HT

Hein Scholma voer met zijn Marieholm IF voor het eerst mee met de 
Harlingen-Terschelling race en doet verslag.

We zijn met drie boten ‘s morgens vroeg vanaf de Vrijbuiter in Loosdrecht 
vertrokken; mijn Marieholm IF Anna, een Jeanneau 34 en een Albin Vega. 
Eerst hadden een mooie tocht over de plas en door de Mijndense sluis, 
vervolgens over de Vecht naar Muiden. De bottlenecks waren de spoorbrug 
bij Weesp en de A1 bij Muiden. Gelukkig is daar een aquaduct in aanbouw. 
Met een lekker ruim windje zeilden we naar Enkhuizen. Onderweg kreeg de 
Albin een lijn in de schroef en nam ik hen op sleep naar de Oude haven in 
Enkhuizen. Ze hadden mazzel: toevallig was daar een duikclub aanwezig en 
die hebben de lijn verwijderd. De volgende dag gingen we naar Hindelopen 
en de dag daarna naar Harlingen, alles met ruime wind en zonder proble-
men. 

Een vriend zeilde mee vanaf Loosdrecht en in Harlingen kwamen mijn broer 
en een andere vriend aan boord. Vier is eigenlijk te veel maar ik was voor 
het eerst op het wad en een van de vrienden beweerde dat hij goed kon navi-
geren. Op de eerste wedstrijddag stond er een dikke 6 Bft en na een rede-
lijk start gingen we richting Pollendam. Net voorbij de Pollendam riep mijn 
navigator dat we overstag moesten en dat deed ik. Toch net iets te laat: vast. 
Balen! Snel het zeil naar beneden, motor gestart, vol gas naar achter met 
allen aan één kant. Helaas, het lukte niet en we raakten vaster bij elke golf. 

Gelukkig was de KNRM snel ter plaatse en met veel 
geduld en zonder schade hebben ze ons er vanaf getrok-
ken en konden we weer verder zeilen. Ik was niet de 
enige met problemen: op de Pollendam stond zo’n snel-
le racer op z’n kiel. 

Inmiddels lagen we wel achterop en bij de Blauwe Slenk 
moesten we stuurboord uit. Mijn navigator zei dat we 
wel een stuk af konden snijden richting Terschelling. We 
zagen wel die grote gele boot van Rijkswaterstaat liggen, 
maar we waren nog zo onder de indruk van wat ons was 
overkomen, dat we die boot aan bakboord gepasseerd 
hebben. Gevolg was dat op Terschelling aangekomen, 
er DNF achter mijn naam stond. Jammer. De tweede 
dag was er weer goeie wind voor de Marieholm en heb 
ik veel geleerd: niet te dicht bij de boeien komen, op tijd 
overstag. We hadden zelfs een hele goede start. We zeil-
den super en haalden deze dag de finish wel reglemen-
tair. We eindigden ergens in het middenveld. 
We zetten mijn broer en vriend-navigator af in Harlin-
gen en gingen zelf meteen door naar Kornwerderzand. 
Onderweg kwamen we Michiel en Wouter tegen. Ook zij 
waren vastgelopen, net voor de start, de race konden ze 
op hun buik schrijven. We hadden stroom en wind tegen 
en dan merk je dat één cilinder met 7,5 pk te weinig is 

IF Anna aan de 

start zondag
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voor op het wad. We kropen vooruit en hebben over dat 
stuk zeker 2,5 uur gedaan. Inmiddels was het steviger 
gaan waaien, ZZW 8. Als je dan uit de sluis komt, heb je 
de volle wind op de kop. De Anna dook in een golf waar-
bij het voordek tot aan de mast onder water verdween en 
vervolgens spoelde die golf over de buiskap heen en de 
schroef kwam uit het water. We hadden in Stavoren afge-
sproken met de anderen maar er zat maar één ding op: 
naar Makkum. We belden met de vrienden die inmiddels 
al aardig ongerust waren. De Jeanneau lag in Hindelo-
pen en de Albin was uiteindelijk met schade in Stavoren 
aangekomen, de genua was volledig kapot gescheurd. 
Blij dat we besloten hadden naar Makkum te gaan.

De dag daarop waren we om 07.00 uur op het water, 
het woei nog stevig en we zeilden op een halve genua 
richting Enkhuizen waar we rond de middag aankwa-
men, tegelijk met de Jeanneau. De Albin had weer eens 
pech, oververhitting van de motor, de impellor stuk. ‘s 
Avonds lekker gegeten bij de Koninklijke in Muiden en 
de volgende dag terug naar Loosdrecht, waar een groot 
aantal leden ons stonden op te wachten met erebogen. 
Een mooie thuiskomst.

Wat ik geleerd heb? Dat het motorische gedeelte van 
je boot in orde moet zijn. Je wilt niet op het wad zitten 
met een motor die het niet doet. Voordat ik wegging 
heb ik mijn motor laten nakijken en de bedrading laten 
vernieuwen. Ik had geen problemen en weet nu dat mijn 
Marieholm zich ook onder zwaardere omstandigheden 
uitstekend houdt. Dat ik voor zo’n trip meer proviand 
moet inslaan, ook de bemanning heeft brandstof nodig. 

Vier man op de boot is echt te veel, je gaat elkaar in de 
weg zitten. Dat je met recent kaartmateriaal een heel 
eind komt maar dat je goed je positie op de kaart en je 
dieptemeter in de gaten moet houden. En dat je lid moet 
worden van de KNRM! 

Al met al smaakt dit toch naar meer. Dus volgend jaar 
kunnen ze me weer verwachten en dan zeil in één keer 
langs de goede kant van het finishschip.

Hein Scholma

Marieholm IF Anna

Sinds de oprichting in 1824
zijn meer dan 95.000 
mensen uit noodsituaties op 

zee gered. Daarvan hebben 

zeker 10.000 hun leven te

danken aan de redders. Op dit 

moment heeft de KNRM 45
Reddingstations, 1.300
vrijwilligers en 75 reddingboten.

Elk jaar komen we ongeveer  

2.000 keer in actie en redden

we meer dan 3.000 mensen.

MUTS € 5,-

HANDSTAKELLICHT € 20,-

PORTOFOON € 549,-

PLB INC HOUDER € 550,-

LIFELINE € 60,-

FLITSLICHT € 170,-

PIEPER € 240,-

OVERLEVINGSPAK € 1300,-

HANDSCHOENEN € 25,-

Mogen de vrijwillige redders 
op u rekenen?
De KNRM kwam in 2014 bijna 2.000 keer in actie en bracht meer dan 
3.000 mensen in veiligheid. Als wij te hulp schieten, willen we kunnen 
vertrouwen op goed materiaal. Vooral de uitrusting van de redders 
moet perfect in orde zijn. Mogen de vrijwillige redders op u rekenen? 
Hieronder ziet u wat deze onderdelen zoal kosten.

450.045-01 A5 machtigingskaart_PMS_wtk.indd   2 16-12-14   11:48

Rijkswaterstaat 

leverde een bijdra-

ge aan de veilg-

heid van de 133 

deelnemers van de 

tijdens de HT-race

Wordt lid, 

www.KNRM.nl
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51e Delta Lloyd 24-uursrace

Eerherstel voor IFO 1383

Na de ontgoocheling verleden jaar toen we net 0,8 mijl te kort 
kwamen om reglementair te kunnen finishen, was er ons alles aan 
gelegen het dit jaar beter te doen. We waren op tijd bij de finish maar 
het werd toch nog spannend op dat laatste moment.

voorbereiding van Michiel: gennaker en gennakeroog

voorbereiding van Michiel: berekening RAK24

De voorbereidingen begonnen al vroeg. In het voorjaar 
bestelde ik een mooie blauwe gennaker en monteerde 
ik een wegklapbaar oog op de punt voor het blok. Ik 
organiseerde voor de zomer de bemanning. Hans, m’n 
voordekker meldde later zich af vanwege een vergeten 
toezegging voor een kinderkamp. Ik plaatste een bericht 
op de site van de NMV en tot mijn verbazing meldde 
zich binnen een week een achttienjarige scholier. Het 
bleek een verrassend contact. 
Met de ‘shelfcloud’ en de onweersbuien nog op het 
netvlies was het ons duidelijk dat we begin van de 
middag al onder de westkust wilden zijn en daar de laat-
ste rakken bij elkaar zouden sprokkelen. Hoe instabieler 
het weer des te vroeger naar het westen. En we wisten 
nu ook dat niet alle boeien met elkaar verbonden zijn 
door een rak, een slimmigheidje van de wedstrijdleiding 
dat zorgde dat we verleden jaar om moesten varen, net 
dat stuk dat we te kort kwamen. 
De week voor de race houden we het weerbeeld nauw-
lettend in de gaten. Vanaf drie dagen tevoren laat ik het 
programma RAK24 berekeningen maken om een beeld 
te krijgen van het parcours. Het dient als concept om 
onze ideeën te ontwikkelen. Omdat er op het Marker-
meer weinig wind verwacht wordt kiezen we voor Volen-
dam als start. 
Die verloopt goed, net als verleden jaar zijn we als eerste 
over de lijn, op de hielen gezeten door de latere eerste 
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prijswinnaar in onze FPC-klasse, de Clara van Dingeman Boogert. Na de 
eerste boei kiezen zij voor het halfwindsrak, wij voor het voordewindse rak 
richting sluizen van Enkhuizen, weg van het Markermeer waar Windfinder 
het wegvallen van de wind voorspelt. Het is een keuze. De sluispassage 
verloopt soepel ondanks dat ik op volle snelheid probeer een dam doormid-
den te varen. Even niet opletten en je bent je oriëntatie kwijt. Eenmaal op het 
IJsselmeer zeilen we de hele nacht op rompsnelheid voor de Friese kust, in 
het licht van een prachtige volle maan. ZW 3-4 Bft.
We draaiden wachten van twee uur (4 uur op, 2 uur slaap) zodat we redelijk 
fris de dag ingaan. Ook tijdens de dag zetten we dit schema door. Rond drie 
uur ’s middags hebben we een dipje; de keuze aan rakken werd schaarser en 
we moeten een kort aandewinds rak varen om onze mogelijkheden te vergro-
ten. Op weg van VZ Zuid hoor ik roepen, de Clara komt ons tegemoet. Dat 
geeft hoop, we liggen voor. Valse hoop blijkt later, de wind is aangebleven op 
het Markermeer en daar hebben zij mooie halvewindse rakken gevaren. Wij 
hebben verkeerd gekozen.
Zowel de gribfiles als Windfinder voorspellen dat de zuidwesterwind aan het 
eind van de middag gaat liggen en later terug zou komen uit NO. Maar we 
zeilen om vier uur nog lekker en met ons honderden boten. We proberen we 
nog een kort laatste rak toe te voegen aan de lijst. De wind begint te draaien 
en ik vertrouw het niet, we breken af en koersen richting finish. 
Halverwege, met het finishschip in zicht valt om 17.30 de wind in één keer 
weg. Een uur liggen we te drijven op spiegelglad water. Het wordt 18.30, 
de tijd dat we mogen finishen, de klok tikt door, 19.30 nadert, de tijd dat 
we alleen nog met strafmijlen kunnen finishen,. Achter ons overal boten, 
dromen en verwachtingen sneuvelen. Er komen rimpels op het water, ‘billen-
knijpen’, langzaam, uiterst langzaam komen we vooruit. Achter ons overal 
spinnakers die nu snel dichterbij kwamen, we worden toch niet op het laat-
ste moment door de horde overlopen? Met zeven strafminuten passeren we 
de finishlijn. Van de 546 gestarte deelnemers bereiken slechts 254 schepen 
de finish op tijd. We hebben het goed gedaan. 

Michiel Veldkamp / Wouter Versluis / George Swart

IF IFO 1383

voorbereiding van Wouter: pastasalade, koeken en drinken

George Swart en Wouter Versluis, zondagmisddag vlak voor de finish: ‘billen knijpen‘ en wachten op wind
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voorbereiding van George: kleding in zelfgemaakte zeiltas

Eindelijk zeilen met een Mariholm IF en dan meteen 24 uur 
lang

Ik was al een acht maanden bezig en bekeek regelmatig de kennisbank toen ik op 

de site van de vereniging de oproep van Michiel Veldkamp zag voor een maatje in 

de 24-uursrace. Dat was voor mij een unieke kans om te zeilen op een IF -en daar 

misschien ook nog handige dingen te leren-. Ik stuurde Michiel een berichtje en hij 

bevestigde dat hij nog iemand zocht. Ik had ervaring met spinakeren en nachtzeilen 

en dat kwam van pas. We spraken 28 augustus af in de haven bij Uitdam. Mijn broer 

bracht me erheen en ik maakte kennis met Michiel, Wouter en de IFO. De boot zag er 

netjes en verzorgd uit; met deze boot zouden we die 24 uur wel halen. 

Michiel en Wouter waren nog druk bezig met het gereedmaken van de boot. Mijn 

eerste taak werd daarom water koken voor in de thermoskannen. Eenmaal klaar 

gingen we op weg naar de start bij Volendam. Onderweg probeerden we nog de nieuwe 

gennaker uit. Bij de startlijn zijn we voor anker gaan liggen om te eten. Wouter had de 

catering verzorgd, we hadden een pastasalade als diner. Het smaakte heerlijk. Het was 

al bijna half acht toen we ons eten op hadden en maakten ons klaar voor de start, de 

zeilen omhoog en richting de startlijn. Nadat ons toplicht en wedstrijdnummer door de 

wedstrijdleiding waren gecheckt begon het aftellen. De race ging beginnen ..

Als ik nu terugkijk dan blijft de herinnering hoe lekker en gemak-

kelijk de boot zeilde. Ze ging als een speer. Het voelde meteen al 

heel vertrouwd. De 24 uurs was een unieke ervaring om mee te 

maken, de hele nacht door varen op volle snelheid, zeilen in het 

licht van de volle maan. Ik was overdags wel wat duf maar de 

vermoeidheid viel mee. We hadden leuke gesprekken en ik had 

een rood ledbalkje mee genomen dat goede diensten bewees bij 

het noteren van de boeirondingen. De finish was natuurlijk hart-

stikke spannend. Het was leuk te merken dat hier mijn spinaker-

ervaring op de Centaur goed van pas kwam. ’s Avonds trakteer-

den Wouter en Michiel me in het restaurant. Ik voelde mij zeer 

gewaardeerd als bemanningslid. De volgende ochtend kwamen 

mijn ouders mij halen, we dronken nog gezellig koffie aan boord. 

Natuurlijk moest het motorluik nog even open om te kijken…

Volgend jaar wil ik graag weer meezeilen met de 24 uurs, 

misschien wel met mijn eigen Marieholm als die dan klaar is. 

George Swart

Opstapper IFO 1383

´Even voorstellen´ op pag. 34



Winterwedstrijden op de Kaag

foto Eric van den 

Bandt

Het thema van de Marieteam is next generation. Met mijn 34 jaar 
besefte ik dat ik binnen de vereniging qua leeftijd tot de jongeren 
behoor en daarmee wellicht ook tot de nieuwe generatie Marieholm 
zeilers. In elk geval was ‘s winters wedstrijdzeilen nieuw voor mij. 

Van nature ben ik iemand die vooral zeilt voor de 
ontspanning, maar ik stel tijdens het zeilen toch al snel 
het doel een andere zeilboot bijvoorbeeld een (huur) 
valk op snelheid in te halen. Helaas heeft mijn MS20 
absoluut geen racing skills en zijn deze momenten 
spaarzaam. Desalniettemin geniet ik van iedere minuut 
die ik met dit bootje aan het varen ben. Gelukkig maak ik 
ook onderdeel uit van het team Yansã met Michel Zand-
bergen en Bart de Bakker, beiden zeer ervaren Marie-
holmzeilers. Ondanks dat mijn teammaten Michel en 
Bart zeker niet tot de ouderen behoren, kunnen we wel 
zeggen dat ik op het gebied van wedstrijdzeilen nog veel 
van ze kan leren. Twee jaar geleden zijn we als team mee 
gaan doen aan de winterwedstrijden op de Kaag. Naast 
dat we elkaar niet goed kenden was mijn wedstrijderva-
ring nagenoeg nihil. Ik kan mij dan ook nog goed herin-
neren dat we als een soort kennismaking, voordat het 
winterwedstrijdseizoen startte, gingen trainen met een 
zeer krachtige wind. Helaas was dit niet helemaal wat 
ik me ervan had voorgesteld en was dan ook blij toen ik 
weer heelhuids op de kade stond. 

De weersomstandigheden tijdens de winterwedstrijden 
in seizoen 2013/2014 waren gelukkig een stuk aange-
namer en we kregen steeds meer feeling en vertrouwen 
in elkaar. Helaas konden we ons nog niet mengen in 
de echte top van het veld. Na het winterseizoen zijn we 
doorgegaan met de zomeravondwedstrijden op de Kaag, 
waarbij de prestaties significant beter werden. Ondanks 
dat er tijdens de zomeravondwedstrijden in mijn optiek 
iets minder fanatiek gezeild werd kregen wij het gevoel 
in het winterseizoen van 2014/2015 voor het podium te 
kunnen gaan of op zn minst het de veelwinnaar Hanz 
Zwart heel lastig te maken. De eerste race in het nieuwe 
winterseizoen was het dan ook direct raak. We pakten 
gelijk een eerste plaats, dankzij een super start, hoog 
in het veld wat ons de vrije wind opleverde tijdens een 
nagenoeg windstille middag. De toon was gezet en dit 
bevestigde ons dat er kansen lagen om in de top van het 
klassement te eindigen. De daaropvolgende wedstrijden 
konden we de trend doorzetten; hoog eindigen en Hanz 
Zwart achter ons houden. In de tweede helft van het 
winterseizoen keerde het tij, we namen bijvoorbeeld te 
veel risico met spinakeren, wat leidde tot hachelijke tafe-
relen. We hebben bij een stevige halve wind de spinaker-
schoten los moeten snijden, omdat deze volledig in de 
knoop waren geraakt en de boot op één oor werd getrok-
ken. We zaten het tweede deel van het seizoen gewoon-
weg niet meer in de juiste flow. Uiteindelijk hebben we 
toch de winterwedstrijden als winnaar afgesloten. Die 
prijs neemt niemand ons meer af. 
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Ik merk bij mezelf dat ik wordt meegezogen in het fana-
tisme van mijn teamgenoten. Twee jaar geleden had ik 
nog een vrij passieve rol aan boord nu ben ik een even 
zo fanatieke voordekker. Het is heerlijk om te voelen hoe 
de Yansã soepel door het water glijdt.
 
Of het ons deze winter weer gaat lukken om te winnen 
is niet erg waarschijnlijk. Van gezamenlijk zeilen is het 
nauwelijks meer gekomen dit zomerseizoen. Het zomer-
evenement in Oude Tonge was zeer gezellig, maar het 
resultaat voor ons teleurstellend. Extra zuur is dat we de 
eerste winterwedstrijd hebben moeten missen, wat de 
kans op een podiumplek doet slinken. Zeker gezien het 
aantal Marieholms die dit jaar meedoen, zeven! Hopelijk 
kunnen we de eer hoog houden door op zn minst één 
race te winnen. 

Toon Blauw

Voordekker team Yansã

Boot en verhaal

Sharing Johanna

Het was een geweldig plan. Wouter Versluis en ik zouden zijn ‘Johan-
na’ samen door de Duitse Bocht naar Denemarken varen. Daar zou 
zijn vakantie met Jacqueline beginnen en via Rügen zouden zij eindi-
gen in Kopenhagen. Shanti en ik zouden met de auto naar de Deense 
hoofdstad komen en de boot via de witte kusten van Møns Klint en de 
eilanden van zuid Funen terugvaren naar Regensburg. In het najaar 
zouden Wouter en ik ‘Johanna’ weer terugbrengen naar Nederland. 
Helaas zat het weer tegen en was de Duitse Bocht een ‘bocht te ver’. 

Geef toe, dit was toch een mooi plan. Shanti en ik waren 
al bezig met zeekaarten en vaarwijzers van de Deense 
wateren. Wat wilden we zien en wat waren onze moge-
lijkheden? Wouter trof ook zijn voorbereidingen en met 

een volgepakte boot deden we mee aan de HT-race. In 
het verslag van Henk Scholma heeft u kunnen lezen 
hoe dat voor ons afliep. De foto bij het artikel geeft een 
impressie van het weerbeeld die dagen. We wilden direct 
na de HT-race door en kozen er voor om geheel binnen-
door te varen; van Harlingen naar Leeuwarden, over het 
Lauwersmeer naar Groningen en dan Delfzijl. Op zich 
een leuke tocht als je het nog nooit gevaren hebt, je komt 
langs beroemde plekken als de Koperen tuin in Leeu-
warden, het bruggetje van Bartlehiem, Zoutkamp en het 
Groninger museum. Het hoosde van de regen in Frane-
ker maar in Leeuwarden scheen de zon. Ergernis was er 
in Groningen omdat de bedieningstijden op zondag zo 
belabberd zijn en voldoening in Delfzijl toen we na het 

Zuiderstrand van Norderney

Team Yansã v.l.n.r. 

Bart, Michel en 

Toon

32  MarieTeam najaar 2015



eindeloze Eemskanaal aan het eind van de wereld waren 
aangekomen. We lieten Johanna achter in de jachthaven 
en reisden in twee en een halfuur met de trein terug naar 
de Randstad. 

In die week gebeurde er van alles. Door ontwikkelingen 
in de familie van Shanti begon ons plan al te wanke-
len maar geen reden om het transport van Johanna af 
te blazen. Donderdags reisden Wouter en ik terug naar 
Delfzijl. De vooruitzichten waren goed en de voortref-
felijke Thai/Chinees bij de jachthaven zorgde voor een 
goed humeur. ’s Morgens in alle vroegte verlieten we de 
onmetelijkheid van de haven van Delfzijl en zeilden we 
de Eems op. We zouden die dag twee wantijen passeren. 
We werden in de gaten gehouden door een boot van de 
Duitse douane zoals ik die van de cursus TKN kende. 
Ook de boeien waren anders en de boeien werden prik-
ken in het Memmert-Fahrwasser. De prikken volgen de 
rand van de grillige geul in het wad.

Rond 15.00 waren we op Norderney, het derde Duitse 
waddeneiland in de reeks. Het ziet eruit zoals je een 
Duits eiland voorstelt; saaie bakstenenbebouwing en 
restanten van de badcultuur van rond 1900, vaak vervan-
gen door appartementencomplexen. Toch is het eiland 
levendig, een geliefde bestemming voor een weekendje 
weg. De jachthaven is gezellig en ligt vol met boten. We 
gingen onze doorsteek door de Duitse Bocht voorberei-
den. Wouter maakte eerst een plan en daarna ik ook. We 
kwamen tot dezelfde conclusie: we zouden de volgende 
dag om 15.30 vertrekken en in de nacht door de Duitse 
Bocht gaan. De navigatie in de Bocht steekt heel nauw, 
je moet op het juiste moment bij de Schlüsseltonne zijn 
om de stroom mee te hebben richting Brunsbüttel. Daar-
bij is de Bocht gevaarlijk, met noordwestenwind botsen 
de golven uit zee tegen de getijdestroom uit de Elbe 
wat een enorme golfopbouw veroorzaakt. En dan komt 
daar ook nog de zeevaart bij van en naar Cuxhaven en 
Hamburg.

Ondertussen hadden we nog een ander probleem; de 
startaccu wilde niet opladen. Een lokale monteur werd 
gebeld en monteerde ’s middags nog een nieuwe accu. 
De oude werd in de werkplaats aan de oplader gezet. De 
volgende dag bleek de accu niet kapot maar de dynamo. 
We konden in ieder geval vertrekken want we hadden 
met de nieuwe accu voldoende accucapaciteit. De kwes-
tie zou de week daarop een nog hele toestand worden. 
Uiteindelijk vertrok Wouter dagen later dan gepland van 
Norderney met een uit Nederland opgestuurde dynamo 
en een vloekende en tierende eilandbewoner achterla-
tend. Maar dat wisten we toen nog allemaal niet. 

Vol goede verwachtingen toog ik die volgende dag naar 
de supermarkt voor broodjes en croissants (vers en 
goedkoop) en drank (supergoedkoop). Toen ik terug-
kwam had Wouter een verontrustende mededeling: hij 
had de hele ochtend de windverwachting en de golfop-

bouw in de Bocht in de gaten gehouden. De wind zou 
aantrekken uit NW en er werden golven van 2,5 meter 
verwacht. We keken elkaar aan, ‘dit ging ‘m niet worden’. 
We bleven op Norderney. Een harde maar verstandige 
keuze want ’s nachts werden we wakker van een stevige 
storm. Stel je voor dat we op zee hadden gezeten, na de 
eerdere teleurstelling lag ik nu dik tevreden in m’n slaap-
zakkie.

De volgende dag trad Plan C in werking. Wij lieten 
Johanna achter in de jachthaven van Norderney en keer-
den met een overvolle veerboot terug naar de vaste wal 
waar we opgehaald werden. Het weekend daaropvol-
gend bracht ik Wouter en Jacqueline naar de veerhaven 
in Norddeich. Hun vakantie was begonnen. Uiteindelijk 
hebben ze 10 dagen vanwege het slechte weer de kachel 
aangehad en zijn ze niet verder gekomen dan Langeoog. 
De Duitse Bocht bleef een bocht te ver en ze aanvaard-
den de terugtocht precies zo als wij gekomen waren, 
weer over het Eemskanaal, weer door Groningen en 
Leeuwarden. Op het moment dat zij thuis waren en de 
tent in de auto gooiden om naar Frankrijk af te reizen 
brak in Europa de zon door.

Onze tocht over 

het Duitse wad 

van Delfzijl naar 

Norderney

Bakens onder 

Borkum en prikken 

op het Memmert-

Fahrwasser
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Boot en techniek

Mijn naam is George Swart; woonachtig in Sneek 
aan de Houkesloot. Ik ben net 19 jaar en een fanatieke 

watersporter. Dit jaar rond ik de Havo af. Samen met mijn vader heb 
ik een kleine ambachtelijke zeilmakerij.

“Mijn familie heeft twee rechterhanden”
Even voorstellen

De moraal? Wat was de beweegreden dat ik dit allemaal 
zo nodig moest opschrijven? Ten eerste: ook een misluk-
te reis kan een mooi verhaal opleveren. Ik ben verder 
naar het oosten gevaren dan ik ooit had gedaan, Norder-
ney bezocht en de sfeer op het Duitse wad gesnoven. 
Ten tweede: wat is er mooiere dan met een Marieholm 
zeilen? Sámen met een Marieholm zeilen. Het opstap-
pen en samen zeilen maakt dat je nieuwe ‘zeil’-concep-
ten kan ontwikkelen en nieuwe werelden kunt verkennen. 
Denk verder dan je boot lang en breed is. De contacten 
binnen de NMV bieden deze mogelijkheden of het nu 
gaat over kennis of over kunde.

Michiel Veldkamp

Opstapper M26 Johanna

Als heel klein jochie werd ik vroeger al door mijn ouders 
meegenomen om te varen met de roeiboot of te zeilen 
met de BM. Toen mijn broer en ik wat ouder waren 
kregen we een optimist van onze opa en oma, dat was 
onze eerste echte boot. Daarmee begon het zeilplezier. 
Mijn vader gaf mij zeilles op de Friese meren. Toen we 
op een gegeven moment te groot werden voor de opti-
mist werd een Varuna 400 aangeschaft. Daar hebben we 
nog een aantal jaren in gezeild, totdat we in 2012 een 
Centaur kochten. Die hebben we in 2013 een complete 
opknapbeurt gegeven. We deden alles zelf, onze familie 
heeft wel twee rechterhanden. Op het moment hebben 
we nog steeds veel plezier van de Centaur. 

Marieholms zagen we wel varen in de Houkesloot, 
altijd een mooi gezicht. Op een gegeven moment keek 
mijn vader door wat advertenties en zag hij een IF in 
Workum te koop staan. Ik was meteen geïnteresseerd. 
Het was een IF-e die ruim 9 jaar geleden compleet was 
kaal gehaald en opnieuw geschilderd maar waar nooit 
het beslag en ramen weer op geplaatst waren. Alleen de 
nieuwe betimmering zat er in, helaas met waterschade. 
Motor en zeilen ontbraken. Al het overige zat in een paar 
kratten. Dit was te mooi, deze IF kon ik niet laten gaan 
Na wat onderhandelingen over de prijs, hebben we de 

IF op 2 januari 2015 opgehaald en naar Sneek gebracht. 
Vanaf dat moment ben ik, naast school, druk bezig met 
het opknappen. Daar gaan heel wat uurtjes in zitten. Het 
bijzondere van deze aanschaf is dat ik op het moment 
van koop nog nooit met een Marieholm had gezeild, 
met heel veel andere boten wel, maar met een IF nog 
niet.
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08:34

23 SEPTEMBER 2015

 16 SEPTEMBER 2015

 17 SEPTEMBER 2015

Wouter Versluis
 mooi werk  15:07

George Swart

Binnenkort afschilderen, alleen met primer 
ziet de ife er al mooier uit  14:54       

George Swart

Dit is met blauwe primer, vandaag gaan we 
weer bijschuren en morgen aflakkken  08:34

 

 Michiel Veldkamp
Spannend hoor, afschilderen is altijd dank-
baar werk. Opeens zie je resultaat na al het 
schuren, plamuren en gronden. 23:08

Michiel Veldkamp
Hempel zelfslijpend 13:45

Wat voor antifouling gebruiken jullie bij de 
boot?  08:35

Wouter Versluis
Ik ga deze winter kaal tot op de gelcoat, ben 
niet tevreden over de nieuwe micron van 
International, tot vorig jaar was die prima 
maar samenstelling moest gewijzigd worden, 
kortom ik ben zoekende.
 14:35

Michiel Veldkamp
Hempel heeft verleden jaar zijn certificaat 
niet verlengd en mocht niet meer verkocht 
worden. Maar ja op de werf wilden ze ook 
niet met de voorraad blijven zitten dus ‘ver-
dween’ er wel eens een pot uit het schap.   
 18:07

 18 SEPTEMBER 2015

George Swart

George Swart

Ha,ha  08:34

Op pagina 30 van deze MarieTeam staat een verslag van 
mijn eerste zeilervaringen met een IF. Ik was opstapper 
bij Michiel Veldkamp tijdens de 24-uursrace. Daar kwam 
een WhatsApp chat uit voort over de vorderingen van 
mijn refit met Michiel en Wouter uit voort die de redactie 
van de MarieTeam graag wilde plaatsen. Hij staat hieron-
der, het is een bewerking. Minder belangrijke zaken zijn 
weggelaten.

George Swart

TopTouwwerkSneek.nl
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George Swart

Even een vraagje, zitten de lieren vast met 
bouten of zelftappers(schroeven)?  En weten 
jullie ook hoe de bakskistluikjes vastzitten bij 
de oudere Marieholms? 21:08

George Swart
Haha dankje, maar van binnen is het nog een 
grote bende. Romp vind ik nog niet super, 
over  jaar ofzo nog maar weer eens.Kan er 
nog een krasje inkomen 22:22

George Swart

Kun je überhaupt bij een IF onder de lieren 
komen? 21:59

George Swart

Oke, ik zal wel even kijken. Bedankt voor de 
info alvast 22:01

Wouter Versluis

Meestal geschroefd en gekit, ik heb ze door-
gebout bij de vervangende lieren, over de 
bakskisten heb ik geen idee.                    21:08

Wouter Versluis

Vermoedelijk de reden voor schroeven,
M26 via hondenkooi en bakboord via gat 
waar oorspronkelijk de logklok zat 22:01

Wouter Versluis

Ik moet echt een keer komen kijken, ziet er 
strak uit 22:21

Wouter Versluis

Ik zal kritisch zijn...                      22:23

Gisteravond antislip erop gezet, dus nu wordt 
het monteren van alles  22:03

George Swart
Ja, vind ik mooier dan donkerblauw 08:34

George Swart
Dank je, in het echt ziet het er nog mooier 
uit dan de foto’s  08:09

Michiel Veldkamp
Hij wordt steeds mooier! Is dit de definitieve 
kleur? 13:45

Wouter Versluis

Wederom 08:28

Michiel Veldkamp

Ik ook, past wel bij de boot. De originele 
kleuren zijn ook zacht. En donkerblauw 
heeft het probleem dat het snel verkrijt, dat 
er een witte waas over komt. Goede keuze 
dus. 07:59

 23 SEPTEMBER 2015
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George Swart
Haha, altijd je eigen werk afkraken, 
zelf zie je altijd wel iets wat je niet 
bevalt
 22:24

26 SEPTEMBER 2015

1 oktober 2015

4 oktober 2015

Nieuw systeem voor de zelflozers, met aan-
sluiting voor de afvoer vanaf motorluik
 13:45

Epoxy erop, dinsdag naar buiten 20:07

Michiel Veldkamp

Ik zou led verlichting tegen het plafond 
hangen. Heb nog ooit zo’n mooi schoon 
achterschip gezien  21:17

George Swart

Ha,ha wat schoonmaken en een likje verf wel 
niet doet 21:59

George Swart
Mijne ontbreekt ja, ik heb het idee dat het 
ovaal, rond, hol is?  18:15

George Swart
Daar zit 3 cm tussen. Valt op foto niet zien. 
  18:21

George Swart
Nog een vraagje, hoe heb je het rubber van 
het motoruik op de hoeken verbonden? 
  18:26

George Swart
Oke thnx voor info, bij mij zal het sikaflex 
worden  18:55

George Swart
Oke bedankt voor het meten  20:05

George Swart
Oke Top!  18:17

George Swart
Is het rubber van het vluchtluik nog ergens 
verkrijgbaar en tegen wat voor prijs?  16:09

Michiel Veldkamp
Er zijn gespecialiseerde bedrijven die allerlei 
soorten rubber profielen verkopen. Je kan 
het zo gek niet bedenken. In Zaandam ken ik 
er zo een. Betaalbaar, rubbers in watersport-
winkels zijn duurder. Ik heb het profiel niet 
direct voor ogen. Als het jouwe ontbreekt 
kan ik een foto maken, 18:15

Michiel Veldkamp
Zo iets. Morgen krijg je foto en maten  18:16

Michiel Veldkamp
George het rubber heeft een D-vorm, 18 cm, 
breed en 10 mm hoog. Had nog een foto 
gemaakt maar kreeg die niet verzonden. 
 13:16

Michiel Veldkamp
Moet genoeg zijn.  18:22

Michiel Veldkamp
Ziet er goed uit maar pas op dat de 
slang niet tegen de steun schavielt!

Eindresultaat met gemonteerde 
afvoer 18.20

Michiel Veldkamp
Niet verbinden, driehoekje inknippen aan 
binnenzijde zodat bocht kan maken. Slechts 
een aansluiting begin en eind, in schuine lijn 
zodat er geen water doorsijpelt, beste plek is 
waarschijnlijk midden kopse kant kajuitzijde 
omdat dat deel ook beschut wordt door 
buiskap. Ik gebruikte Bison Polymax,pas op 
nieuwe formule droogt heel snel  18:32

6 oktober 2015
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What shall we do with the drunken sailor?
Walstroom aan boord van de IF

Het terugkerend refrein van dit bekende zeemanslied zong door mijn 
hoofd als ik naar het gat in de rugleuning keek waar vroeger het 
VDO-log zat. Ik de winter van 2013 ben ik ‘digitaal’ gegaan (Marie-
Team 2014), de klok van het log liet een acht centimeter groot gat 
achter. “Wat zal ik doen met dat gat? Wat zal ik doen met dat gat?”

afzonderlijke start- en serviceaccu: de stuurautomaat 
vreet stroom en je wil toch altijd de motor kunnen star-
ten. Een laadstroomrelais zorgt ervoor dat de dynamo 
eerst de startaccu oplaadt en daarna de serviceaccu. 
Omgekeerd zorgt het relais dat de walstroom-acculader 
eerst de serviceaccu laadt en daarna de startaccu. Beide 
accu’s zijn voorzien van een hoofdschakelaar. Een accu-
monitor houdt de toestand van de serviceaccu in de 
gaten. Eens zal ik deze accu vervangen door een VGA-
accu die beter tegen diepe ontlading kan dan de gewone 
loodaccu. 

Hoewel ik aanvankelijk weinig begreep van de bijgele-
verde aansluitschema’s bleek de montage redelijk voor 
zichzelf te spreken, na een lange dag op de knieën en 
onder onmogelijke hoeken werken waren de elementen 
‘professioneel’ weggewerkt in bakskist en bun. Gelukkig 
was ik zo verstandig om met het omzetten van de scha-
kelaars te wachten tot na de controle de volgende dag: 
een draad van het laadstroomrelais had ik op de ‘min’ in 
plaats van de ‘plus’ van de startaccu aangesloten. 
“Put yourselves in the longboat till you’r sober!”

Michiel Veldkamp

IFO 1383

Dichtmaken met epoxy en gelcoat, een optie maar veel 
werk. Deze dichtmaken met een stop, eenvoudig maar 
niet zo mooi. De ‘sailor’ legde ik in de spreekwoordelijke 
‘longboat’ door het gat eenvoudig af te dekken met Duct 
tape tot ik de oplossing gevonden had. Deze zomer was 
ik ‘sober’: als je eenmaal elektronica aan boord hebt, 
komt de vraag om walstroom en een acculader vanzelf. 
Er zijn betere plekken te bedenken voor de aansluiting, 
in de stuurboord bakskist bijvoorbeeld, maar als je nou 
toch zo’n ‘mooi’ gat hebt? 

Een walstroomaansluiting die voldeed aan mijn eisen 
van welstand werd voor een betaalbaar bedrag gevon-
den bij de tweedehands bootaccessoirehandel in Vinke-
veen, de plug met snoer op Markplaats en een beschrij-
ving van de aansluiting in Zeilen (maart 2015). Daarna 
wilde ik nog mijn accu’s scheiden; de boot is uitge-
rust met twee accu’s waartussen gekozen kon worden 
via een schakelaar. Ik wilde naar een systeem met een 
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Klaar voor de volgende generatie
Om gezondheids redenen moesten we onze Marieholm 33 helaas 
verkopen. Na vele jaren zeilplezier en grote tochten kon ik de grote 
boot niet meer alleen bemannen. Mijn oudste zoon en vaste maat 
Thies is het huis uitgegaan om te studeren en heeft steeds minder tijd. 
We zochten daarom een boot die ik wel alleen kan behappen en waar 
de Thies als volgende generatie ook mee uit de voeten kan. 

De romp is afgelopen winter opgeknapt in Grouw en 
Thies en ik hebben de boot dit voorjaar naar de Kaag 
gezeild. Na onze ervaringen met de M26 en M33 waren 
we blij verrast met de zeileigenschappen van de IF, wat 
een heerlijke zeiler!

Tijdens deze tocht merkten we dat we niet liggend 
konden omdraaien op de langsbanken omdat de opge-
klapte rugleuningen in de weg zaten. Daarnaast viel op 
dat de deur van de toiletkast niet handig open ging. Ook 
bleek dat de overloop aan vernieuwing toe was. 
Dat wilde ik anders hebben zonder al te veel geweld 
te doen aan het originele interieur, al met al een leuke 
uitdaging.

Er zijn overal tekeningen van en indien je interesse hebt 
kan ik ze naar je opsturen.

Ab Jansen , IF-e Sunrise

Het verkopen van de M33 ging wonderwel snel en daar-
door was er budget voor een kleinere boot. We hebben 
altijd met een verliefde blik naar de IF gekeken en deze 
was dan ook snel aangeschaft. Het is een IF-E geworden 
met een nieuwe motor en een origineel interieur. Toen 
ik op een frisse najaarsochtend een afspraak had met 
de vorige eigenaar en de boot zag liggen wist ik direct 
dat dit ‘m zou worden. Het nieuwe motortje liep als een 
trein en de boot zag er strak uit. We hebben de boot nog 
wel even laten keuren maar daar kwam niets bijzonders 
uit.

De deur was een 

‘lastige’ maar het 

is een schuif/klap-

deur geworden 

waarbij het toilet 

onder het vulstuk 

in de punt wordt 

geplaatst. 

Het nieuwe 

systeem levert een 

goed te openen 

kastdeur op en een 

prima af te schei-

den toiletruimte.

Bij de overloop wilde ik de haallijn in de 

richting van de kar kunnen trekken (loef ) en 

niet te veel losse lijnen in de kuip. Het is een 

systeem met een ‘eindeloze’ lijn geworden 

en in de praktijk bevalt dit goed. 

Wegdraaibare rugleuning
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Een halfmodel van de IF

Leuke bijkomstigheid van zo’n 3D tekening is dat er 
redelijk gemakkelijk een spantenplan uit te trekken is 
en daarmee is het weer mogelijk een model van de IF te 
maken.

Om te kijken of de spanten mooi stroken heb ik een half-
model gemaakt. Daartoe heb ik de tekening op een stuk 
triplex geplakt en de spanten uitgezaagd. De spanten 
zijn vervolgens voorzien van balsahouten gangen.

Het bleek dat een aantal spanten iets moest worden bijgewerkt om de romp 
goed strokend krijgen. Daarvan is nu een nieuw overzicht gemaakt en dat is 
geschikt om met een lasersnijder de onderdelen uit een plaat triplex te snij-
den. Zo is het een dan een min of meer kant en klaar bouwpakket geworden. 
Het gaat wel om een heel basaal pakket met spanten, dek en roer. Alle ande-
re details en rompbekleding moeten zelf worden gemaakt en aangebracht. 
Voor de handige doe-het-zelver moet dit echter geen probleem zijn. Lekker 
klusje voor de donkere winterdagen. Hieronder is nog een foto afgebeeld van 
hoe het halfmodel er uitziet als het bijna, op details en belijning na, af is.

Het bouwpakket is voor NMV-leden tegen kostprijs beschikbaar , neem 
gerust contact op voor verdere informatie.

Ab Jansen, IF-e Sunrise

Boot en model

Toen wij hadden besloten een IF te kopen wilde ik op details het interieur aanpassen. Om mijn 
ideeën te visualiseren besloot ik om een IF te tekenen in Sketchup. Dit bleek een heidens karwei 
maar is uiteindelijk wel gelukt. Het blijft echter een schets getekend met een schetsprogramma, 
toch geeft het een redelijke verbeelding van een IF.
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EEN VRIENDSCHAP 
VAN 180 JAAR 

Al sinds 1835 staat DOV in dienst van schippers.  
Als ‘varende vrienden’ helpen we elkaar en houden 
we samen onze premies betaalbaar. 

Ga naar dov-verzekeringen.nl en ontdek de voordelen van onze verzekering 

en service. Lees de informatie, bekijk (onderhouds)tips, handige checklists 

en abonneer je op onze nieuwsbrief vol wetenswaardigheden. 

En als 180-jarige zijn we niet van gisteren, we blijven bij de tijd. Je ontmoet 

ons bijvoorbeeld ook op Facebook. Hier delen we alles wat met watersport 

te maken heeft. Kom erbij en word ook een ‘varende vriend’! 

Al 180 jaar duidelijk voor elkaar

WWW.DOV-VERZEKERINGEN.NL • TEL. 050 - 318 02 48

facebook.com/VarendeVrienden • twitter.com/DOV_verzekering



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

Veerweg 3-5   3281 LX   Numansdorp       info@jachtwerfrexwinkel.nl    0186 650 410 

www.jachtwerfrexwinkel.nl 




