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Beste Marieholmliefhebber,

Mijn naam is Hanz Zwart en zeilen is een van mijn leuk-
ste hobby’s. Mijn eerste ervaring had ik op het Alkmaar-
dermeer in een 12m2. Toen ik tien jaar was ging ik mee 
met een vriendje en zijn broer. Ik keek mijn ogen uit, 
zeker toen het opeens hard ging waaien. Een paar jaar 
later deed ik een zeilkamp in Grouw. In de houten 16m2 
is de liefde voor het zeilen ontstaan. Het varen en de 
sfeer vond ik geweldig. Niet veel later was ik zelf zeil-
instructeur, eerst bij de zeilkampen van het NIVON, 
wat later bij ANWB zeilschool Heegermeer. Mijn eerste 
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voorzitter Hanz Zwart

zeilboot was een TOP (Tot Ons Plezier), een houten 
midzwaard open zeilboot waarmee ik door heel Neder-
land heb gevaren. Net na mijn studie kwam de kans om 
op een jacht de oversteek te maken van Antigua naar 
Rotterdam (een zeilwedstrijd van ARC World Cruising 
Club). Het was een unieke kans om kennis te maken met 
het ruime sop en ook met mezelf. Maar dat wist ik bij 
het aanmonsteren nog niet. Meer dan 25 dagen in een 
Hallberg Rassy 35.2 op de oceaan met drie onbekende 
kerels vond ik best lang. Toen ik een keer aan de jachtei-
genaar vroeg wat hij zo mooi hieraan vond, zei hij: “Het 
in- en uitvaren van de havens”. Dat advies heb ik ter 
harte genomen en ben veel gaan zeilen in Turkije, Grie-
kenland, Kroatië en de Caribbean. Daar vaar je elke dag 
een haven of baai in en uit. En het klopt dat is hartstikke 
leuk en dat is een belevenis die ik iedereen gun. Zo nu 
en dan vaar ik nog voor de zeilorganisatie Amorgos. Dit 
jaar heb ik met groot plezier twee weken vanuit Sukosan 
(Kroatië) zeilles gegeven en voeren we mee in de flotilla.

Mijn IF…
In mei 2003 kocht ik een Marieholm IF (bouwjaar 1975) 
en werd ik lid van de Nederlandse Marieholmvereniging. 

“Even voorstellen .. ”
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Boot en vereniging

Federatie PolyClassic Zeiljachten

Mijn doel was om met het schip te toeren door Neder-
land en een keer mee te doen aan een zeilwedstrijd. 
In het eerste jaar heb ik niets gedaan aan het schip en 
zeilde ik mijn eerste wedstrijd tijdens de Na-Kaag. We 
werden in de eerste race kansloos laatste. De tweede 
start hebben we mede door de harde regen maar laten 
lopen. Aan de bar met een uitsmijter en een biertje werd 
er een klussenlijst opgesteld. Met je schip bezig zijn 
om het te verbeteren bleek verrassend leuk. Zeker als je 
daarna ook merkbaar sneller gaat. 

Met mijn Marieholm IF heb ik van Vlissingen tot Schier 
Nederland verkend, maar geleidelijk aan is mijn IF 
getransformeerd tot wedstrijdzeiler. Het leuke van 
wedstrijdzeilen vind ik dat je anders gaat kijken naar je 
schip en hoe je dingen beter kunt inrichten. Vaak zijn 
het aanpassingen die direct effect hebben op je snel-
heid en de handeling. Het wedstrijdzeilen stimuleert ook 
de groei van je persoonlijke zeilvaardigheden. Je komt 
in situaties waarin je leert om sneller en effectiever te 
handelen. Bijvoorbeeld bij het starten, het ronden van 
een boei of het weghalen van een spinnaker. 

Tijdens het NMV zomertreffen kun je kennismaken en 
desgewenst meedoen met het zeilen van een wedstrijd. 
Leden met meer ervaring helpen leden die het voor het 
eerst gaan doen graag op weg. Het enthousiasme voor 
het wedstrijdzeilen binnen onze vereniging groeit. Aan 
de winterwedstrijden 2016/2017 op de Kaag doen twaalf 
Marieholms mee en voor het eerst was er een startgroep 
met vijf Marieholm IF’s tijdens de Kaagweek. 

Voorzitter en NMV
In januari 2016 ben ik (tijdens de ALV) benoemd tot 
voorzitter van de Nederlandse Marieholmvereniging. 
Daarmee volg ik Michiel Zandbergen op die ik hier 
nogmaals hartelijk dank voor zijn leiding, inzet en 
enthousiasme voor onze vereniging. Een grote vereni-
ging met ruim 240 leden, die ook een belangrijke stem 
heeft in de Federatie Polyclassic. 

Onze vereniging is opgericht voor het behoud van onze 
mooie schepen en voor wie dat wil om met elkaar te 
zeilen. Informatie over onderhoud vind je via de kennis-
bank op onze website en krijg je door onze ‘droge evene-
menten’ (via Polyclassic) te bezoeken. Ook dit mooie 
magazine MarieTeam geeft onderhoudsinformatie, maar 
ook kun je lezen over ervaringen van andere leden en 
zijn er verslagen van verschillende evenementen. Zowel 
zeilwedstrijden als toertochten. 

Evenementen 2017
Komend jaar 2017 bestaat de Marieholm IF vijftig jaar 
(1967). Met nog een uniek feit, er is een nieuwe Marie-
holm IF op de markt. Vanuit dezelfde mal maar met 
toepassing van hedendaagse materialen en technieken. 
Kortom aanleiding genoeg om bestaande activiteiten 
uit te bouwen en nieuwe mogelijk te maken. Tijdens 
ons zomertreffen in Uitdam zorgen we voor een extra 
programma voor leden die niet met de boot kunnen 
komen en voor al onze toerzeilers willen we ook een 
mooi evenement organiseren. Het bestuur zorgt samen 
met actieve leden voor de invulling van de NMV-evene-
menten in 2017. Ik noem de Algemene Ledenvergadering 
met een lezing over toerzeilen (14 januari, Loosdrecht); 
Landelijke Marieholm kijk-proefvaardag (7 mei); NMV-
Zomertreffen (30 juni – 2 juli, Uitdam); NMV-Toertocht 
(invulling volgt) en de (nieuwe)ledenbijeenkomst (28 
oktober Boskoop). Daarnaast sluiten we als Marieholm-
vereniging aan bij tal van bestaande evenementen.

Na een eerste jaar als voorzitter is mijn indruk dat we 
het als vereniging al behoorlijk doen. Echter, ik ben 
nieuwsgierig naar jouw mening. Wat zou je van de 
vereniging verwachten? Of zou je iets willen organise-
ren? Laat het mij weten. Mijn groeidoelen voor 2017 zijn: 
NMV-toertocht met 10 Marieholms, Kaagweek met 10 
Marieholm IF’s, NMV Zomertreffen met 30 Marieholms 
en een ledengroei boven 250. Doe je mee?

Hanz Zwart

Voorzitter NMV 

Als voorzitter van de Federatie Polyclassic Zeiljachten 
kijk ik met tevredenheid terug op het afgelopen jaar. 
Afgelopen winter hebben we twee succesvolle workshops 
aangeboden waar zeer veel leden op af kwamen. De een 
betrof een inspirerend verhaal over het op een andere 
manier kijken naar de ontwikkeling van lokale weersyste-
men (buien) en de ander een zeer goed verhaal van Dick 
Koopmans over jachtontwerpen in het algemeen en klas-

siekers in het bijzonder. Van beide bijeenkomsten ontvin-
gen we positieve reacties.

Hiswa
In maart hebben we weer een stand gehad in de klas-
sieke hal van de Hiswa. Het was daar voller en gezelliger 
dan op de rest van de beurs. De bezoekers (1/3 van het 
totaal aantal) gaven hiervoor een hoog waarderingscijfer. 

foto voorpagina: 

HT race 2016, 

6 Bft. in de 

Vliestroom, 

foto Dorus

Breidenbach 
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Bij binnenkomst bleek dat de bar boven met het mooie 
uitzicht op de Braassemermeer dicht was, de cateraar 
was opgestapt. We losten het eenvoudig op door zelf 
koffie te zetten met meegebrachte apparaten.

Michel Zandbergen opende de vergadering. Het was de 
laatste keer want hij zou aftreden tijdens de vergadering. 
Zoals altijd was de vergadering goed voorbereid door 
het bestuur. De agenda en notulen van de vorige verga-
dering, opgesteld door secretaris Paul van den Hoek, 
werden zonder opmerkingen vastgesteld. Het ledenaan-
tal schommelt al enkele jaren rond de 220 en stijgt licht. 
Voornaamste reden van opzegging is de verkoop van de 
boot. Ook penningmeester Carel Rikken had zijn zaken 
op orde. Carel lichtte het financieel jaarverslag over 2015 
toe. Na aftrek van kosten voor MarieTeam en website 
is het eigen vermogen van de vereniging zoals beoogd. 
Ook de boekhouding was bijgewerkt. De kascontrole-

Algemene ledenvergadering 9 januari 2016
commissie deelde zijn mening. De administratie was 
overzichtelijk en transparant. Er is steekproefsgewijs 
gekeken of gedeclareerde uitgaven ook daadwerkelijk 
terug te vinden waren in de administratie. Dat bleek 
het geval, er werden geen onrechtmatigheden gevon-
den. Geadviseerd werd de penningmeester decharge te 
verlenen over het gevoerde financiële beleid, hetgeen 
de vergadering overnam. Daarna was de begroting voor 
2016 aan de orde. Er was geen reservering voor Marie-
Team opgenomen. Het idee was MarieTeam voortaan 
geheel digitaal uit te brengen. Er was protest uit de zaal 
en Corstiaan Kleijwegt hield een warm pleidooi voor een 
MarieTeam die hij vast kon houden en aan anderen kon 
laten zien. De zaal was het met hem eens, MarieTeam 
is het visitekaartje van de vereniging en moet blijven. 
De begroting werd aangepast en ook werd op voorstel 
van de zaal een bedrag van 1000 euro gereserveerd voor 
promotionele activiteiten.

In maart 2017 gaan we daar ook weer deelnemen, hope-
lijk met een prachtige Marieholm IF in de hal als blikvan-
ger om jullie jubileum luister bij te zetten.

Polyclassic cup
Op 4 juni hebben we vanuit Andijk gestreden om de 
Polyclassic Cup. Met 11 deelnemers geen heel dik veld 
maar de kwaliteit van de wedstrijden en de gezelligheid 
was hoog. De Marieholm 26 ‘Hamelen’ van Ton Roelof-
sen wist in de eerste wedstrijd een tweede plaats te 
bemachtigen. Helaas ging zijn tweede race beduidend 
minder waardoor hij met zijn vierde plaats net buiten de 
top drie eindigde. Uiteindelijk werd Ben de Nijs met zijn 
Pion ‘Schaakmat’ de verdiende winnaar.

24 uurs
Ook dit jaar hadden we in de 24 uurs weer een Polyclas-
sic startgroep. Zij streden om de Ricus van de Stadt 
trofee. Deze keer gewonnen door Bram Leunis met een 
Albin Vega. Derde werd de Johanna, een Marieholm 26, 
van Wouter Versluis.
Ook in 2017 zullen we weer met de Polyclassics van 
start gaan. Hopelijk met een nog groter startveld want 
in de toerklasse voeren dit jaar nog diverse Polyclassics. 
Hopelijk starten zij volgend jaar ook in de PC klasse.

Leden
Het ledental van de Federatie is wederom toegenomen. 
Tegenover het terugtrekken van Albin Vega club staat het 
toetreden van de Rival Owners Club, de participatie van 
de BKPJ en een groei van de Omni club. 

2017
Ik wens de gewaardeerde en levendige Marieholm club 
een zeer succesvol jubileumjaar toe. Hopelijk hebben de 
Marieholm leden nog ruimte in hun agenda om op 22 
en 23 juli deel te nemen aan de PC cup. Deze keer vanuit 
WV De Put aan het Haringvliet. Deelnemers kunnen 
dan bijna aansluitend van 26 t/m 30 juli deelnemen aan 
de 15e DCYR vanuit Hellevoetsluis. De organisatie hier-
van mikt op 150 deelnemers! Het belooft ook voor niet 
wedstrijdzeilers een leuke bijeenkomst te worden.

Ben Verhaaf

Vz. Federatie Polyclassic Zeiljachten prijsuitreiking 

Polyclassics klasse 

24 uurs race
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fiel en jaarprogramma kunnen we ons verder onderschei-
den.“

Paul van den Hoek vertegenwoordigt onze vereniging bij 
de Federatie Polyclassics: “De Vega organisatie heeft zijn 
deelname opgezegd. Voor ons is de FPC belangrijk als 
behoudsvereniging van klassieke polyester schepen. We 
liften voornamelijk mee met de winteractiviteiten. Hier-
voor is bij de leden veel belangstelling.“
De Ludo Knegtel jaarprijs gaat dit jaar naar de Sister Ray. 
Len Verdel neemt de wisselbeker in ontvangst van de 
kersverse voorzitter.

Na de pauze is de vloer voor ‘ontdekkingsschrijver’ 
Michiel van Straaten. In zijn lezing liet hij zien dat de 
wereld zoals wij ‘m denken te kennen niet bestaat en 
slechts een interpretatie is van de werkelijkheid die ook 
weer niet klopt. Hij nam ons mee door enkele hoog-
tepunten uit de cartografie en liet zien dat van alle 
manieren die er bedacht zijn om de oppervlakte van 
onze wereldbol plat te krijgen, geen één klopt! Niet 
alleen Columbus botste met een verkeerde kaart op een 
verkeerd werelddeel, ook wij laten ons in de luren leggen 
door bedoelde én onbedoelde cartografische manipula-
tie. 

Na afloop van de vergadering is de kleine bar beneden 
ons domein en met Marleen en Hans achter de tap 
wordt het snel gezellig in de kleine ruimte. We zaten net 
niet bij elkaar op schoot bij het stamppottenbuffet. Cors-
tiaan Kleijwegt gaf mij een stapel oude Waterkampioe-
nen mee ter inspiratie voor volgend jaar ...

Michiel Veldkamp

De nieuwe 

voorzitter 

(Hanz Zwart) en 

de oude (Michel 

Zandbergen) 

De vergadering vervolgde met het verslag uit de 
commissies. Herman de Jong (Technische Commissie) 
komt het voorstel de kennisbank beter toegankelijk te 
maken, dit zal worden opgepakt in de nieuwe vormge-
ving van de website.
Hans Verdel (Evenementencommissie) doet verslag 
van de activiteiten van vorig jaar. Het zomerevenement 
in Oude Tonge was een succes, er waren 16 boten, 14 
deden er mee met de wedstrijden. Een beperkt aantal 
Marieholms deed ook mee aan wedstrijden buiten club-
verband die meetellen voor de Ludo Knegtel jaarprijs. 
Het is natuurlijk mooi dat het eigen evenement goed 
bezocht wordt, maar meer boten bij de andere wedstrij-
den geven niet allen meer competitie maar ook meer 
zichtbaarheid van boot en vereniging. 
Uw redacteur liet beelden zien van ‘The making of’ 
MarieTeam en vertelde over de ontdekkingen die ik weer 
deed tijdens dat proces. Dit jaar doken er exemplaren op 
van het clubblaadje van de IF-club, de voorganger van 
de NMV, uit 1975/1976. Ook destijds schreef ik al, onder 
een artikel ontdekte ik mijn naam. Ik wist me te herin-
neren dat ik ooit als opstapper iets geschreven had maar 
van de inhoud wist ik me niets meer te herinneren.

Daarna was het moment gekomen van de wisseling van 
voorzitter. Michel trad af en Hanz Zwart werd unaniem 
gekozen, er was geen tegenkandidaat. Michel, bedankt 
voor je jaren van inspirerend leiderschap aan de vereni-
ging! In zijn inaugurele speech liet Hanz zien wat zijn 
ambities met de vereniging voor 2016 zijn. “Elke zeil-
liefhebber ziet en voelt de charme van een Marieholm. 
Echter, de mogelijkheden en sterke punten van een 
Marieholm kunnen we actiever onder de aandacht bren-
gen van ‘jonge’ potentiele zeilbootkopers. Het behoud 
en onderhoud van het schip is daarvan een afgeleide. 
Het is dus belangrijk wat je met een schip kunt doen, 
de vereniging toont die mogelijkheden aan potentiele 
nieuwe eigenaren. Met een aantrekkelijk verenigingspro-

4  MarieTeam najaar 2016



Berichten uit de vereniging
Bijeenkomst (nieuwe)leden De Barg
De vereniging houdt elk najaar een bijeenkomst voor 
nieuwe en actieve leden. Het is voor het bestuur een 
moment om af te tasten wat men verwacht van de 
vereniging. De bijeenkomst werd gehouden in de gezel-
lige hooischuur de Barg in Boskoop. We waren met 26 
mensen totaal; een aantal kwam van ver (Leeuwarden en 
zelfs België), een enkeling van om de hoek. Sommigen 
hadden moeite met vinden van de locatie en druppelden 
later binnen.
Hanz Zwart presenteerde zich als voorzitter. Hij wilde 
niet te lang stilstaan bij zijn eigen ambities, belangrij-
ker vond hij de wensen van de aanwezige leden. In een 
eerste ronde stelde men zich voor, vertelden wat voor 
boot ze hadden en op wat voor manier ze die gebruik-

14 januari NMV ledenvergadering (WSV Vrijbuiter, Oud-Loosdrecht)
3 - 7 maart Hiswa, Amsterdam (stand ism. Fedeatie PolyClassics, NMV lezing en borrel zeiltheater IF 50 jaar)
7 mei  Marieholm kijk- & proefvaardag, landelijk
22 - 23 mei 71e Harlingen - Terschelling race
30 juni - 2 juli NMV zomerevenement 2017 (Markermeer, Uitdam)
6- 8 juli  Zweeds kampioenschap (Rastaholm, Södra Björkfjärden, Ekerö, Stockholm)
13 - 16 juli Kaagweek
22 - 23 juli FPCup (Haringvliet, WV De Put)
26 - 30 juli 15e DCYR Hellevoetsluis
19 - 20 (?) aug. Kruis van Heeg (Fluessen, WSV Heeg)
25 - 26 aug. Delta Lloyd 24 uurs zeilrace (Medemblik)
9 -10 september Pampus Regatta (IJmeer, Durgerdam)
16 - 17 (?)  sept. Rond en plat (Westeinderplassen, Westeinderzeilwedstrijden.nl)
28 oktober NMV (nieuwe)ledenbijeenkomst (de Barg, Boskoop)

Check desbetreffende websites en www.marieholmvereniging.nl/evenementen

Belangrijke data 2017

ten. Dat leverde gelijk een geanimeerd gesprek op. Er 
waren o.m. ‘downsizers’ (overstappers van een grotere 
boot naar een Marieholm), instappers op een M26 en 
een ervaren wedstrijdzeiler die overgestapt is op een IF 
vanwege de enthousiaste kern op de Kaag. Enkele beken-
de boten bleken van eigenaar veranderd . Voor de toer-
zeilers blijft de kennis(bank) van de vereniging belang-
rijk. Jan Slappendel heeft een M26 met elektrische motor 
en vroeg ons naar ervaringen. 
In de tweede ronde mocht er gedroomd worden over de 
invulling van het jubileum IF 50 jaar. In groepjes werden 
ideeën verzameld. Bij terugkoppeling maakte Hanz een 
onderscheid in plannen die we zo konden doen en plan-
nen met meer ambities. Bij de toerzeilers was er behoef-
te aan deelname aan georganiseerde toertochten. Veel 
werd er gesproken over het komend zomerevenement. 
Een hartenkreet was om dit ook interessant te maken 
voor mensen die komen zonder boot of niet meedoen 
aan wedstrijden door lezingen, clinic’s en een feest. 

Website
We hopen spoedig de nieuwe website in de lucht te 
hebben. Na upgrading van het oude Joomla systeem 
bleek de website toch nog onvoldoende aan onze 
wensen te voldoen. Er is nu een compleet nieuwe websi-
te ontworpen op basis van een andere architectuur 
en met een mooiere en uitnodigendere vormgeving. 
De inhoud w.o. de kennisbank wordt op dit moment 
herzien. Tijdens de ALV zal de nieuwe website online 
gaan.

De ‘Barg’ 15 okto-

ber met nieuwe 

leden
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Nieuwe IF
Verleden jaar berichtte de MarieTeam over de nieuwe IF. 
De importeur in Nederland is Friesland Zeilen in Sneek, 
met een dependance op De Kaag (Rijsenhout). Op de 
werf waar de nieuwe IF gebouwd zal worden, is echter 
vertraging ontstaan, waardoor de start van de produc-
tie helaas uitgesteld moest worden. Producent Seacam-
per uit Berlijn meldt dat er met de werf en de Zweedse 
IF-klassevereniging nieuwe afspraken zijn gemaakt om 
de productie in gang te zetten. De planning is nu dat de 
eerste ‘IF-Boat New Edition’ in juni 2017 te bezichtigen 
zal zijn. Belangstellenden kunnen zich richten tot Karel 
Kuiper van Friesland Zeilen (zie de advertentie elders in 
dit blad).

Bestuursleden gezocht
Penningmeester Carel Rikken stopt met zijn werkzaam-
heden. We zoeken dus een nieuwe penningmeester en 
ook is er versterking nodig in de vorm van een ‘commis-
saris Evenementen’ voor de organisatie van het ambi-
tieuze programma van het jubileumjaar. Dromen over 
activiteiten is leuk maar uiteindelijk moet het werk ook 
gedaan worden, kom ons helpen daar zijn we een vereni-
ging voor.

Bestuur NMV
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Water en zeilen hebben mij van jongs af, al 

aangetrokken. Een groot deel van mijn jeugd 

heb ik doorgebracht bij de Antwerpse VVKS 

Zeescouts “den twee”. Daar heb ik het zalige gevoel van op het 

water voortgedreven te worden door de wind voor het eerst echt 

gevoeld.

Later ben ik vrij fanatiek gaan windsurfen en het kaatsend 

planeren over het water gaf me een kick die je alleen maar met 

collega windsurfers kan bespreken...

Omdat de wind niet altijd was zoals hij voorspeld werd ben ik 

een andere droom achterna gegaan, vliegen, in mijn geval para-

pente zweefvliegen. Ik was toen nog naïef in deze materie en 

dacht : “We rijden naar een hoge berg en we vliegen eraf, FUN 

...” niet was echter minder waar. Uren heb ik zitten wachten 

tot de wind dan toch uit de goede hoek kwam en niet te sterk of 

niet te zwak was.

Maar na toch 5 jaar parapenten met op het einde een bijna 

ongeval op 2000 meter hoogte in Oostenrijk, dacht ik dat het 

wel voldoende was geweest met dat vliegen. Op mijn terugweg 

naar huis kwam ik langs de Chiemsee, een meer in Duitsland, en 

zag daar bij een matig windje zeilbootjes varen onder een mooie 

lentezon. En zoals ze zeggen “oude liefde roest niet” kwam de 

vonk weer in het zeilvuur. Lekker zeilen met mensen die je leuk 

vindt... Ja, ik ga mij een zeilbootje kopen. 

Zo gezegd zo gedaan. We kochten een oudere Bego500 open 

zeilboot (lengte 5 meter) die we mooi hebben opgeknapt. Enkele 

jaren later kochten een we een iets grotere Carter 600 (lengte 

6,2 meter), ook weer een open zeilboot maar deze keer met een 

buitenboordmotor.

Het Veerse Meer hadden we met deze open zeilboten en vroeger 

met het windsurfen al helemaal verkend en we wilden wat meer. 

Maar dan moesten we op de boot kunnen slapen.

Kristine Meeusen en Eric Boliau

Het was in Toronto, Canada, waar we op een mooie dag net onder het appartement 

aan het Ontariomeer een bootje zagen liggen. Dat is het boottype dat ik zou willen. 

Het bleek een Contessa 26 te zijn. Bij het zoeken op internet kwam ik een vergelijkende 

test tegen van de Contessa met de Marieholm. Deze Marieholm leek ons nog mooier en 

beter dan de Contessa.

In Friesland was er een Marieholm IF te huur. Daar hebben we dat jaar een deel van 

onze zomervakantie op doorgebracht om de boot te leren kennen. Een zalige zeiler met 

voldoende plaats en comfort voor ons tweeën. Het enige minpuntje was voor ons de 

buitenboordmotor (bij de gehuurde boot konden we de motor niet vastzetten en moest 

ik achterop met motorhendel en helmstok sturen). Als we er eentje gingen kopen moest 

het er wel een met een binnenboordmotor zijn. Dus gingen we op zoek naar een Marie-

holm 26. 

Even voorstellen

MarieTeam najaar 2016  7
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Alle Marieholms die op dat moment te koop stonden zijn we gaan bezichtigen. Maar 

geen van de boten die we zagen kon ons voldoende bekoren om te kopen. We zochten 

een boot waarme direct mee konden gaan zeilen, geen klusproject.

Toen las ik dat er een Marieholmvereniging bestond in Nederland en ben ik zonder 

Marieholm zeilboot lid geworden van deze vereniging. Zo kreeg ik de mailadressen van 

alle leden, en dus eigenaars van een Marieholm in Nederland en België. We stuurden 

een mailtje naar alle leden met de vraag wie er nu of in de toekomst een mooie Marie-

holm te koop had. De reacties waren zeer positief. Binnen een dag hadden we meer 

dan 15 contacten. We zijn die allemaal gaan bekijken. Zo hebben we het mooie Neder-

land ook nog beter leren kennen. 

Er was er eentje in Bunschoten die ons onmiddellijk na aan het hart ging. Het was een 

Marieholm IF-e ‘Refit’ uit 1969. Helemaal gerestaureerd (ge‘Refit’) door de vorige eige-

naar Bert van der Werff. Na wat heen en weer was de koop gesloten. Begin dit jaar, in 

april, brachten we de mooie Refit van Bunschoten via de staande mastroute naar zijn 

nieuwe thuishaven Wolphaartsdijk aan het Veerse Meer.

We hebben onze drie weken zomervakantie in Zeeland doorgebracht met deze Marie-

holm IF-e en zijn enorm blij met deze boot. De vele complimenten onderweg of in de 

haven “Wat een mooie boot” bevestigen onze blijdschap over deze aanschaf.

Het is zalig om op een Marieholm door de wind voortgedreven door het water te glij-

den.

Eric Boliau, Oelegem België

IF-e Refit
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Mijn naam is Claar van der Does, ik ben 

49 jaar en ik woon in Amsterdam. Van 

jongs af aan was zeilen een van mijn grootste passies. Met mijn 

ouders zeilde ik op een Vollenhovense Bol, in het weekend op 

de Braassem en in de zomervakantie toerden we elk jaar drie 

weken door Nederland. Op de Braassem werd ook de wedstrijd-

zeiler in mij wakker. Ik begon in de Optimist, toen volgden de 

Cadet, de Europe, de J22 en de Yngling. Sinds 2006 vaar ik in de 

Solo, tegen mijn oude J22-teammaatje Marleen Gaillard. 

Marleen heeft samen met haar vriend Marc Fluttert al jaren 

een Marieholm IF en dat vond ik vanaf dag één een prachtig 

schip. Via Marleen en Marc kwam ik in contact met Henk Veer-

dig, die toentertijd een oppasser zocht voor zijn Marieholm 26. 

In de Wørk van Henk heb ik samen met mijn vriendin Chris vier 

seizoenen met veel plezier gevaren. Daarna kreeg ik het te druk 

met mijn andere grote passie, kleinkunst. Maar in 2014 stopte 

ik met theater maken en begin 2015 heb ik zelf een Marieholm 

IF gekocht, een exemplaar uit 1977 in grotendeels authentieke 

staat, met zeilen van zeker 30 jaar oud. We noemden haar de 

Dagdröm. Voor mij was de Dagdröm vooral een toerschip, om 

een rondje mee te zeilen op de Braassem, om mee te ‘klonte-

ren’ met de andere Marieholms en om in de zomervakantie mee 

door Nederland te toeren.

Maar ja, dan zijn er van die mensen die in de Marieholm fana-

tiek wedstrijdzeilen en dan begint het toch weer te kriebelen: 

het zou toch leuk zijn als ik met de Dagdröm net zo hard zou 

kunnen? Dus: veel beslag is inmiddels vervangen door Harken 

beslag op de juiste plek en vorige winter heb ik het onderwa-

terschip helemaal kaal gehaald. Op het Marieholm evenement 

afgelopen zomer op de Westeinder zeilde ik, met van Marleen 

Claar van der Does

en Marc geleende zeilen,) naar een verdienstelijke derde plek. 

Nog niet zo hard als de fanatiekste wedstrijdzeilers, maar één 

wedstrijd lagen we toch lange tijd aan kop en werden we pas 

vlak voor de finish door de Yansã van Michel Zandbergen inge-

haald.

Dit smaakt naar meer en dus krijgt de Dagdröm deze winter 

nieuwe zeilen. Maar of dat wedstrijdzeilen van stijf polykote 

worden, ik weet het niet. Ik ga dan wel graag hard, maar ik wil 

de zeilen ook kunnen opvouwen, want met van die lange rollen 

wordt de kajuit er niet gezelliger op. En de Dagdröm is tenslotte 

wel een toerschip. Maar ja, ik zal ook altijd een wedstrijdzeiler 

blijven...

Claar van der Does

Dagdröm

Even voorstellen

De Dagdröm op het zomerevenement, foto Klaas Wiersma





Jubileum 50 jaar IF

Eind mei 2016 was ik voor m’n werk op excursie in Stockholm. Ik plak-
te er een dag aan vast om de S1, het prototype van de IF, te bezoe-
ken, dat sinds 2015 te bezichtigen is in de dependance van het Zweeds 
maritiem museum. Een gehavende ‘witte koningin’ te midden van 
andere, houten, boten.

De eerste ‘International Folkboat’ die gebouwd werd, heeft het zeilteken 
S1, met de S van Zweden (Sverige). Op 4 februari 1967 maakte het schip 
zijn eerste proefvaart met aan boord de ontwerper Tord Sundén en zijn 
zonen Store en Jörgen. “Er stond een rustig windje en we voeren langs de 
besneeuwde kusten van Längedrag. Ik was er blij met de boot”. 
De IF is de polyester vertaling van de houten Folkboot die Tord Sundén in 
1942 ontwierp. Wat de ‘BM’ voor Nederland is, is de ‘Folkebåt’ voor Zweden. 
Honderden varen er nog rond en ook de IF werd een groot succes. Ongeveer 
3500 boten zouden de werf Marieholms Bruk verlaten. Om precies te zijn 
3488, want dat is het zeilnummer van de laatste boot die in december 1986 
verkocht werd. Maar er moeten er meer gemaakt zijn. De boot werd ook 
onder licentie in Australië gebouwd. 

Polyester
Tord Sundén zag de groei van het aantal polyester boten en paste op eigen 
initiatief het ontwerp van de Folkboot aan. Het vrijboord werd iets verhoogd 
en de spiegel gaf hij opnieuw vorm. De boot was veel ruimer van binnen 
omdat er geen spanten nodig waren. Nieuw was de zelflozende kuip waar-
voor de kuipvloer boven de waterlijn werd gebracht. Het onderwaterschip en 
het roer bleven hetzelfde waardoor de bewezen zeilkwaliteiten van de Folk-
boot behouden bleven. 
De keuze van Sundén voor de werf in Smålland lijkt merkwaardig: het dorpje 
Marieholm ligt ver van zee of open water. In de jaren zestig was het bouwen 
van boten in glasvezel versterkt polyester nog een nieuwe techniek. Marie-
holms Bruk was een fabriek waar ze ervaringen hadden met het bouwen van 
kleine motorboten in ‘polyester’. De IF was de eerste zeilboot die ze maak-
ten. 

I went to Stockholm to see the Queen

Sjöhistoriska Museet
Op 30 mei rijd ik ’s ochtends vroeg in de bus langs 
de glooiende hellingen van de Djursgårdviken naar 
het Maritiem Museum van Stockholm (Sjöhistoriska 
Museet). Ik heb de stad ondertussen een beetje leren 
kennen en maakte de dag ervoor nog een wandeling 
langs de weelderige oevers van Djursgården, het voor-
malig jachtbos van de koning. Het Maritiem Museum is 

Zicht op centrum van Stockholm, rechts Wasa museum
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een statig gebouw aan de oever. Ik heb een afspraak met archivaris Eva Hult 
om de originele tekeningen van Tord Sundén te bekijken. Ze komt aanzet-
ten met een grote papieren map. Helaas zit hier veel ouder werk van Tord 
Sundën in; de tekeningen van de IF waar ik voor kwam blijken in bezit van 
Marek Janeic, voorzitter van de Zweedse IF-bootvereniging. Een schets voor 
de kiel van de Folkboot maakt veel goed, hier zie je de hand van een geta-
lenteerd ontwerper. Ik vraag Hult wat voor man Tord Sundén was. Op foto’s 
die ik van hem ken, draagt hij een kapiteinspet en oogt hij wat afstandelijk 
en stug. Ze vindt het moeilijk deze vraag te beantwoorden want zelf heeft 
ze hem nooit ontmoet, maar zijn zoon Store was bij haar voor de over-
dracht van het archief. Die was aardig en toegankelijk. Ze zoekt op: de pet 
die Sundén draagt, heeft het embleem en de letters KSS van de Koninklijke 
Zweedse Yachtclub, een sjieke en vooraanstaande vereniging met drie prach-
tige oude jachthavens en meer dan 5000 leden. Sundén had daar een functie 
en de pet was status. Als het gesprek op de jachthaven van Gäddviken komt, 
laat Eva Hult haar eerdere schroom varen en vertelt ze enthousiast over de 
kleine gezellige jachthaven waar de S1 vandaan kwam. De S1 was eigendom 
van de havenmeester Stene Bruno, die haar ter beschikking had gesteld voor 
de jeugdselectie van de SSG. In 2013 deed de boot nog mee aan het Zweeds 
kampioenschap. De boot kwam te koop en na een snelle fondsenweving 
kon een langgekoesterde wens in vervulling gaan. In de nieuwsbrief van het 
museum werd uitgebreid verslag gedaan van de laatste trip van het schip 
van Gäddviken naar Stockholm.

De ‘witte koningin’
Het wordt tijd om naar Boothal 2 te gaan, waar het schip te bezichtigen is. 
Eva Berglund-Thörnblom, conservator van de dependance, verwacht me 
daar. Boothal 2 staat op Djursgården achter het Vasa museum. De Vasa is 
het wrak van een 17e eeuws oorlogsschip dat bijna compleet boven water 
werd gehaald en nu de grote publiekstrekker van Stockholm is. Het maritiem 
museum heeft daar een kade met de ijsbreker Sankt Eric en het lichtschip 
Finndrundet. Boothal 2 is een betonnen loods. Als je door de opengescho-
ven deuren binnenkomt, zie je de S1 direct staan, omgeven door een bonte 
verzameling boten van alle tijden. Eva Berglund ontvangt mij uiterst harte-
lijk en gaat een ladder voor me halen. Ik heb even tijd om het op me in te 
laten werken. Dit is ´m dus, de allereerste IF, dé boot waarin Tord Sundén 
zelf voer; een ‘witte koningin’ tussen de andere, houten, boten. Op het 
eerste gezicht een gewone IF maar als je dichterbij komt, zie je dat het schip 
geleefd heeft. De romp is opnieuw geschilderd. Aan dek is te zien hoe een 
polyesterschip er na 50 jaar intensief gebruik uit ziet: bladderende verfla-
gen en gaten van latere aanpassingen. Het museum is bezig, in overleg met 
Store Sundén, het schip in oude staat te brengen. Ik vraag hoe ver ze terug 
willen. Berglund: “Ons doel is het schip weer toonbaar te maken voor het 
publiek. We zijn begonnen met de romp, die moet nog afgewerkt worden. 
Aan dek willen we alles in oude staat terug brengen maar dat moet in fasen 
gebeuren. We hebben weinig geld.” Het is niet de bedoeling de boot ‘dood’ 
te restaureren, onvolkomenheden zullen zichtbaar blijven en aan het interi-
eur wordt voorlopig niks gedaan. Ze hoopt de boot in 2017 op de Stockholm 
Boatshow tentoon te stellen. Ik ga naar binnen; het fabrieksplaatje laat zien 
dat het inderdaad de eerste IF is. Het is er donker en muffig. De boot heeft 
nog geen voorluik en de banken lopen nog niet door in de ‘hondenkooien’ 
onder de kuipbanken. In plaats van twee bakskisten heeft deze boot er vier, 
wat de bedden kort, te kort, maakt. Aan stuurboord is zelfs een hangkast 
geplaatst voor natte zeilkleding. Handig, maar volgens mij niet origineel en 
zonde van de ruimtewerking. Ik verlang plotseling naar mijn eigen schip. Eva 
Berglund laat me de deksels van de bakskisten zien: ze hebben nog geen 
scharnieren. Het zijn losse deksels, op hun plaats gehouden door klampen 
en de sluiting.

Van boven naar beneden: 

Maritiem Museum van Stockholm, archivaris Eva Hult, 

ontwerptekeningen IF, Wasa haven en Boothal 2
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Ik krijg een rondleiding door de loods. De koninklijke galleien zijn prachtig; 
de mooi versierde koppen op de stevens zijn losgehaald omdat ze door hun 
gewicht de schepen zouden ontzetten. Op de tweede verdieping staat een 
volledig gerenoveerde Folkboot naast een Albin Vega. “Hier zou de IF toch 
tussen moeten staan”, opper ik. Eva is resoluut: “De S1 is het pronkstuk 
van de verzameling, een boot met een verhaal en direct herkenbaar”. Daar 
valt niets tegenin te brengen. Ik neem afscheid van haar en van de S1. Ik 
loop langs de kades van de Galanvernet en Strandvågen naar de historische 
schepen aan de kade van Skeppsholmen. Een klassieke scherenkruiser ligt 
aan een kade; dit is de traditie waaruit de IF is voortgekomen. Stockholm is 
water en in Stockholm leeft de geschiedenis. 

Michiel Veldkamp

De S1, een geha-

vende een ‘witte 

koningin’ tussen 

de andere, houten, 

boten..
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Eva Berglund, conservator van Boothal 2, en het identitetsplaatje van de S1
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Eind jaren ’80 was de Marieholm hier in Nederland eigenlijk 
een beetje vergeten, zo ook bij ons, jachthaven en jachtbe-
middeling Doornbos in Breukelerveen, waar respectievelijk 
Leo van Veen en Pieter Hogenbirk de scepter zwaaiden.

We werden er weer een beetje aan herinnerd toen in die tijd één 
van de eerste, hier in Nederland verkochte, Marieholms bij ons ter 
bemiddeling werd aangeboden. Hij was volgens mij uit 1970 en 
was inmiddels al diverse keren overgeschilderd en was nu spierwit 
met fel blauwe antislipdek. We verbaasden ons er over dat er toch 
veel belangstelling voor dat scheepje was en gingen eens bij de 
bron ‘Zweden’ informeren hoe het daar gesteld was met de Marie-
holms want hier in Nederland waren ze niet of nauwelijks op de 
markt. Maar daar in Zweden bleken er nogal wat rond te varen en 
te koop te zijn, want Zweden kroop toentertijd juist uit een econo-
misch dal en de prijzen voor boten waren zeer aantrekkelijk. Ook 
ontdekten we dat er daar een zeer actieve Marieholm club was.

We bezochten de botenbeurs in Stockholm waar we contacten 
legden met jachtmakelaars en via prikborden op de beurs vonden 
wij boten bij particuliere aanbieders. Ook vonden we de boten-
bladen waar we advertenties voor boten van zowel handelaren als 
particulieren in vonden. ‘s Avonds belden we vanuit onze hotelka-
mers. Ter plekke bezochten we makelaars, handelaren en particu-
lieren en kochten zo onze eerste boten. Thuisgekomen regelden 
we de eerste transporten, met als uitgangspunt dat er pas een 
wagen met aanhanger naar toe zou gaan als die met twee schepen 
terug zou komen.

Het eerste jaar van onze import uit Zweden was meteen al succes-
vol en we verkochten buiten de Marieholms soms ook andere 
Zweedse klassiekers, zoals Albin Vega, - Ballad, Vindô, Hallberg-
Rassy of minder bekende merken die vaak als ‘bijvangst’ meegin-
gen om de aanhanger vol te krijgen. Later kwamen we meestal 
nog maar eens per jaar in Zweden, want we hadden inmiddels 
een uitgebreid netwerk van aanbieders en ook enkele mensen die 

de boten voor ons of opzochten of in onze opdracht beoordeelden. 
De Zweden bleken betrouwbare partners, want we konden er blin-
delings van op aan dat we precies kregen wat er gezien en beloofd 
was.

Inmiddels had één van de kopers van een Marieholm IF-e, Frank 
Jurgens, die ook bij ons in haven kwam liggen, het plan opgevat om 
een club of vereniging op te richten en vroeg om de eerste bijeen-
komst en wedstrijdjes bij ons te mogen houden. Zo ontstond de 
Nederlandse Marieholm Vereniging…

Op het hoogtepunt van onze Zweden import, hadden we wachtlijs-
ten voor de diverse typen en kleuren Marieholms en belden we de 
‘zoekenden’ wat er onderweg was en wanneer we de boten op de 
haven konden verwachten. Vaak stonden de mensen de vrachtwa-
gen al op te wachten, klommen er op, bekeken de boot en reserveer-
den dan ter plekke. Sterk punt was dat wij de boten met één vaar-
seizoen garantie verkochten. Onze slogan was: niet zeuren over de 
prijs, want je krijgt bij ons garantie en dat doet niemand bij gebruik-
te boten.
We waren inmiddels ook gespecialiseerd in de upgrades van Marie-
holms en hadden voor vrijwel alle upgrades een vaste prijslijst, 
wat prima werkte, want we konden direct bij verkoop de upgrades 
aanbieden en de koper wist precies waar hij aan toe was.

We lieten ook vaak onderdelen meekomen uit Zweden, die we koch-
ten die bij Goran Helmer, de oud bedrijfsleider van de Marieholm 
werf, die kennelijk een hele voorraad had opgekocht bij het slui-
ten van de werf. Op den duur zag hij zo veel Marieholmspullen en 
natuurlijk ook boten naar Nederland verdwijnen, dat hij besloot niet 
meer aan ons te leveren. “Jullie ‘stelen‘ Zweeds erfgoed en daar wil 
ik niet meer aan meewerken”, liet hij ons weten. 

Ooit hebben we ook het idee gehad om de IF Marieholm weer 
opnieuw (te laten) bouwen, want inmiddels was het ons bekend 
waar de oude mallen stonden en dat ze te koop waren. Maar een 

Interview Pieter Hogenbirk 
De mannen van 

het eerste uur, 

links Leo van 

Veen, rechts Pieter 

Hogenbirk

MarieTeam najaar 2016  15



calculatie leerde ons dat de boot in standaarduitvoering 
ca. fl 75.000,- zou gaan kosten en dat was afgezet tegen 
de prijzen voor mooie gebruikte boten geen haalbare 
kaart naar ons idee en gebruikte boten waren er in over-
vloed.
Op een Hiswa tentoonstelling toen der tijd zag ik ook 
de Nordic Folkboat in polyester op de markt komen en 
daar bleek ook een prijskaartje van ca. fl 75.000,- aan te 
hangen voor een standaard uitvoering, dus onze calcula-
tie bleek toch wel aardig te kloppen. Maar ook ons idee 
dat de markt voor zo’n (nieuwe) boot niet groot was 
klopte, want de polyester Nordic Folkboat werd uitein-

delijk maar zéér mondjesmaat verkocht. Tot aan de laat-
ste economische crisis hebben we zo’n 300 Marieholms 
uit Zweden gehaald en zien nu, veel boten weer bij ons 
terug, die via bemiddeling of handel weer een nieuwe 
eigenaar krijgen.

Leuk om te lezen, dat er toch weer nieuwe IF’s gebouwd 
gaan worden en wellicht is dat de wedergeboorte van 
deze ‘icoon’. We hopen dat ze wat meer aandacht zullen 
schenken aan de zit in de kuip, want die is door het 
uitgangspunt van zelflozing niet echt comfortabel, zeker 
niet voor langere mensen. Omlaag met de banken voor 
een hogere rugleuning en omlaag met die vloer en plaats 
er dan maar standaard een goede automatische lens-
pomp of handlenspomp in en lever er een passend kuip-
zeiltje bij voor over de giek, dan blijft de boel droog in 
de haven. Ze moeten maar eens kijken naar de zit in een 
polyester Folkboat

Wij doen nog steeds veel upgrades aan Marieholms, 
werken nog altijd met de vaste prijslijst daarvoor en 
geven nog steeds een vaarseizoen garantie. Dat we 
inmiddels in Nederland een soort begrip voor Marie-
holm zijn geworden doet ons wel goed. We vinden het 
nog steeds een fijne boot om mee te werken want we 
weten dat de boot heel veel zeilplezier geeft aan zijn 
eigenaar en dat deze inmiddels tijdloze klassiekers nog 
altijd bewonderende blikken van mede medewaterspor-
ters krijgen en zure gezichten achterlaten als ze weer 
eens hoger en snelle voorbij lopen. 

Pieter Hogenbirk

Jachthaven & jachtbemiddeling Doornbos

Jachthaven Doornbos, 2016

Marieholm IF te 

koop, ca. 1987 

“We verbaasden 

ons dat er zoveel 

vraag was naar de 

boot”
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Aan wind geen gebrek, aan gezelligheid ook niet!

Dit jaar zijn de Marieholm zomerwedstrijden geor-
ganiseerd op de Westeinderplassen, in de nabij-
heid van de bekendste plaats aan de Westeinder, 
Aalsmeer. 

De gastvrije haven voor het weekend was die van Water-
sportvereniging Aalsmeer, gelegen aan de ‘Kleine Poel’. 
De vereniging heeft zijn oorsprong in de zeilminnende 
Aalsmeerse tuinders die, als ze op hun pramen naar de 
seringenakkers voeren stedelingen zagen zeilen, dat ook 
wel wilden. De haven heeft een havenmeester in dienst; 
alle andere werkzaamheden worden door de leden 
gedaan, waaronder ook de kantinedienst inclusief het 
verzorgen van ons ontbijt op zondag, waarvoor hulde.
De Westeinderplassen zijn ons thuisvaargebied; de 
Marieholm ‘Zandkreek’ ligt in de aangrenzende Ring-
vaart, zo’n 75 meter van Arnouds huis in het dorpje 
Burgerveen. Hier zijn ook twee wereldberoemde paling-
rokerijen gevestigd. Wellicht was de uitslag van het 
wedstrijdweekend heel anders geweest als de eerste prijs 
een pondje gerookte paling was geweest, in plaats van 
bloemen.
Het wedstrijdgebied voor de eerste twee dagen was 
gelegen op de ´Grote Poel´. Dat hier een fikse wind kan 
staan hebben de deelnemende teams mogen ervaren 
op de eerste wedstrijddag, een goeie 5 Bft. met af en 
toe ook een buitje. Helaas zorgde de wind ook voor een 
bakboord/stuurboord aanvaring omdat een grootschoot 
niet uit zijn klem wilde, en met een langkieler is je roer 
niet altijd voldoende. Hierdoor moesten de Sister Ray en 

Zomerevenement 2016 Westeinderplassen
8,9 & 10 juli
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de Himla het veld verlaten en zelfs noodvoorzieningen 
treffen om geen water te maken. De overige tien boten 
streden in twee wedstrijden voor de dagwinst. Zelfs met 
deze forse wind kwam er een flink aantal spinnakers de 
lucht in, een mooi gezicht. Door de uitgezette rechte 
baan was een gijp gelukkig niet nodig. De vrijdag werd 
afgesloten met een gezellig gezamenlijk diner bij de zeil-
vereniging. Op de zaterdag was er wat minder wind en 
werd een driehoeksbaan uitgezet die de wedstrijden een 
andere dimensie gaf. Er werden drie wedstrijden van elk 
een uur gevaren onderbroken door een gezellige lunch 
op de aanlegplaats die de naam Starteiland heeft. Sinds 
de jaren ‘70 is die niet meer als zodanig in gebruik maar 
de locatie heeft haar naam behouden. Er was voor alle 
Marieholms plaats tussen de palen, en het was lekker 
even voet aan wal te zetten, met een mooi uitzicht op de 
plas. De zaterdagmiddag werd afgesloten met het feno-
meen bekend onder de naam ‘klonteren’. Dit bood de 
mogelijkheid om midden op de Kleine Poel te borrelen, 
te buurten op naastgelegen boten en voor de liefheb-
ber een duik in het frisse water te nemen. Met een tien-
tal boten lagen we aan twee of drie ankertjes waardoor 
we langzaam maar zeker naar lagerwal afdreven en aan 
deze activiteit een natuurlijk einde kwam. 
Op zondag werd er een wedstrijd gevaren in de vorm 
van een toertocht. Na een start en een boei op de Grote 
Poel voerde de route via de betonning van de speedboot-
baan, door de Pieter Leenderssloot, de Ringvaart, langs 
Burgerveen (even zwaaien naar thuis, Heleen stond op 
de wal de vloot te bewonderen), langs de palingroke-
rijen en via de Blauwe Beugel weer de Grote Poel op. Na 

nog een rondje achterlangs de speedbootbaan was de 
finish in zicht. De wedstrijdleiding heeft het niet aange-
durfd om het wedstrijdveld in een voordewind rak door 
de Dwarssloot, een nauwe doorgang, te sturen. Een 
verstandig besluit, want rond 3 uur was het goed druk op 
het water geworden. Na zo’n 3,5 uur was iedereen gefi-
nisht. Het weekend werd afgesloten met de prijsuitrei-
king op het zonnige terras, waarbij de Yansã als overtui-
gend winnaar naar voren kwam, gefeliciteerd! 

Rest ons om de Watersportvereniging Aalsmeer te 
bedanken voor de gastvrijheid en ook het bestuur van de 
vereniging voor het organiseren van dit evenement. Als 
niet al te fanatieke wedstrijdzeilers roepen we alle leden 
van de Marieholmvereniging op om een keer mee te 
doen met het zomerevenement. We kunnen terugkijken 
op een geslaagd weekend waarin zeker plaats was voor 
nog een tiental deelnemers. Zelfs als de hoofdprijs geen 
pondje paling is, is het leuk om je te meten met andere 
Marieholms. Volgend jaar bestaat de Marieholm 50 jaar 
en een grote vloot op het zomerevenement zal dit tien-
de lustrum extra feestelijk maken. Misschien niet voor 
iedereen, maar voor velen geldt: meedoen is belangrijker 
dan winnen. Wij hebben met plezier meegedaan.

Arnoud Hendriks, Sylvia Elkhuizen (‘vaste’ bemanning)

IF Zandkreek

IF Zandkreek met Arnoud en Sylvia in actie, foto Klaas Wiersma
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Palaver en prijsuitreikingen in clubhuis WSV Aalsmeer, 

foto’s Michiel Veldkamp

Afmeren voor de lunch bij het Starteiland, foto 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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Mensen, wedstrijden zaterdag, foto’s Klaas Wiersma
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Spinnakers, wedstrijden zaterdag, foto’s Klaas Wiersma
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Klonteren zondag, foto’s Michiel Veldkamp
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Jarenlang heeft mijn vader een Noor-

se Folkboot gehad, waar ik ook veel 

gebruik van heb gemaakt. Vorig jaar hebben wij besloten om 

deze boot te verkopen en een Marieholm aan te schaffen. Mijn 

vader heeft 15 jaar geleden al een Marieholm gehad en vond 

deze toch wat beter zeilen dan de Noorse Folkboot, ook het 

onderhoud van de Folkboot viel tegen (veel hout )daarnaast was 

de Folkboot niet zelflozend. Wij hadden in januari een andere 

IF bekeken, maar wij vonden het toen toch zonde om de Folk-

boot weg te doen, vooral omdat het onderwaterschip van de IF 

er niet zo goed uitzag. Maar het gevoel bleef dat we wegens alle 

voordelen toch een IF moesten kopen en uiteindelijk kwamen wij 

bij de boot van de heer Bijnsdorp uit. Deze IF zag er zeer goed 

onderhouden uit, je kon zien dat de eigenaar kennis van zaken 

had (de vallen waren er onder andere voor de winterstalling 

uitgehaald). Later viel het kwartje bij mijn vader; Rob Bijnsdorp 

is oud-redacteur van “Zeilen” en dat zal ook wel verklaren waar-

om de IF zo goed onderhouden was.

Van de aanschaf van onze nieuwe boot (e&e de boot) was ook 

Len Verdel op de hoogte en snel ontvingen wij een uitnodiging 

om mee te doen aan het zomerevenement van de Marieholm-

vereniging. Direct waren wij enthousiast om mee te doen, maar 

helaas konden zowel mijn zus Emma (de 2e E), als mijn vader 

niet meedoen omdat ze op vakantie waren. Gelukkig wilde mijn 

nichtje Rosa de Wolf graag meevaren, wij hebben samen al 

vaak op de Westeinder gezeild – maar dan wel, met veel zon en 

niet te veel wind – . Vandaar ook de teamnaam: Zonkoers. We 

hadden onze kansen al niet heel hoog ingeschat, maar we wilde 

in ieder geval voor de één na laatste plek gaan.

Nog wat laatste puntjes veranderd aan de boot en daar was de 

eerste wedstrijddag! Doordat de kleine hond (Floris) van mijn 

ouders, anders de hele dag alleen thuis zou zijn had ik hem 

meegenomen naar de wedstrijd. Hij was al vaker mee geweest 

op andere boten, dus ik ging er vanuit dat hij zich wel zou 

vermaken. Na de palaver kwamen wel de eerste lichte zenuwen, omdat wij zagen dat 

iedereen zijn zeilkleding aandeed, motoren van de boten sjouwde, etc. (het ging serieus 

worden ..). Daar liepen wij in onze spijkerbroek met een trui aan, nog net niet hadden 

wij onze zwemkleding aangetrokken. Maar ja, wij hadden er zin in en Floris ook. We 

startten de motor om de plas op te varen. Daar aangekomen waaide het al harder 

dan gedacht, maar ja zeilen hijsen en we gaan ervoor (voor die één na laatste plek). 

Na een paar minuten zeilen werd Floris al redelijk bang en sprong de kajuit in. Rosa 

en ik knepen hem ook wel een beetje, Rosa had nog nooit onder deze weersomstandig-

heden gezeild en ik alleen met mijn vader. Op dit moment, de wedstrijd was nog niet 

begonnen, waren wij al zeiknat van het buiswater en hadden geen andere kleding bij 

Even voorstellen

Elisabeth (en Emma) Holthuizen 

Elisabeth en Floris, foto’s Klaas Wiersma
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ons. Het speelde nog in ons hoofd om terug te keren naar de haven, maar we zijn toch 

gestart (veel te laat). Maar, voor een eerste wedstrijd met deze wind waren wij niet 

geheel ontevreden. Alleen een beetje jammer dat wij als laatste zijn geëindigd. Maar 

elk nadeel heeft een voordeel, wij ontvingen wel een mooie prijs. Op dag twee bood 

Len aan om zich bij ons team toe te voegen, dit hebben wij dan ook met twee handen 

aangenomen. We kregen meteen de opdracht alle ballast van de boot te halen en de 

verstaging werd even goed aangespannen. Deze dag stond er minder wind waardoor 

Floris ook bij ons in de kuip bleef. De fotograaf was deze dag ook aanwezig en waar-

schijnlijk had Floris dit ook door want hij bleef in de kuip. De derde en laatste dag 

hadden wij Floris geruild voor de hond van Len, Sarah. 

Wij hebben in de eerste plaats aan het zomerevenement meege-

daan om de boot beter te leren kennen maar omdat we het 

wedstrijdzeilen en de onderlinge sfeer in de haven zo leuk 

vonden, besloten wij om ook aan ‘rond en plat’ mee te doen. 

De plannen voor het zomerevenement van volgend jaar zijn al 

gemaakt.

Elizabeth Holthuizen

IF e+e de boot

Doornbos-Jachthaven / Jachtbemiddeling
Herenweg 21-23
3625 AA Breukeleveen
Tel: 0355828014
info@doornbos-jachtbemiddeling.nl

Bemiddeling, in- en verkoop van Marieholms
En alle werkzaamheden in, op en aan uw 
Marieholm

Rosa, Len, Elisabeth en Floris, foto Klaas Wiersma



Boot en wedstrijd

Winterwedstrijden op de Kaag

Aangespoord door de zachte winter en de enthousiaste verhalen over 
winterzeilen dacht ik: “Dat wil ik ook, lekker doorzeilen”. 

Zeilvereniging Almere in Enkhuizen bood een gratis 
ligplaats in de Compagniehaven als je je inschreef voor 
de winterwedstrijden. Maar ik zag het beeld voor me: 
iedereen al in de warmte van het café en ik nog op 
het koude en donker wordende, onbarmhartige water 
van het IJsselmeer. Dan maar liever de beschutting 
van de Kaag opgezocht. Begin oktober meerde ik mijn 
wedstrijd-lege boot af in de haven bij de sociëteit. 
Hoe kwam ik aan bemanning? Op Wouter Versluis kon 
ik al rekenen. Op een oproep op Zeilersforum reageerde 
Sander Boschma die zijn ‘roestige’ wedstrijdervaring 
wilde staalborstelen. Hij bleek een onverstoorbare roer-
ganger. Op een introductieavond van zeilvereniging Het 
Y ontmoette ik Hans Knapper, winnaar van de ‘heren-
race’. Hij wilde weleens op zo’n Marieholm varen. Hij 
werd nummer 3. Nummer 4 vond ik op kantoor, een 
collega met wedstrijdervaring. In praktijk bleek hij steeds 
bezet door de voetbalwedstrijden van zijn zoontjes. 

Maar met dit team wist ik de boot te bemannen. Voor de 
laatste race was de windsnelheidverwachting zo laag dat 
Sander en ik het met ons tweeën wel aankonden. 
Ik wou zelf ‘voordekken’ om nu eens goed te leren de 
spinnaker te hanteren.Hadden we de winter ervoor nog 
vijf boten aan de start, nu ontstond er een zwaan-kleef-
aan en waren we met zeven boten (deze winter is dat 
aantal al gegroeid tot 12 inschrijvingen). De kou viel 
reuze mee, oktober was misschien nog wel het koudst. 
Eén keer lag er een laagje rijp op de boot, op de dag dat 
we ‘Training aan de wind’ hadden van John den Engels-
man, maar na de briefing in de sociëteit was de wereld al 
opgewarmd en hadden we weer zo’n mooie zeildag. We 
leerden die dag veel: overstag zonder snelheidsverlies, 
gebruik van de achterstagspanner (lees hierna het artikel 
van Len Verdel) en het markeren van vallen en schoten 
om snel de zeilen in positie te kunnen zetten. 

Startveld januari 

2016, foto’s Eric 

van den Bandt

foto Eric van den Bandt
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Op de Kaag groeit de groep met Marieholms die het leuk vindt om te 
kijken welke boot het snelst is. Ze gooien zo veel mogelijk spullen uit de 
boot, kopen nieuwe zeilen, halen de zeerailing eraf en installeren handige 
trimlijntjes. Dit alles om als eerste over de finishlijn te komen. Hoe haal 
je die tiende knoop extra topsnelheid uit je boot? Hoe accelereer je sneller 
naar die topsnelheid?

Dit waren de vragen die we John den Engelsman van 
North Sails voorlegden toen hij een training kwam geven 
in februari. De nadruk lag op zeil- en masttrim. 
De vraag van de redactie was wat wij van de ‘Sister Ray‘ 
van deze training hebben geleerd. Ik pak er één ding uit: 
de achterstag mag strakker dan we dachten. Op de film-
beelden die John den Engelsman heeft gemaakt is goed 
te zien waarom.

Beeld 1
John vaart achter ons. Aan de linkerkant varen we met 
de achterstag aangetrokken naar eigen inschatting. Dit 
is al best wel strak want het waait 4 Beaufort. Dan vraagt 
hij de achterstag nog meer aan te trekken. ‘Ja verder!’: 
schreeuwt hij. Dan volgt de situatie aan de rechterkant. 
Het is goed te zien dat het grootzeil minder omkrult aan 
de achterkant en bovenin open waait. Minder goed te 
zien is dat het zeil in het midden vlakker wordt. Let op 
de blauwe lijn in het zeil boven de zaling. 

De achterstag, weet je hóe strak die mag!? 

Naast het feit dat ik ‘s maandags kon zeggen dat, terwijl 
collega’s binnen hadden gezeten, ik gezeild had, genoot 
ik van licht, lucht en kleur, water, riet en wolken. 
’s Winters ziet de wereld er echt anders uit.

Michiel Veldkamp

IFe IFO 1383

Meer foto’s van de winterwedstrijden op de Kaag staan op de site 

van Eric van den Bandt
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Beeld 2
John vaart langs ons om voor ons te komen. Hier is 
goed te zien hoe krom de mast getrokken is en waarom 
het grootzeil vlakker wordt. Door de achterstag aan te 
trekken wordt de mast krom getrokken omdat de boot 
fractioneel getuigd is, de voorstag loopt niet tot de mast-
top maar grijpt een eind lager aan. Het middelste stuk 
van de mast wordt dan naar voren gedrukt (zie pijl), 
daardoor worden in het midden van het zeil het voor- 
en achterlijk uit elkaar getrokken en wordt het grootzeil 
vlakker.

Beeld 3
Uiteindelijk gaat de boot voor ons varen om de door-
hang van de genua te kunnen zien. Met de blauwe stip-
jes is de voorstag aangegeven. Goed is te zien dat de 
doorhang van de voorstag, hoe ver de stag naar lij wordt 
gedrukt door de genua, minimaal is door het aantrekken 
van de achterstag. 

Wat was het resultaat van het verder aantrekken van de 
achterstag? Ik voelde minder roerdruk en de helling werd 
minder. Ik had minder gevoel in de boot. De boot voelt 
‘dood’. Je gevoel van snelheid is immers groot als je 
lekker veel druk voelt op je roer en de boot goed schuin 
gaat. Maar wat was het verassende resultaat? Méér snel-
heid. Tegen mijn gevoel in ging de snelheid omhoog. 
Wat is mijn verklaring? Door het aantrekken van de 
achterstag wordt het grootzeil vlakker en gaat bovenin 
meer open staan. Hierdoor kan de wind er makkelijker af 
lopen. De boot wordt minder loefgierig en het roer slaat 
minder uit. Door deze factoren krijgt de boot een hogere 
topsnelheid. Wat ik niet heb kunnen meten maar wat ik 
aanneem is dat de boot meer hoogte krijgt. Doordat de 
voorstag minder doorhangt kan de boot meer hoogte 
lopen voordat de genua gaat killen. 
Een strakke achterstag werkt alleen met voldoende druk. 
Zie het als een hoge versnelling bij een auto. Als de boot 
op gang is en voldoende druk in de zeilen heeft dan 
heeft het zin om de zeilen vlakker te maken om meer 
snelheid te krijgen. Dus als de wind weg valt of na een 
overstag moet de achterstag weer losser. 
Ga het eens proberen op je boot. Trek met wat wind 
de achterstag harder aan dan je normaal zou doen. 
Ja verder! Check je snelheidsmeter, gaat je snelheid 
omhoog?

De filmpjes van de training staan op de Facebook pagina van de 

Nederlandse Marieholm Vereniging. 

Len Verdel - IF Sister Ray

Noot van de corrector: 

We hebben het in dit artikel zo laten staan maar volgens de 

grote Van Dale, het witte en het groene boekje is het niet DE 

stag maar HET stag. Dus ook HET achterstag.
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De 24-uursrace tegen de klok

Aantekeningen uit het logboek

Markermeer
03:15: uur Ik schrik wakker van mijn wekker,.. hmm toch 
even ingedut,..ik hoor het water langs de romp spuiten, 
ik lig aan lij tegen de huid gerold. “Hoe hard gaan we?” 
schiet me door het hoofd. Snel dat is zeker. Ik moet er 
uit,.. Michiel mag zo even gaan liggen ,hij heeft de laat-
ste 2 uur gestuurd,.. ik lig nog lekker, in de voorbereiding 
vandaag toch minder rust genomen dan benodigd. Op 
het laatste moment nog naar Volendam op de motor 
voor een betere start, Lelystad gingen we niet meer 
halen.
Ik ga nu echt opstaan, hoofd door het luik, “hoe gaat 
het?” “5,7-5,8 al een uur” klinkt het vanuit de kuip ik 
meen tevredenheid in het stemgeluid te horen. Goed 
voor het gemiddelde denk ik, “iemand wat eten, drin-
ken?” George kwam vanmiddag aan boord met een 
geprint wachtschema, als verbeterpunt van vorig jaar, na 
hem even geplaagd te hebben met zijn hang naar struc-
tuur, heb ik het dankbaar omarmd.
05:20 uur: Inmiddels zit George bijna 2 uur aan het roer 

met een grijns die steeds breder wordt, aanleiding: ik 
heb het display dat de logsnelheid weergeeft al anderhalf 
uur niet onder de 6,3 knopen zien dalen en regelmatig 
tellen we door 6,4.... 6,5..... 6,6....... meestal stopt het 
daar maar een enkele keer tikt ze de 6,7 aan.
De wind is al uren noordnoordoost en de voorspelling is 
dat ze gaat ruimen. De vraag is wanneer. Ondertussen 
zeilen wij zoveel mogelijk noordwest-zuidoost banen op 
het Markermeer. 
Ik los George af en weet dat het tijdens mijn wacht weer 
licht gaat worden; mijn favoriete moment van de nacht, 
zeilen in het toenemende licht. 
07.45 uur: We liggen op een lang rak van boei SPORT-J 
naar boei KG 10 en dan richting Enkhuizer sluis. Johanna 
vaart onder helling en Michiel jongleert met een bakje 
yoghurt maar dan moet er nog muesli en heb ik een 
vermakelijk schouwspel vanaf de helmstok. In de sluis 
is het mijn muesli beurt, maar de sluiswachter heeft ook 
een wedstrijd waardoor mijn cereals ontbijt uitmondt 
in een nieuw wereldrecord: bakje vullen met muesli, 
yoghurt, een lepel jam en hup naar binnen,.. in 1 minuut 
en 26 seconden,.. trossen los en gaan.

IJsselmeer
08:55 uur: De wind is nog steeds noordoostelijk. Moeten 
we nu de KG-boei, bakboord of stuurboord ronden? Wat 
wordt de volgende ton,... Wat staat er in het reglement 
over de KG na de sluis? Uiteindelijk verleggen we toch 
de koers voor een bakboord ronding (reglementair) en 
hebben we kostbare hoogte en tijd verspeeld. Het is nog 
vroeg in de ochtend maar toch wordt elk te kiezen rak 
doorgerekend tot aan de finish om 19:30 uur. Dit hebben 
we met onze eerste deelname in 2014 geleerd, toen we 
bij aankomst 10 minuten na de uiterste finishtijd een 
DSQ opliepen. Vorig jaar zijn we veel vroeger gaan door-
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Opperste concentratie in het voordewinds rak .. Tegen de colonne in die op de finish afstuift

rekenen met als gevolg dat we als, een van de weinigen, ondanks de wind-
stilte wel reglementair wisten te finishen.

11:45 uur: Inmiddels waait het wat minder en ruimt de wind meer naar oost, 
de snelheid loopt terug. De offensieve planning ‘vanaf de Friese kust een 
aantal rakken onder de Afsluitdijk’ is niet langer houdbaar en verandert 
naar ‘Afsluitdijk aantikken’ en dan richting de Kr-A boei als aanloop voor het 
finish-rak van WV-19 naar Medemblik. 

16:55 uur: We zijn nu ruim op tijd en de wind is ook weer aangetrokken. 
Michiel wil meer rakken zeilen om te winnen van de concurrentie. Ik ben 
defensief, desnoods ankeren of dobberen, wat mij betreft voor de finishlijn 
om tijd te rekken. Vermoeidheid is nu een geduchte tegenstander. Starend 
op de rakkenkaart zie ik geen oplossing meer om nog meer mijlen te maken. 
Het slaaptekort eist zijn tol.

De finish vraagt enige oplettendheid, het aanlopen van de WV19-boei, de enige toegang tot 

het finish-rak, kan maar via een beperkt aantal rakken; een hersenkraker..

Opeens zie ik het wel en lukt het me om er nog twee extra rakken tussen te 
vlechten, geen optimale rakken, wel extra mijlen. Binnen de wind met golven 
achterop, in opperste concentratie, kruipen we via wat als een achterdeur 
voelt naar een nieuwe aanloop op het finish-rak (Kr-A naar Sport-C naar 
opnieuw de WV-19)

Finish
18:10 uur: We zeilen nu aan de wind in een kleine groep tegen de colonne 
schepen in die al op de finish afstuift. Het waait weer,.. lager wal, de golfslag 
is warrig, nu voor het eerst deze 24 uurs in volledig zeilpak. 

Navigatie bereidt Michiel thuis voor met het program-

ma ‘RAK24’ dit programma rekent met behulp van een 

polair diagram van de boot en gribfiles wat het optimale 

wedstrijdparcours is. In de praktijk blijkt dat deze bereke-

ning vooral helpt om de startplaats en de eerste rakken te 

bepalen. Tot nu zijn we daarna steeds snel afgeweken van 

het digitale voorstel; zo ook dit jaar. Voor de navigatie aan 

boord gebruikte ik het programma ‘ Bezeild’ op een IPad. 

Dit is een enorme verbetering met de afgelopen 2 jaar. Het 

programma toont alle rakken en toont met behulp van een 

instelbare windroos ook de kwaliteit van de rakken ten 

opzichte van de windrichting (90 graden is optimaal). Ook 

registreert het programma welke rakken je al gezeild hebt 

en welke je nog wel of niet meer mag zeilen. Met de IPad in 

de hand konden we dit nu steeds liggend doen op de kooi 

aan lijzijde; lijstjes als papieren back-up voor planning en 

registratie blijven nodig. 

Schermbeeld van de app Bezeild
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18:45 uur: In het finish-rak loopt de wind er weer uit, om 
snelheid en een goede finish te behouden gaan de laat-
ste mijlen onder gennaker. Om 19:25 uur worden we 
afgetoeterd: 23uur55 minuten en 126,9 mijl gevaren ,.. 5,3 
Knopen gemiddeld, ik zweef ... (ook door slaapgebrek).

De 3e plaats in de Federatie voor Poly Classics klasse is 
een fantastische prestatie als eerste deelname met de 
Johanna. Uiteraard hebben we achteraf met enige achter-
docht de rakkenkaarten van de nrs.1 en 2 bekeken, twee 
Albin Vega’s: startpunt Lelystad en heel fraai de rakken 
opeenvolgend met de ruimende wind meegelopen,.... 
chapeau. 

M26 Johanna

Schipper Wouter Versluis

Bemanning Michiel Veldkamp en George Swart

 

Prijsuitreiking zondagochtend, George 

mocht mee het podium op, ik moest de 

foto maken ..
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Het was in de dertiger jaren van de vorige eeuw dat er voor het laatst 
een kajuitjachtklasse aan de start van de Kaagweek verscheen. 

Volgens wedstrijdcommissaris Tom Erik van Strien staat 
er in de ledenzaal van KWV de Kaag een schitterende 
zilveren wisselbokaal te verstoffen. Die bokaal is helaas 
in 2016 niet uitgereikt (onvindbaar?) maar de sportieve 
strijd leverde een welverdiende winnaar op. Het was 
nog even spannend of een reparatie aan de romp op tijd 
klaar zou zijn, maar dat lukte net. Team Hans Verdel met 
zijn Marieholm IF Sister Ray voer soeverein zeven enen 
en een twee. 
Het was mijn rondje telefoneren waard. Voor de 96ste 
Kaagweek (14 t/m 17 juli) lukte het me om vijf Marie-
holm IF schepen aan de start te krijgen in het vierdaag-
se evenement dat eigenlijk gekenmerkt wordt door de 
traditionele, open boten wedstrijdklassen. Naast Hans 
Verdel waren Michel Zandbergen (Yansã), Jan Hogen-
boom (Blanke Pit), Gijsbert van der Laan (Moody Blue) 
en Hanz Zwart (Mission IF Possible) de deelnemers. 
Metten Penninga stond ook ingeschreven, maar was op 
het laatst helaas verhinderd.
Vanaf de donderdag waren er dagelijks twee starts en 
een flinke windkracht van 4 Bft. Gek genoeg steeds 1 Bft. 
meer dan werd opgegeven door de professionele voor-
spellers. Hoewel de einduitslag anders doet vermoe-
den kenden de meeste wedstrijden in het eerste deel 
een spannend verloop. Het vasthouden van een voor-
sprong lukte Michel Zandbergen een keer, maar telkens 
bleek het team van Hans Verdel scherp en snel in de 
eindfase van de wedstrijden. Zelf heb ik een keer ver 
op kop mogen varen, maar ook deze voorsprong werd 
niet behouden. Hoog aan de wind met een stukje knij-

IF Sister Ray soeverein voorop, foto Eric van den Bandt

Haven, feest en glorie, foto’s Eric van den Bandt

Kaagweek met startveld Mariehom IF
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pen langs de oever had tot gevolg dat we genadeloos vastliepen in het veen. 
Loskomen lukte niet meer op eigen kracht, daar moest een commissieboot 
van de Kaag bijkomen. Lachend schoven de vier Marieholms ons voorbij…de 
sfeer bij mij aan boord was om te snijden.
Met meer plezier denk ik terug aan het moment dat we met drie Marieholms 
boord aan boord voor de wind met spinaker op, op een kruisend veld Regen-
bogen afstoven. We kregen alle ruimte van de bogen om ongehinderd naar 
de benedenboei te varen. De strijd met de elementen was soms heroïsch en 
het zonnige, droge weer geweldig. De Kaagweek telde dit keer zo’n 160 sche-
pen verdeeld over 10 startgroepen. Het muzikaal entertainment in de speci-
ale en gezellige feesttent was van hoog niveau met als uitschieters optredens 
van de Hermes House Band op vrijdagavond en op zaterdagavond de cover-
band Captain Midnight XL. 
En dan is er twee avonden nog een spektakelstuk; de teamzeilwedstrijden 
Holland-Friesland. De Regenbogen worden door een zwerm kleine motorbo-
ten begeleid en op zo’n motorbootje kun je de ontwikkeling van de wedstrijd 
goed volgen. De kunst is om als team met elkaar beter te eindigen. Dat bete-
kent dat schepen die op voordeel liggen bewust schepen van de tegenstan-
der reglementair gaan hinderen. De Commissaris van de Koning Jaap Smit 
loste op vrijdagavond de startschot en dat bracht voor Holland geen geluk. 
Het Hollandse team werd met een 2-0 achterstand door de Friezen naar de 
kant gestuurd. Zaterdag werd de wind licht en wisselvallig. Holland wint de 
eerste en ook de tweede race. Een beslissingsrace moest uitkomst brengen. 
Ook die wedstrijd wist team Holland te winnen. 

Als winnaar kreeg team Hans Verdel het ‘beroemde’ Kaagbord met een beel-
tenis van de ‘Hobbelduif’, het schip dat door wedstrijdleider Rob van den 
Hoogen al zo’n jaar of tien ter beschikking wordt gesteld als startschip. 
Michel Zandbergen werd tweede, drie Hanz Zwart, vier Jan Hogenboom en 
vijf Gijsbert van der Laan. Inmiddels zijn meer Marieholm IF zeilers enthou-
siast geworden om in 2017 deel te nemen aan de 97ste Kaagweek van 13 tot 
en met 16 juli. 

Hanz Zwart

IF Mission IF Possible 

Er valt nog veel te leren van de start van de 

Regenbogen, foto Eric van den Bandt

IF’s Yansã, Moody 

Blue en Blanke Pit, 

foto’s Eric van den 

Bandt
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Pampus Regatta

Ik had verleden jaar al mee willen doen nadat ik de mooi vormgege-
ven aankondiging gezien had. Door gebrek aan lef en ervaring liet ik 
het lopen. Na de winterwedstrijden op de Kaag was ik er klaar voor. 
Vanwege het lage instapniveau en de beloofde gezelligheid leek het 
me de uitgelezen kans om met mijn vriendin Shanti en haar zoon 
Lucas samen eens wedstrijd te zeilen.

Deelnemen was belangrijker dan winnen. De ambitie was gesteld maar het 
deelnemen zelf werd al weer een wedstrijd. Ja, we vonden dat we moesten 
trainen met drieën, minstens twee keer. Ja, Lucas zou twee dagen meezei-
len. Hij was enthousiast teruggekomen van zeilschool Pean in Grouw en ik 
zag foto’s van hem in een snelle Laser. Maar ja, er is ook huiswerk en een 
zestienjarige heeft een drukke agenda .. gelukkig kon ik een beroep doen op 
maat Wouter Versluis (één doelstelling al niet gehaald: zelf een wedstrijd 
varen, op eigen kunde). 

Het is mooi weer, perfect weer als Shanti, Wouter en ik 
’s zaterdagsochtends richting wedstrijdveld bij Pampus 
varen (ZW 3-4 Bft.). Wouter heeft dan zijn ‘training’ al 
gehad en zit nog na te hijgen omdat hij langs Durger-
dam naar Uitdam en terug is gereden op z’n racefiets. 
Een misverstand, communicatie is ook een dingetje.. 
Het is druk. Ondanks het ‘lage instapniveau’ varen er 
heel wat gesponsorde boten en boten met laminaatzei-
len mee. En het is flink puzzelen. Er zijn twee wedstrijd-
banen naast elkaar, een ‘inner’ en een ‘outer’. Welke 
baan moeten we nu hebben en welke boeien horen 
daarbij? Het zijn driehoeksbanen. We zoeken boten op 
van onze SW2-klasse, alle varend met de cijfer wimpel 
1 in het achterstag (de ’ik vaar solo’-vlag). Onze start is 
niet slecht en de eerste race eindigen we op de achtste 
plaats. De baan moest drie keer gevaren worden, na de 
eerste ronde hoeft de ‘spreader’ bij de bovenboei niet 
meer gerond te worden. Een Albin Vegaschipper denkt 
dat hij daarom ook de tweede boei niet hoeft te ronden 
en vaart direct richting finish. In de pauze wijzen we 
hem op z’n gemis. Nee hoor, hij heeft correct gevaren 
(Amsterdam is dichtbij, volgend jaar vaar ik met een 
protestvlaggetje). 

De Pampus Regatta is een door drie zeilverenigingen georga-

niseerde regatta rond(om) het eiland Pampus. De organisatie 

richt zich op zowel beginnende als ervaren wedstrijdzeilers. ’s 

Zaterdagsavonds is er een gezellig feest in de haven van Zeil-

vereniging Het Y (Durgerdam) met live muziek en een barbe-

cue. Deelname is niet duur en je kan gratis verblijven in de 

haven van de zeilvereniging van vrijdag tot maandag.

foto’s Hans Knapper
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Bij de tweede race gaat er bij ons van alles mis, de start 
is niet goed, maken een slechte slag, moeten uitwijken 
voor een schip dat ons geen voorrang geeft en ik krijg 
een klapgijp op het voordewindserak. Wouter is als voor-
dekker ‘not amused’ dat hij niet gewaarschuwd was 
voor een mogelijke gijp. Ik had wel gezegd dat ik ‘geen 
druk op het zeil had’ maar dat was niet helder genoeg 
geweest, weer dat communicatie-dingetje. We moeten 
genoegen nemen met een 11e plaats.

’s Avonds ligt de haven van zeilvereniging Het Y gezel-
lig vol en er is een heerlijk barbecuebuffet. We zitten aan 
picknicktafels en mengen ons gezellig met onze ‘tegen-
standers’. De Pampusregatta is aangekondigd als een 
evenement voor beginnende en ervaren wedstrijdzeilers. 
Ik vraag ’s avonds aan Hans Knapper van zeilvereniging 
Het Y waar dat uit blijkt want ik zag het verschil niet. 
Hij antwoordt dat het verschil vooral in de lengte van de 
startlijn zit. Boten hoeven niet op een kluitje bij het start-
schip te starten maar iedereen doet het toch. ’s Avonds 
gaat het feest in het clubhuis door tot in de late uurtjes.

De volgende dag kan m’n geluk niet op. Lucas en Shan-
ti bemannen: doelstelling gehaald. Nu nog een leuke 
wedstrijd varen. Er is weinig wind (1-2 Bft. N). Na enig 
aarzelen wordt er gestart, de baan is ingekort tot één 
ronde. Ik besluit de tip van Hans ter harte te nemen en 
we varen door langs de startlijn. Bij het vallen van het 
startschot draaien we over de lijn. Geen tegenstanders, 
geen boten die boven ons langs lopen en wind uit de 
zeilen nemen, vrije wind. Bij de bovenboei treffen we 
de andere boten, de spinnaker gaat op. Shanti heeft 
gisteren geoefend met hijsen en met Lucas aan het roer 
zeilen we zo weg van het kluitje… naar een verkeerde 
boei. Door de lange driehoeksbaan én met verschillende 
klassen die door elkaar varen, is het toch ingewikkel-
der dan de korte op en neer baan van het Marieholm-
evenement. We hebben het echter snel door maar zijn 
onze voorsprong kwijt. Op de finishlijn pakken we nog 
een Albin Vega terug. Lucas geniet en met de spinna-
ker op stuurt hij langs het Vuurtoreneiland terug naar 
Durgerdam. In de haven is de teleurstelling groot als 
we zien dat we weer 11e zijn geworden, we hadden beter 
verwacht. Pas na de prijsuitreiking begint me wat te 
dagen. Onder welke SW–rating voeren we eigenlijk? Ik 
zoek het op; Precies, met die van een IF, niet met die 
van een IF-e (inboardmotor). Er valt niets meer aan te 
veranderen. Thuis reken ik het nog eens na, een 7e plek 
zou verdiend zijn geweest. Wel in de middenmoot, maar 
met ongetrainde bemanning geen slecht resultaat.

Mijn conclusie: De Pampusregatta biedt interessan-
te wedstrijden voor onze Marieholms, in een klasse 
waarin we goed mee kunnen komen. De ligging van de 
wedstrijdbanen vraagt aandacht en je moet op je qui-vive 
zijn voor het gedrag van de tegenstanders. De wedstrij-
den zijn goed georganiseerd en ’s avonds is het bijzon-
der gezellig in de haven.

Michiel Veldkamp

IF-e IFO 1383

De SW-rating

Het SW-handicapsysteem is een handicapsysteem dat voornamelijk wordt ge- 

bruikt voor clubwedstrijden met kleine zeilboten. SW betekent ‘Snelheid Water-

sport’, genoemd naar het tijdschrift dat het systeem introduceerde. De SW-handi-

capcijfers worden beheerd door het Watersportverbond die dat beheer uitbesteed 

heeft aan Sailsupport, een commerciële organisatie. 

De handicap is een tijdscorrectie op de gezeilde tijd van het parcours. De gecorri-

geerde tijd wordt gebruikt om de prestatie van verschillende zeilboten te vergelij-

ken onder gelijke omstandigheden. Elke boot heeft een SW-nummer, snelle boten 

hebben lage nummers en langzame hebben hoge nummers, bijvoorbeeld een M26 

of IF-e heeft SW-cijfer 110 en een IF een SW-cijfer 108. Er zijn correctiefactoren als 

een boot een afwijkende uitrusting heeft, bijvoorbeeld als de boot een spinnaker 

gebruikt (-2.5 punt) of een inboardmotor (+ 2.4 punt) of de buitenboordmotor op 

de kant (-1 punt).

In een wedstrijd met een gemengde vloot, worden de gezeilde tijden met de volgen-

de formule gecorrigeerd: Gecorrigeerde tijd = (gezeilde tijd x 100) / SW-cijfer. 

Voorbeeld: een IF doet over een afstand 60 minuten, dan is de gecorrigeerde tijd 

60 x 100/108 = 55,6 minuten. Een M26 doet over dezelfde afstand 61 minuten, dan 

is de gecorrigeerde tijd 61 x 100/110 = 55,4. De M26 wint dus met 12 seconden van 

de IF.

Het SW-systeem is een grof systeem dat geen rekening houdt met specifieke eigen-

schappen van een boot, bijvoorbeeld de effecten van een snel planerende romp-

vorm. Ook houdt het geen rekening met de weersomstandigheden en de invloed 

van golven. Voor clubwedstrijden is dit meestal voldoende. Grotere boten gebrui-

ken vaker het IMS handicapsysteem van het Offshore Racing Congress (ORC) of 

het oudere en wat eenvoudiger ORC handicapsysteem. De lijst met SW-nummers 

wordt jaarlijks bijgewerkt met empirische gegevens van diverse wedstrijden. Veel 

bij het Watersportverbond aangesloten zeilverenigingen leveren jaarlijks de gege-

vens aan voor het corrigeren van de SW-lijst. Er worden uitsluitend Nederlandse 

wedstrijdresultaten gebruikt. 

Ik kom bij verschillende wedstrijden verschillende cijfers tegen voor een IF + spi, 

bijvoorbeeld De Kaag: 105.5, HT race: 107.5, 24-uurs: 108, Pampus Regatta: 105.9 

en bij de NMV: 107. De NMV rekent bij eigen wedstrijden minder aftrek voor het 

gebruik van de spinnaker om het gebruik er van te stimuleren. De cijfers verschil-

len, het zou goed zijn als de NMV een helder overzicht doorgeeft aan Sailsupport. 

bron Wikepedia en www.sailsupport.nl

foto’s gemaakt en beschikbaar gesteld door Hans Knapper
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Boot en tocht

Het is augustus en je hebt een paar dagen vrij. De voorspelling voor 
de komende dagen is samen te vatten als ‘ultiem zeil- én vakantie-
weer’ maar vrienden en familie hebben het te druk met werk of vlieg-
vakanties. Wat doe je dan…? Gewoon varen natuurlijk! Ik besluit een 
paar dagen solo met Sagitta op pad te gaan.

‘Solo’

Dinsdagavond laad ik de boot vast vol met eten, drinken, 
kampeeruitrusting en benzine. Woensdagochtend word 
ik begroet door een ochtendzonnetje aan een stralend 
blauwe lucht. Er waait een licht briesje uit een oostelijke 
richting, maar dat gaat volgens de weerkundigen in de 
loop van de middag aantrekken naar een viertje. Naast 
ontbijt smeer ik ook meteen brood voor de middag en 
stop dat in een braafburgerlijk broodbakje. Het verdwijnt 
samen met een thermoskan kokend water, een fles 
koud water en een kruidkoek in de bakskist. Solo varend 
zonder stuurautomaat is het handig om alles binnen 
handbereik te hebben. 

Om 9.00 uur verstoor ik de rust in de haven door de 
acht paarden van de buitenboordmotor tot leven te 
wekken en vaar weg van mijn ligplaats in Sneek. Ik 
ben van plan om vandaag tot Stavoren te komen waar 
vanavond ook kennissen met hun boot liggen. Wel zo 
gezellig. Omdat de Houkesloot niet of nauwelijks bezeild 
is en ik een hekel heb aan het Prinses Margrietkanaal, 
kies ik voor de route door Sneek en IJlst. Sinds de klomp-
jes bij de meeste bruggen zijn afgeschaft, is het solo 
passeren van een brug geen gevorderdengymnastiek 
meer. Een half uurtje later zie ik de waterpoort van Sneek 
achter mij verdwijnen. Eenmaal uit de luwte van de stad 
hijs ik het grootzeil en rol ik de fok uit. De wind blijft 
echter wat achter bij de verwachting en Sagitta heeft te 
weinig voorzeil staan. Met een lijntje zet ik de helmstok 
vast en vervang de fok door de genua. Dat schiet beter 
op. Na even later weer strijken en hijsen bij de brug in 
IJlst zeilen we met halve wind de Wijmerts uit. In ‘no 
time’ doemt de brug bij Osingahuizen op. In je eentje 
in nauw en druk vaarwater de zeilen strijken is best een 
uitdaging. Ruim voor de brug rol ik dan ook de genua in, 
vier de grootschoot en laat de motor in ‘neutraal’ prutte-
len. Op die manier heeft de boot weinig snelheid. Vervol-
gens gaat het lijntje weer om de helmstok en laat ik het 
grootzeil zakken om op de motor de brug te passeren. 

Na de brug kan het zeil weer omhoog. Na een klein 
stukje Wijmerts en Johan Frisokanaal ligt het Heeger-
meer voor ons te schitteren. Inmiddels hebben de wind-
goden besloten wat harder te blazen en daarmee is de 
windkracht 4 gearriveerd. En dat bij een zonnetje en een 

temperatuur van ruim twintig graden. Het meer ziet dan 
ook wit van de zeiltjes, een prachtig en vrolijk gezicht. 
Sagitta heeft er zin in en met een bakstagwindje vliegen 
we over Heegermeer en Fluessen. Ik kan ondertussen 
lunchen en genieten van de Hollandse luchten, wuiven-
de rietkragen, landerijen en overal zeilen. We lopen de 
een na de andere boot voorbij. Aan het begin van de 
middag passeren we zo de luwte bij restaurant de Gala-
madammen, waar de terrassen vol zitten met mensen 
die ook van het mooie weer genieten (of dromen van 
een bootje. Wat een luxe om er een te hebben!). Nu ligt 
de Morra, een klein meertje, voor ons. Vanaf hier heb je 
zicht op de eerste glooiingen van Gaasterland. Het dorp-
je Hemelum, gelegen aan de Morra, ligt bijvoorbeeld 
op een glooiing die bijna het predicaat heuvel verdient. 
Met wat fantasie waan je je in het buitenland. Met 1,20m 
diepgang is het op dit meertje wel oppassen en is het 
devies ‘vaargeul houden’. Plat voor het lapje varend is 
dat geen probleem. De wind is inmiddels aangetrokken 
tot een kleine 5 Bft. en vanwege de combinatie drukte 
en ondieptes besluit ik de genua niet uit te bomen. Na 
een tijdje doemt de brug bij Warns op. Deze ligt pal aan 
lagerwal en het water is er niet erg breed én nog altijd 
redelijk druk. Hoe nu het grootzeil naar beneden te krij-
gen? Ruimwinds strijken gaat niet. Dus op een rustig 
moment rol ik de genua in, start de motor en maak een 
draai van 180 graden. Nu is het zaak zo snel mogelijk 
het zeil op te binden voor de boot uit zijn koers wordt 
geblazen. Misschien toch maar sparen voor een stuur-
automaat?
Gelukkig verloopt dit prima en draai ik weer naar de 
brug. De bruglichten geven enkel rood. “Dat duurt vast 
niet lang” denk ik. Ondertussen doe ik moeite om de 
boot met de wind op de kont op zijn plek te houden. Bij 
achteruit slaan zwiept de boot eerst bijna dwars en door 
de wind op de kont lukt het niet echt achterwaarts vaart 
te maken. Op de plek blijven liggen vereist het nodige 

Doorvaart Workum
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spelen met de motor. Inmiddels komen veel boten, die 
ik de afgelopen uren onder zeil voorbij ben gelopen, ook 
voor de brug liggen maar het licht blijft rood. Dan de 
marifoon maar eens proberen. Maar wat is eigenlijk het 
kanaal van de brugwachter? Ik draai de kop in de wind 
en met de motor zachtjes vooruit houdt Sagitta redelijk 
koers en duik ik de kajuit in op zoek naar de almanak, 
maar daarin kan ik ook het desbetreffende marifoon-
kanaal niet vinden. Foei, slechte voorbereiding. Dan 
maar weer wachten en uiteindelijk, na bijna een half uur, 
springt het licht op rood-groen en even later opent de 
brug. De meeste jachten spurten met een noodvaart al 
dieselwalm-spuwend naar de brug. Zo snel op de motor 
varen kan Sagitta niet, we hebben geen haast en sluiten 
ergens in de middenmoot aan. Na de brug is het nog 
een klein stukje naar Stavoren en het waait nog altijd 
lekker dus gaan de zeilen er weer bij. Vrijwel alle andere 
boten varen met rietkraagverwoestende snelheid naar 
Stavoren, bang dat er geen plaats meer is. Het lijkt wel 
een snelweg in de avondspits. Gelukkig blijkt dat gerace 
niet nodig. Even later meer ik in een van de laatste boxen 
af, geholpen door Wiljan en Marije die daar al een uurtje 
lagen met hun Oceaan 25. In je eentje afmeren in een 
box met dwarswind blijf ik lastig vinden, dus de extra 
handjes zijn welkom. 

Het is eind van de middag en schitterend weer. Samen 
met Wiljan, Marije, hun kinderen en de ‘havenburen’ 
gaan we nog even zwemmen aan het strand. ’s Avonds 
eten we met z’n allen en onder het genot van een biertje 
wordt het leven besproken bij het schaarse licht van de 
olielamp. Op en top vakantie!

De volgende dag is het weer een prachtige weer. De wind 
lijkt ongeveer hetzelfde als de vorige dag maar zal naar 
verwachting gedurende de dag afnemen. Wiljan en fami-
lie besluiten over het IJsselmeer naar Lemmer te varen. 
Hun vakantie zit er bijna op. Zal ik met hen opvaren? 
Voor het eerst alleen het IJsselmeer op is wel spannend, 
dus ik twijfel. Het waait nog best stevig en Lemmer is 
een eind varen. Toevallig liggen er ook kennissen uit 
Sneek die naar Workum varen. Die afstand is beter te 
overzien. Ik besluit die kant ook op te gaan. Eerst nog 
even in de tweedehands boekenwinkel neuzen en daarna 
vertrekken we. Voor het eerst alleen het IJsselmeer op! 
Als een volleerde huurboot hangt Sagitta in de haven 
al vol stootwillen, gereed voor de sluis. De wind is nog 
altijd oostelijk dus op de kont. De bouwvakdrukte maakt 
het best hectisch bij de sluis. Eenmaal in de sluiskom is 
het zaak eerst een lijntje op de kont te hebben, de rest 
kan dan later. Zo komen we probleemloos de sluis door. 
Even later gaat het grootzeil omhoog en varen we het 
weidse IJsselmeer op. Vanwege de oostelijke wind staat 
er nauwelijks deining voor de havenkom, dat is hier ook 
weleens anders … Met schitterend zeilweer varen we zo 
in twee mooie slagen richting de oude vuurtoren van 
Reid, die trots de herinnering aan Workum als zeehaven-
stad levend houdt en de ingang van het kanaal markeert. 

In de kom voor de sluis leggen we aan. Vanaf hier heb 
je mooi zicht op alle boten die de sluis door willen. 
Noem het levendigheid, maar eigenlijk is het ramptoe-
risme. Er is in ieder geval genoeg te zien. Een uurtje later 
meren de kennissen langszij af. Ook de bruine vloot lijkt 
massaal voor Workum te kiezen. Tegen de avond liggen 
er zo’n zeven klippers en tjalken in de haven en is het er 
tjokvol. ’s Avonds gaan we uit eten in Workum en genie-
ten we nog even van live gitaarmuziek vanaf een tjalk 
voordat ik de gordijnen sluit.

De volgende dag is het ook weer prachtig weer. Helaas 
heb ik de morgen verplichtingen dus is het tijd richting 
huis te varen. De sluis van Workum is niet zo groot en 
heeft handige touwen langs de kant waar je je aan vast 
kan houden. Handig want je hoeft eigenlijk niet eens 
vast te maken. Ook deze sluispassage verloopt vlekke-
loos.

Het kanaal na Workum ligt pal in de wind, hier bewijst 
de Yamaha zijn dienst. Vlak voor het Heegermeer komt 
er een brandlucht uit de kajuit en spring ik snel naar 
binnen. Geen rook en geen vlammen gelukkig. Maar 
wat dan wel? Een blik op de marifoon zegt genoeg: het 
scherm is helemaal troebel en het blijkt gloeiend heet 
te zijn. De stroom eraf. Waarschijnlijk is de accu vol en 
is de laadspanning van de motor rechtstreeks naar de 
marifoon gegaan. Dat moet anders volgend seizoen. De 
rest van de dag geniet ik van schitterend zeilweer. Op 
de Fluessen maak ik nog wat slagen en zo vliegt de dag 
voorbij. Tegen de avond loop ik de thuishaven weer aan. 

Solo varen met een IF blijkt prima te gaan dankzij de 
koersvastheid en het stuurtouwtje. Ook het IJsselmeer is 
bij rustig weer goed te doen. De sluizen zijn het meest 
lastige. Natuurlijk is met bemanning varen gezelliger 
maar als solozeiler heb je snel aanspraak met bootbu-
ren en door een beetje te plannen hoef je niet ‘s avonds 
alleen op je bootje te zitten. Volgend jaar dus gewoon 
weer! Het liefst wel mét stuurautomaat ...

Ruben Oedzes

Marieholm IF ‘Sagitta’

Workum, sluiskom
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Als trouwe bezoeker van het Oerol Festival op Terschelling was ik voor 
de tweede keer op eigen kiel daar. Het wad is prachtig water, waar 
het met de Marieholm prima varen is en het Oerol geeft een extra 
dimensie aan het geheel.

Dit jaar is het Schuitengat tussen Vlieland en Terschelling sinds lange tijd 
weer goed bevaarbaar, voor onze bootjes zelfs bij laag water, zodat het 
makkelijker is geworden om Terschelling aan te lopen. Ook eilandhoppen 
tussen Vlieland en Terschelling is nu in een paar uurtjes te doen. 
Bij de aanloop van Terschelling was het deze keer wel even goed opletten: 
moeten we nu in een cirkel laveren tussen de rode en groene tonnen? 

Nee, dit is natuurlijk een voorproefje van een Oerolvoorstelling! Bijna 
misleid en net niet gestrand! 
Met Oerol is het een drukte van jewelste op Terschelling en in de haven 
van West, maar wel erg gezellig. Altijd de gok of er nog een plaatsje in de 
haven is; reserveren kan niet en vol=vol. Maar wij hadden geluk, en moch-
ten naar binnen in een bomvolle haven waar je met een beetje pech zeven 
rijen dik gestapeld ligt. De muziek in ‘De Betonning’ was echter onder 
gehoorbereik. 
Dit jaar kon ik kaartjes bemachtigen voor Cello8ctet, Nynke Laverman en 
Kassys. Verder genoten we van de vele kunstzinnige bouwsels op het land 
en in het water en van muziek op Westerkeijn. Kortom, een week lang 
natuur, cultuur en muziek op een prachtige locatie!

Paul van den Hoek

M26 Alk

Misleid en net niet gestrand...
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Motorvervanging

De Marieholm is natuurlijk in de eerste plaats een boot met perfecte zeil-
eigenschappen. Maar als de wind het laat afweten of je wilt met ruig weer 
de haven in, dan geeft een goede motor wel een extra stukje comfort en 
betrouwbaarheid. Bij mijn Marieholm 26 lieten beide te wensen over. De 
oude vertrouwde Volvo MD5A verloor steeds meer compressie en maakte 
een oorverdovend kabaal. Een grootscheepse revisie bleek noodzakelijk (o.a. 
revisie van de cilinderkop en nieuwe motorsteunen). Dan toch maar een 
nieuwe motor? 
Na wat rondvragen bij Marieholmvrienden en een speurtocht op internet 
kwam ik op een Nanni N2.14, een 14 PK 2 cilinder. Deze past perfect in de 
motorruimte zonder dat er aanpassingen nodig zijn en zonder dat er laadjes 
en kastjes moeten wijken. Alleen een iets langere schroefas en een nieuwe 
schroef (andere draairichting) bleken noodzakelijk. Aangeschaft bij de Jong 
in Joure en perfect ingebouwd door Hendrik Postma in Terherne. Motor 
loopt als een zonnetje, is stukken stiller, veel krachtiger en bovendien scho-
ner. Geen dieselwalmen meer uit de uitlaat! Bovendien veel makkelijker 
bereikbaar voor het noodzakelijke onderhoud. 

Had ik veel eerder moeten doen!

Paul van den Hoek

M26 Alk

Boot en techniek

N2.14 Engine
10.3 kW (14 hp) at 3600 rpm

The speci cations are de ned for marine pleasure use. For every other applications, please consult us.
Speci cations are subject to change without notice. Non-binding document - 20042010-B © 2008 Nanni Diesel

www.nannidiesel.com

Kubota base engine
Nanni Diesel has forged a strong partnership 
with Kubota. Kubota engines are known 
for their robust design, great reliability and 
excellent longevity. The N2.14 is equipped 
with a fast preheating system improving start-
up time even at low outside temperatures.
New injection system
The N2.14 has less particulate emission and 
smoke due to the improved combustion and 
injection system E-TVCS (Environmental-
Tri Vortex Combustion System). This 
combustion chamber design optimises the 
engine ef ciency, resulting in excellent 
onboard comfort and reduced fuel 
consumption.
Adaptable
The N2.14 offers several onboard installation 
options making it suitable for a vast variety 
of boats.

Repowering your boat is a breeze with 
our installation kits which are speci cally 
designed to eliminate the need to modify the 
frame of your existing engine compartment. 
Saving space and weight
Due to its excellent power to weight ratio, 
the N2.14 is the perfect propulsion choice. 
Its small dimensions as well as the optional 
gearbox or sail drive transmission ease its 
onboard installation on motor boats with 
limited space as well as on  small sailing 
boats or cruising boats.
Protecting the environment
The N2.14 complies with the most stringent 
emission regulations in the world: EU-RCD, 
US-EPA and BSO.

Main characteristics
  Kubota base engine
  Low rpm 
  Space saving
  Light weight

Available transmissions
  TMC40 (mechanical)
  TTMC35A (mechanical) 7°
  Sail Drive SP60 ratio. 2.38:1

Applications
  Sailing boat
  Displacement hulls

Qual i ty
MARINE

by Nanni Diesel
ACCESSORIES

Technical speci cations
Engine base Kubota
Rated power (kW/hp)* 10.3 / 14
Rated rpm (rpm)* 3600
Displacement (cm3/in3) 479 / 29.23
Number of cylinders 2 in line
Bore and stroke (mm/in) 67 x 68 / 2,64 x 2.68
Compression ratio 23:1
Combustion system Indirect (E-TVCS)
Intake Naturally aspirated
Cooling Closed cooling with heat exchanger
El. equipment / Alternator 12V / 70A
Instrument panel A4

Transmission Mechanical gearbox 
Sail Drive SP60 ratio. 2.38:1

Engine Max. Install. Angle 15° (dynamic)
Certi cations EPA, BSO, SAV, EU-RCD 
Dry weight with TMC40 (kg/lb) 92 / 203 
Dry weight with Sail Drive (kg/lb) 127 / 280

Connections diameter
Exhaust (mm/in) 40 / 1.57
Fuel (mm/in) 8 / 0.31
Sea Water (mm/in) 20 / 0.79
              * At engine  ywheel, according to ISO 8665-1

Volvo uit, Nanni in
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De klus die niemand wil
Vervanging mastondersteuning Marieholm IF(e)/M26 

Probleem
Afgelopen jaar werd mij gevraagd eens even naar de IF-e van een vriend te 
komen kijken. Hij had opgemerkt dat er een flinke knik in het kajuitdak van 
zijn boot zat. Iets wat hij bij andere Marieholms niet in die mate kon ontdek-
ken. Ook het aanspannen van de verstaging lukte niet goed, hoe strak de 
spanners ook werden aangedraaid. Het vermoeden was dat de houten balk 
die de mast ondersteunt niet in orde was. 
Bij inspectie bleek de balk en de schotten waarop deze rust, door rot te zijn 
aangetast. Beide waren volledig verzadigd met water. Het was duidelijk: 
schotten en balk dienden geheel vervangen te worden.
Over de krachten die op de mast en ondersteuning komen te staan, zal ik in 
dit artikel niet ingaan omdat dit wat ver voert. Ik ga er vanuit dat de Zweden 
hun werk destijds goed hebben gedaan en dat de ontworpen constructie 
voldoet, mits deze in goede conditie is!
Bij veel andere boottypen wordt de mast ondersteund door een stevige 
kolom of is de mast doorgestoken en rust rechtstreeks op de kiel. Ook de 
Folkeboat (hout of polyester) heeft een doorgestoken mast. Marieholm heeft 
gekozen voor een vrije doorgang naar het vooronder wat tot gevolg heeft dat 
de mast ondersteund wordt door een ingelamineerde houten balk die rust 
op twee ingelamineerde schotten. Op deze manier is een constructie verkre-
gen die verticale en horizontale krachten kan opvangen en die bovendien 
zorgt voor stijfheid van romp, dek en kajuit.
De balk is opgebouwd uit 10 lagen watervast multiplex van 18 mm dik. De 
schotten zijn minimaal 18 mm dik maar dit was moeilijk na te meten omdat 
de oude schotten door vocht waren opgezwollen.

Reconstructie
Om schotten en balk te kunnen verwijderen is het interieur gedemonteerd. 
Geen grote klus omdat alles geschroefd is en niet gelijmd. Vervolgens zijn 
met multitool en slijptol de balk en schotten losgeslepen van romp, dek en 
kajuit. Dit is een smerig en lastig karwei waarbij alles onder het glasvezelstof 
komt te zitten. Goede bescherming van huid en luchtwegen is noodzakelijk. 
Het verdiend ook aanbeveling om delen van het interieur met plasticfolie af 
te plakken. Let op dat na het verwijderen van de schotten de stijfheid van de 
romp verminderd is. Wanneer de boot opgebokt staat kunnen de steunen 
deuken in de romp drukken.
De oude, vrijgekomen delen zijn gebruikt als mal voor de nieuwe. Voor de 
nieuwe delen is gebruik gemaakt van watervast verlijmd Okumé multiplex 
van 22 mm dik. De nieuwe balk is opgebouwd uit 9 lagen die onderling 
gelijmd en geschroefd zijn. Met een bandschuurmachine is de balk op maat 
geschuurd. 
De balk en schotten zijn in de boot geplaatst en tijdelijk vastgezet met klem-
men en wiggen. Voor volledige aansluiting tussen balk, schotten en de romp, 
dek en kajuit zijn alle naden opgevuld met polyester pasta vermengd met 
glasvezel. Dit product is kant en klaar verkrijgbaar bij onder andere, Polyser-
vice. Plamuur is hiervoor niet geschikt omdat het minder goede constructie-
ve eigenschappen bezit.
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Vervolgens is de balk volledig omkleed met glasvezelmatten. De schotten 
zijn alleen aan de randen voorzien van glasvezelmatten. Uiteraard is het 
belangrijk dat bij het lamineren geen luchtinsluitingen ontstaan en dat scher-
pe hoeken worden vermeden.
Als afwerking is een polyester coating gebruikt die met pigment op de 
gewenste kleur is gebracht. Het interieur is hierna teruggeplaatst.
Resultaat is een boot waarvan de verstaging weer volgens de voorschriften 
op spanning kan worden gebracht. Uiteraard kennen we allemaal de voorde-
len, niet in de laatste plaats de veiligheid. Een losse mast komt een keer naar 
beneden!

Oorzaak
Natuurlijk rijst de vraag hoe is dit ontstaan? Hoe kan er zoveel water in de 
houten delen dringen? Uiteraard is lekkage de oorzaak. Deze kan ontstaan 
bij vrijwel elk gat dat, ter plaatse van de balk, in het kajuitdak geboord wordt. 
Water dat eenmaal in de balk en de schotten is gelekt kan er nooit meer uit 
en veroorzaakt rot!
Het zijn ten eerste de schroeven van het voorluik. Als het goed is zijn deze 
stevig aangedraaid en is er geen lekkage. In veel gevallen is de rubber afdich-
tingsstrip van de luiken versleten en wordt deze vervangen. Wanneer echter 
niet exact het juiste maar een te dik profiel wordt gekozen dan sluit het luik 
niet meer helemaal. Logisch gevolg is dan natuurlijk om het luik met wat 
kracht dicht te trekken. Nadeel is echter dat er veel kracht op de schroeven 
komt te staan die vervolgens los gaan zitten en zo lekkage veroorzaken. 
Controleer daarom regelmatig of de schroeven nog goed vastgedraaid zijn 
en gebruik eventueel een flexibele kit om af te dichten. Zorg uiteraard voor 
het juiste rubber afdichtingsprofiel.
Tweede, veel voorkomende oorzaak is het boren van een gat ten behoe-
ve van verlichting of antenne. Wanneer men direct naast de mast een gat 
boort komt men onvermijdelijk in de houten balk terecht. Behalve dat dit de 
constructieve waarde van de balk verkleint, is er direct kans op lekkage. Zorg 
er dus voor dat deze gaten goed worden afgedicht met kit en vervang de kit 
tijdig.
Als derde zijn er de houtdraadbouten waarmee de mastvoet bevestigd is. 
Controleer regelmatig of deze nog goed zijn aangedraaid en gebruik ook hier 
een flexibele kit om de zaak af te dichten. 

Kosten
Aan directe kosten voor materiaal moet men rekenen op een bedrag tussen 
de vier en vijfhonderd euro. Gereedschappen als een multitool, slijptol, 
decoupeerzaag, schuurmachines zijn noodzakelijk naast allerlei klein mate-
rieel als beitels, plamuurmessen en dergelijke. De klus is arbeidsintensief en 
smerig vanwege het stof en de giftige dampen. Nogmaals: zorg voor goede 
persoonlijke bescherming! Laat je echter niet ontmoedigen door dit alles 
want een boot die constructief niet meer in orde is vaart slecht en is gevaar-
lijk.

Aage Smit

IF Stromy Monday

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de redactie van dit blad. Op het 

forum van de Zweedse vereniging staat een uitvoerige beschrijving van de vervanging 

van de mastbalk (Invändig renovering av InFinit) door Johan Winberg.
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Sneller en beter zeilen met je IF
Peter Erlandson is zeilmaker bij North Sails en gerenommeerd 
wedstrijdzeiler op o.a. de IF. In het blad Medvind van de Zweedse IF 
vereniging beschreef hij in 2013-2014 in een serie artikelen hoe je beter, 
sneller en hoger met je IF kan zeilen. 

Erlandson hanteert hierbij een pyramide waar de basis gevormd wordt door 
de voorbereidingen aan de boot en de top door de wedstrijdtactiek. De voor-
bereidingen op de dag zelf en de training van de bemanning vormen de 
tussenliggende lagen. De onderliggende lagen zorgen voor het succes in de 
top, m.a.w. je komt pas aan tactiek toe als je goed weet hoe de wedstrijdbaan 
loopt, je een duidelijke taakverdeling hebt gemaakt met je bemanning en je 
boot op wedstrijden is ingericht.

Om je boot optimaal te krijgen, moet je:
• Een glad onderwaterschip en roer hebben, goed beschermd tegen 

aangroei met antifouling.
• Het gewicht van de boot zoveel mogelijk beperkt hebben, de boot wordt 

hierdoor ‘levendiger’. Ga uit van een lege boot en stop er alleen in wat je 
er uit veiligheid, reserve en klasse voorschriften in moet hebben. Vooral 
geen gewicht in de bakskisten en achterbun: de boot heeft door de terug-
wijkende spiegel weinig draagvermogen achterin. Stuurman ga zo veel 
mogelijk naar voren zitten!

• Door de hoogte van de mast telt elk gewicht bovenin tien keer wat gecom-
penseerd moet worden door bemaning in het vrijboord. Gebruik 5 mm. 
verstaging (ipv 6 mm.), dynema vallen en een kleine Windex. Laat vlag-
genlijnen, kraanlijn en toplicht achterwege.

• Gebruik kuipbanden om uit te kunnen hangen, maak deze zo dat ze niet 
gemeenschappelijk zijn maar individueel. De zeerailing is verwijderd.

• Over de dekuitrusting valt veel te zeggen, er zijn veel manieren om die 
te verbeteren. De meeste zeilers weten niet wat dit voor verschil kan 
uitmaken, ze zijn zo gewend aan de originele uitrusting. Erlandson geeft 
de volgende aanbevelingen: zorg dat de bemanning zich niet hoeft te 
verplaatsen, hou het zo eenvoudig mogelijk. IF zeilen is geen krachtsport. 
Lijnen kunnen veelal dunner, deze lopen lichter en geven minder wrijving 
en slijtage. Alles kan opgelost worden met blokken met vertragingen en 
goede timing tijdens het zeilen. Hij gebruikt alleen lieren voor de genua, 
op het kajuitdak gemonteerd zodat de midddenman ziet wat hij doet.

Als voorbeeld (en omdat het aansluit bij het artikel van Len Verdel) laat ik 
zien, hoe de spanning op het achterstag gereguleerd wordt. In plaats van 
dubbele of driedubbele blokken gebruikt Erlandson een ‘cascade ‘ om wrij-
ving en slijtage te voorkomen. “De hele vertraging vindt plaats voordat de 
achterstagtrimlijnen onderdeks naar de kuip gaan. Op de foto zie je een klas-
sieke 1:16 cascade bestaande uit enkele blokken. De dunnen blauwachtige 
lijntjes lopen onderdeks naar elke zijde van de kuip en diagonaal naar de een 
klem op de schootbalk. Om altijd de lijnen voor de achterstagtrim binnen 
handbereik te hebben, gaan ze elk door een klein gaatje in de kuipwand, 
geborgd met een stopknoop aan de binnenzijde. De lijnen kan ik blindelings 
grijpen en zijn dubbelzijdig. De achterstag trimlijn kan behoorlijk lang zijn, 
om spaghetti in de kuip te voorkomen wordt die aan de binnenzijde van de 
bun teruggetrokken door een elastiek.” 

(vervolg op blz. 44)

cascade vertraging, aan stuur- en bakboordzijde trimbaar

achterstagtrimlijnen in de kuip

onderlijkstrekker bedienbaar vanuit het vrijboord
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De blauwe IKEA tas voor de spi in de kajuitingang is ondertussen niet 
meer weg te denken. Sluipenderwijs heeft de Zweedse reus zijn intre-
de gedaan aan boord. 

Boot en techniek

Afgelopen jaar was ik heel blij toen ik bij Ikea het langwerpig afwasteiltje 
Grundvattnet vond dat precies onder het plankje van de kajuitingang past. 
Weg met dat oude vierkante teiltje, waarvan ik steeds op de rand ging staan 
als ik de kajuit binnenstapte en de vuile vaat over de kajuitvloer lanceerde.
Aan boord van de IFO heb ik handige led lampjes (Stötta) gemonteerd op 
plekken waar je licht nodig hebt bijvoorbeeld in de kledingkast. Niks draadje, 
gewoon ‘stand alone’ op AAA-batterijtjes. Een stukje rode tape maakt van 
zo’n lampje een heuse nachtverlichting.

Zijn er meer mensen die geweldige praktische tips hebben voor het gebruik 
van IKEA spullen aan boord? Laat het dan de redactie van de MarieTeam 
weten. 
We hoeven ons er niet voor te schamen, we varen tenslotte toch ook in 
Zweeds design!

vervolg van blz. 39

Ook voor de onderlijkstrekker gebruikt hij een cascade vertraging. De eerste 
vertraging vindt al plaats voordat de lijn de giek in gaat om de krachten te 
verminderen. In de giek zit nog een vertraging van 1:4 , waardoor de totale 
vertraging 1:8 is. Helemaal vooraan de giek komt de lijn naar buiten over een 
verzonken schijfje en gaat dan meteen naar achteren. Onderop de giek zit 
een aluminium clamcleat. De lijn gaat erdoor en verder door een klapblok-
je naar achteren. Het losse uiteinde wordt vervolgens door een shockcord 
strak gehouden. “Zo kan ik vanaf het gangboord, tijdens het opkruisen, bij 
een doorgezette schoot, met één hand het onderlijk doorzetten . Om de lijn 
te lossen moet ik wat verder naar voren reiken om de lijn van het klapblokje 
af te halen. Daarna zit ik weer op het gangboord om volledig gecontroleerd 
verder te vieren tot de bolling in het grootzeil perfect is”.

Wat we vooral van de artikelen kunnen leren is dat een boot nooit af is en 
dat er nog veel verbeteringen te bereiken zijn door aanpassing van de boot 
en het gebruik van nieuwe materialen. Aanpassingen voor wedstrijdzei-
len hoeven niet te koste te gaan van het toerzeilcomfort, ook dan heb je er 
plezier van dat alles makkelijk bedienbaar is en de boot hoger en sneller 
loopt. De complete tekst van de serie artikelen van Peter Erlandson zal op de 
(nieuwe) kennisbank geplaatst worden.

Bewerking Michiel Veldkamp, vertaling Ferdinand Postma
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EEN VRIENDSCHAP
VAN MEER DAN 180 JAAR
Al sinds 1835 staat DOV in dienst van schippers. 
Als ‘Varende Vrienden’ – ofwel medewatersporters - helpen 
we elkaar en houden we samen onze premies betaalbaar.

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

verzekering en service. We hebben speciaal voor u als Varende Vriend 

handige checklists en artikelen samengesteld vol slimme preventie- en 

onderhoudstips. 

Al ruim 180 jaar duidelijk voor elkaar
www.dov-verzekeringen.nl • Tel. 050 - 318 02 48

facebook.com/VarendeVrienden • twitter.com/DOV_verzekering
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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 27m mastenkraan,  
bent u van harte welkom. Voor grote klussen, kleine klusjes, 
op klassieke en moderne jachten in hout, staal of polyester.  
Houtwerk, techniek, motoronderhoud, rvs op maat, teak 
dekken, polyesterreparaties, metaalwerk, alles is mogelijk. 
Of alleen winterstalling, met de geruststellende  
aanwezigheid van onze vaklieden binnen handbereik...  

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

www.jachtwerfrexwinkel.nl 




