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Voorzitter Michel Zandbergen heeft in januari zijn 
eerste voorzittersjaar erop zitten. Hij merkt dat de 
belangstelling voor NMV-evenementen groeit onder 
de leden. “Hoe groter die betrokkenheid wordt, des 
te vaker zullen leden gaan meehelpen om iets te or-
ganiseren.’’

“Mijn voorzitterschap is min of meer vanzelf gegaan. In 
2002, toen ik een Marieholm had gekocht, ben ik met-
een lid geworden van de vereniging. Ik bezocht vrijwel 
alle evenementen en activiteiten, dus je kunt zeggen dat 
de activiteiten mij zeker aanspraken. Ook de naborrels 
zijn altijd heel gezellig, dus ik kende ook de nodige men-
sen en wist dat het bestuur een bezettingsprobleem had. 
De NMV heeft lang moeten zoeken om de vorige voor-
zitter te kunnen vervangen. Toen heb ik gezegd: ik wil het 
wel doen, maar uitsluitend op voorwaarde dat de rest 

Van de voorzitter
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Debuutjaar voorzitter Michel Zandbergen:

‘Rode draad blijft simpel: leuke 
dingen doen voor onze leden’ 

van het bestuur wel blijft zitten. Daar zit zoveel deskun-
digheid, ervaring en toewijding, dat willen we niet mis-
sen. Daarmee zijn ze akkoord gegaan.’’

Gevaren koers in 2011
“We hebben een goed jaar achter de rug. De belangstel-
ling voor onze evenementen groeit, ook als je dat afzet 
tegen andere verenigingen. Als je twintig aanmeldingen 
krijgt voor het zomertreffen op Colijnsplaat, mag je daar 
echt wel blij mee zijn, ook al komen er door praktische 
omstandigheden vijftien opdagen. Vergeet niet dat we 
ook de Dutch Classic Yacht Regatta hadden, waar ook 
Marieholm-schippers aan hebben deelgenomen. Ook de 
andere activiteiten, zoals het bezoek aan de tuigerij, de 
ledenvergadering (ALV) en de wedstrijden op de West-
einder konden op een actieve deelname rekenen. Wat 
mij dan opvalt, is dat het na afl oop altijd heel gezellig is. 
Het met elkaar napraten over onze hobby is voor vrijwel 
alle leden echt belangrijk, omdat het de onderlinge betrok-
kenheid vergroot. Dan kom je de volgende keer ook wat 
makkelijker, en kun je ook een keer zelf een klusje voor de 
vereniging doen. Die kant willen we ook in 2012 op.’’
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Uitgezette koers 2012 
“Als piepklein bestuur van vier man leggen wij een basis, 
en daar zijn we het hele jaar behoorlijk druk mee. Dan 
praat je over gebruikelijke evenementen zoals de leden-
vergadering, het voorjaarsevenement, het zomertreffen, 
de najaarswedstrijden en twee of meer extra droge of 
natte activiteiten. Zo denken we aan een workshop kno-
pen en splitsen en een bezoek aan een zeilmaker. We 
denken dat daar echt goede belangstelling voor zal zijn.’’
“In 2012 willen we onze leden actiever betrekken bij de 
activiteiten. Zo merken wij bijvoorbeeld dat er behoefte 
is aan een toertocht. Als bestuur willen wij dan graag dat 
zich leden aanmelden die zeggen: ik zal dat organiseren. 
Het kan een toertocht zijn op het IJsselmeer, maar er 
wordt bijvoorbeeld ook gesproken over een zeetocht of 
een paar dagen naar Engeland. Als je als vereniging wat 
extra’s wilt doen, ben je echt afhankelijk van een paar en-
thousiaste leden die zeggen: dat nemen wij op ons.’’

Druk zijn we allemaal
“Natuurlijk moet je de activiteiten niet alleen afstemmen 
op de behoefte, maar ook op de mogelijkheden onder 
je leden. Voor mij geldt ook dat ik heus niet alle week-
einden beschikbaar heb om te gaan zeilen. Behalve het 
zomertreffen was er in 2011 bijvoorbeeld ook het Dutch 
Classic Yacht Regatta, maar niet iedereen kan aan beide 
evenementen deelnemen. Je hebt natuurlijk wel meer 
keuze. Onze samenwerking met de Polyclassics leidt er 
onder meer toe dat we op relatief makkelijke wijze ons 

Vervolg van 
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Boot en vereniging

Federatie Polyclassic Jachten
Zoals bekend is onze vereniging één van de medeoprichters van de 
koepelfederatie ‘Polyclassic Zeiljachten’. 

evenementen-aanbod kunnen vergroten. Verder besef-
fen wij ook dat de locatie voor de een ideaal kan zijn, en 
voor de ander een struikelblok. Wij organiseren relatief 
vaak evenementen op de Kaag en de Westeinder, omdat 
daar juist veel actieve Marieholm-leden zitten. Maar dat 
wil niet zeggen dat een evenement aan het IJsselmeer 
gedoemd is te mislukken, integendeel. Als het op een 
goede manier wordt georganiseerd, kan het een fantas-
tisch evenement worden.’’

Lever je expertise
“Daarbij gaat het het bestuur erom dat we zoveel moge-
lijk gebruikmaken van de expertise en de daadkracht van 
onze leden. Ook in 2011 hebben leden al veel voor ons 
allemaal gedaan, van logo’s maken tot petjes leveren, 
van bijdrages aan MarieTeam tot een technische work-
shop. Dat moeten we vasthouden en uitbreiden in 2012. 
Voor zo’n toertocht op het IJsselmeer zijn vast tientallen 
leden die hun Marieholm aan het IJsselmeer hebben lig-
gen en die een leuke tocht kunnen uitzetten. Op onze 
website kunnen we supermakkelijk te belangstelling pei-
len. Als bestuur houden we het wel in de gaten, maar de 
organisatie ligt dan bij de mensen zelf. Als we meer die 
kant opgaan, zul je zien dat de deelname en betrokken-
heid nog verder gaan groeien.’’

interview Bas Verschoor

Ter verduidelijking nog even: Deze federatie stelt zich ten 
doel de polyester zeiljachten ontworpen voor 1975 te be-
houden op een zodanige wijze dat de schepen veilig en 
gewild blijven om mee te varen. Hiertoe:
1. Bevordert de federatie samenwerking tussen de aan-

gesloten eigenaren organisaties.
2. Behartigt de federatie de gemeenschappelijke belan-

gen van de aangesloten organisaties ten aanzien van 
genoemde doelstelling.

3. Bevordert de federatie de uitwisseling van technische, 
nautische en duurzaamheids kennis tussen de organi-
saties.

4. Stimuleert en organiseert de federatie gezamenlijke 
evenementen zoals regatta’s, workshops, lezingen, 
bedrijfsbezoeken.

Wat het officiële gedeelte betreft, staat er nu een concept 
Statuten uit bij de verschillende verenigingen ter discus-
sie; de federatie is nog in oprichting.

In 2011 hebben binnen dit samenwerkingsverband een 
aantal activiteiten plaats gevonden:
- In navolging van de NMV is er een excursie georga-

niseerd naar Scheepstuigerij MdeGroot in Stavoren 
(met de mogelijkheid met korting een nieuwe versta-
ging aan te schaffen).

- Was de federatie aanwezig met een stand op de DCYR 
in Hellevoetssluis.

- Heeft de federatie een stand op de tentoonstelling 
‘’Klassieke Schepen”te Enkhuizen ingericht en be-
mand (door leden van de verschillende verenigingen).

- Heeft er op 25/11 een workshop werken met polyester 
bij ‘’De IJssel”plaats gevonden.
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Voor 2012:
- staat er op 18 februari een workshop Electra gepland 

en:
- gaat de federatie een eerste zeilevenement organise-

ren: zeer waarschijnlijk op het IJsselmeer voor Stavo-
ren. Datum 9 en 10 juni 2012. De bedoeling is vrijdags 
aankomen, zaterdag en zondag zeilen.

Igle Berghuis

NMV prominent aanwezig op DCYR
Bij de voorpagina

Meer dan 200 adembenemend mooie, indrukwekkend 
oude, vertederend klein maar fijn of bloedstollend snelle 
klassieke scherpe zeiljachten hebben van 27 tot en met 
31 juli 2011 vanuit het Zuidhollandse Hellevoetsluis de 
Dutch Classic Yacht Regatta gevaren,
een van de grootste zeilevenementen van Nederland. 
De Marieholmvereniging was duidelijk herkenbaar aan-
wezig, 7 Marieholms lagen bij elkaar op een prominente 
plek in de haven en de clubvlag wapperdeaan de achter-
stag. Er was veel belangstelling voor de boten, zelfs de 
burgemeester van Hellevoetsluis, een ervaren Oostzee-
zeiler, werd gesignaleerd met een MarieTeam onder zijn 
arm. 

Stand federatie 

Polyclassics in 

Enkhuizen
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14 januari: ALV op de WV Braassemermeer in Roelofsarendsveen met lezing KNRM ‘Man niet over boord’

18 februari: Workshop Electra (federatie Polyclassics, locatie KWV De Kaag)

27 februari: Workshop Splitsen van moderne lijnen (locatie WV Braassemermeer)

9 & 10 juni: Zeilevenement Stavoren (federatie Polyclassics) 

29 juni -1 juli: Marieholm Zomertreffen 2012 op de Hollandse Plassen

8 -9 september: Rond en Plat zeilwedstrijden op de Westeinder

Data onder voorbehoud. Check de website: www.marieholmvereniging.nl/evenementen

Belangrijke data 2012 

caps
Van de petjes zijn er nog een paar over. Die worden voor 
10 euro vergekocht tijdens de bijeenkomsten van de ver-
eniging. Op = op. One size fi ts all. Als de caps op zijn, 
kan er ingetekend worden voor een nieuwe serie. Als er 
meer dan 25 bestellingen zijn, dan plaatsen we een vol-
gende bestelling. 

Marieholm caps en shirts
shirts
Omdat de polo’s er verschillende maten zijn en er een 
onderscheid is tussen IF en M26, is het ondoenlijk voor 
de vereniging een voorraad aan te houden. De shirts 
zijn te bestellen via www.sailshirt.com en kosten 29 euro 
excl. verzendkosten. Tegen meerkosten staat de naam 
van uw boot er op.

Het zomerevenement bracht een primeur: een 
heuse Marieholm kledinglijn. 

De vernieuwde website is nu bijna een jaar in gebruik 
en heeft veel positieve reacties gegeven. Gemiddeld be-
zoeken ca. 30 tot 50 mensen per dag de website, dit zijn 
deels leden, maar ook voor een deel bezoekers die via 
zoekmachines op de website komen.
Een groot aantal van jullie logt meer of minder vaak in 
op de website. Er zijn echter ook leden die nog nooit 
hebben ingelogd. Ben je je inloggegevens kwijt, laat het 
dan even weten aan de secretaris, dan ontvang je een 
nieuw wachtwoord. Je hebt dan toegang tot onder ande-
re de kennisbank en het forum. Je kan zelf je wachtwoord 

Website NMV wijzigen. Via Mijn NMV, eigen profi el, profi el aanpassen, 
bijwerken, ledenadministratie kan je zelf je wachtwoord 
wijzigen.
 
Bij het versturen van mail aan alle leden merken we dat 
een aantal e-mail adressen niet meer actueel is. We wil-
len je vragen om wijzigigen in je e-mailadres door te ge-
ven aan de secretaris. Adresgegevens kan je zelf wijzigen 
als je ingelogd bent. Hier kan je controleren of je e-mail-
adres nog correct is: ga naar Mijn NMV, eigen profi el, 
profi el aanpassen, bijwerken, ledenadministratie. 
 
Suggesties voor verbetering van de website zijn natuur-
lijk altijd welkom!
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Eelco Piena is een bekende auteur van watersport-
boeken; hij schreef zowat het hele schap van de 
ANWB vol. Er was dan ook veel belangstelling voor 
zijn lezing Zeiltrim, voorafgaand aan de ledenver-
gadering. 

Het inmiddels bekende zaaltje bij de zeilvereniging 
Braassemermeer zat meer dan vol; er moesten stoelen 
bijgeplaatst worden. Piena volgde in grote lijnen zijn 
boek ‘Zeiltrim’ maar zijn tekst en uitleg bij de beelden 
gaven een verdiepingsslag. Mij zelf zijn de vleugelwer-
king van de zeilen (onder- en bovendruk) en het nut van 
het gebruik van de overloop bijgebleven. Nuttig. Toen ik 
Eelco sprak tijdens de pauze bleek hij een aardige en be-
trokken watersporter te zijn. 

Algemene ledenvergadering 15 januari 2011

Na de pauze opende voorzitter ad interim Igle Berghuis 
het offi ciële deel. Bestuur en commissies maakten mel-
ding van gedane zaken en de clubkas bleek op orde. Het 
was een goed verenigingsjaar met mooie workshops 
over motoronderhoud en een geslaagd zomerevene-
ment in Medemblik in een nieuwe opzet. Applaus was er 
voor de nieuwe MarieTeam in nieuwe lay-out. Het voor-
stel van Marc Fluttert om vroeg met schrijven van arti-
kelen te beginnen heeft maar deels navolging gevonden. 
Vandaar dat ik vlak voor het ter perse gaan van jaargang 
2011 nog dit verslag schrijf. 

Daarna kwam de bestuurswissel en kon Igle eindelijk de 
voorzittershamer overdragen aan Michel Zandbergen. 
Energiek nam Michel deze rol op zich en al gauw ont-
spon er een dialoog met de zaal over de besteding van 
1000 euro voor bijzondere, promotionele doeleinden. 
De ‘Ludo’, de jaarlijkse wisselprijs vernoemd naar Ludo 
Knegtel, ging naar de aanvoerder van het klassement, 
ook dit jaar weer Hanz Zwart. Rita en Romke Woudstra 
kregen de aanmoedigingsprijs omdat ze zo vaak te vin-
den zijn op verenigingsactiviteiten: hun Alacrity prijkte 
op een mooie fotobewerking op linnen.

Niets meer ter tafel zijnde sloot Michel Zandbergen de 
vergadering maar niet, voordat op verzoek van Jacques 
Kalisvaart (kascommissie), penningmeester Igle Berg-
huis décharge was verleend over het gevoerde beleid. 
Er zijn nog oude rotten die weten hoe het hoort. Daarna 
was het vanouds gezellig bij borrel en diner.

Michiel Veldkamp

Eelco Piena
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Ischa van der Kooij
“Nee pappa, dat is de dijk van Mar-

ken, die moeten we aan stuurboord 

passeren en dan gaan we met een ZZW koers de Gouwzee in. 

”Toen we bijna het paard van Marken aan de verkeerde kant 

passeerden, realiseerde mijn vader zich dat ik, zijn zoon, gelijk 

had. Hij had me de avond ervoor nota bene leren kaartlezen! 

In de jaren daarop hebben we veel avonturen beleefd. Met veel 

wind op de Waddenzee en op het IJsselmeer, samen waren we 

een prima team. In de winter van 2011 is mijn vader onverwacht 

overleden. De boot ‘de Windvis’ hoorde bij mijn vader en we be-

sloten ondanks alles de boot te houden en er een zo goed moge-

lijk zeilseizoen van te maken. Immers, na zeven jaar zeilen met 

mijn vader was ik, Ischa van der Kooij student aan de Erasmus 

Universiteit, een volleerd leerling! 

 

De boot stond op de wal en het zomerklaar maken zat er alweer 

aan te komen. Een flink aantal koude dagen later en zwart van 

de antifouling kon de boot het water in. Bedankt Michiel Veld-

kamp, Gerard Leurs, het havenpersoneel en vrienden voor de 

hulp!

Tijdens de eerste tochten zeilde de boot als vanouds, hoog aan 

de wind en lekker snel. Tijdens prettige dagtochten naar Hoorn, 

Lelystad en Enkhuizen kreeg ik de boot goed onder controle. Tijd 

voor een langere tocht naar de Wadden dacht ik zo! Uitgere-

kend die week bleek er slecht weer voorspeld te zijn dus besloot 

ik uit te wijken naar Stavoren. Een ruige tocht met fikse buien 

en prachtige opklaringen, dat vind ik mooi! Via Stavoren over de 

Friese Meren naar Lemmer was prachtig. Rond Lemmer hadden 

we een spannende tocht voor de boeg met een voorspelde NW6 

en regen. Met slecht zicht en hoge golfslag was het best span-

nend, maar gelukkig heb ik leren kaartlezen en zagen we na een 

aantal zware natte uren Enkhuizen liggen.

Pappa, ik heb veel plezier in het zeilen en samen met mamma 

maken we er het beste van. Bedankt voor de vele mooie jaren, 

we zullen goed voor ‘ Windvis’ zorgen!

Ischa van der Kooij

IF Windvis

Even voorstellen
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Al jaren liep ik rond met het idee om 

een zeilboot te kopen. Omdat mijn 

zoon Olivier altijd al een enthousiaste zeiler was, leek het me 

leuk om samen met hem misschien wel wedstrijden te gaan zei-

len. Het is tevens een mooie manier om elkaar wekelijks uitge-

breid te kunnen spreken.

De gedachten gingen uit naar een niet al te grote boot, die goed 

te onderhouden was en waar je zelf ook veel aan kon sleutelen. 

Dus zomers zeilen en in de wintermaanden de boot ieder jaar 

weer een beetje verder opknappen. Na diverse boten te hebben 

bekeken, werden we door een vriend geattendeerd op een Marie-

holm IF die bij de Kaagsociëteit te koop stond. Het was precies 

het type boot waar we beiden op vielen: mooie lijn, niet al te 

groot en een stabiele snelle zeiler. Het schip was matig onder-

houden, met haar naam MACH 1 met grote letters op het vrij-

boord geplakt. 

Een goede vriend van ons, met verstand van zaken, vond de 

boot basaal in prima staat, maar met behoorlijk wat achterstal-

lig onderhoud. Er werd dus scherp geboden met de wetenschap 

dat er nog de nodige kosten bij kwamen. Uiteindelijk werden 

we in 2005 op 22 september de eigenaar van een boot die op 1 

juni 1971 was afgeleverd aan de eerste koper: Peter Mayer. Op 3 

maart 1973 kwam zij in handen van Lars Husberg uit Stockholm 

voor een bedrag van 31.000 Kronen. In 1983 werd Åke Norman 

de nieuw eigenaar. De boot had SXK 22957 als registratienaam. 

In 1999 kwam zij in het bezit van Nico Bijvoet, die de boot 

naar Nederland bracht. De boot had toen als registratienaam: 

NTK71, later werd zij verkocht aan C. Visser. Met de wetenschap 

nooit de naam van een boot te veranderen, hebben we haar de 

oorspronkelijke naam ‘Lättja’ teruggegeven.

Er moest veel aan de boot worden geknutseld. Het plan was om 

het eerste jaar de romp van het schip goed onder handen te ne-

men en later te werken aan zeilen en trim. De derde fase zou 

bestaan uit kleine aanpassingen, zoals nieuwe ramen, interieur 

etc.. 

Het onderwaterschip werd volledig kaal gehaald en behandeld 

met een primer en antifouling. De romp werd door National ge-

controleerd op osmose, wat niet werd aangetroffen. Wel werd in 

de romp wat vocht gemeten, wat volgens de expert van National 

normaal zou zijn voor boten van deze leeftijd. Geadviseerd werd 

de boot jaarlijks uit het water te halen. 

Een nieuwe buitenboordmotor werd aangeschaft: de oude 2-takt 

Yamaha werd verwisseld door een 4-takt Suzuki: zuiniger, min-

der lawaaierig en loopt gewoon op euro 95. We hebben behoor-

lijk geëxperimenteerd met de ophanging ervan. In verband met 

de negatieve spiegel kon de motor tijdens het zeilen nooit hele-

maal uit het water worden gehaald. Ergernis dus. Uiteindelijk 

namen we de constructie, die Hanz Zwart had bedacht, over. 

Hiermee kan de motor voldoende in het water zakken en kan 

deze tijdens het zeilen goed uit het water worden getild. 

De oude zeilen waren uitgezeild, we lieten een nieuw grootzeil 

en een nieuwe genua maken bij ‘de Vries Sails’ in Makkum. Dit 

was ook het moment om een rolsysteem voor het voorzeil aan 

te schaffen. Onze keus viel op een Furlex 100 S. Voor het gemak 

monteerden we een Lazy Jack. Om de zeilen tegen UV straling 

te beschermen hebben we een nieuwe huik en rolfokhoes aan-

geschaft. De boot werd door de nieuwe zeilen een stuk sneller. 

Afgelopen jaar hebben we een fraaie spinnaker, in uiteraard de 

Zweedse kleuren laten maken. 

Het dek namen we onderhanden volgens het stappenplan van 

Riwax: wassen van het dek en kuip, vervolgens matteren, polijs-

ten, aanbrengen van hoogglans polish en tenslotte waxen om 

een mooi glad en glanzend resultaat te krijgen. Het is veel werk, 

maar het resultaat is verbluffend. Alle producten zijn op water-

basis en bevatten geen siliconen. Voor het matteren en polijsten 

werd een speciale polijstmachine gebruikt. Omdat de gelcoat 

van het vrijboord niet mooi op kleur meer te krijgen was, is deze 

met 2 componentenlak geverfd bij Juffermans, waarmee de boot 

een vrijwel nieuwe uitstraling kreeg met veel complimenten van 

passerende booteigenaren als resultaat. 

Ondanks de hoge leeftijd van de boot konden we geen lekkage 

ontdekken bij de ramen. De boten van voor 1973 hadden nog 

rubberen raamlijsten. Dit rubber bij de Lättja was helaas fors 

verweerd en gaf bij aanraking, lelijke zwarte vlekken aan boot, 

kleding en handen. We hebben via internet een prijsopgave ge-

vraagd bij een Zweeds bedrijf. Uiteindelijk bestelden we de ra-

men via Aad Juffermans. De oude ramen werden verwijderd en 

werden mallen van de ramen gemaakt. Een Nederlands bedrijf 

maakte aluminium raamlijsten met gehard glas die door Juffer-

mans zijn geplaatst. De prijs was inclusief plaatsen lager dan de 

zweedse offerte exclusief plaatsen.

Door een aanvaring tijdens een zomeravondwedstrijd was de 

metalen punt en de stootrand aan de voorkant van de boot be-

schadigt. Juffermans maakte voor ons een mooiere constructie 

van stootpunt en stootlijst in RVS. Hanz Zwart heeft dit ont-

werp, ook na een aanvaring, weer van ons overgenomen en in-

middels op zijn boot laten plaatsen. 

Carel en Olivier Rikken
Even voorstellen
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Deze winter is het interieur aan de beurt en wordt de elektrische 

bedrading gereviseerd. Eerder lieten we nieuwe kussens van een 

steviger materiaal maken dan het oorspronkelijke maken voor 

beter comfort en werden een nieuw kompas en een nieuwe snel-

heids- annex dieptemeter in de kuip geplaatst. Twee jaar terug 

hebben we de belangrijkste lijnen naar de kuip gevoerd. Hierover 

leest u meer op pagina 27 van deze MarieTeam.

Het was voor ons weer een leuk zeilseizoen. Gezellig om onder-

ling bij te praten, steeds beter tijdens wedstrijden te presteren of 

alleen gewoon lekker te zeilen en zo de hectiek van alle dag te 

vergeten. Het is altijd weer genieten tijdens de gezellige woens-

dagavondwedstrijden op de Kaag. Hoogtepunt dit jaar waren de 

Marieholmdagen in Colijnsplaat met ruig weer, mooie verhalen, 

ongecompliceerde gezelligheid en een uitstekende organisatie! 

Komend jaar hopen wij weer vaak ons gezicht te laten zien met 

een nog verder opgeknapte Lättja!

Carel en Olivier Rikken

IF 807 Lättja

Lättja tijdens het 

zomerevenement 

in Medemblik 2011

Jaren geleden ben ik eens met een Ma-

rieholm IF wezen zeilen op het Mar-

kermeer en toen dacht ik al, als ik nog eens een boot kan ko-

pen dan moet het een Marieholm zijn.

 

En afgelopen juni heb ik mijn Anna op de kop getikt. Een Ma-

rieholm IF E uit 1975. We hebben haar toen over gezeild vanuit 

Koudum (Friesland) met windkracht 6 over het IJsselmeer en het 

was fantastisch!! 

Ik zeil al vanaf mijn 10e, eerst samen met mijn broer, later heb ik 

in/op allerlei boten gezeild tot en met catamaran aan toe. Maar 

ik ben nog nooit zo blij geweest als met mijn Marieholm. Ze ligt 

bij de Vrijbuiter in Loosdrecht. Helaas heeft mijn Marieholm nog 

geen zwemtrapje en toen ik afgelopen zomer over boord sprong 

om lekker te gaan zwemmen, kwam ik er achter dat zo’n trapje 

toch wel erg handig is. Met veel pijn en moeite heb ik mij weer 

naar binnen kunnen hijsen. Als iemand dáár een filmpje van had 

gehad gemaakt, had iedereen nog smakelijk kunnen lachen.

Deze winter komt er zo’n trapje op. Ik ben het afgelopen novem-

ber in Zweden zelf gaan halen bij Göran Helmer in Strömstad, 

hij had er nog één staan. Volgend voorjaar maakt hij een preek-

stoel voor me.

Aan Zweden ben ik verknocht, wij zijn er veel op vakantie ge-

weest en sinds 6 jaar hebben we er ook een 2e huis, in de omge-

ving van Hagfors en als je dan een zeilboot koopt, hoor je een 

Marieholm te kopen. 

Hein en Annet Scholma

IF-E Anna

Hein Scholma
Even voorstellen
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Boot en geschiedenis

Sommige NMV-leden die hun schip indertijd nieuw heb-
ben gekocht, moeten hem nog kennen; Ernst Jongstra, 
tussen begin jaren zestig en eind jaren zeventig impor-
teur van Marieholm in Nederland. Hoeveel IF’s, M26’s 
en andere Marieholm-jachten hij in de loop van de ja-
ren verkocht heeft, weet hij niet precies. “Het moeten er 
honderden zijn geweest.”

“Zeilen heb ik altijd al gedaan. Vroeger zeilde ik met 
mijn vader, toen ik ouder werd mocht ik een eigen bootje 
van hem. Het werd een Draijer. Daar zeilde ik elk week-
einde mee, elk vrij moment eigenlijk. Na mijn studie 
economie belandde ik in het bedrijf van de zakenpartner 
van mijn vader. Maar ik wist wat ik uiteindelijk wilde, en 
dat was boten importeren. Ik wilde echt van mijn hobby 
mijn werk gaan maken. Ik maakte dus een afspraak met 
mijn werkgever om dagen vrijaf te nemen om botenbeur-
zen te kunnen bezoeken. Op een van die beurzen hoorde 
ik op een gegeven moment dat het importeurschap voor 
de Marieholm zou vrijkomen. Ik ben toen meteen naar 
Zweden gereisd om met de directie te spreken, met goed 
gevolg.’’

“Het was een mooie kans die zich voordeed, want ik 
vind het een prachtig schip. Maar denk vooral niet dat 

“Soms ging ik de hele middag proefvaren’’
AMSTERDAM - De periode als importeur van Ma-
rieholm ligt alweer een tijdje achter hem. Ruim 
dertig jaar nu. Maar nog steeds heeft Ernst Jong-
stra (69) wat met het Zweedse jacht. “Als ik in een 
haven kom, kijk ik altijd even of er een IF of een 26 
ligt.’’

zo’n boot zichzelf verkoopt. Allerminst! Ook in die tijd 
was de beperkte binnenruimte een nadeel, en de concur-
rentie lag ook niet stil. Daardoor moest ik er hard aan 
trekken. In de advertenties en brochures legde ik altijd 
de nadruk op de mooie lijnen en de goede vaareigen-
schappen. Verder heb ik veel profijt gehad van mijn di-

rect mail programma. Ik verzamelde 
van iedereen die een brochure aan-
vroeg de adressen en liet die op eti-
ketten plaatsen. Regelmatig ging er 
dan weer een paar honderd brieven 
de deur uit met een najaarsactie of 
een voorjaarsaanbieding. Dat heeft 
wel zijn vruchten afgeworpen.’’

“Het zijn drukke jaren geweest, 
waarbij veel weekeinden en vrijwel 
elke zomervakantie aan het werk op 
gingen. Als je van je hobby je werk 
maakt, is het gevaar dat je geen tijd 
meer hebt voor je hobby. Zeilen deed 
ik natuurlijk wel tijdens de proefvaar-
ten met klanten. Soms bleef ik soms 
wel eens een hele middag op het wa-
ter. Met andere klanten weer niet. De 
eerste klik is tussen de klant en de 
boot. Als dat goed is, volgt vanzelf 
de klik met mij. Maar ik ben ook wel 

eens na een half uur weer teruggekeerd naar de haven. 
Dan klaagden ze dat de boot zo schuin ging, daar kan ik 
dan niks mee.’’

“Zelf heb ik weinig reden tot klagen gehad over de Ma-
rieholms. Het zijn echt goed gebouwde boten. Alleen 
vond ik dat het interieur wel iets beter had kunnen wor-
den afgewerkt, dat was toch echt matig. Ze hadden bij-
voorbeeld verchroomde scharnieren voor de kajuitban-
ken, maar die zagen er na verloop van tijd niet meer uit. 
Doe dat dan in rvs, zei ik. Maar ja, dan moeten ze dat 
tweehonderd keer in rvs doen en dan worden de kosten 
weer te hoog.’’’

“Een teleurstel-
ling voor mij 
was uiteindelijk 
de overname 
van de Marie-
holmfabriek 
door concur-
rent Albin Vega. 
Vrijwel het eer-

Ernst Jongstra
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Op de trein naar Nederland

Het valt met de huidige Marieholm vloot, waarvan de meeste schepen 
toch tussen de vijfentwintig en vijftig jaar oud zijn, wat moeilijk voor te 
stellen: ooit was er een periode dat wekelijks de ene na de andere Ma-
rieholm zó uit de fabriek op Nederlandse bodem arriveerde. In een krat, 
met zo’n folietje er om heen en spiksplinternieuw. 

De ranke boten maakten hun eerste mijlen niet in het water, maar over 
het spoor en de weg. “In de fabriek in Zweden zetten ze de nieuwe jach-
ten in een krat en laadden die op de trein naar Amsterdam’’, vertelt 
oud-importeur Ernst Jongstra. “Vlakbij Artis werden ze dan overgeladen 
op een vrachtwagen en naar Monnickendam gebracht.”Daar, in jacht-
haven De Gouwzee, volgde de eerste tewaterlating om de boten aan de 
klanten te kunnen afl everen. Later gingen de Marieholms vanuit Zwe-
den over de weg naar Monnickendam.

Het valt met de huidige Marieholm vloot, waarvan de meeste schepen 
toch tussen de vijfentwintig en vijftig jaar oud zijn, wat moeilijk voor te 

ste wat de nieuwe eigenaar deed na de overname, was 
het terugbrengen en later stoppen van de productie van 
de 26. Dat was gewoon een te grote concurrent voor 
de eigen Albin Vega’s. Hoewel ik ook talloze 32-voeters, 
MS 20’, AK 20’ en andere Marieholm-modellen heb ver-
kocht, bleef na de overname alleen de IF nog voor mij 
over. Met één model genereer je gewoon te weinig om-
zet, dus kort daarna ben ik ermee gestopt. Het is jam-
mer, want je hebt in de loop van de jaren toch iets moois 
opgebouwd en dat wordt dan buiten je schuld om teniet-
gedaan.’’

“Boten heb ik daarna niet meer geïmporteerd, ik ben ver-
der gegaan met mijn andere BV’s, onder meer de Origo 
kooktoestellen en Jacoform schoenen. Zeilen heb ik nog 
wel gedaan, maar uitsluitend voor m’n eigen plezier op 
de Middellandse Zee.’’

interview Bas Verschoor
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Marieholms Bruk 

omstreeks 1977

Boot en verhaal

Terug naar Marieholm
Het piepkleine dorpje Marieholm ligt verscholen in 
de bossen van Småland, 50 km onder Jönköping. 
Geen plaats waar je een botenfabriek verwacht. 
Mijn vrouw en ik deden het aan in 2008 tijdens een 
Scandinaviëtour met de caravan. De voormalige 
botenfabriek domineert het gehucht van 218 inwo-
ners. 

Tegenwoordig is het een goedlopend evenementen-
complex. We liepen er Jakob Johnsson tegen het lijf, 
drijvende kracht achter de heropleving van Marie-
holmsbruk, dat tot 2005 stond te vervallen. Hij no-
digde ons uit voor een rondleiding. Waar vroeger te-
kentafels en machines de dienst uitmaakten, zijn nu 
enorme conferentie-, eet- en feestzalen. Hier en daar 
hangen historische foto’s.

Al in 1836 werden er gereedschappen gemaakt. Later 
apparatuur voor defensie en de autoindustrie. Het 
ontwerp van de Volvo 140 komt hier vandaan. Het 
hele gebied staat trouwens bekend om zijn toeleveran-
ciers voor auto- en andere industrieen. Al sinds 1975 
ging het slechter met de botenindustrie. De productie 
was nog hoog, maar men begon verlies te lijden. In 
1977 fuseerden Albin Marin, Shipman en Marieholms-
bruk. Albin wilde de productie naar hun reuzenfabriek 
in Kristinehamn verplaatsen. Na het faillissement van 
Albin in najaar 1980 namen drie medewerkers de fa-
briek over. De laatste nieuwe IF werd december 1984 
verkocht. Met de Fortissimo/Marieholm 33 werd ge-
probeerd de verkoop weer op te voeren, evenals met 
de M261 (een verhoogde M26 met een wat boller 
dek). Tussen 1981 en 1986 werden er ruim 50 van ge-
maakt. In 1987 viel het doek defi nitief. 

Göran Helmer, toenmalig verkoopleider bij Marieholm 
en initiatiefnemer voor de M26, stapte bij de over-
name door Albin al uit het bedrijf en begon voor zich-
zelf in Strömstad. Hij maakte er het prototype van de 
M261. Helmer verkoopt nog steeds onderdelen voor 
onze boten. Sinds kort is zijn site niet meer te vinden 
via Strömstad Marina maar alleen via www.marie-
holmboat.se

Zie voor de website van de gerevitaliseerde fabriek: 
www.marieholmsbruk.se. De website heeft een prach-
tige serie oude foto’s van de fabriek maar helaas niet 
ten tijde van de botenbouw.

Ferdinand Postma

Nieuw leven voor 

Marieholms Bruk,

9000 m2  aan 

mogelijkheden.

Het fabriekscom-

plex is niet te mis-

sen bij entree van 

het dorp.
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Les Folkboatistes de Saint-Tropez 
In de Golfe de Saint-Tropez is in de afgelopen 10 
jaar een eenheidsklasse van IF’s ontstaan. Door 
toeval kwam in 2001 een Fransman een Nederlan-
der tegen, allebei in een IF. De franse IF was geïm-
porteerd uit Bretagne, de nederlandse IF was als 
‘daysailer’, na aanschaf bij de zweedse bootjes-spe-
cialist te Breukelerveen, door Van de Wetering voor 
1250 naar Port Grimaud gebracht. 

De keuze voor een IF als ‘daysailer’ 
in de Golfe de Saint-Tropez heeft 
vele voordelen. Je kan er makke-
lijk even alleen op uit, de familie of 
vrienden kunnen hem zonder zorgen 
mee op pad nemen en je kan er ook 
nog leuk wedstrijd mee kan zeilen 
op kustwateren. Bovendien is hij niet 
zo waanzinnig duur als de meeste 
moderne -maar wel hele mooie- day-
sailers.

Wedstrijdzeilen wordt hier zeer fana-
tiek beoefend. Mijn franse maat Raymond en ik wonnen 
sinds 2001 ongeveer om de beurt de lokale zeilwedstrij-
den in onze IF’s. Deels omdat we redelijk kunnen zeilen 
en deels omdat een IF snel is ten opzichte van Dufour’s, 
Jeaneau ’s etc. en ook nog eens een gunstige handicap 
heeft ten opzichte van andere zeilers van 26 - 30 voet 
lengte. Maar ook omdat we heel makkelijk met de lang-
kiel bij een strandje op 1,50 m voor anker kunnen gaan 
en er dan het onderwaterschip een beurt kunnen geven. 
In het warme Middellandse zee water is de aangroei van 
pokken in de zomermaanden fors en een schone romp 
scheelt zeker 1 knoop snelheid. Door al die hoofdprijzen 
was de legende van de Folkboat IF geboren.

In de periode 2003 - 2008 werd door 
andere senior wedstrijdzeilers fana-
tiek naar andere IF’s met inboard 
motoren gezocht. De inboards heb-
ben op het hobbelige water vol golf-
slag van de hier volop aanwezige 
overdreven grote motorboten toch 
de voorkeur boven een bb-motor of 
een motor in de bun.Vanuit Mar-
seille, Normandie, Nederland en 
Zwitserland zijn ze naar de Golfe de 
Saint-Tropez gehaald. De meeste 
bootjes zijn met liefde en professio-
nele hulp tip top gerenoveerd. Met 
name is de dek-romp verbinding ter 
hoogte van de puttings versterkt.

Vrijwel alle IF’s hebben een Fur-
lex rolgenua gemonteerd en ze zijn 

voorzien van mooie wedstrijdzeiltjes plus spi. Som-
migen hebben de originele Volvo MD 1 of MD 2 laten 
vervangen door een nieuw dieseltje, hetgeen hier zo’n 
³ 8000 `a ³ 10.000 kost, afhankelijk van de passing op 
de bestaande motorsteunen. Inmiddels zijn er 12 IF’s 
in de vloot van de Golfe de Saint-Tropez: vijf in Sainte-
Maxime, zes in Port Grimaud en een aan de clubsteiger 
te Saint-Tropez. Drie van de Folkboatistes varen in hun 
thuiswateren ook wedstrijden in hun Draak. Er wordt 
derhalve serieus wedstrijdgevaren. Soms met het mes 
tussen de tanden maar altijd na afloop met een mooie 
pastis en vaak een gezamenlijke hap. Vrienden onder el-
kaar, die elkaar ook helpen om de boten nog sneller en 
beter te krijgen. 
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Vrienden en familie bleken niet bereid of in staat tot 
tijdelijke adoptie. De gedachte aan een (enigszins ge-
dwongen) verkoop maakte me al droevig. Uiteindelijk 
werd eind augustus de knoop doorgehakt: Sötkär staat 
inmiddels gestald in de loods bij familie. Zo werd het 
prijskaartje voor mijn liefde aan een schip dat ik niet 
eens kan gebruiken wel erg zichtbaar: 4.200 euro voor 
een spiksplinternieuwe trailer. Nu alleen nog wachten 
tot dromen bewaarheid worden.. 

Want het zeilen moet doorgaan. De Dominicaanse Re-
publiek deelt samen met Haïti het eiland Hispaniola. 
De noordkust is ruig met slechts enkele natuurlijke be-
schermde havens en baaien waarvan Bahía Lupéron de 
bekendste is bij de zeilers uit het zuiden van de VS. De 
zuidkust van het eiland daarentegen, met de hoofdstad 
Santo Domingo aan de Caribische zee, is meer geschikt 
voor kleinere zeilschepen. Constante oostenwind van 15 

IF Sötkär naar de Dominicaanse Republiek?
Begin september 2011 ben ik met familie voor aan aantal jaren voor mijn 
werk in de Dominicaanse Republiek neergestreken. Naast alle andere 
voorbereidingen was daar ook nog mijn IF Sötkär. 

– 20 knopen en diverse baaien (onder andere de prach-
tige Bahía de las Calderas) en havens maken van deze 
kust een geweldig vaarwater. Helaas worden zeilschepen 
(lawaaierige party catamarans, type Jeanneau F40 en een 
enkele Melger 27) hier gehouden als luxe object, zelden 
zie je er meer dan 5 voor de kust varen, de rest ligt glim-
mend in de marina of aan een boei in de baai. Inmid-
dels vaar ik als opstapper op een Hunter van 10 meter. 
Zonder de luxe van zeilkeuze (grootzeil en fok is het enig 
aanwezige) vervloek ik zijn loefgierigheid, het irritante 
stuurwiel en zijn voorkeur om bij elke vlaag uit het roer 
te lopen als er niets aan de traveller wordt gedaan. Dat 
we als eerste in onze klasse de Regatta hebben gewon-
nen zegt meer over de andere schepen dan over de Hun-
ter!

Ik mis de heerlijke koersvastheid van een IF, om solo 
met twee vingers aan de helmstok vanaf Marken aan te 

Er is sinds drie jaar een eigen eenheidsklasse tijdens 
de circa 12 lokale wedstrijden per jaar. Dit jaar wordt 
voor het eerst ook gestreden om een jaarwisselbeker, 
de Coupe Folkboat du Golfe de Saint-Tropez, die tijdens 
de Coupe d ‘ Autome op 13 november a.s. zal worden 
uitgereikt door de voorzitter van de Societe Nautique 
de Saint-Tropez (vooral bekend van Les Voiles de Saint-
Tropez en de Gaastra shirts). Want grote wedstrijden en 
kleine lokale wedstrijden vindt men hier even belangrijk.

Gekscherend wordt tijdens een pastis wel eens door een 
opgewonden Folkboatiste geroepen: “Wij gaan hier vol-
gend jaar het WK IF organiseren”. Dat is meer droom 
dan werkelijkheid natuurlijk. Het transporteren van een 
IF is toch wat lastiger en kostbaarder dan een Draak op 
een trailer 1500 kilometer door Europa sleuren. Maar 
omgekeerd is het wel zo dat je na zo’n ‘Rendez-vous des 

Bahiá de las 

Calderas

IF’ ook ontspannen als 
vloot met elkaar op tocht 
kunt gaan langs de franse 
zuidkust met zijn vele 
mooie baaien en kreken 
waar ankeren vlak voor 
een strandje in ondiep wa-
ter en mooi eten in een 
strandtent zelfs de meest 

verwende zeiler doet hunkeren naar meer van dit soort 
avonturen.

A bientôt au Golfe de Saint-Tropez!

Philip de Koning

IF-E 1176, Brise du Roi, bouwjaar 1973
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koersen op IJM11 en vervolgens via het Gooimeer met 
ruime zuidwestenwind naar thuishaven Raboes aan het 
Eemmeer te steken. Tegelijkertijd droom ik ervan om 
vanaf het dek van een IF, na een heerlijke dag zeilen, bij 
zonsondergang het anker te laten zakken op 30 meter 
van een hagelwit strand met palmbomen. Kortom: ik 
mis mijn Sötkär hier in de Dominicaanse Republiek! Se-
venstar Transport of met trailer en al in een 40 foot con-
tainer: één van de twee moet de oplossing zijn. Wordt 
vervolgd.

Bart Kalksma IF Sötkär.

Naar de West
Toos en Jos Janssen zijn lid van zeilclub Thorn (Limburg) aan de 
Maasplassen in Limburg. Behalve vele open boten maken twee Marie-
holm M26’s daar ook de dienst uit op het water. Dat is goed bekeken, 
want de Maasplassen vormen (na het IJsselmeer) het grootste aaneen-
gesloten watersportgebied in Nederland. Het gebied is ontstaan door 
grindafgravingen en wordt omsloten door prachtige natuurgebieden 
en typisch Limburgse steden en dorpen. Op vakantie kiezen de Jans-
sens echter voor Zuidwest Nederland, waar ze hun Marieholm dwars 
door Zuid-Nederland naar toe varen. Zeilend zwerven combineren 
ze met fietsen en hun nog speciale hobby: geocachen. In vier jaar tijd 
hebben ze al maar liefst 820 schatten opgespoord met hun gps. Een 
greep uit hun ervaringen.

“Als wij op zondag, 4 juli, om 10.30 uur uit de haven in 
Thorn (aan de Maasplassen, red.) vertrekken, is in de 
week daarvóór de boot bevoorraad en de mast gestre-
ken. De eerste vaardag verloopt voorspoedig. De sluizen 
Heel, Belfeld en Sambeek geven geen problemen en om 
acht uur worden wij in de Paesplas welkom geheten door 
havenmeester Wiel. Na het avondeten gaan wij naar het 
terras voor een koud blikje bier en een koel glas wijn. 
Een praatje met de leden en de vaste gasten hoort er na-
tuurlijk ook bij.”
“Voordat wij de volgende morgen in sluis Grave zijn, 

hebben we de zeilpakken aangetrokken, want het regent 
inmiddels stevig. Wij mogen in sluis Lith mee met de 
recreatiesluis-schutting en zo varen wij op rompsnelheid 
richting Strijensas. We besluiten in Drimmelen te gaan 
slapen en dan de volgende morgen, 6 juli, in alle vroegte 
naar Strijensas te varen om de mast recht te zetten. Wij 
meren af onder de mastenkraan en zijn kort na de mid-
dag klaar: mast recht; diesel ingenomen en gedoucht.’’
“De vakantie is begonnen. Windkracht 4-5 Bf en vracht-
verkeer in de geul. Poeh, poeh, het kost wat moeite, 
maar eenmaal weer gewend, zeilen wij via de jachtsluis 
Volkerak naar Ooltgensplaat. Deze jachtsluis wordt nu 
ook gebruikt door het vrachtverkeer. Niet iedere schipper 
is gewend om samen met deze grote schepen te schut-
ten. Het jacht waarbij wij langszij moesten, had al scha-
de bij het manoeuvreren door het schroefwater. Na het 
avondeten maken wij een wandeling naar de Hellegats-
platen en vinden hier de twee eerste caches (verborgen 
schatten van het geocaching, red) van onze zeil-, wan-
del- en fietsvakantie.”
Donderdag, 8 juli varen wij opkruisend naar Scharen-
dijke, waar wij voor drie nachten een box reserveren. Wij 
houden eerst even siësta, doen boodschappen en huren 
twee fietsen. Daarmee rijden we de Brouwersdam rich-
ting Port Zélande af en zoeken we met het gps-apparaat 
een aantal “schatten”. Zo tegen de klok van tienen nog 
even gaan douchen en dan naar bed. Het koelt ’s avonds 
best af, zodat wij met slapen geen last van de warmte 
hebben.’’
Woensdag, 14 juli, stoppen wij de sleutels van de huur-
fietsen nog even in de brievenbus en zetten daarna koers 
naar Herkingen. Wij worden uitgezwaaid door de familie 
Trimbach, die de avond van te voren de haven van Oud-
dorp was binnengevaren. Het waait behoorlijk hard en 
kruisend varen wij door de Hals naar Herkingen. Wij rus-
ten even uit, drinken een kop koffie en ruimen de zeilen 
op. Even later begint het te regenen en het blijft regenen 
tot wel half 7. Beide zonen bellen om te vertellen dat er 
in Limburg een ware hoosbui over is getrokken. De lucht 
was gitzwart en de speeltoestellen van de kinderen waai-
den alle kanten op. Niet vreemd dat zij willen weten hoe 
het weer bij ons is. 

Toos aan het roer
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Donderdag, 15 juli, biedt Jos aan om een feestmaal te ko-
ken. We doen de boodschappen hiervoor en na de mid-
dag gaan wij nog schatzoeken. Langs de dijk tot in Bat-
tenoord liggen drie caches verstopt. Wij loggen ze alle 
drie.
Donderdag, 22 juli. Wij douchen, ontbijten en gaan wan-
delen naar de uitkijkpost Nationaal Park Oosterschelde. 
Voor 12 uur moeten wij de haven verlaten om plek te 
maken voor een volgende gast. Wij zeilen een uurtje 
naar Zierikzee en meren daarna tussen paal 125 en 126 
af, drinken koffie en maken ons daarna wandelklaar. Er 
komt een regenwolk aandrijven, die opengaat net als wij 
de toren van de Nieuwe Kerk willen binnengaan. Geluk 
dus! We doen boodschappen, koken en zijn daarna nog 
naar de stad gegaan om een ijsje te kopen. Die nacht 
slapen wij heel goed; het is heel lekker warm.
Vrijdag, 23 juli, willen wij naar Goes zeilen en daar dan 
een paar dagen blijven. Om 10.00 uur varen wij onder de 
Zeelandbrug door op de zeilen. Halve wind: 3.3 Knoop. 
Het vaart wel lekker, niet heel hard, maar toch. Om half 
2 krijgen wij de laatste plaats in Goes in de Werf: dub-
bel langs een motorboot. Wij wandelen naar Goes. Daar 
zoeken we een cache en vinden die ook. Ook zitten we 
lekker op een terras. In het clublokaal van de haven is 
het selfservice qua drankjes: je pakt een flesje fris of bier 

uit de koeling en je legt het geld in het kistje. 
Zondag, 25 juli, bij de bediening van 10.00 uur, gaan we 
in flottielje mee door het havenkanaal naar Goese Sas. 
Stuurboord, zeilend de Oosterschelde op, boven de Gal-
genplaat door het Brabantse Vaarwater naar de Keeten, 
via de Krammerjachtsluis naar Oude Tonge. Het is een 
mooie dag. Na het avondeten hebben wij nog gewan-
deld, een pilsje gepakt, gedoucht en naar bed.
Maandag, 26 juli, nog even boodschappen omdat de 
winkels dicht bij de haven liggen. Minder gesjouw dus! 
Als wij startklaar zijn, beginnen wij gelijk te zeilen. Wind-
kracht 3-4 Bf; later 4, met uitschieters naar 5. Wij varen 
voor de wind dik 6 knoop. Het gaat perfect, maar als de 
wind nog meer aantrekt, is het toch even wennen. Door 
de Volkerakjachtsluis naar Willemstad. Boot poetsen, 
zeilen laten drogen en dan is er koffie. Na het avondeten 
nog door de stad wandelen. We helpen beginnende ca-
chers de eerste cache te vinden. 
Dinsdag, 27 juli, varen wij onder zeil onder de Haring-
vlietbrug door, boven Tiengemeten kruisend door Aard-
appelengat, Deltageul naar Marina Stellendam. 
Woensdag, 28 juli. Na het ontbijt halen we de huurfiet-
sen op en vertrekken om de hele dag onderweg te zijn, 
op weg om via de mooiste plekjes, de mooiste schatten 
van Zeeland op te zoeken. De zon schijnt groots, maar 

Geocachen
In ons vakantierelaas lees je regelmatig het woord geocachen. Vier jaar geleden las ik in 

een boek over nieuwe gps technieken. In het laatste hoofdstuk stond een artikel over geo-

cachen. Naar aanleiding van dit verhaal, de toen vijf jaar oude Magellan GPS 300 van 

verse batterijen voorzien, coördinaten van een cache in onze omgeving ingeklopt en op 

pad gegaan. Na een kleine zoektocht de eerste cache gevonden. 4 jaar en enkele gps ont-

vangers verder, 820 schatten op de meest mooie en interessante plekken gevonden.

Wat is geocaching?

Iemand verstopt op een bijzondere plek, meestal in de natuur, een waterdichte doos met 

daarin een logboek, en verder evt. een aantal leuke voorwerpen (om te ruilen). Met zijn 

hand-GPS bepaalt hij de precieze coördinaten van de schuilplaats, die hij vervolgens pu-

bliceert op de geocache website www.geocaching.com. Anderen lezen die coördinaten en 

kunnen vervolgens op zoek gaan naar de cache (“schat”). Vervolgens loggen ze hun be-

zoek op de speciale cache-pagina om hun bezoek kenbaar te maken. www. geocaching.nl 

Kijk op deze site om meer te leren over geocaching en eventueel caches in de buurt te 

vinden. een cache

Uitzicht op het 

Volkerrak
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Het weerzien van twee zusjes

We hebben Rien en Gerdie leren kennen in 2005 toen we 
onze M33 kochten. Onze boot stond nog in Baltimore en 
ik kon nog niet aan m’n gezin laten zien wat voor boot ik 
voor ze had aangeschaft. Via Maarten Slooves (oud lid 
en vormgever van de MarieTeam) kwamen we erachter 

de wind brengt verkoeling. Dat is het grote voordeel van 
nu in Zeeland te vertoeven: de verfrissende zeewind!
Donderdag, 29 juli, aan halve wind varen wij richting 
Middelharnis. Wisselen van zeil naar motor, door het 
openstaand sluisje via het havenkanaal van Middelhar-
nis naar een ligplaats aan het einde van het kanaal, vóór 
het nieuwe badlokaal. Wij gaan boodschappen doen en 
tevens een stadswandeling maken. In de haven van Wil-
lemstad hebben wij een logeerplaats voor 7 dagen be-
sproken voor de “Anne”. 
Wij werden door Jos en Stef Schoutrop opgehaald en een 
week later gingen de Jossen terug naar de “Anne”. Een 
paar dagen zeilen, “misschien wel naar Londen”, om 
dan in Strijensas de mast plat te leggen en dan in een 
paar dagen de “Anne” terug te varen naar haar thuisha-
ven Thorn. 

Toos en Jos Janssen, M26 385 Anne 

Na het evenement in Colijnsplaat zijn we via Zie-
rikzee naar de Grevelingen gevaren. We wilden ‘Co-
lijnsplaat’ meevaren maar het woei te hard om het 
leuk te houden met ons hele gezin aan boord. Het 
was ook prima om in de haven te blijven liggen en 
het hele gedoe met de boten te aanschouwen. In 
Zierikzee werd het weer al iets beter en een dag la-
ter op de Grevelingen brak de lucht open. Toen we 
op de Stampersplaat lagen werden we gebeld door 
een oude bekende: Rien Mulder. 

dat er nog een zelfde exemplaar van deze versie van de 
M33 bij hem in de haven in Grave lag. Via hem kwamen 
we in contact met de familie Mulder en mochten hun 
boot komen bekijken.

Zij zijn eigenaar van de M33 176 ‘Vajra’ en we ontdekten 
dat dit de boot is die afgebeeld staat op de originele bro-
chure van de Marieholm werf. We zien elkaar ieder jaar 
een keer in Zeeland en wisselen dan onze ervaringen uit. 
Het is altijd weer leuk om te zien hoe twee identieke bo-
ten toch weer zo verschillend kunnen zijn. Ik heb foto’s 
bijgevoegd waarop duidelijk te zien is dat het om twee 
zusjes gaat.

Ab Jansen

M33 Free Spirit

Samen met Jos Schoutrop bij Goeree
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Maart 2010 had ze een overzichtstentoonstelling in de 
vertrekhal van de ferry naar Newcastle. Het werk hing op 
een toepasselijke plek, in zijn context, maar het verhaal 
van de jonge Surinaamse burgemeester Franc Weerwind 
over de ruiming van een vliegtuigbom de dag ervoor 
maakte meer indruk op mij. Waarom? Misschien om dat 
het werk van Klaartje Pander zo sterk is, het heeft die 
context niet nodig, het roept een sterke visuele herin-
nering op. Het blijft op je netvlies hangen als je het een-
maal gezien hebt. Het brekende licht op de golven, het 
silhouet van de meerpalen in de Marina, de gekleurde, 
gekraste wanden van de zeeschepen. 
Verleden jaar schreef ik over het kunstwerk Exposure van 
Antony Gormley en hoe hij omging met licht, lucht en 
water. Klaartje Pander doet dit op haar manier en heeft 
als voordeel dat je haar werk, alhoewel erin de IJmuiden-
serie een paar grote doeken zitten, ook in de woonkamer 

Klaartje Pander en het 
Noordzeekanaal

 jachthaven steiger, 60 x 80, olieverf op doek

290’ noordzeekanaal, 100 x 240, olieverfop doek

kan hangen. 
Afgelopen editie van de Open Ateliers zocht ik haar weer 
op. In haar huis toonde ze nieuw werk: het licht op de 
zonneschermen van het Berlage-college en schaduwen 
van bomen op het gras. Visuele momentopnames. Klaar-
tje weet waarover ze schildert, ze heeft zelf ook boot (al 
ligt deze grundel te koop in het Canal du Midi in Frank-
rijk). Een klein ongelukje gebeurde nadat ik werk beke-
ken had, een fijne lijntekening viel om: “Ik ben vroeg 
wakker en kan niet meer slapen, straks passeren we de 
sluis van Hansweert”. Haar verwerking van haar tocht 
naar Frankrijk. Klaartje Pander raakt me, ze schildert 
mijn belevingswereld.

www.KlaartjePander.nl

Michiel Veldkamp

IJmuiden jachthaven (lucht), 19 x 15, linosnede

Waar zag ik het werk van Klaartje Pander voor het 
eerst? Tijdens de Open Ateliers in de Pijp 2009? Of 
ken ik haar werk langer, al zo lang ik zeil? 
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Boot en wedstrijd

Door het slechte weer hebben enkelen het niet gehaald. 
Zo was Gerrit Jan Bosman van plan om vanuit Fries-
land naar Zeeland te komen maar na twee dagen wind 
tegen op het IJsselmeer met héél veel water over, had 
hij de strijd opgegeven. De vijftien bemanningen die er 
wel waren, hebben genoten! Mooie clinics, spannende 
wedstrijden, lekker varen op stromend water, gezellige 
borrels, diners, het Marieholm ontbijt -een nieuwe tra-
ditie- én mooie prijzen voor alle deelnemers. Wat wil je 
nog meer?

Marieholm zomertreffen Colijnsplaat 
De ene na de andere Marieholm meert op donderdagmiddag/avond 
21 juli af in de haven. Dat is natuurlijk een prachtig gezicht, omdat 
we vijftien boten aan de start hebben. Het hadden er zelfs meer kun-
nen zijn.

Eerste dag

We beginnen vrijdag de dag met een clinic starten, zodat 
iedereen goed voorbereid aan de wedstrijden kan begin-
nen. Hanz Zwart geeft uitleg en tips voor het starten. 
- Zorg dat je op tijd bij de startlijn bent;
- Probeer uit hoe lang je erover doet om bij de lijn te 

komen;
- Probeer met snelheid te starten;
- Vaar jezelf in vrije wind;
- Start over bakboord, dring niet in bij de boei;
- Let op de vlaggen en seinen en gebruik een stopwatch 

of afteller (bijv. keukenwekkertje)
Het lijkt allemaal veel en ingewikkeld maar oefening 
baart kunst. Stiekem vind ik de start ook een erg leuk 
stuk van de wedstrijd, het moment waarop je nog denkt: 
“Dit keer ga ik winnen!”.
 
Palaver
We varen een driehoek over vaste boeien, daarna de fi-
nish. De wind is 3-4 beaufort NW volgens de voorspellin-
gen, op het water lijkt het eerder 4-5 te zijn. 

1e wedstrijd
Een groot deel van het veld vaart achter de bijboot aan 
naar de verkeerde boei. Alleen de Yemanjá, Asjemenou, 
Arnica en Mission IFpossible varen correct. Hanz Zwart, 
die de start volledig gemist heeft, haalt door goed te va-
ren razendsnel driekwart van het veld in. Ik ben met Hel-
la en Ton als eerste bij de bovenboei, net voor Asjeme-
nou, maar als de spi van Asjemenou omhoog gaat loopt 
ze hard weg. Scheelt toch nog circa 1/2 knoop snelheid 
bij 4-5 beaufort. Aan het eind van het rak ligt Hans enke-
le minuten voor. Wie nog twijfelt aan het nut van een spi 
bij veel wind.. ik niet meer! Het ziet er ook schitterend 
uit zo’n Marieholm met spi die met 7 knopen snelheid 
door het water klieft.
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2e wedstrijd 
Wederom spannend maar de spi’s Hans Verdel, Mar-
leen, Hanz Zwart zijn snel weg. Hanz Zwart is eerste bij 
de boei, gevolgd door Hans Verdel, Michel en Marleen 
en Marc. Wij besluiten de spi te hijsen, maar de boom-
ophouder lijn van de Yemanjá begeeft het en Ton krijgt 
de spiboom op zijn hoofd. Daarbij raakt de spi gedraaid 
en loopt Lättja (mijn concurrent op de Kaag) hard dich-
terbij. Dus we besluiten de spi snel weg te halen en op 
de genua het gevecht met Olivier en Carel Rikken (Lättja) 
aan te gaan. Het lukt met een paar seconden verschil, 
maar ach, vorig jaar was het andersom.
 
3e wedstrijd
Nu weet iedereen de baan, de wind is nog iets toegeno-
men. De strijd tussen eerste vier is fel, maar ook daar-
achter strijden de schippers met volledige overgave met 
elkaar. Voorin proberen Hans en Hanz elkaar de loef af 
te steken, daarachter probeer ik Marleen en Marc (Skid-
bladnir) voor te blijven. Maar de spi kwaliteiten van Mar-
leen en Marc zijn zodanig dat we geen schijn van kans 
hebben zonder spi. Uiteindelijk een grote voorsprong 
voor Marleen, Hans Verdel en Hanz Zwart. De spinaker 
rules.
 
Prijzen 1e dag
1. Hendrik Bakker (Arnica) vaart voor het eerst een wed-

strijd en niet onverdienstelijk. Als je de goede baan 
vaart, laat je zo maar een half veld achter je. Daarbij 
werd de hond nog zeeziek en moest race twee onder-
broken worden om de hond te redden. Genoeg reden 
voor een prijs, een polo met een M26 erop.

2. Marieholm 32 Paribe voer voor de tweede keer een 
wedstrijd en dat werd beloond met 2 caps van de 
Marieholmvereniging. Nieuwe deelnemers zetten we 
graag in het zonnetje.

3. Dagwinnaar van de eerste dag was de Asjemenou met 
twee een-tjes

4. Laatste van de dag die alle wedstrijden voer, Michiel 
Veldkamp (IFO), krijgt ook een prijs.

Foto’s Watersport-

vereniging Noord-

Beveland
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Skidbladnir en Alsjemenou met ruime wind op de Oosterschelde, windkracht 5 - 6 Bft.
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Foto Watersportvereniging Noord-Beveland



22  MarieTeam najaar 2011

5. Ton heeft het samen met Arend schitterend gedaan. 
Goede wedstrijdleiding en de signalen waren mooi 
op tijd! Ton van Ekering ontving daarvoor een mooie 
donkerblauwe polo met een IF erop en Arend een Ma-
rieholm cap

 
Tweede dag
 
We beginnen zaterdag met de clinic “man overboord”. 
De inspirerende Hanz Zwart legt uit hoe je het beste een 
man binnenboord krijgt. Belangrijk is:
- Iemand (of meerdere personen) moet blijven kijken 

waar de drenkeling is. Blijf wijzen naar de drenkeling;
- Oefen de manoeuvre, dan beheers je hem wanneer 

het nodig is. Dat kan zelfs (liefst) met een potlood 
volgens Hans!

- Leg de boot stil boven de drenkeling en laat de boot 
langzaam verlijeren, gebruik de motor liever niet.

- Lees het allemaal nog eens door in een van de vele 
zeilboeken of volg een cursus.

 
Palaver
De finish is vandaag voor het havengat. De boten mogen 
nu om de boei waar de meesten gisteren in de eerste 
race al en masse naar toe voeren, onder leiding van de 
reddingsbrigade en verdwaalde pelotonleider. Voorspel-
ling 4-5 Bft NW, blijkt later 5 - 6+ te worden en na twee 
races vinden we het genoeg. Heerlijk gezeild met veel 
wind.
 
Start 1. 13:00
Start tegen de stroom in en dat blijkt lastig, alleen Ye-
manjá en Ffulmares hebben het door en zijn op tijd, de 
rest komt minuten te laat. Wat ik geleerd heb: bij stro-
ming heb je op diep water meer stroming. Wij kozen de 
ondiepe kant maar werden verrast door vervelende hoge 
golven, waardoor we bijna niet vooruit kwamen. 
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Nog minder gelukkig was de IFO waar opstapster Rianne 
haar elleboog lelijk blesseerde door een klapgijp en de 
bemanning direct naar het ziekenhuis ging. Op foto’s 
kon nog niet gezien worden of het gebroken was, wat la-
ter wel het geval bleek.
 
Start 2. 14:30
Niemand met een spi, en een -als vanouds- overmacht 
van Hanz Zwart en Lisette, die het gehele veld ver achter 
zich laten. Daarna voldaan naar de bar.
 
Prijswinnaars
De pechprijs is voor Rianne, de opstapster van Michiel. 
Zij krijgt een petje en poloshirt voor de schrik en als mo-
rele opkikker. De volgende prijs is voor Lisette, na de 
duidelijke instructie besluit ze de man-overboord-actie 
meteen in de praktijk te brengen en duikt in de haven 
het water in. Daar blijkt Hans zijn theorie beter dan zijn 
praktijk. Omdat ze haar oranje IF 117 polo niet meer aan 
kan krijgt ze een mooie IF polo van de vereniging.
Onze ondersteuners, de bootjongens en reddingsbri-
gade, worden niet vergeten en krijgen ieder een Marie-
holmcap, die ze met trots dragen tot laat in de nacht. 
Hanz Zwart krijgt een IF polo voor zijn clinic’s. Er zijn 
zelfs twee Marieholmers (Jos en Stef Schoutrop) geko-
men zonder boot en staan op de camping. Ook dat is 
een cap waard.
Tenslotte onze spinakerhelden: Asjemenou Len en Skid-
bladnir Marleen. Elk een cap. Met windkracht 5-6 (gecon-
troleerd) spinakeren op de Oosterschelde, klasse!
 
Derde dag 

Zondag begint uitstekd met het Marieholmontbijt, bacon 
eggs, koffie, jus en lekkere broodjes. Goed geregeld, eve-
nementencommissaris! De ruimte was gezellig vol met 
alle Marieholms en dit jaar met meer jonge Marieholm-
pjes (kids) dan vorige jaren. Uitstekende verzorging door 
Watersportvereniging Noord-Beveland. 
 
Palaver 
Een lagedrukgebied boven Engeland zorgt voor veel wind 
en beweegt langzaam naar Denemarken. Verwachting 
is in de ochtend 6+ wnw middag 14 uur 5+, 20:00 3-4 
Bft. In overleg besluit de wedstrijdleiding, dat het niet 
verstandig is de race door te laten gaan. Daarvoor in 
de plaats is een ieder die wil vrij om al dan niet te gaan 
zeilen. Een toertocht is uitgezet. Ton van Ekeren gaat ‘s 
ochtends al het water op, van twee dagen wedstrijd lei-
den krijg je zin om te zeilen! Daarna gaan Michiel Veld-
kamp, Len Verdel en ikzelf het water op, om de golven 
te berijden en af te surfen. Vooral Michiel met aspirant 
lid Egbert van der Laan en opstapper Marloes hebben 
het naar hun zin. Hij mist zelfs de uitreiking van de door 
hem gewonnen prijs voor de beste start. Michiel is over 
de drie dagen degene met de scherpste start, goed opge-
let bij clinic van Hanz?
Op zondag mag ik de fok van Romke en Rita lenen, wat 

een verschil! Wij maar ploeteren met een kleine genua 
terwijl het zoveel makkelijker, hoger en sneller kan! Bo-
ven windkracht 5 wil ik voortaan ook een -high aspect- 
fok!
 
Overall winnaars Colijnsplaat

1. Hans Verdel, Sanne en Len, een overtuigende overwin-
ning met bijna alleen eerste plaatsen. Hij had al een 
keer bewezen dat hij het kon, maar nu opnieuw de on-
betwiste winnaar.

2. Hanz Zwart en Lisette, altijd sterk en ook nu maar met 
veel wind moest hij de meerdere erkennen in de an-
dere Hans, spinakeren met zijn tweeën bij 5 Beaufort 
blijft toch lastig.

3. Marleen Gaillaard en Marc Fluttert, onverwachte deel-
nemers die de verleiding toch niet konden weerstaan. 
Dankzij hun spinakerkwaliteiten een verdiende derde 
plaats.

 
Michel Zandbergen

M26 Yemanjá
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De Marie had zich natuurlijk weer aangemeld om dit 
jaar haar titel te verdedigen. Na een lange voorbereiding 
was zij in topconditie gebracht. Ook dit jaar was er een 
aanbrengrace en werd er in Willemstad verzameld. Na 
zich wat moed te hebben ingedronken in de lokale kroeg, 
ging de schipper moe en maar voldaan naar bed.
Ondanks de slechte weersverwachtingen, waren de weer-
goden ons zeer gezind. Het weer was op de eerste dag 

Dutch Classic Yacht Regatta 2011 
Op 26 juli vertrok de “Marie” vanuit Brouwershaven voor het twee-
jaarlijks evenement The Dutch Classic Yacht Regatta (DCYR) naar 
Hellevoetsluis. Dit vijfdaagse evenement werd gehouden van 27 t/m 
31 juli en de organisatie lag in handen van de stichting DCYR. Helaas 
waren er door de slechte weersverwachting minder deelnemers aan-
wezig vergeleken met twee jaar geleden. Maar dat mocht verder de 
pret niet drukken, dit jaar waren er maar liefst 7 Marieholms aanwe-
zig.

perfect. Met veel zonneschijn was het een mooie zeil-
dag. Later in de wedstrijd nam de wind sterk af en werd 
het zoeken naar mooie windbanen. De ene keer was de 
noordkant beter en wat later was de was de kant aan het 
eiland Tiengemeten gunstiger. Uiteindelijk kwam ieder-
een over de finish en voeren we gezamenlijk op richting 
Hellevoetsluis.
Na een stevig ontbijt in de tent werd er aansluitend om 
08.00 uur palaver gehouden. Op zowel donderdag als 
vrijdag werden er twee wedstrijden gevaren. Zo weinig 
wind er op het einde van de aanbrengrace stond, zoveel 
wind stond er op de drie andere dagen.
Na een windcheck en de bovenboei te hebben gepeild 
was de keuze gemaakt om bij pin-end te starten. Om 
niet tijdens de start te worden afgedekt door een Vindo 
40/ 50 werd het extra opletten. De starts verliepen bijna 
allemaal soepel zodat we redelijk snel vrije wind hadden. 
Zodra er minder dan 8 knopen wind stond, liepen de 
IF’en weer hard in. Op de derde zeildag nam de wind net 
voor de finish zo sterk af dat we van genua 2 moesten 
wisselen naar genua 1. Al met al, werd er hard gestreden 
op het water.

Door drie keer eerste en drie keer tweede te worden 
heeft de Marie hierdoor haar titel in de Polyklasse 2 2011 
weten te behouden. Het winnende team Marie NED 
329 bestond uit Jan Ketting, Willem Garschagen en Tom 
Werff.

Zoals we het evenement waren gestart, met veel zon en 
later weinig wind, zo werd de DCYR 2011 ook afgesloten. 
Het was wederom een mooi zeilevenement en hopelijk 
over twee jaar met nog meer Marieholms.

Crew Marie NED 329
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Spinakerboom vergeten?... gelukkig was er een sterke man aan boord bij Leen Broekhuis (IF Victoria).
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Zondag zeilen we Johännä met een knik in de schoot 
onder fok en dubbel gereefd grootzeil van Workum naar 
Kornwerderzand, alwaar we uitgebreid lunchen en wach-
ten tot het tij kentert om voor de wind naar Harlingen te 
spuiten. Iets te vroeg vertrekken we in een lichte tegen-
stroom met regelmatig 7 bft achterop richting Harlin-
gen, aan het fokje hebben we meer dan genoeg om een 
mooie snelheid te halen we laten de Volvo iets meer dan 
stationair meedraaien om wat druk op het roer te hou-
den, zo zitten we het tochtje mooi gecontroleerd uit. We 
brengen haar tenslotte aan, de wedstrijd is pas morgen.
We willen overnachten in de Noorderhaven waar de ha-
venmeester ons achterin dirigeert, we liggen bij de kleine 
bootjes, als buitenste boot ronden we het pakketje af op 
6. De bagage van de wedstrijdbemanning (Josine en An-
thony) gaat van hand tot hand over de voordekken even-
als de overtollige bagage die we van boord willen hebben 
tijdens de wedstrijd.
Maandagochtend zijn we al vroeg bij het startgebied in 
het Kimstergat en bepalen onze startpositie, we zullen 
ca. 2 minuten voor het startschot starten en in een aan-
dewindse koers naar de bovenste boei varen, veilig star-
ten en heel aankomen staat voorop. Het is mijn eerste 
wedstrijd met eigen boot en met een Marieholm, toch 
even anders als jezelf de keuzes moet maken. 
We zijn veilig, net achter de middenmoot, gestart en we 
moeten aardig knijpen om zonder overstag te gaan in 
het vaarwater langs de Pollendam te kruipen. Voor ons 
was het nog even spannend als een Dehler zijn kraanlijn 
achter de mast van een Waarscheepje haakt, adequaat 
handelen van beider bemanning voorkomt schade. Wat 
volgt is een wedstrijd met 3 Bft waar de lichte bootjes 
goede zaken doen uit eindelijk loopt vrijwel de gehele 
vloot van de na ons startende Tirion-klasse over ons 
heen. We zeilen een groot deel van de wedstrijd achter 
de Genaker aan en het is een groot feest van gekleurde 
ballonnen tussen Harlingen en Terschelling. ’s Avonds 
blijken we als 12e van de 22 uit onze klasse te zijn, ik ben 
meer dan tevreden.

Harlingen Terschelling Race 2011 
Een eerste keer smaakt naar meer

Dinsdag vetrekken we wat later uit de haven en moeten 
zeker 45 minuten varen tot het startgebied in de Noord-
meep, we hebben weinig tijd om onze start optimaal 
voor te bereiden. 10 minuten voor de start rollen we pas 
de Genua uit en smoren we de diesel. Een start met val-
lend water, met klapperende zeilen spoelt het hele veld 
snel op de startlijn af, wie durft als eerste zijn zeilen te 
trimmen. Wij trimmen het grootzeil en Johanna begint 
snelheid te maken nog 1 minuut,….. nog 45 seconden, 
we trimmen de Genua, we gaan. Vlak voor de startlijn 
valt het schot we zijn heel mooi weg, 5e, 6e? over de lijn. 
Met de ebstroom achterop lijkt de 4 Bft een knoopje 
meer te hebben. In de Westmeep sturen we Johännä 
laag het veld uit er op vertrouwend dat de Vliestroom 
ons weer mooi omhoog zet bij de VL8 WM1 kardinaal, 
dat pakt goed uit. Daar mag de Genaker weer omhoog 
alles loopt op rolletjes. Echter is dit het moment waar 
het beginnersgeluk eindigt. De Genaker moet alleen 
nog naar beneden vlak voor de gijp in de Blauwe Slenk, 
om daarna plaats te maken voor de Spi. Als we tijdens 
de wissel, de bakboord schoot willen aanslaan blijkt die 
uit de blokken gelopen en overboord gespoeld, eigen-
schuld,…. We knopen de genuaschoot als vervanging 
aan de schoothoek. Bij het hijsen en trimmen creëren 
we een mooie zandloper en tegen de tijd dat we die 
goed en wel verwerkt hebben zijn we kostbare plaatsen 
naar achteren opgeschoven. Vervolgens spinakeren we 
een mooie strijd naar Harlingen. Hoewel het nog even 
echt spannend wordt met een grote indringende Visser-
manaak, die hard “ bakboord” roept bij een vaarwater-
markering die gerespecteerd dient te worden en waar-
voor we wat ruimte maken uit respect voor de minimaal 
10 ton staal. Er is net genoeg ruimte en met de giek snel 
ingehaald worden we net niet gesandwicht. Langs de 
Pollendam maken we nog wat goed door in het Hanerak 
uit de ebstroom sturend een paar vlagen vrije wind te 
pakken. ’s Avonds blijken we weer 12e te zijn. Ik ben dik 
tevreden. 

Doelstelling meer dan gehaald, veilig gefinisht en dat op 
een mooie 11e plaats overall. Leerpunten: Strakker koer-
sen, dek lay-out aanpassen m.n. voor de spin-akertrim, 
meer en andere tell-tales in de Genua plakken, de boot 
moet leger, we hadden meteen op dag 2 de Spi moeten 
hijsen bij de VL 8 WM1, de Spi beter voorbereiden, ik 
kan en mag de boot meer pushen.
Leergeld: 12 euro voor een nieuwe spischoot

 Zo’n eerste keer smaakt naar meer.

Wouter Versluis

M25 Johännä
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Thema ‘Vanuit de kuip’

De MarieTeam duikt in de techniek, zij doet dit 
aan de hand van een thema. In het thema ‘Vanuit 
de kuip’ worden verschillende systemen behandeld 
die de controle vanuit de kuip vergroten: vallen die 
over het dek worden geleid, ‘n trimsysteem en een 
compleet ‘dashbord’.

In de Marieteam hebben we al eerder aandacht 
besteed aan onderwerpen uit dit thema. In 2009 

Lijnen over het dek
vervolg ‘Even voorstellen’ Carel en Olivier Rikken

Twee jaar terug besloten we om alle belangrijke lij-
nen door te voeren naar de kuip. Omdat we een 
rolsysteem hadden voor het voorzeil hoefde de ge-
nuaval niet doorgevoerd te worden. Om snel en 
veilig tijdens het zeilen te kunnen trimmen, beslo-
ten we om de volgende lijnen naar de kuip te moe-
ten brengen: grootzeilval, spinnakerval, ophouder 
en neerhouder spinnakerboom, neerhouder giek en 
halstalie. 

Alle lijnen lopen vanaf de mastvoet via op het dek beves-
tigde geleiders naar de kuip. 

Om de lijnen onder de buiskap te leiden is door de fa. 
Juffermans een fraaie roestvrijstalen doorvoer aan beide 
kanten van de boot gemaakt met drie openingen per 
kant. Aan beide zijden zijn stoppers geplaatst met daar-
achter een lier.

plaatsten we een artikel over de ombouw van toer-
boot naar wedstrijdboot. In 2005 en 2004 (nrs. 9 en 
7) kwamen reefsystemen aan de orde en in 2001 (nr. 
2) schreef wijlen Nico Bijvoet over handige lijntjes 
naar de kuip. De oude Marieteams en de kennis-
bank vindt u op het ledendeel van onze website 
www.Marieholmvereniging.nl.
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De grootzeilval loopt door de mast en komt onder aan 
de mast via een schijf naar buiten. Om een goede gelei-
ding naar de mastvoet te verkrijgen hebben we een ex-
tra blok aan de mast bevestigd waarna de val loodrecht 
naar beneden loopt. Hierna wordt deze via een blok, be-
vestigd aan de mastvoet, via de geleider op het dek on-
der de buiskap door naar de stopper geleid. Met behulp 
van de lier kan het voorlijk zonder veel inspanning goed 
strak worden getrokken.

De grootzeilval (blauw) en de ophouder en neerhaler van 
de spinnakerboom, zijn aan bakboord naar de kuip door-
gevoerd. De spinakerboomophouder (groen) en neer-
haler (rood) lopen via een dubbelblok bevestigd aan de 
mastvoet naar het dek vanaf de mast. Aan stuurboord 
hebben we net zo de spinnakerval, de giekneerhouder en 
halstalie doorgeleid.

Hiermee hebben we alle lijnen goed en overzichtelijk 
naar de kuip geleid, het geheel funtioneerde het hele sei-
zoen goed. Alleen bij het hijsen van het grootzeil is het 
gebruik van de lier noodzakelijk. Dit hijsen gaat minder 
zwaar als de leuvers regelmatig met siliconenspray wor-
den ingespoten. 

Carel en Olivier Rikken

IF 807 Lättja

Vorig jaar moesten we de mastvoet vervangen (scheur-
tjes in het gietaluminium) en dat was voor ons het duw-
tje dat we nodig hadden om de mast te renoveren. We
hadden al een tijdje de wens van een marifoonantenne
en een windmeter in de top van de mast. Dus als de
mast toch plat gaat en de voet eraf, dan maar meteen 
alles. Zo gezegd, zo gedaan. Windmeter besteld, mast-
voet geregeld (was nog een heel gedoe, bijna een artikel 
waard) en het artikel opgezocht. Want behalve de lichtka-
bels (toplicht en stoomlicht) kwamen er nog twee kabels 
bij. Buisjes lijmen in de mast vraagt enige voorbereiding. 
We hebben eerst de kop en de voet van de mast verwij-
derd. Dit ging verbazingwekkend makkelijk. De koppen 
van de popnagels voorzichtig wegboren, de nagels met 
een drijver terugslaan en met een schroevendraaier en 
hamer met kleine tikjes de voet en de kop uit het profiel 
van de mast slaan. Wat je overhoudt is een aluminium 
buisprofiel met vallen (mits je de top kan verwijderen 
red.). Belangrijk: Eerst touwtjes aan de vallen bevesti-
gen en vervolgens de vallen verwijderen uit de mast om 
te voorkomen dat de vallen vast worden gekit. Touwtjes 
strak zetten en niet laten twisten of in elkaar laten draai-
en.

Tikkende kabels in de mast? 
Doe er wat aan!
Tikkende kabels in de mast kunnen net als klappe-
rende vallen voor sommige mensen knap irritant 
zijn. Zeker als je in de punt slaapt en probeert in 
slaap te vallen. Anthony de Bont schreef enige jaren 
geleden al eens een artikel in MarieTeam hoe dit te 
verhelpen. Het leek ons veel gedoe maar achteraf 
gezien viel het erg mee.
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Onderlijkspanner en kraanlijn door de giek

PVC electrabuis 
met kabels

kit (polymax)

vallen

Beeld vanaf
bovenzijde
mast

 

Vervolgens 3 electrabuizen van 4 meter aan elkaar lijmen
m.b.v. een ‘sok’ en de buis op lengte afzagen. De juiste
maat: de buis droog in de mast schuiven en met een
tang moet je aan beide kanten van de mast de buis nog
kunnen vasthouden en draaien (ongeveer 9,70 meter).
Zorg dat je voldoende ruimte hebt om de buis in de
mast te schuiven. Leg de buis in het verlengde van de
mast, breng met een kitspuit op de bovenkant van de
buis een rug kit aan en af en toe een dotje kit voor de ze-
kerheid (Bison polymax of een gelijksoortige kit).
Nu heb je twee personen nodig. Schuif de buis met de
kit in de mast, pak aan beide kanten van de mast de buis
met een tang en draai gelijktijdig de buis een halve slag
zodat de kit tussen de mast en de buis ligt. De buis een
beetje heen en weer schuiven voor goed contact en een
dag in de mast laten liggen. Na een dag is de kit droog
en de buis bevestigd in de mast.

De beste locatie voor ons was de zijkant van de mast
aan stuurboord. De eerste keer even niet goed opgelet
en... juist de buisjes aan bakboord gemonteerd. Verwij-
deren was moeilijk (zit echt vast) dus dezelfde truc nog
maar eens gedaan maar nu aan de goede kant. We heb-

ben nu aan elke kant één buis door de mast lopen voor
kabels. Wat overdreven maar ze zitten niet in de weg.
Kabel door de buizen voeren, de vallen terug in de mast
(goed kijken of ze niet gedraaid of getwist zijn), antenne
en windmeter monteren, de kop en de mastvoet plaat-
sen en klaar. Resultaat: rustige nachten zonder geklapper 
of getik van je eigen boot.
Buisjes in de mast: een prima investering voor weinig
geld!

Marc Fluttert

IF-E 3018 Skidbladnir

Het is ons op de Mooie Marie gelukt een onderlijk-
spanner en een kraanlijn te construeren die door de 
giek lopen en bedienbaar zijn van uit de kuip. Het 
geheel is keurig weggewerkt en de kraanlijn loopt 
niet meer langs de mast.

kraanlijn
De kraanlijn zit vast in de masttop. De kraanlijn loopt via 
de achterzijde van de giek door de giek naar de mast en 
verlaat bij de lummel de giek richting mastvoet om daar 
met een blokje over de kajuit te worden geleid. Voor de 
kraanlijn werd 4 mm dynema lijn gebruikt.

onderlijkspanner
De onderlijkspanner heeft een vertragingssysteem van 

drie keer, de blokken en lijnen zitten in de giek. Het 
voorste blok (2-schijfs) zit vast aan de lummel, het ach-
terste (3-schijfs) beweegt zich naar voren bij het span-
nen. Een dubbel elastiek trekt het 3-schijfsblok naar 
achteren bij ontspanning, het elastiek zit vast aan het 
achterstuk van de giek. Voor de spanner werden High 
Strenght blokken van Harken gebruikt in combinatie 
met 4 mm dynema lijn.

lummel
De lummel (de verbinding giek – mast) is beter glijdend 
gemaakt door deze een kunststof voering te geven ge-
maakt van grijze PVC elektrabuis. Het PVC werd met een 
roerhoutje en een föhn in de juiste vorm gemodelleerd. 
Naast de neerhouder is de lummel ook voorzien van een 
ophouder.

Vertragingssy-

steem in de giek 

voor de onderlijk-

strekker. De twee 

elastieken om het 

blok naar achteren 

te trekken zijn niet 

weergegeven.
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Links: achtereind 

van de giek met 

kraanlijn (zwart-

wit) en onderlijks-

trekker (grijs), de 

knopen van het 

elastiek zijn te zien

Links: lummelzijde 

van de giek met 

kraanlijn (zwart-

wit) en onderlijks-

trekker (blauw)

Links: RVS houder 

met ‘blokkenbout, 

Rechts: de blokken 

zitten elkaar niet 

in de weg

Rechts: PVC glij-

zool voor de lum-

mel

Rechts: blokken-

bout gemonteerd 

onder de mastvoet

mastvoet
Om de nieuwe lijnen over het dek te kunnen leiden was 
uitbreiding van het aantal blokken aan de mastvoet 
noodzakelijk. Wij maakten van een restplaatje RVS een 
houder waarin twee oude wandputtingen in een lange 
moer vastgedraaid werden. De RVS plaat zit vast onder 
maststeun.
Alle vallen zijn bedienbaar gemaakt vanuit de kuip door 
middel van Harken organizers en een 2-voudige Spinlock 
XAS valstopper aan weerszijden van de kajuitingang. 

Onze ervaring met het systeem is dat het werkt, al 
moeten we bekennen dat enige oplettendheid wordt 
gevraagd bij het trimmen. De aangespannen onderlijk-
spanner trekt de giek naar beneden en geeft een extra 

spanning op het voorlijk van het grootzeil (val en neer-
houder). Een aangespannen kraanlijn trekt de lummel 
omlaag wat lastig kan zijn als je bij het opruimen de giek 
omhoog wil brengen. Bij het hijsen moet de kraanlijn 
wat gevierd worden. Als je eenmaal dit samenspel door 
hebt, werkt het probleemloos.

Extra informatie en een werkbeschrijving vindt u op de 
kennisdeel van de website.

Peter Smits

Frank van Krimpen

IF Mooie Marie
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De bedrading is 

door de steun, een 

doormidden ge-

zaagde traptrede, 

geleid.

De kast steekt over 

om inwateren te 

voorkomen.

De meters zijn 

goed afleesbaar 

en zitten niet in 

de weg.

We hadden op onze marieholm een aantal meters 
zoals log en dieptemeter maar deze zaten op on-
logische plekken. En omdat we de wanden van de 
kuip vrij wilden houden (kun je lekker tegen zit-
ten) en de meters onder alle omstandigheden goed 
zichtbaar moesten zijn, begon het idee te rijpen van 
een klokkenkast boven het luik. Een beetje rond-
gekeken, ideeen uitgevraagd en vervolgens tot het 
definitieve ontwerp gekomen voor een klokkenkast 
zwevend boven het luik. Waarom daar? Altijd goed 
zichtbaar, de kabels zijn makkelijk weg te werken, 
de buiskap kan erachter blijven en ‘last but not 
least’: het zit niet in de weg.

Een klokkenkast voor de meters

De kast is zo simpel mogelijk gehouden 60 cm breed, 10 
cm hoog en 7 cm diep. De voorkant (10 mm) en zijkan-
ten (18 mm) zijn van watervast mutiplex en de rest be-
staat uit een kap van RVS plaatstaal.

De kap heb ik laten maken bij een metaalwerkplaats 
(kon ik regelen en kostte mij een sixpack). Vervolgens 
een traptrede/handgreep besteld bij Compass (bestelnr 
199650, ³ 16,95) en deze doormidden gezaagd als steun. 
In de zijkanten (multiplex, 18 mm) een gat geboord 
(25mm) beetje schuin naar boven zodat de buis naar 
binnen kan en de kast iets klemt. Tevens loopt er dan 
geen water naar binnen.

Op het multiplex (10 x 60 cm) de 4 meters geplaats, 
v.l.n.r. log, kompas, wind en diepte. De steun aan weer-
kanten van het luik aftekenen en in het midden een gat 
boren van 16 cm. De kabels van de ‘gevers’ onder het 
plafond door de steun naar buiten laten komen. De hal-
ve traptredes in de klokkenkast schuiven en op het dekje 
vastzetten met kit voor een waterdichte verbinding. Be-
drading aansluiten, kap erop, achter met twee schroefjes 
vastzetten en klaar.

Aandachtspunten: 
1. Zorg dat de kap 2 mm over het multiplex uitsteekt en 

onder een paar mm terugvalt. Dit voorkomt inwateren 
van het multiplex. 

2. Zorg dat de kast hoog genoeg staat om het luik te 
kunnen bedienen (zonder dat je vingers knel komen 
te zitten).

We zijn erg blij met deze oplossing: simpel, goed zicht-
baar, kabels veilig en mooi weggewerkt en alles werkt.

Marc Fluttert & Marleen Gaillard 

IF-E 3018, Skidbladnir
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KLASSIEK PLASTIEK

10 | 2009 | WWW.WATERKAMPIOEN.NL44

Het is nog altijd een van de populairste kielboten 
aller tijden, de Marieholm IF.  Duizenden zijn er 
gebouwd en bij menig makelaar ligt wel een zo 
goed als nieuwe te wachten op een gelukkige 
nieuwe eigenaar. De International Folkboat 
veroverde vanuit Zuid-Zweden de wereld.

TEKST JAN BRIEK | FOTO’S BERTEL KOLTHOF
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Boot en media
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Klassiek Plastiek: 
belangrijke,  
bijzondere of gewoon 
mooie ontwerpen 
uit de jaren zestig 
en zeventig. Klas-
siekers in ‘plastiek’. 
De nieuwkomers van 
toen - in het destijds 
door velen verfoeide 
polyester - zetten we 
hier nog eens in het 
zonnetje.
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Boot en media
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H
ij mag dan tijdloze lijnen hebben, in het jaar dat hij ter 
wereld kwam, was het maar een vreemde eend in de bijt. 
Stel je voor: het waren de hoogtijdagen van de International 
Off shore Rule. Vinkielen, vrijhangende roeren, bolle rom-
pen met nauwelijks vlees aan de uiteinden, zetten de toon. 
Grootzeilen met het oppervlak van een fl ink tafellaken, 

genua’s waar geen eind aan leek te komen. En uitgerekend op zo’n moment 
komt een Zweedse werf met zo ongeveer het archetype van een zeilboot op 
de markt: de Marieholm IF. Vraag een willekeurig iemand een sportwagen te 
tekenen en je krijgt een soort Porsche 911. Vraag hem daarna een klassieke 
zeilboot te tekenen en er verschijnt zonder twijfel iets ‘IF-achtigs’ op papier. 
Het moge duidelijk zijn: de Marieholm IF deed niet mee met de mode van die 
dagen. Een zuivere S-spant met een lange kiel, aangehangen roer, een klas-
sieke zeeg in de relatief smalle romp en een 7/8-tuigage - veel traditioneler 
kan het bijna niet.

De IF werd al snel 
geroemd om zijn 

zeewaardigheid

KLASSIEK PLASTIEK
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Van hout naar polyester
Niet zo gek natuurlijk, als je weet dat de Noorse Volksboot (over die naamge-
ving verderop meer) model stond voor het ontwerp van de IF. Voor wie het 
is vergeten, nog maar even kort de historie van z’n illustere voorganger. Een 
prijsvraag stond aan de basis van de oer-Volksboot. Die werd uitgeschreven 
door het Svenska Seglar Förbund en de drie beste inzendingen werden - door 
de drie ontwerpers van die inzendingen - als het ware samengesmeed tot 
het definitieve ontwerp. Een van hen was Tord Sundén, de man die later de 
Marieholm IF op papier zou zetten. De Noorse Volksboot stamt uit 1941. De 
boot was bij uitstek geschikt voor Scandinavische landen, niet in de laatste 
plaats dankzij z’n bouwmateriaal. Grenen op eiken spanten en wrangen - in 
overvloed aanwezig in die landen. Het duurde dan ook niet lang voor de 
Volksboot de grootste kielbootklasse van Scandinavië was. Waarna de boot 
door het leven zou gaan als Scandinavische Volksboot.
De eerder genoemde Tord Sundén werd in 1967 benaderd door de Zweedse 
werf Marieholms Bruk met het verzoek om van de originele houten Volksboot 
een polyester versie te ontwikkelen. Sundén toog aan de arbeid en kwam met 
de Internationale Volksboot op de proppen. Hij pakte het originele ontwerp 
op verschillende punten grondig aan. Ten eerste het vrijboord. Dat werd vier 
centimeter hoger, zodat er meer binnenruimte zou ontstaan. En natuurlijk 
de romp: het origineel is overnaads gebouwd, de IF kreeg een gladde romp. 
Bovendien werd het gewicht van de polyester boot lichter dan dat van de 
houten versie, zodat het ballastaandeel moest worden aangepast. Nou had 
de houten volksboot al een genereus blok gietijzer aan de kielbalk (1.000 
kilo op een totaalgewicht van 2.200 kilo); voor de IF zou die verhouding nog 
wat extremer worden: 1.250 kilo op een totaal van 2.150 kilo. Dat levert niet 
alleen een hoog zeildragend vermogen, maar staat ook garant voor een grote 
stabiliteit. Net als z’n voorganger werd daarom de IF al snel geroemd om z’n 
zeewaardigheid. Een groot voordeel bovendien: de IF kreeg standaard een 
zelflozende kuip. In een test in de Waterkampioen van juni 1969 wordt de 
IF geroemd om z’n aandewindse eigenschappen: dertig graden aan de wind 
waarbij de IF zonder moeite 5,5 knopen loopt.
De laatste aanpassingen tenslotte waren puur cosmetisch. Boeg en hek werden 
nog eens onder de loep genomen en de lijn daarvan werd - volgens Sundén 
zelf tenminste - nog mooier.

De populairste ter wereld
De eerste Marieholm IF ging in 1967 te water. Het resultaat overtrof al direct 
de verwachtingen. Tord Sundén zelf daarover: “De boot is sneller dan de con-
ventionele Volksboot. Stijver, hij heeft meer binnenruimte en is ook nog eens 
mooier”. Het duurde maar even voor de ‘nieuwe Volksboot’ als eenheidsklasse 
werd geaccepteerd door het Svenska Seglar Förbund. Voor de goede orde: toen 
pas werd ook de naam ‘IF’ officieel de benaming voor deze boot. Later werd 
de boot ook erkend in Denemarken, Noorwegen en Duitsland en sinds 1973 is 
hij geaccepteerd als Scandinavian One Design Class. Nog altijd zijn de vloten 
in Scandinavië het grootst, maar er zijn ook bekende concentraties boten in 
Duitsland (op de Wannsee) en in de Verenigde Staten (San Fransisco Bay). 
Na het succes in de jaren zestig was het voor de IF nog niet afgelopen. In 
1974 waren er inmiddels meer dan tweeduizend van stapel gelopen en werd 
de boot zelfs in Australië in licentie gebouwd. Het jaar 1975 zou het absolute 
topjaar worden: 552 boten verlieten toen de werf. De Marieholm IF groeide 
in de jaren zeventig uit tot de succesvolste kielbootklasse in die tijd en werd 
in 1985 officieel tot grootste kielbootklasse ter wereld ‘gekroond’. Toch kon 
dat de werf niet helpen. De productie daalde gestaag. In de laatste zes jaar 
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van z’n bestaan bouwde de werf slechts 171 boten.  
In 1987 ging Marieholms Bruk failliet. Ruim vierduizend IF’s waren toen 
gebouwd. Door de jaren heen is er aan het oorspronkelijke ontwerp van Sun-
dén hoegenaamd niets veranderd. In 1973 werden de rubber raamprofi elen 
vervangen door aluminium en maakte de goudkleurige Proctor-mast plaats 
voor een aluminiumkleurig exemplaar van Seldén. 
De IF was overigens niet het enige model dat de werf leverde. Marieholms 
Bruk bouwde diverse open bootjes, verschillende modellen speedboten en 
snelle motorboten en naast de IF een aantal zeiljachten. De IF werd ook als 
IF-E (‘Engine’) op de markt gebracht. Je begrijpt het al: een IF met binnen-
boordmotor. In eerste instantie een Volvo MD1, latere modellen kregen een 
MD6 van dezelfde fabrikant. 
De Marieholm 26 werd ontwikkeld op basis van de IF, maar kreeg een andere 
opbouw en daardoor meer binnenruimte. De IF was overigens niet het kleinste 
model van Marieholm, dat ook nog de zes meter lange MS20 (een ontwerp van 
Olle Enderlein) en de door Pelle Petterson ontworpen Sea-Cat (6,35 meter) 
bouwde. Maar ook grotere modellen verlieten de werf in Zuid-Zweden: de 
Marieholm 32 en 33. Van al die modellen wordt er tegenwoordig nog maar 
een gebouwd: de Marieholm 33 door MarineCenter Marieholm in Lemmer.

Wedstrijdzeilen en toeren
Hanz Zwart kocht z’n Marieholm IF ‘Mission IF Possible’ in 2002 van een 
particulier. De boot werd gebouwd in 1976. “Ik twijfelde tussen een H-boot 
en een IF”, zegt Hanz. “De IF is wat geschikter om naast de wedstrijden ook 
nog mee te toeren. Ik vond het direct een mooie boot. Laag, rank én makkelijk 
alleen te varen - ook niet onbelangrijk.” 
Hanz zeilde vroeger wedstrijden in de Vaurien en de Laser en was zeilin-
tructeur. Sinds een paar jaar is hij bezig z’n boot steeds meer geschikt te ma-
ken voor wedstrijden. Het eerste wat hij deed was de originele bun achterin 
dichtmaken. Die bun was bedoeld voor de buitenboordmotor, maar die kan 
tegenwoordig aan de spiegel een plekje krijgen. 
Afgelopen winter investeerde hij in een nagelnieuwe set North-zeilen voor z’n 
IF. Deze zomer gaat de boot een paar weken op de wal om de romp en het 
dek eens aan te pakken.
Anders dan in bijvoorbeeld Scandinavië zijn noch de Folkboot (zoals je tegen-
woordig de Scandinavische Volksboot moet noemen) noch de IF in Nederland 
ooit eenheidsklassen geweest. Vroeger werd gevaren onder de RORC (klasse 
4); tegenwoordig meestal volgens de SW-cijfers. Zwart: “Mijn boot is wel een 
van de snelste IF’s van Nederland, maar hij kan ook tegen andere boten heel 
goed mee. Vooral met wat meer wind loopt hij uitstekend.” Hanz won dit jaar 
de winterserie op de Kaag, dus dat onderstreept z’n bewering.
Natuurlijk, de ruimte op z’n IF is wat beperkt, maar Hanz ervaart dat niet als 
een probleem. “Groot is het niet, maar met z’n tweeën kun je er prima langer 
op verblijven. Al is mooi weer wel een pre. Ik beschouw m’n boot in principe 
als een dagzeiler waar je ook mee op vakantie kunt. Maar het is vooral de 
combinatie toer/wedstrijdboot die heel goed bevalt.” Op een wat groter jacht 
zit Hanz dan ook niet te wachten. “M’n boot moet geschikt zijn voor het 
binnenwater. Met een groter schip raak je dat kwijt. Ik kan nu ’s avonds nog 
lekker even zeilen.” Bovendien haalt hij het onderwerp ‘prijs’ ook nog even 
aan: “Voor tien-, twaalfduizend euro heb je een heel behoorlijke boot; dat is 
toch niet verkeerd. Hanz is zeer te spreken over de zeileigenschappen van 
z’n boot. “Het heeft me echt verrast wat hij kan, ook in zwaar weer. De boot 
voelt zo vertrouwd en veilig; ook als je met slecht weer op ruim water zit. 
Maar daarnaast zijn de prestaties heel goed. 

0910_Marieholm_definitief   48 08-05-2009   11:02:13



MarieTeam najaar 2011  37

49WWW.WATERKAMPIOEN.NL | 2009 | 10

MARIEHOLM IF
Lengte over alles 7,85 m
Lengte waterlijn 6,03 m
Breedte 2,25 m
Diepgang 1,21 m
Gewicht 2.150 kg, waarvan 

1.250 kg ballast
Masthoogte 
boven water 10,20 m
Grootzeil 16 m²
Genua 15 m²
Fok 10 m²
Stormfok 7,25 m²
Spinnaker 40 m²
Prijs in 1968 ongeveer 

24.000 gulden

DE NEDERLANDSE MARIEHOLM VERENIGING

De Nederlandse Marieholm Vereniging is opgericht in 2001 en heeft ruim twee-
honderd leden. Negentig procent daarvan heeft een IF, een IF-E of een Marieholm 
26. In totaal zijn er zo’n vijfhonderd Marieholms in Nederland. De NMV zet zich in 
voor het behoud van de Marieholmvloot en organiseert tochten en wedstrijden. 
Het jaarlijks hoogtepunt is het driedaags Marieholm-kampioenschap, dit jaar 
op 14, 15 en 16 augustus.
Meer informatie op www.marieholmvereniging.nl

De ruimte is 
beperkt, maar dat 
is geen probleem

Plastic klassiekers varen hun 
eigen race tijdens de Shipmate 

Classic Yacht Regatta van 22/26 juli 
in Hellevoetsluis
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Klassieke zwaantjes met overhangende 
stevens, lage vrijboorden en een lange 
kiel die met een zwierige golf van de 
spanten in de romp is geïntegreerd. Nog 
altijd roepen jachtontwerpen van hon-
derd jaar geleden bij de meeste zeilers 
warme gevoelens op. Dat was ruim veer-
tig jaar geleden niet anders. Hoewel 
polyester als bouwmateriaal voor jachten 
tot verdeeldheid in de zeilwereld leidde, 
zagen veel ontwerpers ook wel de voor-
delen van het nieuwe materiaal in. Zo 
ook de Zweed Tord Sundén. De stijl en 
lijnen van de door hem ontworpen Noor-
se Folkboot uit 1942 inspireerden hem 
een polyester variant te ontwerpen. De 
houten versie was uitgegroeid tot de 
grootste kielbootklasse van Scandinavië, 
nadat Sundén een ontwerpwedstrijd van 
het Scandinavisch Wedstrijdzeil Verbond 
had gewonnen. Gewichtsbesparing, 
goedkope productie en onderhoudsge-
mak waren zijn drijfveren om het pro-
duct te moderniseren. Sundén ontwierp 
de IF op uitnodiging van de werf Marie-

holms Bruk in Småland, Zweden. Weer 
speelde wedstrijdpotentie een belangrij-
ke rol in zijn overwegingen. De houten 
inspiratiebron is goed terug te zien in de 
Marieholm IF, het resultaat van zijn her-
scheppingsdrang in polyester.

Trimplankje
Op afstand oogt de Marieholm IF als een 
toerjacht uit de jaren dertig. Van dichtbij 
zijn er echter voldoende details te zien 
die verraden dat het om een jacht gaat 
met veel oplossingen die in het ontwerp-
jaar 1967 voor uitgesproken modern 
doorgingen. De lijnen lopen vanaf de 
mast over het kajuitdak naar een trim-
plankje met klemmen, zodat een 
bemanningslid staande in de kajuitin-
gang de zeilen kan trimmen. Dubbele 
ramen aan weerszijden van de kajuit zijn 
in aluminium lijsten gevat. Standaard 
heeft de IF een compleet spinnakerbe-
slag en een fractioneel sloeptuig. Het 
achterstag is via een spruit aan het ach-
terdek verbonden, met aan stuurboord 

een talie met vertraging, zodat het ach-
terstag tijdens het varen is te trimmen. 
In de bakskist onder het achterdek is een 
bun voor een buitenboordmotor. Twee 
�appen omsluiten het staartstuk van de 
motor als deze op zijn plek zit. De serie 
IF-E heeft een inboard dieselmotor. 

De kuip wordt doorkruist door een 
grootschootoverloop. De stuurman kan 
daar gemakkelijk bij en ook de achter-
stagspanner ligt binnen handbereik met 
een lijntje naar de kuip. Voor een jacht 
met zo’n klassieke rompvorm heeft de IF 
ongekend veel trimmogelijkheden. De 
lijnen van cunningham, neerhouder en 
uithaler lopen naar de trimbank op het 
kajuitdak. De slanke romp en het scher-
pe voorschip dat doorloopt in de lange 
kiel zorgen voor goed zeilgedrag aan de 
wind, waarbij de snelheid gemakkelijk 
oploopt dankzij rustig gedrag in de gol-
ven. De grote spinnaker zorgt bij licht 
weer ook op ruime koersen voor snel-
heid. Boven vijf Beaufort heeft de spi niet 

TEKST HANS BUITELAAR

Als polyesterversie van een vooroorlogse romp is de Marieholm IF een vreemde 
eend in de bijt. Toch combineert de boot een boel voordelen: het rustige zeegaan-

de gedrag van de s-spant, het onderhoudsgemak van kunststof en een tuig met
                moderne trimmogelijkheden. 

Antieke eenheidsklasse

marieholm if

152

tweedehands
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KOOPMANS TORNADO 26  
(1969-1980)

PRIJS € 4.750 - € 7.000
LENGTE 7,70 m
BREEDTE 2,35 m
DIEPGANG 1,05m
GEWICHT 2.300 kg

Dick Koopmans sr. ontwierp de polyester 
Tornado in 1969 voor ruim Nederlands  
binnenwater, terwijl bij het ontwerp van IF 
en Invicta met zeegolven rekening werd  
gehouden. De polyester s-spant romp was 
het vervolg op een serie stalen Tornado’s.  
Koopmans’ ontwerp heeft een doorgestoken 
roer aan een skeg. Hoewel de romp naar de 
kiel toe een s-bocht vertoont, heeft de  
Tornado een kortere kiel die vroeger zou 
zijn omschreven als vinkiel. Met de grotere 
breedte, het getrapte kajuitdak en een vast 
kombuisje is de Tornado vooral op toeren 
toegesneden, zonder wedstrijdaspiraties.

VAN DE STADT INVICTA  
(1964-1978)

PRIJS € 5.500 - € 9.500
LENGTE 8,06 m
BREEDTE 2,24 m
DIEPGANG 1,20 m
GEWICHT 2.330 kg

Dit ontwerp van E.G. van de Stadt, uit 1964, 
is net als de IF bedoeld als polyester wed-
strijdvariant van de Noorse Folkboat. Na 
1969 is het ontwerp iets aangepast met 
een hoger dek en hogere opbouw. Het zeil-
oppervlak is bij de tweede serie iets ver-
kleind, omdat de Invicta bekend was komen 
te staan als rustig en zeewaardig toerjacht. 
De Invicta is erg stabiel, dankzij de lood-
ballast van 45 procent van het totaalge-
wicht in de kiel en tamelijk snel, dankzij 
een vlak onderwaterschip in het achterdeel 
– ondanks de uitgesproken s-spant – die 
het water gemakkelijk loslaat.

MARIEHOLM IF 
LENGTE OVER ALLES 7,87 m
LENGTE WATERLIJN 6,04 m
BREEDTE 2,20 m
DIEPGANG 1,21 m
GEWICHT 2.150 kg
BALLAST 1.020 kg
GROOTZEIL 16 m²
GENUA 15 m²
SPINNAKER 36 m²
TE KOOP IN NEDERLAND JANUARI 2011 6 stuks
GOEDKOOPSTE € 9.500 (1969, buitenboordmotor in bun)
DUURSTE € 16.750 (1977, 10 pk inboard diesel)
INFORMATIE www.marieholmvereniging.nl

zoveel zin meer: de s-spant romp zal niet 
gaan planeren, zodat de spinnaker voor-
al voor erg veel zeildruk zorgt terwijl de 
bootsnelheid aan zijn limiet zit.

Opklapkombuis
De indeling benedendeks is klassiek. 
Een voorpiek biedt slaapruimte voor 
twee personen, direct achter het hoofd-
schot zijn kasten aan weerszijden. Bij 
veel exemplaren is in de stuurboordkast 
een toilet ingebouwd. De langsbanken 
bieden dankzij een doorsteek onder de 
kuipbanken voldoende lengte voor een 
derde en vierde persoon om te slapen. 
Een tafeltje met kooktoestel klapt neer 
over de kajuitbank aan bakboord. Bij de 
versies zonder inboard diesel is vanuit 
de kajuit een diep stouwvak bereikbaar 
onder de kuipvloer.

Zoals alle polyester boten uit de jaren 
zestig is de IF gevoelig voor osmose. Veel 
boten die nu varen, zullen daar in de 
loop der jaren al eens voor zijn behan-
deld. Een ander aandachtspunt is de 
putting van het hoofdwant. Topwant en 
hoofdwant zitten niet aan dezelfde ring. 
Die van het hoofdwant, dat tot de zalings 
loopt, is origineel met twee bouten aan 
het dek verankerd. Op veel boten is deze 
zwakke constructie vervangen door een 
klamp die met vier bouten aan een con-
traplaat onderdeks is geschroefd. 

Oversteek
Net als zijn eerdere ontwerp is ook dit 
jacht van Sundén een verkoopsucces 

geworden. In 1970 werd de IF in Zweden 
erkend als eenheidsklasse. Duitsland, 
Denemarken, Noorwegen, de Verenigde 
Staten en Australië volgden. Down 
Under werden IF’s in licentie gebouwd. 
Tussen 1969 en 1984 werden op de werf 
in Småland 3.438 IF’s gebouwd, enkele 
honderden daarvan vonden hun weg 
naar Nederland. Ondanks de bescheiden 
afmetingen heeft de IF zich op de 
wereldzeeën bewezen: de Atlantische 
Oceaan is meermaals met dit jacht 
bedwongen. Op de site van de Neder-
landse Marieholm vereniging is te lezen 
dat de leden af en toe een oversteek naar 
Engeland organiseren. Een paar keer per 
jaar racen de verenigingsleden tegen 
elkaar; in Nederland is de IF nooit door 
het Watersportverbond als eenheidsklas-
se erkend. •
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copyrights Marieholmvereniging, Waterkampioen, Zeilen en 

Klaartje Pander. De foto’s bij de artikelen zijn meestal ge-

maakt door de auteurs. Overige foto’s Michiel Veldkamp, 

tenzij anders vermeld. 

Alhoewel we dit jaar vroeg begonnen waren met het uit-
zetten van het thema en de vraag om artikelen blijkt toch 
telkens weer dat de kopij het laatste moment binnen 
komt. Het thema ‘ Lopend want’ hebben we vervangen 
door ‘ Vanuit de kuip’ omdat dat beter de lading dekte 
van de kopij die we binnenkregen.
De redactie kreeg versterking van Bas Verschoor die in-
terviews met Michel Zandbergen en Ernst Jongstra ver-
zorgde. Hierdoor kreeg de MarieTeam meer ‘human 
interest’. Fer Bolweg maakte dat ‘verlijerende drenkelin-
gen’ in taalkundig opzicht werden gered en maakte één 
woord van spinakerboomophouder. Hij verdient hiermee 
drie keer woordwaarde.
We zijn heel trots op onze nieuwe lay-out. Deze lay-out 
werd verleden nummer op het laatste moment geïntro-
duceerd, zo laat dat we zelfs in de redactionele kolom 
daar niets meer over konden schrijven. Een kant en klare 
MarieTeam werd in een paar uur tijd van een nieuw jasje 
voorzien. Grafi sch vormgever Maarten Slooves verzorgt 
voor ons nog steeds belangenloos de eindlay-out, waar-
voor luid applaus. 

De laatste rubriek

Van de redactie
Het is niet helemaal gelukt die 40 pagina’s in full color, we hebben 
een beetje moeten sprokkelen. Met dank aan onze collega’s van 
Waterkampioen en Zeilen. 

We zijn als vereniging steeds bezig te vernieuwen. De af-
stemming met website en digitale nieuwsbrief maakt dat 
de MarieTeam steeds meer een blad wordt dat overzicht 
geeft en de diepte ingaat en minder inspeelt op actuali-
teit en berichten voor de leden. En zich daarmee eigen-
lijk ook steeds meer extern profi leert. 

Marieholmers, we rekenen ook volgend jaar weer op jul-
lie kopij. Kom met je verhalen, je reisverslagen, je ontbe-
ringen, je stommiteiten en je technische vindingen. Sa-
men maken we er wat van!

De redactie bestond dit jaar uit Michiel Veldkamp, 
Bas Verschoor en Fer Bolweg.

Met dank aan

en

KLAARTJE PANDER




