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We zitten in een gekke periode en ik kijk met je terug op 
een merkwaardig jaar. Door de pandemie kon slechts 
een beperkt aantal verenigingsactiviteiten doorgaan. Na 
de drukbezochte ALV in januari 2020 konden we onmo-
gelijk bevroeden dat we in maart in een intelligente 
lockdown zouden raken. Door een onzichtbare vijand 
zijn ons vrije leven en gezondheid in een ander daglicht 
komen te staan. Hopelijk zijn we de afgelopen periode 
goed doorgekomen en hopen op een vrijer 2021.
Onze vereniging draait om ontmoeting. Met elkaar 
plezier beleven aan het zeilen in een Marieholm. Of het 
nou gaat over een bootreparatie, een mooie zeilreis of 
een wedstrijd, er over praten is bijna net zo leuk als het 
doen. Of misschien wel leuker? Helaas was dit vaar-
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seizoen weinig mogelijk in fysiek verenigingsverband. 
Gelukkig was het individueel zeilen wel mogelijk en 
konden we zo genieten van het schitterende zomerse 

weer in de eigen boot. Door de tijdelijke versoepeling 
van de richtlijnen zijn in september wel twee zeilevene-
menten op het Markermeer, zonder het walprogramma, 
doorgegaan: de Pampusregatta en het NK ORC4. In dit 
nummer lees je meer over de belevenissen van de vijf 
deelnemende IF’s.

Onze bestuursvergaderingen doen we sinds maart onli-
ne. Eigenlijk gaat dat best goed, maar ook mis je wat. 
In mei waren we als bestuur voor het eerst fysiek bij 
elkaar. Op een mooie avond hadden we in Loosdrecht 
afgesproken om langs de waterkant foto’s te nemen. 
Die waren bedoeld voor een ansichtkaart aan alle leden 
met de aankondiging van ons zomerevenement van 
13 – 15 augustus 2021. Toen merkten we hoe leuk het 
was om elkaar weer echt te zien. Wat later zagen we een 
IF zeilen met Menno Mostert aan het roer. Wij zwaaien, 
hij aanleggen. Deze toevallige ontmoeting maakte de 
avond compleet. 

“Vandaag	is	gegeven,	

maar	morgen	is	niet	beloofd”

Voorzijde: 

Pampusregatta,	

foto	

Twirre	Boogaard
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Boot en vereniging 

Als ik het goed heb telt onze vereniging circa 250 leden 
en dat aantal is de laatste jaren stabiel. We mogen trots 
zijn op onze club met jaarlijks een gezellige ledenverga-
dering, een zomertreffen met een toer- en een eenheids-
klasse, een bijeenkomst voor nieuwe leden en een glossy 
verenigingsblad. Daarnaast broeien tal van initiatieven; 
een verbeterde versie van de kennisbank, regionale 
bijeenkomsten, toertocht naar de Duitse Wadden en een 
internationaal event voor de IF eenheidsklasse. 

Vijf jaar mocht ik voorzitter zijn van onze mooie club. 
Afgelopen september heb ik besloten om de voorzit-
tershamer over te dragen. Deze beslissing voelt een 
beetje raar, maar ik vind het goed om ruimte te maken 
voor nieuwe ideeën. Voor de vacante voorzittersfunctie 
kunnen leden zich uiteraard via de secretaris melden. 
Zelf heb ik enkele leden gesproken en er één bereid 
gevonden zich te kandideren. De keuze is aan de leden 
op de Algemene ledenvergadering van zaterdag 9 janu-
ari 2021. 
Op deze plaats wil ik de vier bestuursleden enorm 
bedanken voor de samenwerking. Ik hoop dat jullie in 

deze samenstelling met veel plezier nog even voort 
gaan. Dankzij Francesca is er een geruststellend, finan-
cieel fundament voor onze vereniging; Paul verwelkomt 
onze nieuwe leden en voert als secretaris een accurate 
ledenadministratie; Wouter organiseert diverse, succes-
volle evenementen en Michiel heeft de Marieholm 
en onze vereniging onder een breed publiek bekend 
gemaakt. 

Tot slot wens ik je veel leesplezier met deze uitgave van 
MarieTeam, fijne feestdagen en een coronavrij 2021. Pas 
goed op jezelf en zorg voor elkaar.

Hanz Zwart (voorzitter NMV) 
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50ste Svenska Mästerskapet - Stockholm

De kampioenschappen zullen donderdag 1 juli t/m zondag 4 juli worden gehou-

den in de archipel van Stockholm. Op donderdag wordt de tune-up race gevaren. 

Gezeild wordt vanaf het idyllische clubeiland Ekholmen van de Viking Sailing Soci-

ety (VSS) in het oostelijk deel van de Saxarfjärden. Het eiland is alleen per boot 

bereikbaar en ligt ten noordwesten van Vaxholm. Zie https://vss.nu/ekholmen

Nederlandse zeilers zijn zeer welkom. De IFclub Oostzee werkt momenteel nadere 

details uit over huisvesting, eten en andere zaken. De informatie op de website 

IFboat.se wordt continu bijgehouden en er is ook een Facebook pagina: IF-bats SM 

2021. Als u vragen heeft, kunt u deze stellen aan Tiina en Lasse Andersson via e-mail 

tiina.lasseandersson@gmail.com 

Berichten	uit	de	vereniging

Het NMV-zomerevenement kan dit jaar helaas niet doorgaan maar Durgerdam gaan we vast 
nog een keer aandoen. 
Volgend jaar gaan we naar het water waar het 20 jaar geleden allemaal begon: Loosdrecht.
Laten we ons jubileum met zoveel mogelijk leden en schepen vieren. Al die Marieholms bij 
elkaar, dat wordt een indrukwekkend 
gezicht.

Dus zet nu alvast in je agenda:
13 - 15 augustus 2021, Water-
sportvereniging de Vrijbuiter.

Wij wensen je ondanks de 
coronabeperkingen een fijn 
zeilseizoen! 

Het bestuur NMV 
Francesca, Hanz, Paul, 
Michiel en Wouter
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Corona lockdown
Voor 2020 stond van alles op onze agenda maar vanwege coronapandemie 
vervielen het regiotreffen in Sneek, het zomerevenement in Durgerdam en 
werd de waddentocht in afgeslankte vorm gevaren. Ook het eerste Interna-
tionale IF-evenement dat we tijdens de ALV nog konden aankondigen werd 
geannuleerd. Toch hebben we nog veel gedaan. Van de workshop Gelcoatre-
paratie in januari staat in deze MarieTeam een verslag en ook de Pampusre-
gatta en de NK ORC4 konden in september gevaren worden. 

Lustrumevenement Marieholmvereniging 20 jaar
Begin juni, op het moment van het geplande Zomerevenement in Durger-
dam, gleed bij de leden de aankondiging van ons Lustrumevenement half 
augustus 2021 door de brievenbus. Op 1 januari 2021 bestaat de vereniging 
20 jaar. Het eerste zomer evennement werd in Loosdrecht gehouden.

Het bestuur zoekt mensen die willen helpen met het organiseren van 
lustrumactiviteiten.

Bijeenkomst nieuwe leden virtueel
De bijeenkomst voor nieuwe leden die normaal, in de sfeervol verbouwde 
hooiberg De Barg, wordt gehouden hielden we dit jaar via Zoom. De opzet 
was dan ook anders dan andere jaren, alleen nieuwe leden waren uitgeno-
digd. 16 mensen checkten in op 31 oktober bij de Virtuele Barg. Na voorstel-
rondje van de aanwezige bestuursleden en een presentatie over de vereni-
ging konden zij zich voorstellen. Hun enthousiasme was niet minder dan 
anders op de Barg. Daarna was er gelegenheid om in groepjes door te praten 
over specifieke onderwerpen. We kregen een positieve terugkoppeling. Het 
initiatief werd zeer gewaardeerd door de aanwezige deelnemers.

Marieholmvereniging zoekt nieuwe voorzitter (M/V)
Nu Hanz Zwart te kennen heeft gegeven te stoppen, zoekt het bestuur een 
opvolger. We hebben een kandidaat op het oog maar willen de leden gele-
genheid geven met een tegenkandidaat te komen.  
Van hem/haar wordt verwacht dat hij het constante vernieuwingsproces van 
de vereniging in goede banen leidt, goed inzicht heeft in wat er zich binnen 
de vereniging afspeelt en oog heeft voor zowel de toerzeilers binnen de 
vereniging als de wedstrijdzeilers. De voorzitter vertegenwoordigt de NMV 

naar buiten toe, bijv. naar het Watersportverbond. Daar-
naast verwacht het bestuur kwaliteiten in het voorzitten 
van de vergaderingen. Kandidaten die denken dat zij aan 
dit profiel voldoen en de ambitie hebben deze functie 
te vervullen, kunnen zich melden bij secretaris Paul van 
den Hoek (secretaris.nmv@marieholmvereniging.nl) 
voor 1 januari 2021. Van de kandidaat wordt verwacht 
dat hij op de ALV een presentatie geeft van 10 min. over 
wat hij denkt te kunnen betekenen voor de vereniging. 
Vervolgens is er voor de leden gelegenheid tot stellen 
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van vragen. Na de kandidaten gehoord te hebben zal de ALV stemmen over 
het nieuwe voorzitterschap.

Update Kennisbank
Een groep leden onder aanvoering van Hans Ten Cate is begonnen met een 
update van de kennisbank op de website. Er is geinventariseerd welke onder-
delen we beschreven willen zien en welke informatie al aanwezig is op de 
huidige database. De bestaande informatie wordt herzien en aangevuld naar 
de nieuwste inzichten. De leden van de werkgroep hebben onderling taken 
verdeeld en er is een methodiek ontwikkeld voor het schrijven, aanvullen, 
redigeren en illustreren van de artikelen. Vervolgens zullen de artikelen op de 
website geplaatst worden en toegangelijk gemaakt worden door middel van 
een ‘aanklikbare’ Marieholm. 

Heb je verstand van een bepaald onderwerp en wil je je kennis delen; neem 
contact op met Hans Ten Cate via kennisbank.nmv@marieholmvereniging.
nl.

Werkgroep Eenheidsklasse
Een aantal wedstrijdzeilers heeft virtueel de koppen bij elkaar gestoken om 
te zien hoe we het zeilen in eenheidsklassenboten kunnen stimuleren. De 
eerste actie is gericht op een Engelse vertaling van de recentste Zweedse 
klassenregels. We hebben de Zweedse klassenorganisatie aangeschreven 
om de klassenregels in het Engels te publiceren. Maarten Rader heeft de 
sectie Zeilen al voor ons en hen vertaald. Binnen de vereniging wordt een 
werkgroep opgericht die zich bezig gaat houden met de invoering van en 
communciatie over de eenheidsklasse. Eerste vervolgstappen zijn het helder 
krijgen van de ORC-rating, het laten meten van een boot en controle van 
bepaalde onderdelen tijdens klassenwedstrijden. Contact via 
eenheidsklasse.nmv@marieholmvereniging.nl

Marieholm WhatsAppgroepen
De Marieholmvereniging beheert drie WhatsAppgroepen: twee voor de 
regio’s noord en zuid en een voor de wedstrijden. In Zuid wordt veel kennis-
uitgewisseld maar men is ook erg bij elkaar betrokken (19 leden). In Noord 
wordt ook wel kennis gedeeld maar de groep gebruikt de app ook om elkaar 
op het water te treffen en samen richting Wad te zeilen (26 leden). De mees-
te wedstrijdzeilers zeilen op de Kaag en Braassem (40 deelnemers). Infor-
matie over wedstrijden en prestaties wordt gedeeld via de groep Marieholm 
Wedstrijden. De sfeer is gemoedelijk en regelmatig probeert men elkaar ook 
virtueel ‘de loef af te steken’ met gevatte opmerkingen. Als je lid wil worden 
van een van de groepen meldt dat dan via secretaris.nmv@marieholmver-
eniging.nl. De groepen bleken een ideaal medium om tijdens de lockdown 
contact met elkaar te houden en lief en leed te delen. In het kader van het 
thema ‘In de tussentijd’ is op bladzijde 13 een samenvatting van de gedeelde 
berichten weergegeven. 

Marieholm International Folkboat & M26 owners group
Verleden jaar berichte ik al over deze Internationale Facebookgroep. Het 
ledenaantal is gestegen van 481 tot 726 leden. Langzaam maar zeker sloot 
de oostkust van de VS zich aan. Het blijft ontzettend leuk Marieholms in al 
die verschillende landen te zien. Onze Gerard Abma is een goede ambassa-
deur en plaatst regelmatig filmpjes. De Lille Vind is de rode IF van de Berlijn-
se Marina Heine die heel actief is op de groep en een tocht van de Oostzee 
naar Berlijn documenteerde. Volgend jaar wil ze via Nederland om Engeland 
heen zeilen. Wij volgen haar, jullie ook?

redactie MarieTeam

Detail van de mindmap om de werkzaamheden aan de 

kennisbank te organiseren.
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Algemene	ledenvergadering	2020

zaterdag 11 januari 2020
De tweedehandsmarkt was nog maar net begonnen of ik stond al 
met een spiksplinternieuwe en glanzende schroef in mijn handen. 
Afdankertje van Drys Brandenburg, meegekomen met de over-
name van de boot van George Swart, getuned door Bakker uit IJlst 
voor de Volvo Penta MD1b; een schroef met een verhaal en die 
klinkt als een klok. ‘Pling’, een volle toon in plaats van ‘ploingg’, 
het kale geluid van mijn ontkoperde schroef. We raken aan de 
praat en met als onvermijdelijk gevolg dat Drys en Dieke zich 

elders in deze MarieTeam voorstellen en vertellen hoe ze het 
onafgemaakte project van George tot een goed einde brachten. 
Het nieuwe jaar had een goede start, dat wel.

Als bestuur hadden we weer gezorgd voor een aantrekkelijk 
programma waarbij de technische ledenvergadering gesand-
wicht is tussen gezellige en leerzame programmadelen. We 
laten daarbij voldoende ruimte in het programma om elkaar te 

 9 januari  NMV ledenvergadering (GWV Vrijbuiter, Oud-Loosdrecht)
24 februari NMV Webinar Kennisbank
10 maart  NMV Webinar - onderwerp nader te bepalen
17 maart  NMV Webinar - onderwerp nader te bepalen
17 - 25 april Boot Düsseldorf
1 - 2 mei  Y-Toren Race (ZV Het Y, ORC)
13 – 16 mei NMV Markerwadden treffen
29 - 30 mei NMV Sprintwedstrijden (Kaag, KWV De Kaag) (alternatieve datum 8 en 9 mei)
29 mei  NMV regiotreffen Noord (jachtwerf Kuiper, Sneek) 
3 - 4 juni  Harlingen-Terschelling race (Harlinger Watersportvereniging)
18 - 19 juni Ronde om Noord-Holland (YSY, Lelystad)
18 - 20 juni Deltaweekend (Zierikzee, ORC)
  NMV toerzeiltocht - doel en datum nader te bepalen
1- 4 juli  50ste Zweeds kampioenschap (Ekolmen bij Stocholm)
21 - 25 juli  100ste Kaagweek (Kaag, KWV De Kaag)
13 -15 augustus NMV 20 jaar-lustrumevenement 2021 (Loosdrecht, GWV Vrijbuiter)
28 - 29 augustus 24 Uurs zeilrace (Markermeer/IJsselmeer, Kustzeilers)
1 - 5 september Hiswa te Water (Lelystad)
4 - 5 september Pampusregatta (IJmeer, ZV Het Y, ORC)
10-12 september NMV Waddentocht - (of 17-19 september)
11-12 september Zuiderzeeregatta (NK ORC4, KNR&ZV Muiden)
23 - 24 oktober Cooling down (Braassem, ZV Braassemermeer)
30 oktober NMV ledenbijeenkomst (de Barg, Boskoop)

Belangrijke	datums	2021
Dit is een voorlopige agenda. Onder de huidige omstandig-

heden valt nog geen definitieve agenda te maken. Check 

desbetreffende websites en onze nieuwsbrief.
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Presentatie ‘Via het Wad maar het oosten’ door Geert Schuk-

king van de Toerzeilers.

Ook dit jaar keurde de kascontrolecommissie de boekhouding 

weer goed.

begroeten en over de bootjes of andere zaken te kletsen. Dat programma 
moesten we een beetje omgooien want de aangekondigde spreker Jur Pels, 
van de Toerzeilers was verhinderd. Gelukkig had hij zijn zeilreisgenoot Geert 
Schuring bereid gevonden om het verhaal over hun reis over het Wad naar 
de Oostzee te vertellen. Een verhaal dat aansloot bij ambities binnen de 
vereniging om het komend jaar ook die reis te maken. We hadden meer plan-
nen die zouden sneuvelen afgelopen jaar.

Paul van den Hoek, Secretaris, deed verslag over 2019: het ledenaantal blijft 
schommelen rond de 250 leden. Wouter Versluis, onze Commissaris Evene-
menten, gaf een overzicht van de verenigingsactiviteiten over 2019 met een 
doorkijk naar de geplande evenementen voor 2020. Het overzicht toon-
de een zeer succesvol verenigingsjaar met workshops, zeilwedstrijden en 
samen-zeilactiviteiten. Ook voor 2020 stond van alles op het programma. 

Ikzelf presenteerde weer de nieuwe MarieTeam die weer mooi op tijd op de 
mat lag, tegelijkertijd met Zeilen en het verenigingsblad van de Toerzeilers. 
Ik was weer best trots op deze uitgave en wat is het toch leuk om te doen. 
Voor de website hebben we technische ondersteuning gekregen van  
Albert Drenth.

Penningmeester Francesca Musina presenteerde de jaarafrekening over 2019 
en de begroting voor 2020. De totale inkomsten van de vereniging overtrof-
fen de uitgaven met 2500 euro. Alle stukken waren weer ‘pico bello’ in orde 
en de kascontrolecommissie, bestaande uit Karel van der Spek en Arnoud 
Hendriks, adviseerden dan ook de vergadering het bestuur decharge te verle-
nen, wat bekrachtigd werd met een daverend applaus 
voor Francesca. 

Voorzitter Hanz Zwart leidde de vergadering weer op zijn eigen vrije wijze. 
Hij kondigde aan dat hij, net als de vorige voorzitter Michel Zandbergen, 
bereid is de periode van 5 jaar vol te maken. Dat betekent dat Hanz tijdens 
de ALV van januari 2021 de voorzittershamer zal doorgeven aan een nieuwe 
voorzitter. Die voorzittershamer bleek overigens zoek aan het eind van de 
dag. Hanz is radeloos: aftreden wordt hem nu onmogelijk gemaakt.

Nog niet wetende wat hem boven het hoofd zou hangen interviewde hij onze 
kampioenen van de ORC4: Hans Verdel, Len Verdel en Sarina Willemsen. Hij 
vroeg hen naar de sleutel van hun succes. We trainen heel veel, zei Len, en 
we zijn steeds aan de boot aan het sleutelen. We noteren alle instellingen bij 
verschillende windsterktes. Sarina vertelde hoe leuk het was om samen met 

Het was weer gezellig druk (35 leden), er was tijd om met elkaar 

te praten en de tweedehandsmarkt te bezoeken. 
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Marc Fluttert kreeg de Ludo Knegtel jaarprijs van Romke en Rita. 

Het IJsselmeer/Markermeer is het grootste vaargebied, met Friesland als goede 2e.

.

Hans en Len te zeilen omdat ze zo serieus bezig zijn. Ze 
past daar prima tussen; ieder heeft zijn specialiteit. 
Zij is de middenman. Dat zij een vrouw is, is daarbij 
eigenlijk onbelangrijk, soms mist ze net wat kracht maar 
“de heren zijn heel galant en vangen dat op”, beantwoor-
de zij de vraag van Hanz “hoe het is als vrouw tussen 
twee mannen”.

Vorig jaar kreeg de Ludo Knegtel jaarprijs een nieuw 
karakter. Traditioneel reikten we deze uit aan de overall 
winnaar van het NMV-jaarklassement. Nu beslist het 
bestuur jaarlijks welk lid deze wisselprijs in ontvangst 
mag nemen vanwege zijn bijzondere prestaties voor de 
vereniging. De winnaar van het jaar ervoor draagt de 
kandidaat voor. De wisselprijs werd door Romke Woud-
stra uitgereikt aan Marleen Gaillard en Marc Fluttert 
voor hun inzet en betrokkenheid bij de vereniging. Zij 
zijn sinds de oprichting, volgend jaar 20 jaar, actief voor 
de vereniging geweest, respectievelijk wedstrijdcommis-
saris en voorzitter.

Hanz sloot de vergadering -toen had hij de hamer nog- 
en na de borrel gingen we aan tafel voor het diner. 

Redactie MarieTeam

De NMV heeft ca. 250 leden, ongeveer de helft van de in Nederland aanwezige 

Marieholms.
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In het najaar hebben we onze Lättja vanaf de Kaag 
naar Friesland gebracht waar ze geschilderd gaat 
worden. Onderweg heb ik meerdere malen gedacht 
dat ik het manoeuvreren nú zou moeten leren, ik 
ben daar nog erg onhandig in dus een kras is zo 
opgelopen en wat dan; als ze straks weer mooi in 
de lak staat zou dat wel zonde zijn. Toen kwam het 
bericht dat er een workshop gelcoatreparatie zou 
komen. In en om het huis ben ik aardig bedreven 
met verf maar van polyester weet ik veel te weinig 
dus snel opgegeven.

De workshop werd gegeven in de Scheepstimmerwerf 
Klaas Hennepoel. Allereerst vertelde Hans ten Cate 
waarom hij deze workshop heeft georganiseerd. Ook hij 
wil wel eens een kras repareren en heeft contact gezocht 
met Rob van Mourik van Polyservice die deze workshop 
verzorgt. Maar eerst gaf hij het woord aan Alexander de 
Vos van de werf waar we te gast waren. Hij vertelde hoe 
en waarom deze werf er is gekomen en ik merkte dat 
ik met bewondering om me heen kijk. Hij heeft de hele 
werf zelf opgebouwd de houten spanten met pen-en-

Workshop	Gelcoatreparatie

gatverbindingen in elkaar gezet nadat hij eerst goed had 
rond gekeken op andere scheepstimmerwerven. Eigenlijk 
was hij als kind al geboeid door 17e-eeuwse scheepvaart, 
maar schepen uit die tijd zijn niet meer te koop. Omdat 
19e-eeuwse schepen ook mooi zijn heeft hij een boeier 
gekocht, een opknapper. Dat bleek niet te combineren 
met werk en gezin en Alexander besloot zijn baan op 
te zeggen en zich toe te leggen op restauratie en histo-
risch onderzoek. Ter illustratie liet hij oude schoolpla-
ten zien. Toen het erf van de oude boerderij in de Klaas 
Hennepoelpolder beschikbaar kwam heeft Alexander 
zich ingezet om hier een historische scheepstimmer-
werf te realiseren, waar oude scheepsbouwtechnieken 
toegepast en doorgegeven kunnen worden. Hij vertelde 
over zijn studie naar de bouw van boeiers. Via de boeier 
van de gemeente Leiden en die van de Russische Tsaar 
Peter Alexander die er een in Nederland had gekocht 
als vervoermiddel. Hij vond geen bouwtekeningen maar 
uiteindelijk wel een zeer gedetailleerde beschrijving met 
foto’s van een oude Russische boeier. Nu is hij bezig 
met het bouwen van een schaalmodel daarvan, dat ook 
echt kan zeilen, maar de bedoeling is om uiteindelijk een 
nieuwe op ware grootte te bouwen. Als ik in de middag-
pauze even over het terrein loop bedenk ik dat het toch 
fantastisch moet zijn als je op zo’n idyllisch plekje hele 
dagen mag werken en met je handen iets te creëren van 
hout. Het contrast met onze polyester bootjes kan niet 
groter, daar kwamen we tenslotte voor. Toch vond ik het 
een erg leuke bijkomstigheid om in een werf als deze 
rond te mogen kijken.
Dan was Rob van Mourik aan de beurt. Hij begon met te 
vertellen dat de Marieholms zo oersterk zijn omdat ze 
gemaakt zijn voor de rotsachtige kusten van Noorwegen 
en Zweden en dat het polyester daarom behoorlijk dik en 

De deelnemers 

luisteren geinte-

resseerd naar de 

presentaties. 

Links: Conny 

Bouwens, schrijver 

van dit verslag. 
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Een jaar geleden kwamen wij in de regio Zuid een dag 
samen om te praten over navigeren, navigatieappara-
tuur en alles wat daaromheen hangt. Het concept van 
de workshop was ‘ons leert van ons’, maar bood ons 
natuurlijk ook weer gelegenheid om over bootjes te 
praten. Vanwege het succes van deze dag organiseer-
den Petra Cranen en ik eind februari dit jaar, bij ons 
op kantoor in Dordrecht, opnieuw een workshop. Het 
onderwerp voor deze workshop was ‘zeiltrim’. Adri van 
de Velden was bereid gevonden om ons daarvan de in’s 
en out’s bij te brengen. 

stijf van constructie is. Wat maar weer eens bevestigde 
dat een Marieholm een goede keus was , denk ik dan. 
Rob heeft een schat aan informatie over zeilen, polyes-
terboten en hoe er goed mee om te gaan en weet dat 
op een boeiende manier, met af en toe wat humor, over 
te brengen. Misschien was al deze informatie niet voor 
iedereen even nuttig maar geleidelijk aan kregen we ook 
veel aspecten van polyester- en gelcoatreparatie te horen 
en te zien op de powerpoint. Ook de veiligheid en geva-
ren van het gebruik van de materialen kwamen uitge-
breid aan bod. De uiteindelijke boodschap was dat het 
helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn om zelf reparaties 
aan een polyesterboot uit te voeren. Na een dikke ander-
half uur presentatie en uitleg was er pauze met erwten-
soep, een welkome warme hap. Ondertussen leerde ik 
weer nieuwe Marieholmeigenaren kennen, altijd leuk. 
Ook was een behoorlijk aantal mensen van de vereniging 
van Polyclassics aanwezig. 

Daarna was het tijd voor de ene helft van de groep om 
zelf te oefenen met glasmatten en hars. De assistent van 
Rob had het druk met uitleg over het mengen van hars 
en harder terwijl hij ook nog allerlei praktische vragen te 
beantwoorden kreeg. Uiteindelijk lukte het ons allemaal 
om een blok schuim redelijk mooi met glasmat en hars 
te bekleden. De andere helft van de groep ging gelcoat 
op kleur mengen. Ik kon mijzelf niet in tweeën splitsen 
maar heb later toch snel nog even gevraagd wat hier de 
finesses waren, je weet maar nooit.
De tweede helft van mijn middag speelde zich af bij de 
oude kano, die speciaal door Hans als oefenstuk was 
meegenomen. Hier zag ik hoe je een boot eigenlijk goed 
moet poetsen en ik verbaaste me weer, hoe snel je een 
goed resultaat kan bereiken als je, met de juiste materi-
alen, in de juiste volgorde te werk gaat. In een mum van 
tijd had ik met de poetsmachine een prachtig glanzende 
plek op de kano gemaakt, daar werd ik blij van.
Het laatste onderdeel van de middag is het opvullen van 

een kras met gelcoat. Ik vond het nog niet zo makkelijk. We kregen een poly-
ester plaatje om op te oefenen. We moesten er eerst een flinke kras in maken 
die we vervolgens met gelcoat moesten vullen. Het plaatje lag plat op tafel 
maar de boot staat. Dus ik probeerde het verticaal maar toen liep de gelcoat 
er af. Na wat oefenen en met de extra tips die kreeg zou ik dit nu toch wel 
durven proberen. Dat geeft me een goed gevoel. Het gaat om het zeilen 
maar ik vind het ook leuk als de boot er knap bij ligt. Dat moet na deze dag 
zeker lukken. Dus voor mij -en ik denk ook voor de andere deelnemers- was 
het een geslaagde dag. Dank je wel Hans voor de organisatie van deze leuke 
en leerzame workshop!

Conny Bouwens, IF Lättja

Workshop	Zeiltrim	-	regio	Zuid

Lees	verder	op	pagina	16
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gezamenlijk bepalen waar de ligplaats is en dat die voor beiden 

goed bereikbaar moet zijn. We zijn voor dit seizoen op Dintel-

mond uitgekomen. Precies tussen Breda en Rotterdam in. 

We houden de gemaakte kosten bij en spreken af dat we ieder 

zelf voorraad aanvullen, repareren wat kapot is en voor benzi-

ne zorgen. We hebben een appgroepje aangemaakt waarin we 

overleggen wie wanneer met de boot weg wil, en wie zin heeft 

om mee te gaan. Ten slotte hebben we afgesproken dat we een 

onderhoudsplan maken, dat begroten en samen uitvoeren. 

We hebben al onwijs veel plezier met de Bon gehad. Tijdens de 

‘maidenvoyage’, een testrondje op het Volkerak, wisten Joep en 

ik het zeker, we hebben een geweldig bootje gekocht waar we 

nog jaren plezier aan kunnen beleven. Inmiddels hebben we in 

allerlei variaties (met en zonder kinderen, met hond, met alleen 

de mannen, een middagje, een avond, een lang weekend) met 

de Bon gezeild en worden we er alleen maar gelukkiger van. 

Voor mij is het ook opnieuw ontdekken hoe leuk zeilen is en voor 

onze gezinnen een leuke manier om op pad te gaan en de liefde 

voor het water over te brengen.

In de winter willen wij de boot als die op de wal staat goed 

leren kennen en er van alles aan verbeteren. Via facebook 

en verschillende appgroepen doe ik al heel veel kennis op 

en leer ik ontzettend veel nieuwe termen. Ik heb nog 

een hoop te leren en ben blij dat Joep een handige 

klusser is en ik goed koffie kan zetten ;)

Hopelijk tot ziens op het water!

Joost Kadijk en Joep Kamphoven

Sinds juni 2020 ben ik gedeeld eigenaar van de 

Bon, een Marieholm IF uit 1974. Ik ben er nog een 

beetje beduusd van hoe snel het is gegaan. Joep en ik kennen 

elkaar uit de studententijd in Maastricht. Joep is in Breda neer-

gestreken, ik in Rotterdam. 

Tijdens een etentje gaf Joep aan dat hij wel een kajuitbootje 

wilde hebben, het liefst een Marieholm omdat die zo fijn zeilen. 

In een opwelling zei ik dat ik wel mee wilde doen. En een paar 

weken later stonden we samen in Friesland in de druilerige 

regen de boot te bekijken die de volgende dag van ons werd. We 

hadden er een nieuwe liefde bij, maar moesten ook een aantal 

zaken regelen. 

Als je googelt op ‘Samen een boot hebben’ wordt het net zo 

vaak afgeraden als aangeraden. En las ik verontrustende berich-

ten over wat er allemaal mis kan gaan. Met dat in ons achter-

hoofd hebben we afgesproken dat wat er ook gebeurt, het niet 

ten koste van onze vriendschap mag gaan. Een boot is maar een 

boot, ook al is het een Marieholm.

Duidelijkheid is dan van het grootste belang. We hebben dus een 

overeenkomst opgesteld waarin we ondermeer hebben afgelegd 

waar we verantwoordelijk voor zijn en wat we doen 

als een van de twee wil stoppen. 

Omdat we niet bij elkaar 

in de buurt wonen 

hebben we 

ook opge-

nomen 

dat we 

Joep	en	Joost	kopen	een	boot

Even voorstellen

Mannenboot, 

links Joep, rechts 

Joost

Familieboot: 

met kinderen en 

hond 
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Mijn eerste zeilervaring had ik op 13 

jarige leeftijd op de Maasplassen bij 

Roermond. Een schoolvriendin had een Rana-

vlet maar geen fokkemaatje en ik was voor sportieve bezighe-

den altijd wel te porren. Het zeilend zwerven sloeg aan en mijn 

vader kocht voor mij een Vaurien onder de voorwaarde dat ik 

zelf het onderhoud zou doen. Wij verhuisden naar Brabant en de 

Vaurien verhuisde mee. 

Het zal vijf jaar later zijn geweest dat een medestudent mij en 

mijn man kennis liet maken met de bruine vloot. Zeilen met 

botters en tjalken maar ook het punterzeilen in Giethoorn sloten 

mooi aan bij de manier waarop wij, als jong gezin, leefden in 

harmonie met de natuur op ons zelfvoorzienend boerderijtje. 

Beiden waren wij werkzaam in het onderwijs; de lange vakanties 

die wij hadden waren een voordeel. We kochten een platbodem 

waarmee we elke vakantie op pad waren. Zo toerden wij door 

Zeeland, over het IJsselmeer en langs alle Waddeneilanden om 

vaak te eindigen op de Oostzee. Deelnemen aan Sail Amster-

dam en vergelijkbare zeilevenementen in Bremerhaven en 

Hamburg waren ook mooie ervaringen. 

Het grote water lonkte. De beperkte diepgang bleef een must 

dus werd de ideale zeewaardige oplossing gevonden in een hout-

epoxy Koopmans 44 met midzwaard en stuurhut. 25 jaar lang 

hebben we van dat schip mogen genieten van Samsø tot Douar-

nenez en, tijdens een verlof van vier maanden, buitenom naar 

de Middellandse Zee en binnendoor terug naar Zeeland. 

Drie jaar geleden veranderde mijn privesituatie en kwam ik tot 

de conclusie dat de Koopmans voor mij alleen wel erg groot en 

bewerkelijk was. Een wereldreis op eigen kiel zat er niet meer in. 

Ik heb de Daurade te koop gezet en zij is overgegaan in Franse 

handen. Veel plezier heeft die Franse ‘piraat’ er niet van gehad 

want een paar maanden later strandde hij op de Bretonse rotsen 

waar mijn troetelkindje haar jammerlijk einde vond: total-loss. 

Maar dat is een ander verhaal. 

Omdat ik nog niet genezen was van het hardnekkig zeilvirus 

ging ik op zoek naar andere mogelijkheden. Zat er dan geen 

wereldomzeiling op eigen kiel meer in deeltrajecten varen als 

watch leader op andermans zeiljachten bleek een haalbaar en 

goed alternatief. Op die manier heb ik heel wat mooie zeilgebie-

den leren kennen. 

Door Covid-19 kwam er in maart 2020 een abrupt einde aan het 

reizen naar verre oorden. Ik ging vrijwillig in sociaal isolement 

maar het verlangen naar meer vrijheid werd na zes weken al zo 

groot dat ik driftig op zoek ging naar een eigen ‘coronaveilig’ 

zeilbootje. Ik moest en zou het water weer op en startte mijn 

zoektocht naar een karaktervol scheepje van ongeveer 8 meter 

lengte, goed solo te zeilen, niet al te veel diepgang en zeewaar-

dig genoeg voor kust- en waddenzeilen. 

Wilma	de	Vos

In het begin was nog niet duidelijk wat het precies moest 

worden. Mijn dag begon en eindigde met het afstruinen van 

internet. Vond ik iets interessants, dan moest ik het gaan bekij-

ken en reisde van hot naar haar kriskras door Nederland. Zo zag 

ik in mei een Jaguar 25, een Dehler Optima, een Hunter 27 en 

diverse Victoires en Etaps. Ik kwam uit bij een Albin Vega. Deze 

laatste boot sprak mij erg aan. Ik dook in de geschiedenis van 

de Vega, werd lid van de Vegaclub, legde contacten met Vega-

zeilers, vond een geschikt exemplaar en tekende een voorlopig 

koopcontract. 

Even voorstellen

Op de Grevelingen

Eindelijk weer 

zeilen met eigen 

boot!

 In het begin 

nog wat onwen-

nig de maar M26 

werd me snel 

vertrouwd.
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De Vega werd in Friesland vanaf de wal verkocht. Omdat ik het 

scheepje zo snel mogelijk in Zeeland wilde hebben werd vervoer 

over de weg en tewaterlating in Brouwershaven geregeld. De 

oude eigenaren zouden achter het schip aanrijden en mij in 

Zeeland helpen met optuigen en proefvaren. Ik was blij weer iets 

inspirerends om handen te hebben en ging er voor de volle 100% 

tegenaan. In de laatste week voor de overdracht kreeg ik echter 

de mededeling dat de motor kuren vertoonde. Lang verhaal kort: 

de problemen waren niet op korte termijn op te lossen. Een niet 

werkende motor was ontbindende voorwaarde en de hele koop 

werd door mij afgeblazen. 

Ik hervatte mijn zoektocht. Maar inmiddels hadden de beper-

kende coronamaatregelen een koopgekte op de botenmarkt 

veroorzaakt. Oude jachtjes die jarenlang onverkoopbaar bij de 

makelaar hadden gelegen, gingen nu als warme broodjes over de 

toonbank. De vraagprijzen werden in een aantal gevallen ruim 

naar boven bijgesteld. Dat er scheepjes met (verborgen) gebre-

ken op de markt kwamen was onvermijdelijk. Opletten dus en 

tijdens bezichtigingen extra aandacht voor de zwakke punten 

van de verschillende ontwerpen. Doorgerotte kielbouten, blaren 

ter hoogte van ingelamineerde wantputtingen, zwakke maston-

dersteuning, weggemoffelde aanvaringsschades, ondeugdelijke 

afsluitkranen en levensgevaarlijke gasinstallaties; ik heb het alle-

maal gezien. 

Wel had mijn interessegebied meer richting gekregen. Het zou 

een Contessa of een Marieholm moeten worden. Toen ik een 

paar keer achter het net had gevist, besefte ik dat ik snel zou 

moeten handelen als ik deze zomer nog wilde zeilen. Er kwam 

een verse vis op de markt: een Marieholm 26. Ik gelijk er op af 

en was de eerste kijker. Voor zover ik kon beoordelen paste deze 

boot goed in mijn plaatje en ging ik er serieus mee aan de slag. 

Een scheepskeuring was op korte termijn niet te regelen. Maar 

ik had haast, werd daarom lid van de Marieholmvereniging en 

met toestemming van de verkoper, ging ik op voorhand zelf al 

aan het kuisen en klussen. Ik vroeg de Marieholmvereniging 

om advies en Michiel Veldkamp was zo vriendelijk om langs 

te komen. De motor was deels gereviseerd maar het koelwater 

bevatte olie. Geen goed teken. Erger was het constructief gebrek 

dat we ontdekten: het hoofdschot aan stuurboord was vervan-

gen en was niet ingelamineerd. Niet veilig! Tijdens de controle 

was het gaan regenen; het water stroomde bij de ramen naar 

binnen. Michiel’s conclusie: “Dit is een klusboot, de problemen 

zijn oplosbaar maar het kost je minimaal een jaar klussen.” 

Nou, daar had ik geen trek in. Voor de tweede keer helaas ging 

een koop uiteindelijk niet door. 

Wat nu? Wat is wijs? Verstandig zou zijn om het hele bootjes-

verhaal even te laten rusten. Gezond was het niet om zo obses-

sief met zeilbootjes bezig te zijn. Ik stond er mee op en ging er 

mee naar bed. Er waren nu twee opties. Wachten tot een deel 

van de aangeschafte bootjes na het seizoen weer op de markt 

zou komen omdat veel nieuwbakken vaarders ongetwijfeld geen 

idee hadden waar ze aan waren begonnen. Of in plaats van zelf 

verder zoeken hulp in te roepen van in Marieholm gespecialiseer-

de makelaars. Overigens zocht ondertussen de halve Marieholm-

vereniging met mij mee. 

Met Jepma in Grou had ik een heel prettig telefoongesprek. Hij 

had nu niets voorhanden maar zou voor mij uitkijken naar een 

geschikte kandidaat. Bij Doorenbos wist Erik mij te melden dat 

er half juli een Marieholm 26 op transport zou gaan vanuit de 

Middellandse Zee. Het schip stond nog niet te koop maar de 

gegevens wilde hij mij al wel toesturen. Die info zag er goed 

uit. Er was de afgelopen jaren veel geïnvesteerd en de praktisch 

nieuwe Nanni diesel gaf mij de doorslag. Ik zou er zo mee weg 

kunnen zeilen en daar was het mij tenslotte om te doen. Ik nam 

een optie. 

Toen het schip een week later in Loosdrecht arriveerde stond 

ik haar op te wachten. Driemaal is scheepsrecht, dus deze keer 

moest het gaan lukken. Miss Molly zag er goed uit en was door 

de eigenaar met veel zorg klaargemaakt voor de verkoop. De 

aankoopkeuring bracht geen noemenswaardige zaken aan het 

licht en het schip kon een paar dagen later te water gelaten en 

getuigd worden. 

Omdat ik nog niet vertrouwd was met de instrumenten en de 

windpilot zocht ik een opstapper om samen met mij de Miss 

Molly via Muiden, IJmuiden, Scheveningen en Stellendam naar 

mijn thuishaven op de Grevelingen te varen. Helemaal happy 

ben ik met mijn eigen coronaveilige stekje in Zeeland, zeker nu 

er, tijdens het schrijven van dit stukje, weer een tweede besmet-

tingsgolf op ons afkomt. 

Aflevering van 

Miss Molly bij 

Doornbos in Breu-

keleveen. Dit keer 

was ik er op tijd 

bij. Drie maal was 

scheepsrecht.



Thema

‘In	de	tussentijd’‘In	de	tussentijd’
Deze MarieTeam heeft als thema ‘In de tussentijd’. Hoe hebben we als vereniging de intelligente lockdown 
van 23 maart tot 24 juni en de periode daarna beleefd? De WhatsAppgroepen waren middel om contact met 
elkaar te houden en geven een goed overzicht. Lief en leed werd gedeeld. Deze samenvatting geeft een over-
zicht van de meest karakteristieke en opmerkelijke appberichten.

foto Hanz Zwart

Whatsappgroep Marieholm Noord
Begin maart hadden we het in de groep nog over deelname aan de Harlin-
gen-Terschellingrace met Hans Ten Cate als groot pleitbezorger. Daarna 
werd het spannend om de boten in het water te krijgen voordat de corona-
beperkingen dat onmogelijk zouden maken. In april verschuift de aandacht 
weer naar klussen aan de boten omdat er niets anders te doen is. Eind april 
worden de eerste voorzichtige vaartochtjes gemaakt. We zoeken de stilte op. 
In mei gaan de laatste boten in het water en nieuwe leden melden zich aan 
voor de appgroep. Er worden veel bootjes gespot. Op 16 mei zwerft Hans 
Ten Cate over de Friese meren en Paul van den Hoek maakt 21mei zijn eerste 
tocht naar de Markerwadden.

Vlak voor Pinksteren verschijnt in de Leeuwarder Courant een artikel over 
zeilen; de M26 Thetis van Gerard en Lydia Janssen siert de voorpagina. 2 
Juni komen Rita en Romke Woudstra, Hans en Paul samen in Stavoren voor 
een Waddentocht. Michiel Veldkamp is hele dagen aan het videovergaderen 
en stik jaloers. Ook Wouter Versluis wordt het teveel en zet de app op ‘snoo-
zen’. De Waddentocht wordt tenslotte een tochtje over het IJsselmeer. Paul 
vaart wel door naar Terschelling en treft daar de Sterrewind van Herman 
de Jong. Ondertussen liggen ook de M261 van Remco Veenma en Gerard 
Enschede in het water. De app blijft gonzen over zeilinformatie, koken op de 
Origo en dekzeilen. 

Begin augustus treffen een aantal leden elkaar in de buurt van Gaastmeer. 
Pauline Howling (M26 Omega) is daar ook bij. Samen met Inneke Dibbets 
en Janny Reijnders (M26 Linea) varen ze via Stavoren en Amsterdam naar 
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Zeeland. Het wordt warmer op het water en de luchten op de foto’s blauwer. 
Er wordt gesproken over zonnetenten. De Svaj2 van Gerard Enschede zwerft 
over de Wadden en Hans Ten Cate blijft onvermoeibaar met Frank, onze 
correspondent uit Loosdrecht, praten over buitenboordmotorsteunen. Half 
augustus doet Paul van den Hoek een tweede poging voor een Waddentocht, 
er is veel belangstelling maar dan verandert het weer: een harde wind steekt 
op. Drys Brandenburg en Dieke Bos (zie pag. 34) zijn op tijd op Vlieland; 
de rest blijft thuis. Gerard ontdekt de functie van de ‘brievenbus’ voor zijn 
kajuitdeurtjes. Zo gaat het maar door. Veel boten treffen elkaar uiteindelijk in 
Grou en Sneek voor de winterstalling. 

Appgroep Marieholm Zuid
Op 14 maart schrijft Eric Boliau vanuit België dat ze niet naar de boot 
kunnen vanwege het negatief reisadvies voor Nederland. Mooi balen, hun 
boot ligt al in het water. Op de app blijft het lang stil, er wordt gesproken 
over de opleiding van Jasper Sterrenburg als bouwkundige en daaruit voort-
vloeiend tekenpakketten. Romke Woudstra wenst ieder vrolijke en gezonde 
Paasdagen. Helaas lukt het met de boot niet. 
De wereld draait steeds langzamer. Albert Drenth’s boot kan pas 6 mei het 
water in. Romke werkt in zijn tuin. Op 11 april verzucht Eric: “Nog efkes en 
ze kunnen mij wegsteken😟. Petra doet een poging iedereen op te vrolijken 
door in september een Marieholmweekend te willen organiseren. De menin-
gen zijn verdeeld. Eric: Leuk.... ik heb mijn Refit al 6 weken niet gezien😟en 
dat zal nog even duren... vrees dat de grenzen met België en Nederland 
voor het toerisme nog even dicht blijven. Eric gaat maar filmpjes over zeilen 
maken. Wat anders kan een zeiler op de wal?  
Wel of niet zeilen? Adri vd Velde is strikt: “Ik kan wel naar de boot maar ga 
niet zeilen voorlopig, vind het niet gepast.” 

Eind april komt er beweging. In het Zeeuwse deel van de delta is overnach-
ten aan steigers aan de wal weer toegestaan, in het Zuid-Hollandse deel nog 
verboden. De regels zijn verwarrend en in de app gaat het over de vraag of je 
met een portapotti wel aan boord mag overnachten. Op 6 mei gaat de boot 
van Romke in het water, Eric is jaloers. Hij hoopt dat Nederland 8 juni zijn 
grenzen weer open zet. De Nederlanders spreken 
hem moed in.

Met Pinksteren worden Petra & Arno op de Grevelingen gesignaleerd, ze 
nemen altijd een ‘vroege shift’. Sorry Eric. Eric is sportief: Geen probleem 
😉 geniet er maar lekker van! Romke en Rita zijn op weg naar het noorden 
voor de Waddentocht. Die wordt afgelast. Ze varen nog wel op en neer naar 
de Kreupel vanuit Staveren. In Gaastmeer verspelen ze hun mast doordat ze 
door een windvlaag achter de boegspriet van een logger blijven haken. Ieder-
een leeft mee met ze. 
Op 21 juni wordt Wilma de Vos lid van de groep en deelt haar verhaal. De 
ontvangst in de groep voelt als een warm bad voor haar. Het is heerlijk om 
weer terug te zijn in het zeilwereldje. Ze is bang dat ze de app teveel bevuilt 
met al haar vragen. Voor Eric en Leon Jochems is dat niet storend, ze leren 
er ook van. Petra en Arno varen naar IJmuiden, ze zijn om 03.30 uit Scheve-
ningen vertrokken. Albert Drenth vertelt over de verbouwing van het interieur 
en alle Donald Duck-blaadjes uit de jaren 60 die hij vond. De vorige eigenaar 
had allemaal handigheidjes aan boord: “luiheid is de meest onderschatte 
kwaliteit”. Er worden ideeën over een spinnakerclinic in augustus gelan-
ceerd. 
Op 24 juni moet Albert de buiskap opzetten tegen de zon. Hij is blond en 
verbrandt snel. Leon meldt dat het afzien is op zo’n boot zonder sauna. Heel 
Nederland wil ondertussen het water op. Adrie schrijft dat er plek zat is in 
Zeeland. Bij Jasper worden de nieuwe lieren afgeleverd. De appgroep heeft 
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afgelopen tijd intensief meegedacht over de aanschaf. De aankoop van de 
M26 van Wilma ketst af vanwege constructieve problemen van de boot. De 
mast van Romke en Rita is hersteld, ze kunnen hun vakantie vervolgen.
12 Juli stuurt Eric Bolieu een foto rond: ze varen! En zijn in ..? Vlissingen, 
Brouwershaven? Middelburg!, weet Rita. Foto’s van de Refit onder spinna-
ker worden gedeeld. Jasper had hen al zien varen; ze houden elkaar daar in 
de gaten in Zuid. Het is druk op het water maar voor een Marieholm is altijd 
wel plek in de havens. Bootloos gaat Wilma fietsen door Zeeland. Eind juli 
koopt ze de M26 Miss Molly (zie pag. 11).

Appgroep Marieholmwedstrijden
Op 12 maart worden alle wedstrijden op het Braassemermeer afgelast. 
Jammer van de mooie competitie met negen IF’s. “Verstandig” reageert 
een overwerkte Robbert Bentvelsen vanuit het ziekenhuis in Breda: “Hier 
gaat het hard”. Hij hoopt dat beleidsmakers snel wakker worden en verdere 
maatregelen nemen. Maarten Rader heeft zijn boot laten schilderen en toont 
trots zijn gele ‘strak getrokken oude dame’ (pag. 37). Iedereen slaat aan het 
klussen. Gerard Abma vervangt zijn mastbalk. Op 24 maart vaart Wouter 
Versluis ‘eeve’ terug naar Naarden, solo op het Markermeer. Ook Marcus 
Rolloos en Peter van Santen varen hun eerste solotochtjes. De Sprintwed-
strijden op de Kaag worden afgelast.

In april voegt Michel Zandbergen zich bij hen, hij moet en zal z’n nieuwe 
zeilen uitproberen. De 100e Kaagweek moet ook worden afgelast. Hanz 
Zwart drukt het enthousiasme om dan maar onderlinge wedstrijdjes te gaan 
varen de kop in. Dat is niet de bedoeling. Ronald van de Horst begint een 
nieuwe hobby; op de fiets toert hij door de duinen. Commentaar van Esther 
Dahlkamp dat hij in zijn strakke broek de meeuwen opschrikt. Ronald doet 
er een schepje bovenop en gebruikt een scheepstoeter.  
Michel koopt een rosé-sloep. Op 20 mei bericht Rino van Schie dat er deze 
middag drie IF’s varen op de Kaag. Hanz Zwart vaart voor het eerst. Gerard 
heeft hard gewerkt en heeft zijn boot klaar (pag. 17). De boot van Hanz 
straalt in het zonlicht.
Op 26 mei wordt er voorgesteld om woensdagsavond rondjes rond de boei-
en te varen. Er is veel wind, de foto’s zijn prachtig. De volgende weken zullen 
er, ondanks het evenementenverbod, informele wedstrijdjes gevaren worden 
op de Kaag. Marleen Gaillard fungeert als wedstrijdleiding. Age Smit heeft 
zijn Stormy Monday te grazen genomen (pag. 38). De boot van Marcel en 
Vincent de Jong is nog niet klaar maar toont prachtig (pag. 39).  
Pogingen van Ronald om in plaats van de Kaagweek eind juli alternatieve 
wedstrijden te houden stranden. Men is op vakantie, met of zonder boot. 
Drie IF’s zijn gezamenlijk vertrokken naar Zeeland (pag. 32). Er wordt wel 
gezeild op de Kaag, mooie zomerse foto’s worden geplaatst. Michel gaat 
op vakantie en vangt een hele grote vis; wat bij Maarten Rader associaties 
oproept met de visboer uit de Asterix 🙂. In augustus naar aanloop van de 
Pampusregatta wordt de groep weer actief. Wouter deelt de Notices of Race 
en iedereen heeft er veel zin in. Voorbereidingen worden getroffen en onder-
waterschepen geborsteld. Wouter en Michiel Veldkamp oefenen tijdens de 
dinsdagavondwedstrijden van ZV het Y. Hans Verdel koopt een “g#ver** 
lekkere, crispy” spi bij Edman. Eind augustus worden de boten omgevaren. 
Begin september: de wedstrijdlicenties worden geregeld. Adri van de Velde 
wenst ieder goede wedstrijden. Het mag niet baten; het roer van de Yansã 
breekt na aanvaring bij de eerste dag van de Pampusregatta. De schade 
wordt provisorisch hersteld. Op de langebaanrace doen de boten het goed, 
vijf IF’s eindigen op rij (pag. 19). Michiel maakt een mooi filmpje vanaf het 
voordek. De wedstrijden worden met elkaar nabesproken. Er is onduidelijk-
heid over de einduitslag. Onze ratings blijken te verschillen, Wouter laat 
het corrigeren. Er wordt zoveel over ratings gepraat dat mensen de groep 
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verlaten. Maar het is nog niet klaar. Het weekend erop tijdens de OPRC4 in 
Muiden is er weer gedoe over de rating. Het succes van de IF’s is opgeval-
len en de rating wordt weer ter discussie gesteld. Is het op de kant leggen 
van de buitenboordmotor wel toegestaan? De app ontploft bijna: meer dan 
75 appjes worden er aan het onderwerp besteed, tot ‘s avonds 23:39 gaat het 
door. Maar de volgende dag zeilen we gewoon weer zonder buitenboordmo-
tor (pag. 27). 

Doornbos-Jachthaven / JachtbemiddelingDoornbos-Jachthaven / Jachtbemiddeling
Herenweg 21-23Herenweg 21-23
3625 AA Breukeleveen3625 AA Breukeleveen
Tel: 0355828014Tel: 0355828014
info@doornbos-jachtbemiddeling.nlinfo@doornbos-jachtbemiddeling.nl

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

Vervolg	workshop	Zeiltrim	-	pagina	9

Om vast in de stemming te komen begonnen wij met soep en brood en 
praatten we elkaar bij over onze boten, vaartochten en natuurlijk klussen. 
Daarna kon de lezing beginnen. Adri toonde ons een foto van de ‘eeve’ 
tijdens het zomerevenement in Uitdam. Mooie, spectaculaire foto, maar 
hij vroeg ons wat er allemaal mis was met de zeiltrim. Heel wat, bleek. Tot 
onze verbazing had Adri niet alleen beeldmateriaal, maar ook een modelboot 
meegenomen, waarmee hij duidelijk kon laten zien wat er precies verandert 
wanneer er een lijn wordt aangetrokken of gevierd. Voor ons toerzeilers gaf 
dit extra inzicht, meer dan de beeldschermpresentaties die ieder wel eens 
had gezien. Onze complimenten voor dit goede idee. Na de laatste vragen 
hebben we nog even nagepraat en werd de geslaagde workshop afgesloten 

Jasper Sterrenburg 
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Klussen	in	tijden	van	corona

Mijn naam is Gerard Abma en ik woon in Leiderdorp. 
Vele jaren van mijn jeugd heb ik doorgebracht in het 

waterrijke Friesland. Daar heb ik mooie herinneringen aan; spelevaren in 
een stalen vlet of rubberboot, met vrienden zeilen in open- of kajuitzeilbo-
ten. Het maakte mij niet uit zolang ik maar op of rond het water was. Rond 
mijn 15e kocht ik van mijn spaargeld een open zeilboot. Het was een poly-
ester Flying Junior Vlieger, een voormalige wedstrijdboot. Daarmee heb ik 
ernorm veel plezier beleefd. Ik was veel te vinden op de Goingarijper Poelen, 
Sneekermeer en de Langweerder Wielen. Toen ik uit het noorden vertrok, om 
mij in de omgeving van Leiden te vestigen, deed ik met ‘pijn in mijn hart’ 
afstand van deze boot. Daarna huurde ik een paar keer per jaar een zeilboot 
op de Kagerplassen en in Friesland. 

Begin 2019 las ik een op een forum een bericht waarin bemanning gezocht 
werd voor de woensdagavondwedstrijden op de Kaag. Omdat ik het zeilen 
weer wilde oppakken, heb ik hierop gereageerd en sindsdien maak ik voor 
de woensdagavondwedstrijden deel uit van de bemanning van een Marie-
holm IF. Hoewel ik hier veel plezier in had verlangde ik naar een eigen boot. 
Na een uitgebreide zoektocht vond ik mijn nieuwe waterliefde in Monnick-
endam. 
Ze is 46 jaar, ze zit nog goed in de originele gelcoat en het is heerlijk om met 
haar te zeilen. Ik heb de boot begin november vanuit Monnickendam over-
gevaren naar de Kaag, waar ze een dag later de winterstalling in ging. Omdat 
de IF de afgelopen jaren weinig gebruikt was moest ze eerst grondig schoon-
gemaakt en gepoetst worden. Daarnaast waren er de gebruikelijke winter-
klussen; houtwerk lakken, antifouling aanbrengen, zeilen, lijnen en kussens 
wassen en enkele reparaties. Ik heb ook het intereur iets aangepast waar-
door de IF nu van binnen iets ruimtelijker is.

Coronaklus mastbalk
Volgens de oorspronkelijke planning zou mijn Marieholm begin april 2020 
weer te water gaan. Als gevolg van het coronavirus werd de tewaterlating tot 
nader order uitgesteld en leek het er op dat het nog weken kon duren voor-
dat het zo ver zou zijn. Door dit uitstel ben ik alsnog aan een klus begonnen 
die ik liever nog een jaar had uitgesteld: het vervangen van de mastbalk. De 
mastbalk was als gevolg van inwatering via de electriciteitsdoorvoeren in 
slechte staat en de kajuitschotten hadden er ook onder geleden. Na advies te 

Even voorstellen
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hebben ingewonnen bij Michiel Veldkamp ben ik toch aan de klus begonnen. 
Naast zijn nuttige tips kon ik van Michiel ook extra lijmklemmen, boren, een 
mal en ter referentie zijn oude mastbalk lenen. Dat alles heeft mij enorm 
geholpen. 

Als eerste hebt ik in de kajuit de twee kasten en het plafond gedemonteerd. 
Daarna het kunststof frame van het vluchtluik uitgebouwd. Vervolgens kon 
de oude mastbalk verwijderd worden. Het belangrijkste gereedschap voor 
het verwijderen van de mastbalk was de haakse slijper, daarnaast enkele 
beitels, een boormachine en een koevoet. Ook hier geldt dat goed gereed-
schap het halve werk is. Een veiligheidsbril en een stofmasker van goede 
kwaliteit zijn onmisbaar want slijpen in polyester veroorzaakt enorm veel 
stof en rommel. Voordat je begint is het handig om alles wat schoon moet 
blijven goed af te dekken met plastic. 

Na het verwijderen van de mastbalk moest er op basis van de oude balk een 
nieuwe balk gemaakt worden. Dit was het leukste deel van de klus. Voor het 
maken van een nieuwe mastbalk zijn 10 lagen van 18 mm watervast multi-
plex nodig. Allereest teken je de vorm van de balk 10 maal uit op de multi-
plexplaat. Omdat de balk naar achteren breder en minder rond wordt zijn 
dat 10 verschillende vormen. Vervolgens zaag je deze delen met een decou-
peerzaak uit en verlijm je ze met epoxy. Hierna breng je het geheel met een 
lammelenschijf in een haakste sluiper en een bandschuurmachine in het 
juiste model, om er een mooi passende mastbalk van te maken. 

Daarna was het een passen en meten. Na het opschuren en ontvetten van 
het plafond is de nieuwe balk vervolgens met een dikke laag epoxylijm op 
de juiste plaats tegen het dak gelijmd en vervolgens ingelamineerd. Omdat 
de oude balk en het kajuitdak iets zijn ingezakt is het nog best lastig om te 
bepalen hoe hoog je de nieuw balk zet. Zet je de nieuwe balk te hoog dan zie 
je dat terug in de zijkant van de boot, een voorluik dat niet meer lekker sluit 
of een voorstag dat misschien iets te kort is. Het is dus passen, meten, stel-
len en steeds opnieuw kijken of het allemaal nog klopt. De autokrik bewees 
hierbij goede diensten.

Onverwacht het water in 
Als gevolg van goede afspraken tussen de watersportvereniging en rele-
vante instanties konden de boten onverwachts toch nog vrij snel weer het 
water in. De laatste dagen heb ik vanaf ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat 
aan de boot doorgewerkt om de klussen tijdig klaar te krijgen. De antifou-
ling, de waterlijn en het roer moesten er namelijk ook nog op. Daarnaast was 
de romp in zes maanden tijd behoordlijk vaal geworden en moest ook nog 
gepolijst worden. Met het resultaat van alle klussen ben ik uitermate tevre-
den. De mastbalk zit er goed in en de boot ziet er weer strak uit. Sinds april 
heb ik volop van mijn IF kunnen genieten en veel gezeild op ondermeer de 
Kagerplassen, het Braassemermeer en de Westeinderplassen maar ik heb 
ook enkele weekenden doorgebracht op het Marker- en IJsselmeer. 

Op Youtube vind je onder Sailing Marieholm IF een aantal filmpjes van mij. 

Gerard Abma
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Boot en wedstrijd

Met grote spanning werd er naar uitgekeken. Zou het doorgaan? 
Er was moed en volharding voor nodig. De organisatie van W.S.V. 
Flevomare en zeilvereniging Het Y hield de vinger aan de pols. 
Het walprogramma werd afgelast maar de Pampusregatta was 
met 75 deelnemers de eerste grote wedstrijd van het seizoen. 

Pampusregatta	2020	–	de	corona-editiePampusregatta	2020	–	de	corona-editie

Het was duidelijk hoeveel animo er was voor deze eerste 
wedstrijd na de lockdown. Drie teams moesten helaas 
vanwege positieve coronatest resultaten verstek laten gaan. 
Als eerder had de organisatie besloten om Marina Muider-
zand als uitvalsbasis te gebruiken in plaats van Durger-
dam. Op het water is voldoende plek maar de ruimte op de 
steigers en op de wal is in Durgerdam beperkt. Door het 
grote aantal deelnemers konden de voorgeschreven veilig-
heidsmaatregelen niet gegarandeerd worden. De laatste 
week werd nog verder gesneden in het walgebeuren. Geen 
palaver, geen prijsuitreiking tijdens de borrel en geen BBQ. 
De wedstrijd lag onder een vergrootglas bij de autoritei-
ten; gemeente en Watersportverbond keken over de schou-
ders van de organisatie mee. Het was improviseren met de 
veranderde omstandigheden en de digitale communicatie. 
De einduitslag verliep daarom rommelig en werd een paar 
keer bijgesteld. 

‘Who cares’; we konden zeilen. Verleden jaar wisten we met 
de eeve de overallprijs van de Pampusregatta in de wacht 
te slepen. Dit jaar maakten we ons echter geen illusies want 
verleden jaar waren we de enige IF en nu zeilden we met 
een veld van vijf IF’s. En allen gebruikten we deze wedstrijd 
als opmaat voor de NK ORC4 het volgende weekend. Zater-
dag was de dag van de korte baan en zouden we drie races 
varen. Zondag zou er een lange baan gevaren worden. Voor 
beide dagen werd er een frisse bries voorspeld, echt Marie-
holmweer. 

Vlak voor het startschot. Jansã in gevecht met Second Wave , 

een Robber III. Mission IF Possible heeft vrije wind. Sister Ray 

zoekt een gaatje op de startlijn.

Alle foto’s Twirre Boogaard 

Hans Verdel met de Sister Ray deed het gelijk weer goed en 

eindigde op de tweede plaats. 

Wouter Versluis, verleden jaar overall-winnaar, maakte zich geen 

illusies: de concurrentie was sterk met vier andere IF’s. 
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Zaterdag 5 september
Er was maar weinig zon en er stond een stevige bries ZW 4-5 Bft, die het 
water grimmig en knobbelig maakte. Ik was blij dat we afgesproken hadden 
dat Hans Knapper aan het roer zou zitten, ik ben niet zo’n stoere starter 
in een groot veld (21 boten) bij harde wind. Schipper Wouter Versluis was 
middenman en stond in de pit. Er werd ten oosten van Pampus gestart, de 
‘up-downwind’-baan lag in de richting van IJburg. Wouter hoopte op voor-
deel vanwege de draaiing van de wind rond het eiland maar die bleek daar 
heel instabiel. We eindigden in de middenmoot. Hans Verdel deed het zoals 
altijd weer erg goed. 
De start van onze tweede race was erg goed maar helaas was er een ‘general 
recall’. In de herstart deden we het minder en bij de benedenboei kwamen 
we in de moeilijkheden: strafrondje. We kwamen over de finish toen Menno 
Mostert allang als derde binnen was. We waren niet de enige die bij de 
bovenboei in de problemen kwam. We zagen de Yansã van Michel Zandber-
gen voor ons om assistentie zwaaien naar de boot van de wedstrijdleiding. 
Die kunnen op dat moment niks doen. Ai, ze hebben een tik op het roer 
gehad en dat is gebroken. De boot is onbestuurbaar en ligt in de weg, de RIB 
met de fotograaf snelt toe en sleept hen weg. Einde wedstrijd voor Michel, 
we weten helaas precies hoe dat voelt. Er waren meer drama’s die dag: al 
in de eerste race bleef de Fast Forward met zijn verstaging in een 40-footer 
haken: voorstag gebroken en twee knikken in de mast. Bij een ander schip 
ging de mast compleet overboord en van een derde schip moest een onge-
lukkig bemanningslid na een klapgijp naar het ziekenhuis. Ik word niet 
zomaar zenuwachtig bij een start. 
Start race drie: Hylke Steensma roept vanaf de Black Pearl dat we vals 
gestart zijn, we zien geen vlag en hoorden niks over de marifoon. Zit ie ons 
te ‘fucken’? Niet echt iets voor Hylke, die we kennen als sportieve zeiler… 
we besluiten door te zeilen maar Hylke had gelijk: OSC voor eeve. Maar dat 
wisten we nog niet toen we naar de haven terug zeilden. We worden tege-
moet gevaren door een RIB van de wedstrijdleiding die elke deelnemer trak-
teert op chips en een ‘steigerbiertje’. De spanning van de wedstrijden ebt 
weg, wat een intensieve zeildag. In de haven hebben Michel, Vincent en 
Ronald de Gamma leeggekocht en met epoxy en een hoop ijzerwerk repare-
ren zij het roer van de Yansã provisorisch. Morgen doen ze gewoon 
weer mee. 
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Beelden van de lange afstandsrace zondag. 

Hylke Steensma met de Black Pearl.

De Jabbadabbadoo, de jeugdboot (J22) van ZV het Y kon goed 

meekomen in de race en eindigde op de 5e plaats in de SW1.

Fotograaf Twirre Boogaard expirimenteerde 

met dronefoto’s met prachtig resultaat. 

Zondag 6 september
Zondag was de lange baan, circa 25 mijl van Pampus naar de Blocq van 
Kuffeler, Paard van Marken en weer terug (met een paar kleinere rakken ten 
zuiden van Pampus voor de finish). Het is mooi weer met een blauwe lucht 
en 3 Bft wind uit ZZW. Met het ingaan van het lange voordewindse rak rich-
ting de Blocq liggen Michel en Menno voor ons. De wind zakt in en het veld 
schuift in elkaar bij de boei BvK. Na het passeren van de MZ3 neemt Menno 
een voor ons vreemde beslissing; heeft hij niet in de gaten dat de wind 
ondertussen aan het draaien is? Hans Verdel begint een inhaalactie en weet 
ons en Michel al voor Pampus te pakken. Hanz doet het goed in de korte 
aandewindse rakken, op weg naar de IJM22 ligt hij voor ons en ook Menno 
is weer dichterbij gekomen. We gaan het duel aan met de Mission IF Possi-
ble. Na enkele aanvallen bovenlangs, die Hanz weet te pareren, schieten 
we op een moment dat hij even niet oplet met een ruime boog onderlangs. 
We ronden de IJM22 voor hem, met Menno in onze kielzog. We weten onze 
voorsprong te behouden en draaien als eerste van de drie het laatste rak in. 
Met drie boten op rij stuiven we op de finishlijn af met een gemiddelde snel-
heid van 6.7 knts. Als eersten finishen de Sister Ray en de Yansã. Tussen ons 
drieën is het nog ongekend spannend, Menno wist van positie te wisselen 
met Hanz maar komt niet meer bij ons. Als derde komen wij met eeve over 
de finishlijn. 

Na vijf uur zeilen eindigen vijf Marieholms op rij, binnen 10 minuten, zo 
dicht liggen we bij elkaar. De onderlinge eenheidsklassewedstrijden werpen 
hun vruchten af, we zijn aan elkaar gewaagd. In een ORC veld heb je door-
gaans niet goed in beeld wat het resultaat van je inspanningen is; pas na 
de verrekening met de handicapfactor volgt een gezeilde tijd die vergeleken 
wordt met de vloot. De korte baan wedstrijden zaterdag waren tactisch van 
aard en de uitslagen dan ook niet voorspelbaar. Zondags waren de lange 
rakken bezeild, de snelheidsverschillen zijn dan gering, weinig kans op tacti-
sche fouten en de verschillen in handicap werken dan fors door. Bovendien 
viel de vloot tussen BvK en MZ3 stil in een windstilte en dan tikt de klok 
gewoon door ten voordele van kleinere en relatief tragere schepen als de IF. 
Dat zie je dan ook terug in de einduitslag: zaterdag een wisselend beeld en 
zondag vijf Marieholms IF op rij in de top. Hans Verdel pakte met zijn Sister 
Ray de tweede plaats in het klassement. Gefeliciteerd Hans, Len en Sarina. 
Als Marieholm eenheidsklasse hebben we weer laten zien dat we serieuze 
partij zijn in de ORC4 én dat viel op.

Michiel Veldkamp

Bemanningslid ‘eeve’
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Foto Twirre Boogaard
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De Svea deed zowel aan de Pampus- als aan de Zuiderzeeregatta (NK ORC4) mee. 

Foto’s Hylke Steensma

Zo midden in de tweede COVID-19 golf is het schrijven van dit 
verslag een welkome afleiding. Het open NK ORC4 vanuit de 
KNR&ZV Muiden van 11-13 september lijkt alweer lang geleden. 
Wat was het een mooi weekend; prachtig zeilweer met 3-5 Bft wind en 
regelmatig zon. De vijf deelnemende IF-teams waren titelverdediger 
Sister Ray, Yansã, eeve, Mission IF Possible en Svea. In totaal deden 
23 boten mee, waarvan een groot deel 1/4 tonners. 

Het weekend voor het NK in Muiden voeren dezelfde 
teams mee met de Pampusregatta. Daar bleek dat we 
onderling aardig aan elkaar gewaagd waren. Het stuur-
werk had ik bij de Pampusregatta grotendeels toever-
trouwd aan opstapper Rino van Schie en Age Smit, 
beiden IF schippers met veel ervaring. Nu, bij het NK, 
kwam het sturen op mij aan, toch spannend. Ons team 
bestond verder uit Age Smit als middenman en Jantine 
Lubbers als voordekker.

Vrijdag 11 september
Op de eerste dag staat de middellange baan van 12,5 
NM op het programma. Deze wedstrijd kan niet afge-
trokken worden en telt zwaarder mee in de einduitslag. 
Belangrijk om niet te verprutsen dus. Toch is dat precies 
wat wij met de start doen. Met de getimede startstrate-
gie die ik normaal vaak gebruik komen we vol in de vuile 
wind terecht. Het volledige veld van 23 boten ligt boven 
ons. We gaan als allerlaatste over de startlijn. De rest van 
de middag doen we ons stinkende best om in te lopen. 
We vechten voor iedere plaats. Toch lijkt het een achter-
hoede gevecht te blijven. We gaan redelijk gelijk op met 
eeve. Yansã, Mission IF Possible en Sister Ray zitten veel 
dichter bij het vuur. De Marieholms doen het niet slecht, 
want op basis van onze ORC rating zouden we de lang-
zaamste boten in het veld moeten zijn.

In het laatste gedeelte van de wedstrijd vestigen we onze 
hoop op de kruisrakken. We zien aan het veld boven ons 
dat er flinke windshifts zijn. Age en Jantine kijken naar 
waar welke wind zit. Daarbij letten ze ook goed op de 
koers van de andere boten. Ik focus mij volledig op snel-
heid en hoogte. We geven elkaar regelmatig input en de 
beslissing tot een overstag nemen we telkens samen. 

NK	ORC4	Muiden	-	een	verslag	vanaf	de	Svea
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Af en toe kijk ik met een schuin oog naar het tactisch kompas. Regelma-
tig lees ik waarden van +20 of +30 af. We lopen hard, hoog en benutten de 
windshifts. Pas bij het laatste rak naar de finish durf ik echt om ons heen 
te kijken om onze positie in te schatten. Wat Age en Jantine al lang door 
hebben zie ik dan pas. Van de Marieholms ligt alleen nog de Yansã voor ons! 
Wat een inhaalrace. Na de finish is onze evaluatie kort. Die start moet beter. 
Verder goed gevaren, echt als team. Later blijken we op plek 3 te staan, met 
vier Marieholms in de top 5. De Yansã eindigt die race knap op de eerste 
plek.

Zaterdag 12 september
Op zaterdag staan er drie wedstrijden op het programma met up-down 
banen. Het waait iets harder dan gisteren met 4-5 Bft wind. Ik merk aan 
mijzelf dat ik een tikje nerveus ben. Vooral voor de start. Die moet beter 
vandaag. Op korte banen maak je een slechte start niet zomaar goed. Na het 
uitvaren begint Jantine, zoals ze vaker doet, spontaan een zeilschool-liedje 
te zingen. Ze steekt ons aan en spanning neemt af. Tijdens de startprocedu-
re neurie ik nog na in mijn hoofd: “I	chew	my	nails	and	I	twiddle	my	thumbs.	
I’m	real	nervous	but	it	sure	is	fun.	Come	on	baby,	you	drive	me	crazy.	Goodness	
gracious	great	balls	of	fire!”	We blijven die race scherp en komen als eerste IF 
over de finish. De race daarna zeilen we niet verkeerd en eindigen we rede-
lijk. Mission IF Possible eindigt die race als eerste IF. De laatste race van de 
dag stormen we op de finish af. Waarom loopt Mission zo te knijpen, vragen 
we ons af. We lopen flink in door behoorlijk af te vallen en denken nog een 
plekje te pakken. De werkelijkheid blijkt anders. We zagen de bovenboei aan 
voor finishboei. De blauwe finishboei blijkt echter net iets verder en hoger 
te liggen. De Mission eindigt voor ons en ook Yansã weet ons op de laatste 
meters te passeren. Sister Ray ging deze race als eerste IF over de finish.

Op weg naar de haven zijn we onze vergissing bij de laatste finish nog aan 
het verwerken. Ook voelen we de vermoeidheid. Op dat moment komt het 
startschip naar ons toe. Of we ons willen melden bij de hoofdsteiger voor 
een ORC controle. We zijn er uitgepikt voor een steekproef. Ik had al zo’n 
voorgevoel. Nog die ochtend had ik een spoedmail naar mijn zeilmaker 
Henrik Edman gestuurd. Die blijkt tot mijn opluchting beantwoord, met de 
bevestiging dat al mijn bij hem gekochte zeilen aan de Zweedse klassen-
regels voldoen. Op weg naar de haven maak ik print screens van de factu-
ren die in mijn mailbox staan. Alleen voor mijn grootzeil hoeft dit niet, daar 
zit wel een stempel in. Bij de controle lijkt het tonen van de facturen en de Het ronden van de bovenboei. Foto’s Hylke Steensma
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bevestiging van de zeilmaker voldoende, in combinatie met de logo’s in 
mijn zeilen. Giek en spiboom worden nagemeten en kloppen precies. Het 
doet er overigens niet toe hoe lang de giek is, het gaat bij de meting om de 
markering met de zwarte tape. Ik krijg nog de tip om de zwarte tape bovenin 
de mast opnieuw aan te brengen. Verder heb ik niets meer van de controle 
vernomen.

Met alle IF bemanningen eten we in een grote ruimte bij Graaf Floris V, waar 
afstand houden mogelijk is. Bijzonder maar ook onwennig zo na de lock-
down. Ik duw nog wat extra klapramen open. Al snel is het ouderwets gezel-
lig. We hebben het over hoe goed we het doen in dit veld. En hoe klein de 
verschillen onderling zijn. In de tussenuitslag blijken wij op de tweede plek 
te staan, achter de Samouraï White Spirit, een kwarttonner. Dat hadden 
we vooraf niet aan zien komen. Ik geniet van ons succes, wetende dat het 
morgen weer totaal anders kan zijn. Het puntenverschil met de Mission IF 
Possible, Yansã en Sister Ray is verwaarloosbaar klein. Het komt aan op de 
laatste dag.

Zondag 13 september
Na een redelijke overnachting aan boord, loop ik naar het toiletgebouw. 
We staan tweede, op een NK, mompel ik in mijzelf. Dit soort druk bij het 
wedstrijdzeilen is nieuw voor mij. Een klein zenuwkuchje laat zich moeilijk 
onderdrukken. Een tegenligger loopt met een boog om mij heen. Na het 
douchen kom ik weer tot rust onder het genot van een cappuccino. Rust 
bewaren, focussen op je taak en behoudend varen, houd ik mijzelf voor. Het 
blijkt weer een prachtige zeildag, met uiteindelijk 4 à 5 Bft wind. De eerste 
race eindigt in een vertrouwde aanblik downwind naar de finish, met de 
oranje en roze spinnakers van de Misssion en Sister Ray voor ons. De Yansã 
lijkt -weer eens- last te hebben van een slechte laatste dag. Sister Ray, de 
regerend kampioen, weet ook de rest van de dag sterk te varen. De laatste 
twee races gaan zij als eerste IF en wij als tweede IF over de finish.

De roes
Met een goed gevoel leggen we Svea in haar box. Ik ben ontzettend trots op 
hoe we het gedaan hebben, maar is het genoeg voor een podiumplek? Even 
later komt Hein Nanninga, de wedstrijdleider, naar mij toe lopen. Zou het 
met de controle te maken hebben voor het Watersportverbond? Hein vraagt 
of wij straks klaar willen staan voor de uitreiking, die alleen in aanwezigheid 
van de winnende teams plaats zal vinden. Even later wordt er een bronzen 
plak om onze nek gehangen. We hebben Mission IF Possible, op plek vier, 
toch achter ons gelaten. Sister Ray neemt de zilveren plak in ontvangst. 
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Ik vraag aan Len of ze blij zijn met de tweede plek. Hij 
vertelt mij dat het zilver nu misschien wel als een grotere 
overwinning voelt dan het goud het jaar ervoor. Dit door 
de ontzettend spannende strijd tussen de Marieholms, 
tot aan de laatste wedstrijden. Ja, het was een heus NK 
met 23 boten. Toch voelde het voor ons meer als een 
strijd tussen de Marieholms. Kortom: er gaat niets boven 
varen in onze mooie eenheidsklasse. 

Menno Mostert

Svea, IF NED 1987

Zuiderzeeregatta	
Hé, die buitenboordmotor hoort in de boot niet op de steiger…en er 
klopt niets van die ORC-ratings van die Marieholms!

Na het succes van 2019 zijn er dit jaar vijf IF’s aan de start bij de Zuider-
zee Regatta in Muiden. Totaal doen er 23 boten mee aan deze NK ORC4. 
We vallen op met onze Marieholms IF. De Sister Ray, winnaar van verleden 
jaar, staat op de tweede plaats, maar vooral de prestatie van alle IF’s op vrij-
dag bij de langebaanwedstrijd valt op: onze boten doen het in deze langere 
wedstrijden beter dan de concurrentie; alle vijf IF’s eindigen in de top 6. 
In zijn artikel over de Pampusregatta stipt Michiel Veldkamp aan dat leng-
te van de wedstrijd bijdraagt in het doorrekenen van de handicap. Ik voeg 
daaraan toe dat de IF een relatief langzame boot is in overstagmanoeuvres 
en qua acceleratie. In een lange baan met lange rakken speelt dat minder 
een rol en is er voordeel dat de IF beter snelheid en koers vasthoudt. Wat 
op de meer technische en tactische korte banen opvalt, is dat onze relatief 
langzaam accelererende en traag wendende IF’s toch heel goed meekomen 
ten opzichte van de lichtere en rappe kwartonners. Onze sterke onderlinge 
competitie werpt zijn vruchten af!
Waar vorig jaar de Marieholm IF nog haar succes gegund werd door de 
overige deelnemers, lijkt er dit jaar een kentering. Aan het einde van vrijdag 
ontstaat er onrust en een driftige discussie via WhatsApp. Een van de ande-
re deelnemers stelde de vraag aan de wedstrijdleiding of de buitenboord-
motoren aan boord horen te zijn tijdens de wedstrijden. Alle IF’s hadden 
hun motor op de wal gelaten. Een hoop reacties volgen. Uiteindelijk komt 
Michel Zandbergen met een citaat uit het ORC-regelement: “ Als de boot 
met buitenboordmotor is gewogen/gemeten, dan moet die motor tijdens 
wedstrijden op dezelfde plek aan boord zijn als tijdens de meting”. De basis 
voor onze ORC-meting zijn de Zweedse eenheidsklassenmeting en een 
meting van de Sister Ray; beide zijn zonder motor. Discussie gesloten: de 
motoren blijven op de steiger. 

Op de meetbrief van onze ORC Class staat vermeld “No Propel-

lor”, de boot is gemeten zonder buitenboordmotor. Als deze niet 

meegewogen is bij de meting dan hoeft deze ook niet aan boord 

te zijn tijdens de wedstrijden (bron ORC.org, Additional Class 

Requirements 2016).

Race
1 (*1,25)

Race
2

Race
3

Race
4

Race
5

Race
6

Race
7

Einduitslag

Sister Ray 5 (8) 5 3 3 5 1 2

Svea 3 2 (8) 7 5 7 4 3

MIP 7 3 4 5 2 8 (9) 4

Yansã 1 10 6 6 (14) 12 11 10

eeve 4 11 17 13 11 11 (19) 12
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Team 

‘eeve’: Hans Knap-

per, Michiel Veld-

kamp en Wouter 

Versluis.

’s Zaterdags na de wedstrijden wordt de IF Svea van 
Menno Mostert eruit gepikt en gecontroleerd door een 
meter van het Watersportverbond.
Op het water werd er een spannende strijd geleverd 
tussen de Marieholms en de nummer 2 van vorig jaar; 
de White Spirit van Geert Nell, een Samouraï, met dit 
jaar een compleet nieuwe zeilgarderobe en dat betaal-
de uit. De White Spirit won. ‘s Zaterdags had Menno, 
met kort achter zich de Mission IF Possible van Hanz 
Zwart, nog zicht op een tweede plek in het klassement. 
Maar beiden werden ze op zondag afgetroefd door de 
immer sterk varende sterke Sister Ray van Hans Verdel 
en moesten zij genoegen nemen met de plaatsen 3 en 4. 
Na de goede prestaties op de vrijdag moesten de Yansã 
van Michel Zandbergen en de ‘eeve’ genoegen nemen 
met respectievelijk een 10e en 12e plaats in het eindklas-
sement. 

Het mooiste compliment voor de IF kwam wellicht 
vanuit de kwarttonnerklasse. Op 5 oktober stuurt het 
bestuur van de kwarttonnerklasse een brief aan de 
Noordzee Club, de Nederlandse klassenorganisatie voor 
ORC gemeten boten. Er bestaat twijfel over de rechtvaar-

digheid van de rating 
van de IF en het onderwerp buitenboord-
motor wel of niet op de steiger wordt weer ter discus-
sie gesteld. Het bestuur van de Kwartonners vraagt om 
opheldering. Wij Marieholmzeilers weten beter. Namens 
de NMV laat voorzitter Hanz Zwart weten onder voor-
waarde, volledige medewerking te verlenen als daar om 
gevraagd wordt. Wordt vervolgd...

Wouter Versluis, NED 2407 ‘eeve’

Surinamekade 6 | 1019BV Amsterdam
www.lijnenspecialist.nl | info@lijnenspecialist.nl | 020- 4196412

www.facebook.com/delijnenspecialist  | @lijnenspclst  
Bekijk onze splitsinstructies op www.youtube.com/lijnenspecialist

VAKWERK IN TOUWWERK

Schoten: Cruiser24 Kmix     Vallen: CruiserXTS of S-Cup (Stirotex kern)

Ons advies voor een Marieholm

28  MarieTeam najaar	2020



Hoppen	over	het	oostelijk	Wad

Al tijdens de bijeenkomt in de Barg oktober 2019 werd in de brain-
stormbijeenkomst het plan opgevat om het oostelijk Wad te gaan 
verkennen en mogelijk nog een paar Duitse Waddeneilanden. 
Tijdens de ALV werden de plannen concreter. 

Boot en tocht

Half februari kwamen Janny, Ineke, Romke, Rita, 
Marleen, Ine en ik bij elkaar om dit plan verder uit te 
werken. Na gereken met getij en dieptes op de wantij-
en werd besloten rond 5 juni met vijf Marieholms te 
verzamelen op Terschelling, om zo een tocht van 2 tot 3 
weken te maken richting Ameland, Schiermonnikoog én 
mogelijk Borkum en Juist. Hans en Selma zouden met 
Olijfje ook aansluiten.
De aanloop naar 5 juni liep echter anders als gepland… 
Was het eerst nog onzeker of de waddenhavens über-
haupt open zouden zijn (uiteindelijk werd dat eind mei), 
daarna bleef het nog lang onduidelijk wanneer de horeca 
en de sanitaire voorzieningen daar weer open zouden 
gaan. We waren daarom op alles voorbereid: toiletzakjes 
die bij het afval kunnen, een buitendouche met elektri-
sche pomp, douchezakken door de zon verwarmd op het 
dek en de nodige voorraad aan eten en drinken. 
Begin juni zijn de Alk en de Alacrity vol goede moed 
vertrokken. Op dat moment gooide het weer echter 
roet in het eten. Lage temperaturen en voorspelling van 
stormachtige winden, die langere tijd zouden aanhou-
den, in combinatie met beperkte horeca en geen warme 
douches in de havens, maakte doorgaan minder aantrek-
kelijk. Toch hebben we nog een leuke samenkomst 
gehad met de Alacrity, Olijfje en de Alk in Stavoren en 
de volgende dag een gezamenlijk tochtje gemaakt naar 
eiland de Kreupel.
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Watersport zit in onze genen. Wij zijn de grootste 
bootverzekeraar in Nederland én ervaren 
watersportspecialisten. Ons team Bootverzekeringen 
staat voor u klaar voor informatie over de verzekering 
of hulp als u onverhoopt schade heeft opgelopen. 

Meer weten? 
Neem contact op met uw adviseur.
Of kijk op nn.nl/bootverzekering

verzekerd
het water

Goed

op

De Bootverzekering voor én door watersporters!
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 Ine en ik besloten half juni een nieuwe poging te wagen. Helaas lukte het 
de anderen niet meer om aan te sluiten en Romke en Rita konden niet mee 
omdat de mast van hun Alacrity was beschadigd. 16 juni vertrok de Alk 
opnieuw vanuit Lelystad met bestemming Harlingen, waar we Janny en Ineke 
met de Linnea troffen. We hadden samen een gezellige borrel op de boot. De 
volgende dag met heerlijk windje en lekker weer naar Terschelling, waar we 
zowaar een plekje aan de steiger hadden. Vanwege de coronabeperkingen 
mochten er maar 2 schepen ‘stapelen’ en kregen we even later de Sterrewind 
(M26) van Herman de Jong als buurman.  
Na een paar dagen relaxen op Terschelling gingen we verder naar Ameland 
over het Oosterom, de Blauwe Balg en door het Molengat. Een mooie 
tocht met ca. 20 knopen zuidenwind en slechts één andere zeiler op deze 
route. Na een dagje Ameland gingen we rond 9 uur weg met de bedoeling 
Schiermonnikoog te halen, met een uitwijkmogelijkheid naar Lauwersoog 
mochten we te laat zijn om de haven van Schier nog binnen te lopen. Het 
is even rekenwerk, maar met behulp van Quick Tide (‘n prachtige app, aan 
te schaffen via Nautin of gratis als je lid bent van de Toerzeilers) wordt het 
rekenen een stuk makkelijker. We waren mooi op tijd bij het eerste wantij 
(Zuiderspruit) bij een matig zuidwestenwindje van zo’n 10 knopen. Net 
genoeg water onder de kiel (af en toe even een bonkje op het zand!). Op 
het moment dat we dachten erover te zijn liepen we vast, samen met een 
vloot van nog vijf boten. Gelukkig waren we nog ruim voor hoog water. Enke-
le meters buiten de betonning was het opeens weer diep genoeg. Zeilend 
gingen we verder en staken probleemloos het Wierumerwad over (dubbel 
wantij). Daarna moesten we de Zoutkamperlaag oversteken en gingen door 
het Gat van Schiermonnikoog en de Groote Siege, het ondiepe geultje naar 
de haven van Schiermonnikoog in.  
Een drukke, maar leuke haven, waar we vier dagen zijn gebleven: het was 
inmiddels tropisch weer geworden. Bij laag water zak je een beetje in de 
modder, in de haven staat dan nog ca. 1 meter water. Door eerst een stevige 
oostenwind en later een stormachtige zuidwestenwind zijn we niet verder 
naar het oosten gegaan. Via Lauwersoog en het Lauwersmeer voeren we 
weer langzaam richting Friese meren en IJsselmeer. Leuk om zo door Fries-
land te varen, met tussenstops in Dokkum en Leeuwarden, waar je prach-
tig in het centrum in de Prinsentuin ligt. Al met al een mooie vakantie in dit 
bijzondere jaar.

Paul van den Hoek

M26 Alk 218

Geul voor de 

haven van 

Schiermonnik-

oog bij 

laagwater.

Beeld van de 

Nautin app. 

Te zien zijn de 

getijdencurve en 

het tijdslot voor 

het passeren van 

het Wantij bij 

gegeven diepte 

en marge. Om 

12.56 was het 

einde hoogwater.
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De	Marieholm	trimaran

In deze coronazomer zijn we drie weken met drie Marieholms 
en drie stellen (en een hond) gezamelijk op vakantie geweest in 
Zeeland. Ondanks de drukte was er in elke haven plaats voor ons 
en meestal konden we ook nog naast elkaar liggen, erg gezellig. 
We noemden ons dan ook de Marieholm trimaran. Ik hield een 
dagelijks verslag bij op Polarsteps. Hier zijn enkele pagina’s afge-
beeld. 

Het hele reis is te beleven op 

www.polarsteps.com/PetervanSanten 

of door het scannen van deze QR-code.

De samenstelling van de trimaran:

- Skidbladnir (Marleen Gaillard en Marc Fluttert)

- Dagdröm (Christianne Kasberg, Claar van der Does en hond 

Keet)

- BeeTill (Francesca Musina en Peter van Santen)

Best leuk om door Haarlem te varen, was eerste keer voor ons, drukte viel mee, 

maar het ging niet heeeeel vlot.

"Peet, jullie moeten echt mee, gaan jullie hardstikke leuk vinden". Met die 

woorden probeerden Claar, Chris, Marleen en Marc ons keer op keer over te 

halen met hen mee te gaan op vakantie met onze Marieholm IF. Drie stel-

len, drie identieke boten, bestemming Zeeland of Friesland, afhankelijk van 

het weer. Ik hield de boot af, want een paar dagen in dat kleine bootje wonen 

en slapen gaat nog wel, maar een paar weken? Aan de andere kant sprak het 

idee wel aan, en bovendien, met alle corona perikelen was het maar de vraag 

of er uberhaupt nog alternatieve vakantie opties zouden zijn. Dus in de weken 

voorafgaand ben ik zonder toe te zeggen toch maar aan voorbereidingen 

begonnen: de buitenboord motor helemaal gereviseerd, schijven in de mast / 

grootzeil val / achterstag / electrische bedrading in mast en de accu allemaal 

vervangen. Was best een hoop werk en ik was dan ook wel aan vakantie toe. 

En toen was het plots zaterdag 18 juli, de dag van geplande vertrek. Overdag 

rustig aan gedaan, overbodige spullen van boord gehaald, vakantiespullen aan 

boord gezet, lifelines aan dek bevestigd en toen om 1700 eindelijk: trossen los. 

Plan was over de Ringvaart naar Haarlem, en dan zondag in Haarlem beslui-

ten of we naar Zeeland of naar Friesland zouden gaan. Dit zou voornamelijk 

afhangen van weersverwachting, maar die zag er vooralsnog ideaal uit (wind 

en stroming mee) om van IJmuiden naar Zeeland te gaan. We vertrokken laat 

omdat we toch op de brug in de A44 zouden moeten wachten, die draait maar 

een paar keer per dag.

32  MarieTeam najaar	2020



Zondag is dan echt de laatste vakantiedag. Toch weer naar buiten, ankeren, 

relaxen, stukje zeilen, en eindelijk weer even windsurfen! ‘s Avonds pas om 

half tien thuis, uitgezwaaid door de terrorzwaan, volgende dag naar werk. 

Het was echt een supervakantie, eigenlijk alleen maar goed weer, voor het 

eerst met eigen schip op zee, heel veel mijlen gemaakt, ook met spinaker, 

goed gezelschap, vrijwel geen muggen, heel lage kosten, heel veel geleerd, 

niet alleen zeiltechnisch, maar ook qua navigatie (kaart lezen om tussen de 

tonnen te blijven en niet vast te lopen), dat er voor een Marieholm altijd 

wel plek is in een haven, zelfs in de zomervakantie, en dat bijvoorbeeld zout 

water fijner is dan zoet (tenminste, als je een solar shower aan boord hebt 

om je af te spoelen). Nooit gedacht dat je drie weken aan boord zonder koel-

kast, toilet, douche of stahoogte kan leven. Wat een superschip, zo’n Marie-

holm IF. En wat een fantastische vrienden. We boffen maar.

Het weer zag er goed uit, maar de wind was gekrompen naar het westen, dus 

het eerste stuk in ieder geval geen spinaker. We zouden de shipping lane bij 

Rotterdam moeten oversteken, ook best spannend, te meer omdat we geen 

marifoon hebben. Ging allemaal erg goed, we hebben een keer moeten uitwij-

ken voor een heel groot containerschip. Die dingen lijken stil te liggen , maar 

ze gaan ruim 30 kilometer per uur. Dan moet je niet proberen voor langs te 

varen, gewoon tijdig opzij en achterlangs.

Vandaag was het plan weer verder naar het zuiden af te zakken, de Greve-

lingen af, de Oosterschelde op en onder de Zeelandbrug door naar Zierikzee. 

En zo geschiedde. Weer een flinke zeiltocht áán de wind, maar het was goed 

weer met een lekker windje. Claar had plek geregeld in de gemeente haven 

van Zierikzee, helemaal achterin, weer met z’n drieën naast elkaar. Zierikzee 

bleek heel leuk stadje, ‘s Avonds lekker uit eten. Zierikzee was zo leuk dat we 

‘s ochtends bij palaver besloten een dagje langer te blijven, even een keertje 

niet zeilen, joehee! Claar en Chris, bikkels, gingen wel verder, naar Burghsluis 

om te ankeren en zeehondjes te spotten.
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Wij zijn Dieke en Drys en wonen 

in Leeuwarden. Sinds 2019 zijn wij 

eigenaar van een IF-E, die dit jaar na een decennium op de kant 

gestaan te hebben weer vaart. Drys is werkzaam als commissio-

ning engineer in de offshore en Dieke werkt als ergotherapeut bij 

een instelling die revalidatie biedt aan mensen met een visuele 

beperking.

Vorige jaar kregen we het idee om ons eens gaan te oriënteren 

of en wat voor zeilboot we samen zouden willen . Beiden zitten 

we al van jongs af op het water, en een eigen boot leek ons een 

mooie volgende stap. Tijdens een fietstocht kwamen we langs 

Jepma in Grou, waar een paar Marieholms op de kant stonden. 

Toen was onze interesse gewekt en zijn we actief gaan zoeken. 

Via Jepma kwamen we in contact met George Swart, die een 

opknapper had liggen en er niet aan toe kwam om het project 

af te ronden (MarieTeam 2015, pag. 35-37). Tijdens het eerste 

bezoek bleek dat het inderdaad best nog een project was; behal-

ve schilderen van dek en romp moest alles nog gebeuren. Maar 

wat is mooier om met een leeg casco te beginnen en het hele 

schip naar wens in- en op te bouwen? Onze oriëntatieperiode 

was dus na twee maanden al voorbij en wij hadden onze eigen, 

lege, zeilboot. We hebben er voor gekozen om alles zelf én samen 

te doen, behalve de zeilen en het staande want.. Dieke hield 

zich vooral bezig met de indeling van het interieur en dek, het 

bedenken van oplossingen voor ruimtegebrek en het maken van 

Dieke	Bos	en	Drys	Brandenburg

Even voorstellen

de kussens. Drys had door eerdere restauratieprojecten en zijn achtergrond als werk-

tuigkundige op zee de nodige ervaring en kennis om de technische kant van het project 

aan te pakken.

Na een jaar lang heel veel avonden, weekenden en vakanties in de boot te hebben 

gestoken, konden we eind april voor het eerst de nieuwe zeilen hijsen. Een hoogtepunt 

en voldoening van het vele werk. Er was nog het nodige te doen aan het interieur, 

maar dankzij extra vrije tijd door de lockdown, hebben we het grootste gedeelte voor 

de zomer af kunnen krijgen. Alleen het lakken, een nieuwe vloer en een nieuwe kitrand 

resten nog, maar dat heeft ons er niet van weerhouden deze zomer onze eerst vakantie 

met de Wille te houden. 

De boot ligt nu bij Terherne, aan de kant van het Sneekermeer. De Friese meren zijn 

leuk, maar de bruggen en kanalen zijn een beperkende factor voor een wat langere 

tocht in het weekend. Daarom verhuizen we volgend jaar naar Makkum, zodat we 

meteen op het IJsselmeer of het Wad zitten en een groter vaargebied hebben.



Al voor de corona-uitbraak, zijn we begonnen met de restauratie van de 
Wille. De lockdown heeft er voor gezorgd dat we de boot nagenoeg in een 
jaar hebben opgebouwd, waar we eerst in ieder geval twee winters voor 
hadden gepland. Het wordt voor ons dus een rustige winter, waarin alleen 
het maken van een nieuwe vloer, de kitrand en het laatste schilder- en 
lakwerk nog op ons wachten. 
Zoals al eerder geschreven was de boot een leeg casco. De hele restauratie 
beschrijven wordt wat te gortig, dus ik zal mij beperken tot de meest interes-
sante klussen.

Motorfundatie
Tijdens de eerste weken van het project kwamen we er achter dat de motor, 
een Yanmar 1GM10, nooit zou passen op de motorfundatie. De origine-
le fundatie was voor de helft verwijderd, qua referentie was dit lastig. Na 
het verwijderen van de ‘nieuwe’ fundatie hebben we de originele fundatie 
opnieuw opgebouwd met polyester. Nadat dit gebeurd was, konden we door 
middel van een mal van de motor, de hoogte en positie van de motor bepa-
len. De fundatie is gemaakt van hardhout, waarin met epoxy een draad-eind 
is gelijmd. Tijdens het bepalen van het midden van de as, werd mooi zicht-
baar hoe asymmetrisch de beide romphelften zijn: de motor staat op het oog 
wel 3 cm teveel naar stuurboord.

Motorluik
De vorige eigenaar was al bezig geweest om het motorluik waterdicht te krij-
gen. Zo waren het luik en de sponning voorzien van rubbers en was er aan 
de achterkant een afvoer gemaakt die aansluit op de kuipafvoer. Het motor-
luik bleef maar lekken. Het water kroop tussen het rubber door, hoe stevig 
je het luik ook aandraaide. Om dit te verhelpen hebben we van aluminium 
T-profiel een opstaande rand in de sponning gemaakt. Door verhitten en 
afkoelen van het aluminium was het perfect te bewerken en hebben we het 
in de gewenste vorm kunnen buigen. De uiteinden hebben we aan elkaar 
gesoldeerd, zodat er een waterdichte opstaande rand is ontstaan. In het luik 
zelf heb ik dun en zacht rubber geplakt. Wanneer het luik dicht zit, drukt 
de aluminium rand in het rubber. Hierdoor ontstaat er een perfecte water-
dichte afdichting en is er niet veel kracht nodig om het luik dicht te krijgen. 
We hebben de kuip al enkele keren vol water gehad en er komt geen druppel 
meer door. Die afvoer hebben we laten zitten, hierdoor zal het water nooit 
boven het motorluik uit komen en watert het meteen af. Op het forum heb ik 
een uitgebreid verslag met foto’s over dit project geplaatst.

Electra 
Voor dat we onze boot hadden gekocht, hadden we al enkele IF’s bezocht. 
Wat elke keer opviel, was hoeveel ruimte de elektra innam. Vaak waren er 
een of meerdere kastjes aan stuurboord opgeofferd om alle apparatuur te 
bergen. Dit vonden we wel wat zonde, zoveel bergruimte heb je nou ook 
weer niet. Door het kajuitschot aan stuurboord 6 cm meer naar voren te 
halen, hebben we een ruimte gecreëerd waarin al het schakelmateriaal, trafo 
voor de verlichting, marifoonbediening en log/dieptemeter plaats vindt. 
We hebben gekozen voor een marifoon met bediening op de hoorn, zodat 
de zendapparatuur op een andere plek, in de kledingkast aan bakboord, 
geplaatst kon worden. Verder is de boot voorzien van de nodige verborgen 
USB contacten en hebben we ledverlichting aangebracht. 

Restauratie	van	de	Wille

Drinkwater
Bij de inboedel van de IF zat ook een originele water-
tank. Toen we deze voor de eerst keer pasten, bleek het 
best een veel ruimte-innemend geheel. We kwamen er 
erachter dat de watertank zo groot was om als compen-
satiegewicht te dienen voor de oude Volvo motor. Daar-
om hebben we gekozen voor een zak in de punt. Via een 
drukpomp en een accumulator gaat het water naar de 
kraan in het toilet. De accumulator is een drukvat dat er 
voor zorgt dat de pomp niet constant aanspringt, omdat 
het water onder druk wordt opgeslagen. Dit geeft een stil 
systeem.
Om een extra gat in de boot te besparen, hebben we de 
kraan boven de WC-pot gehangen. Die vormt de afvoer. 
In de toekomst willen we misschien een tank op maat 
laten maken, maar voor nu voldoet de waterzak prima. 

Dieptemeter
Met het idee om de romp zo glad mogelijk te houden 
was het plaatsen van de dieptemeter wel een probleem. 
Via via kwamen we erachter dat je van een normale diep-
temeter een thru-hull sensor kan maken. Via de Dras-

Boot en techniek
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combewebsite kwam ik bij een bouwverslag. Door een PVC-pijp tegen de 
binnenkant van de romp te lijmen ontstaat een reservoir. Wanneer dit reser-
voir gevuld wordt met (sla)olie en de sensor hier in gehangen wordt, zal het 
signaal door de olie en de huid gaan. De pijp wordt afgesloten met een dop. 
Ook het probleem van de optimalehoek van de sensor wordt hiermee verhol-
pen, want je maakt de pijp zo dat hij precies verticaal staat waardoor de 
sensor er waterpas in hangt. . We plaatsten het geheelonderin de BB kast.

Kooklade
Toen we eindelijk het interieur konden beginnen, hadden we de keuken in 
gedachte al overal in de boot geplaatst. De originele oplossing met het Origo 
kooktoestel in het kastje met de opklapbare plank vonden we eigenlijk zonde 
van de ruimte. We hadden op enkele boten al keukens op een rolkast gezien, 
maar dan heb je niks meer aan je hondenkooi. Uiteindelijk kozen we voor 
een mooi compromis. We hebben een grote lade gemaakt en die met lade-
rails onder de kuipbank gehangen, hierin passen de Origo, de bestekbak en 
nog wat kruiden. In het kastje waar normaal de Origo staat hebben we schot-
jes met een frontje gemaakt waardoor je makkelijk bij je servies kan. Onder 
de lade passen nog precies twee voeten, als we extra slapers (of veel spullen) 
mee hebben. 

Koelkast
 Bier moet natuurlijk koud blijven. Bij vrienden aan boord stond een Peltier 
koelbox, ook ons eerste idee, alleen het constante geluid vonden we niks. 
Na enige zoekwerk kwamen we uit bij een compressor koellade, mooi stil en 
op het eerste oog zou hij precies tussen de banken in de voorpunt kunnen 
passen. Het bed hebben we over de hele breedte doorgetrokken. Op Markt-
plaats kwam er een voor een schappelijke prijs te koop, waardoor dit winter-
project in juli al opgepakt kon worden. De lade paste eigenlijk net niet, maar 
door het verplaatsen van de compressor naar de zijkant en het maken van 
een uitsparing in het schot onder het bed, lukte het toch. Het frontje leek 
net op een dashboardkastje, dus hier hebben we een nieuw frontje voor 
gemaakt. De handgreep is beplakt met mahoniefineer, zodat deze ook niet 
meer uit de toon valt. De koellade is maar de halve hoogte van de ruimte 
onder bed, dus onder de lade was nog flink wat ruimte over. Door het frontje 
doormidden te zagen ontstond er mooie extra opbergplek. Het frontje zit 
vast met magneten, die het ook met slecht weer op z’n plek houden. 

Prullenbak
Een losse vuilniszak aan boord leek ons niks. Maar hoe werk je zoiets nou 
netjes weg, zonder dat het veel ruimte inneemt? Onder de trede van de kajui-
tingang maakten we twee houten geleiders, hiertussen hebben wij een plaat 
geschoven waarin een kleine plastic prullenbak past. Voor de prullenbak 
langs zit een stuk stof, dat het geheel verbergt. Het stuk stof zit met elastiek 
aan de trede en het schuivende gedeelte, hierdoor blijft de stof altijd strak en 
trekt de prullenbak dicht. Ook met zeegang blijft hij nu dicht en aan beide 
kanten van de prullenbak, achter het doek, kan je mooi je schoenen kwijt. 

Dieke Bos en Drys Brandenburg

IF Wille
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Facelift	voor	een	oude	dame
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Bijna 50 is ze, onze Lättja. Geen jonge blom meer zullen 
we maar zeggen. Ze begint wat sleets te worden en kan niet 
meer zo goed meekomen, hoewel dat ook aan de schipper 
ligt. Toen we haar kochten hadden we ons al voorgenomen 
om haar meer kleur te geven. Het moest een unieke kleur 
worden en goed zichtbaar zijn op het water. De keuze viel 
op RAL 1028 ‘meloengeel’, toch wel een beetje een gok. 
Als we dan toch bezig zijn, laten we ook haar onderkant 
strak trekken. Het dek dat vol gaatjes zit van oud beslag en 
scepterpotten, beschadigingen en gelcoat, zo dun dat het 
licht er door valt, pakken we ook aan. 
We vertrouwen de klus toe aan de ervaren handen van 
IJsbrand Jepma van Jachtservice Jepma in Grou. We hadden 
een paar weekenden uitgetrokken om haar van de Kaag 
naar Grou over te brengen, inclusief een super gezellig 
bezoek aan de Markerwadden met een stel andere Marie-
holm vogels. In het vroege voorjaar bracht IJsbrand onze 
dame weer terug van de schoonheidskliniek.

Maarten Rader & Conny Bouwens



1. onderwaterschip kaal tot op laminaat

7. aanbrengen HB coating in 4 lagen

8. aanbrengen antifouling

Hieronder beschrijf ik de stappen die ik heb gezet 
om weer tot een, als nieuw uitziende boot te 
komen.

Volledige schilderbeurt en anti-osmosebehandeling:
Onder de waterlijn:
1. Oude gelcoat verwijderen met brander en verfkrabber 

(Heb ik laten doen bij Doornbos)
2. Gedurende een aantal maanden laten drogen en 

spoelen met schoon water
3. Glad schuren
4. Eerste laag epoxy injectiehars aanbrengen. Trekt goed 

in het laminaat.
5. Schuren
6. Tweede laag epoxy injectiehars aanbrengen
7. 4 lagen De IJssel IJmopox HB coat aanbrengen om 

voldoende laagdikte op te bouwen. Tussendoor schu-
ren.

8. Harde, “snelle” antifouling aanbrengen

Boven de waterlijn:
1. Alle losse onderdelen verwijderen zoals zwemtrap, 

motorsteun, stootstrip boeg, kitrand, enz.
2. Ontvetten
3. Schuren en plamuren van grof naar fijn korrel 160 

tot 320. Niet fijner dan 320 anders hecht de verf niet 
meer!

4. Stofvrij maken met stofzuiger en kleefdoek (zeer 
belangrijk)

5. 1e laag IJssel Doublecoat aanbrengen met lakroller. 
Duurt maximaal 5 kwartier. Bij maximaal 20 graden. 
(belangrijk 1 keer opzetten en dan 1 keer uitrollen, 
daarna niet meer aanraken.)

6. Schuren met korrel 320
7. 2de laag aanbrengen, eventueel 3de laag

De 2-componentenverf bevat relatief veel oplosmiddel. 
Het resultaat ziet er in eerste instantie dan ook mooi 
uit. De volgende dag is de verflaag gekrompen, d.w.z. 
dunner geworden. Hierdoor wordt elke oneffenheid 
zichtbaar, ook de plekken die te vaak met de roller zijn 
aangeraakt.

Mijn advies: schilderen laten doen door een profes-
sional. Je kan het voorbereidende werk zoals schuren 
en plamuren natuurlijk zelf doen. Het inhuren van een 
schilder hoeft niet duur te zijn. Hij is tenslotte in maxi-
maal 2 uur klaar. Langer kan niet want dan droogt de 
verf.

Aage Smit

IF Stormy Monday

Stofwolken	boven	een	Stormachtige	Maandag

Het schilderen van de romp boven de waterlijn: wel of niet zelf doen?
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In oktober 2018 hebben wij de Sagitta in Sneek opge-
haald. Met het doel om deze geleidelijk aan om te 
bouwen naar een eersteplaats waardige IF.

Nadat de IF was aangekomen in haar nieuwe thuisha-
ven Warmond hebben wij de tuigage vernieuwd met een 
set nieuwe zeilen. Vervolgens is met ‘trial and error’ het 
trimsysteem aangepast. Na elke wedstrijd was er weer 
een nieuwe waslijst met ideeën en aanpassingen.

Toen het in maart 2020 duidelijk werd dat er geen 
wedstrijden verzeild zouden worden, hebben wij beslo-
ten om onze extra vrije tijd goed te besteden en de boot 
een volledige refit te geven. Na weekenden lang sleute-
len en slopen stond er een volledig ontmantelde romp in 
de bokken.

Eerst is het onderwaterschip ontdaan van tenminste 
zeven lagen antifouling en tot het laminaat kaal gehaald. 
Vervolgens is het onderwaterschip geplamuurd en voor-
zien van een nieuw harde toplaag.

Aanvankelijk was het plan om de IF om te bouwen tot 
een echte racer en de romp te laten wrappen in een 
carbonlook. Toen is ook de nieuwe naam en het concept 
‘Night Hawk’ ontstaan. Dit bleek echter lastig uitvoer-
baar en het kleurplan is gewijzigd in een ‘Caribbean 
look’. Inmiddels is de romp afgelakt in Caribbean Blue 
en is het dek geschilderd in een off white tint en van 
nieuw beslag voorzien.

Na ons harde werk stond er een nieuwe IF op kant die 
officieel werd omgedoopt tot Night Hawk. Te herkennen 
aan de gitzwarte spi met havikskop.

Marcel en Vincent de Jong

IF Night Hawk

De	conceptie	van	de	Night	Hawk
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Elektrisch	varen	met	de	IF

Vorig jaar hebben we voor onze IF een elektrische 
buitenboordmotor aangeschaft, een Torqeedo 
Travel 1103C in de langstaart uitvoerig. 

Deze buitenboordmotor kan als één geheel aan de boot 
gehangen worden, maar er kunnen ook onderdelen afge-
haald worden want hij bestaat uit een staartstuk met 
motor van 11 kg, een batterij van 6 kg en een stuur/gas 
handle van een paar honderd gram. Hoewel het mooi is 
dat de motor als één geheel kan functioneren (je kan ‘m 
zo aan een ander vaartuig hangen), hebben wij er voor 
gekozen om de verlengkabels van motor naar batterij 
en van batterij naar stuur/gashandel er bij aan te schaf-
fen. Zo kan de batterij altijd in de schuur (zo noemen wij 
de bergruimte onder het achterdek) blijven, en kan de 
gashandel ook vanuit de kuip bediend worden. Boven-
dien hangt er dan nog maar 11 kg aan de spiegel.
Het ‘op de motor’ varen is heel bijzonder. Je glijdt stil 
en sierlijk (zo voelt het) zoals ook bij een IF past door 
het water, zonder lawaai, trillingen en stank. Manoeuvre-
ren is wel even wennen. Omdat een langkieler zo traag 
reageert, moet je ruim van tevoren gas geven of terugne-
men, en weten hoeveel gas je op het moment geeft. Dan 
blijkt al snel dat je dat met je oren doet. Met een elektro-
motor werkt dat dus niet want je hoort geen motorge-
luid. Je moet het dus met de display doen waarop je kan 
zien hoeveel Watt ‘gas’ je geeft. Dan is dat verlengkabel-
tje om daarmee de stuur/gashandel in de kuip te kunnen 
hebben dus extra handig, want daar zit ook de display 
op. Vergeet dan ook je leesbril niet .....
Na een seizoen kunnen we zeggen dat we erg tevreden 

De losse componenten van de Torqeedo: staartstuk met 

motor, batterij, stuur/gashandel en verlengkabels. 

De Torqeedo opge-

trokken. De motor 

is zo eenvoudig te 

monteren dat we 

‘m als we niet aan 

boord zijn binnen 

leggen.

De stuur/gashandel met display los op de bakskist. De accu zit 

in de ‘schuur’ opgeborgen. Sturen doe je met de helmstok.
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motor bedrijfsklaar zijn. De motor is zo eenvoudig te monteren dat we ‘m 
als we niet aan boord zijn binnen leggen. Goed tegen 
diefstal en goed tegen spinnen. Geen benzine meer aan 
boord, geen herrie en stank en, vooral, geen stress meer 
na een zeiltochtje van ‘doet ’ ie het of doet ie het niet?’. 
Hij doet het gewoon altijd. Een zeiltochtje verbruikt 
gemiddeld 15% batterij capaciteit voor haven uit- en 
invaren, je kan dus een keer of 6 gaan zeilen alvorens 

weer op te moeten laden. Als je walstroom bij je ligplaats 
hebt kan dat aan boord, maar je neemt de batterij ook 
eenvoudig mee naar huis: hij is niet zwaar (6 kg) en is 
makkelijk te dragen dankzij een handvat.
Belangrijkste nadeel is toch wel de beperkte actieradi-
us, maximaal 10 km. Voor ons betekent het dat we niet 
spontaan op 1 dag even van de Braassem naar de West-
einder of Kaag kunnen gaan. Heen halen we wel, maar 
voor de terugweg zullen we de batterij moeten laden en 
dus waarschijnlijk in een haven moeten overnachten. 
Het laden gaat overigens ook niet erg snel, afhankelijk 
van hoe leeg de batterij is toch snel zo’n 6 uur.

Een geplande trip of vakantie is natuurlijk geen pro-
bleem, dan neem je de benzinebuitenboordmotor mee 
van huis. De Torqeedo past netjes in de ruimte onder 
de kuip en kan dus ook mee. Je kan natuurlijk een extra 
batterij aanschaffen om de actieradius te vergroten, 
maar die is erg duur (€ 900,-) en dan wordt zo’n spon-
taan tochtje toch wel erg prijzig. Je kan de Torqeedo 
batterij ook opladen vanaf de boordaccu, maar de capa-
citeit daarvan is maar de helft van die van de Torqeedo 
(29 V / 31,5 Ah / 916 Wh) en het zal waarschijnlijk ook 
niet erg snel gaan. We hebben het nog niet geprobeerd.

Ten slotte nog een onverwacht voordeel. Omdat de boot 
zo stil door het water glijdt, zijn windstille avonden nu 
ook een reden om even te gaan varen, niet om te zeilen, 
maar gewoon lekker buiten zijn en genieten van de stilte 
en de natuur.

Peter van Santen
IF 3100 BeeTill

Net als Peter van Santen worstelde ik al een tijdje met 
mijn buitenboordmotor en heb, met vergelijkbare over-
wegingen, ook gekozen voor een Torqueedo 1103 CL. 
Inmiddels ook wat kabeltjes erbij zodat de accu in de 
bakskist kan blijven en kan worden opgeladen aan de 
boordaccu (inmiddels geüpgraded naar een 110 Ah AGM 
accu).

Varen op elektriciteit bevalt me goed, het vermogen van 
de motor is aan de lage kant maar is voldoende (wel 
even opletten bij het invaren van de box; het afremmen 
op de motor gaat minder dan met een volgas, achteruit-
slaande 6 of 8 pk bbm).

Bijladen aan de accu kan met maximaal 4 ampère. In 
combinatie met een 12 V accu is dat dus krap 50 Watt. 
Dat schiet niet erg op. Het is geen probleem voor het 
eventueel bijladen tijdens het zeilen maar als extra actie-
radius tijdens het motoren, vond ik het te weinig. Ik 
heb nu een transformator gekocht die de 12 volt van de 
accu omzet naar bijna 30 V, dat betekent bijladen met 
120 Watt, dat komt al meer in de buurt en is hopelijk 
voldoende om volgende zomer de Vecht op te varen 
naar Loosdrecht voor het zomerevenement.

Bas de Natris

IF Hippo, NED 9011

Extra	energie
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Een bijzondere toepassing die je meestal 
alleen bij grotere wedstrijdboten tegenkomt 
is een ‘halyard lock’ in de mast. 

In het Zweeds: fallavlastere till storseglet of 
in goed Nederlands een trekontlaster voor de 

grootzeilval. 

Dat is bij een kleine boot als de IF een soort van kantelmechanisme boven-
in de mast die een kogel -die op een vastgestelde plek in de (stalen) val 
zit- daarin vastklikt. Bij het aftuigen zal de stopper -nadat de spanning van 
de cunningham of giekneerhouder er af is- met iets aantrekken van de val, 
openklikken en de val laten vieren (zie tekening hiernaast). Bij grote boten 
zoals alle Volvo-oceanracers zijn halyard locks zeer gebruikelijk en bovendien 
noodzakelijk om de enorme krachten op vooral de mast te reduceren. Ze 
zijn er voor elk rif en ook voor de voorzeilen worden locks gebruikt, vaak in 
de vorm van een zelfvergrendelend blok buiten de mast.

Het grote voordeel van dit systeem is dat je de val altijd tot de hoogst toege-
stane plaats hijst (net tegen de zwarte band). De top van het zeil zit daarbij 
altijd op de zelfde plaats wat bij het trimmen een groot voordeel is. Boven-
dien zal het grootzeil, wanneer de wind aantrekt, niet nog een klein beetje 
zakken door de rek die, in meer of mindere mate, in elke val zit. Omdat het 
voorlijk in dit geval alleen met de cunningham (of giek) kan worden aange-
trokken of gevierd, terwijl het grootzeil in de ideale positie staat, heeft dit 
voor de trim het voordeel dat de standen eenvoudig te repeteren zijn. Hier-
voor is het nodig een uitwendig of inwendig ‘lock’ in de mast te monteren 
en een aangepaste val te maken met een voorloop van een stukje staaldraad 
met aangeperste kogel (zie afbeelding en filmpje).

In Zweden wordt dit al wel met succes toegepast maar in Nederland was 
het nauwelijks bekend en ook nog niet toegepast op de IF. Ferdinand Post-
ma ontdekte de toepassing ervan op de IF toevallig bij het vertalen van een 
artikel over hoe je een boot kan inrichten voor wedstrijdzeilen. Onze inte-

resse was gewekt maar we kregen maar niet door hoe het 
precies zat. Ik ging op onderzoek uit, mailde leveranciers 
en nam contact op met ‘Zweden’. Via het Zweedse forum 
reageerden Göran Ejdeling en Peter Berg. Waarvoor onze 
dank. 

Missie volbracht, het dossier kan worden toegevoegd aan 
de kennisbank. Er zitten zeker voordelen aan het gebruik 
van een mast ‘lock’ maar door minder rekkende vallen is 
de noodzaak minder geworden. Die voortdurende ontwik-
keling, het streven naar verbetering en perfectie, dat 
maakt wedstrijdzeilen zo interessant.

Adri van de Velde 

Zie hier hoe het werkt

Links: het uitwendig systeem en 

rechts: het monteren van een inwendige ‘lock’. 

De zwarte banden vallen onder de klassenregels. 

Valstopper	(halyard	lock)	in	de	mast
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Wie	heeft	er	interesse?

Vanuit de Werkgroep Eenheidsklasse is een grond-

plaat voor onder de mastvoet ontwikkeld. Hier-

aan kunnen blokken gemonteerd worden om 

lijnen naar kuip te leiden. Kosten ca. 50,- incl. 

verzendkosten (bij productie van 5 stuks). 

Informatie en opgave via 

eenheidsklasse.nmv@Marieholmvereniging.nl
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Dit is het 27e verenigingsblad van de 

Nederlandse Marieholmvereniging,

jaargang 20 (2020).

In 2015 werd een fout gemaakt in de nummering 

van de jaargang. Verleden jaar vond een correctie 

plaats.
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On March the 23rd the Dutch government imposed an ‘intelligent lockdown’ 
due to the Corona pandemic. We were allowed to go outside, however restau-
rants, cafés and terraces were closed, and events including sport events forbid-
den. The borders with Germany and Belgium were closed, and our Belgian 
associate members were not allowed to come to Holland where their boat was 
already in the water in ‘Zeeland’. These restrictions lasted until June the 24th. 
How we, as sailing Association, dealt with the lockdown is the main topic of 
this MarieTeam edition. The conversations in the association’s ‘WhatsApp’ 
groups gave an overview of what happened ‘in between’, the theme of this 
issue.

The winter sailing competition on Lake Braassemer was suspended. A real pity, 
because we had nine boats competing, and the two races prior the lockdown 
were cancelled due to strong winds. The people who already had or could get 
their boat in the water in spring sailed solo, yet all facilities where closed and 
it was strongly recommended to stay at home. Many members took up jobs 
on their boats, which had long been waiting, among others: mast balk replace-
ment, interiors renovation and hull painting. The MarieTeam magazine reports 
over these activities.

Pentecost (31st of May) is a National holiday and it was a nice warm and sunny 
day. Travelling was still prohibited, so we just wanted to sail, and so most of 
the Dutch. So, all of a sudden there were no more old Marieholm’s for sale on 
the market; all being sold and renovated.  
Our Association got many new members this year, 35, and in October the 
board held a virtual meeting to meet with them. Some of the new members are 
also introducing themselves in our magazine.

During spring, people organised some sailing races around the buoys on Lake 
Kaag. In summer, some sailing trips took place both in the North and the 
South of The Netherlands: a group of three IF’s sailed by sea to the Southern 
Delta area (Zeeland) and had a great time.  
Finally, after the summer break, local sailing competitions could take place 
again and, in the beginning of September, we had our first regatta on the 
‘IJmeer’, with 74 participants. Then, the weekend thereafter, the Open Cham-
pionship ORC4 took place in the same waters and the IF’s class had good 
results, a second place in both regattas, and five IF’s in a row on top of the 
long distance race. See the nice pictures on page 22-23.

We would like to thank Göran Ejdeling, Peter Berg and Joop Somhorst for 
revealing the secrets behind the mast lock. 

Next year is a promising year, with many historic events: our Association will 
celebrate its 20th anniversary in ‘Loosdrecht’, the lake were it all begun; Lake 
‘Kaag’ will celebrate its 100th ‘Kaagweek’ regatta and the 50th Swedish ‘Masters-
kap’ will take place in ‘Ekholmen’, in the Stockholm archipelago. We cannot 
wait for 2021 to start.
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REFIT |  ONDERHOUD | VERKOOP | STALLING 

Jachtwerf Kuiper      
Karel & Merdeka Kuiper   
Jan Kuipersweg 10   
8606 KD Sneek      

T: 0515-559255 | E: info@jachtweruiper.nl | www.jachtweruiper.nl | www.if-boat.nl

Vanuit onze passie voor deze prachge boot zijn wij een gespecialiseerde jachtwerf voor 
Marieholm IF en M26. Bij Jachtwerf Kuiper in Sneek bent u aan het juiste adres voor:

▪ Refit interieur & exterieur 
▪ Onderhoudswerkzaamheden 
▪ Verkoop IF- Boat New & Pre-owned 
▪ Verkoop IF onderdelen, motor & zeilen 
▪ Ligplaatsen en winterstalling 

Neem vrijblijvend contact met ons op. We verwelkomen u graag op onze werf in Sneek. 






