


Vragen 1 t/m 5: 
Historie van de boot 



Vraag 1

Tord Sundén is de 
ontwerper van de 
IF. Welke van de 
vier is de echte?

A B
C D



A

B
C

D

a) Gotenburg, Marieholmgatan
b) bij Längedrag
c) In Småland
d) In Skåne

Vraag 2

Waar stond de  
Marieholm
fabriek?



g  
De werf heette 
Marieholms Bruk.
Wat is de betekenis 
van het Zweedse 
bruk? a)Beek

b)Brug
c)Broek(bos)
d)Molen



Vraag 4
In 1975 werd een 
recordaantal boten 
gebouwd.
Hoeveel waren dat 
er?

a) >300
a) >400
b) >500
c) >600



Welke Nederlandse 
illustrator was in 1968 
lid van het testteam 
van ‘Der 
Yacht’?

Vraag 5

a) Robbert Das
b) Dik Koopmans sr.
c) Fred Julsing
d) Willem van de 

Velde



Antwoorden 1 t/m 5:
Historie van de boot 



Antwoord 1

Tord Sundén is de 
ontwerper van de IF. 
Welke van de vier is de 
echte?

B



A

B
C

D

a) Gotenburg, Marieholmgatan
b) bij Längedrag

c) In Smäland
d) In Skäne

Antwoord 2

Waar stond de  
Marieholm 
fabriek?



Antwoord 3

De werf heette 
Marieholms Bruk.
Wat is de betekenis 
van het Zweedse 
bruk?

a)Beek
b)Brug
c)Broek(bos)
d)Molen



Antwoord 4

In 1975 werd een recordaantal 
boten gebouwd. Hoeveel 
waren dat er? a) >300

b) >400

c)>500
d) >600



Welke Nederlandse 
illustrator was in 
1968 lid van het 
testteam van 
‘Der Yacht’?

Antwoord 5
a) Robbert 

Das
b) Dik Koopmans sr.
c) Fred Julsing
d) Willem van de 

Velde



Vragen 6 t/m 9: 
Marieholmvereniging



Vraag 6
Wanneer werd de 
‘IF-club’  
opgericht?

a) 1 januari 2000
b) 1 januari 2001
c) 2 januari 2001
d) 1975



Vraag 7

De NMV had een
aantal illustere
leden. Wie is wie?

A) Nico Bijvoet B) Frank Jurgens

1. Oprichter en 1e voorzitter
2. Solozeiler en maakte van 2 IF’s 

een langere om z’n jas te 
kunnen drogen.

3. Oprichter en technische man
4. Wedstrijdzeiler en er is een

prijs naar hem genoemd. C) Th Alle Zoethout D) Ludo Knegtel

Zet in juiste volgorde:

B) Frank Jurgens 



Vraag 8

In 2018 stond een
Marieholm IF op de 
HISWA. Wat was de 
directe aanleiding?

a. Stand van de Federatie PolyClassics
b. 50-jarig bestaan IF
c. Ambitie NMV
d. Aanbieding van HISWA



Vraag 9

Wat zegt hier voorzitter Hanz Zwart 
om de aandacht van de deelnemers 
te krijgen?

a) Orde, orde!
b) Goedemorgen!
c) Nogmaals 

goedemorgen ..
d) Wie heeft de suiker?



Antwoorden 6 t/m 9:
Marieholmvereniging



Wanneer werd 
de ‘IF-club’  
opgericht?

Antwoord 6
a) 1 januari 2000
b) 1 januari 2001
c) 2 januari 2001
d) zomer 1975



Antwoord 7

De NMV had een
aantal illustere leden. 
Wie is wie?

A) Nico Bijvoet B) Frank Jurgens

1. (B) Oprichter en 1e voorzitter
2. (C) Solozeiler en maakte van 2 IF’s 

een langere om z’n jas te      
kunnen drogen.

3. (A) Oprichter en technische man
4. (D) Wedstrijdzeiler en er is een

prijs naar hem genoemd.
C) Th Alle Zoethout D) Ludo Knegtel

Zet in juiste volgorde:
B) Frank Jurgens 



Antwoord 8

In 2018 stond een
Marieholm IF op de 
HISWA. Wat was de 
directe aanleiding?

a. Stand van de Federatie PolyClassics
b. 50-jarig bestaan IF
c. Ambitie NMV
d. Aanbieding van HISWA



Antwoord 9

Wat zegt hier voorzitter Hanz Zwart 
om de aandacht van de deelnemers 
te krijgen?

a) Orde, orde!
b) Goedemorgen!

c) Nogmaals 
goedemorgen ..

d) Wie heeft de suiker?

https://vimeo.com/224788979


Vragen 10 t/m 14: 
Van alles wat



Vraag 10

Wat zie je hier
(deels)

a) dekbeslag van een voorstag
b) draaipunt sprayhood frame
c) een preekstoel



Vraag 11

Welke vlag is dit

a) S vlag
b) N vlag 
c) P vlag



Vraag 12

Wat betekent de S-
vlag in het 
wedstrijdzeilen

a) 4 minuten sein
b) Individuele terug roep
c) Baanafkorting



Vraag 13

Wat betekent de S-
vlag in het Nautisch 
alfabet

a) Ik sla achteruit
b) Ik heb een duiker 

beneden
c) Allen die met het schip 

meegaan moeten aan 
boord komen



Vraag 14

Wie is dit?



Antwoorden 10 t/m 14:
Van alles wat



Antwoord 10

Wat zie je hier
(deels)

a) dekbeslag van een voorstag



Antwoord 11

Welke vlag is dit

a) S vlag
b) N vlag 
c) P vlag



Antwoord  12

Wat betekent de S-vlag in 
het wedstrijdzeilen

a) 4 minuten sein

b) Individuele terug roep

c) Baanafkorting



Antwoord 13

Wat betekent de S-vlag in het Nautisch alfabet

a) Ik sla achteruit

b) Ik heb een duiker beneden

c) Allen die met het schip meegaan 
moeten aan boord komen



Antwoord 14

Bouwe Bekking



Vragen 15 t/m 19: 
Van alles en nog wat



Vraag 15

Peiling met verzeilen is
a) Een enquêtemethodiek waarbij Maurice geen idee 

heeft waar hij verzeild geraakt is.

b) Een navigatietechniek op basis van  meervoudige 
kompaspeilingen op een vast punt met een 
tijdsinterval waarbij gedurende het interval o.a. de 
verstreken tijd, koers en snelheid worden 
bijgehouden.

c) Een zeiltrimtechniek waarbij gedurende een 
aandewinds rak de zeiltrim van de genua
nauwkeurig wordt gepeild door observatie van de 
telltales.



Vraag 16

Welke functie heeft
deze persoon binnen
de NMV?

a) Voorzitter
b) Commissaris Wedstrijden
c) Secretaris



Vraag 17

Hoeveel typen 
Marieholm zeilboot 
bestaan er? (bekend bij de 
NMV)

a) 2-6
b) 7-11 
c) 12 of meer



Vraag 18 

Hoe noemen we zulke bewolking?
a) Cirrus
b) Cumulonimbus

c) 4/8



Vraag 19

“Een schip me zure
appels” betekent:

a) Een stortbui
b) Die vrouw past niet bij hem

c) Na het zuur komt het zoet
d) Schip met verborgen

gebreken



Antwoorden 14 t/m 18:
Van alles en nog wat



Antwoord  15

Peiling met 
verzeilen is

a) Een enquete techniek waarbij: Maurice  geen idee heeft waar hij verzeild 
geraakt is.

b) Een navigatietechniek op basis van  meervoudige kompaspeilingen op een 
vastpunt met een tijdsinterval waarbij gedurende het interval o.a. de 
verstreken tijd, koers en snelheid worden bijgehouden.

c) Een zeiltrimtechniek waarbij gedurende een aandewinds rak de zeiltrim
van de genua nauwkeurig wordt gepeild door observatie van de telltales.



Antwoord 16

Welke functie 
heeft deze 

persoon binnen 
de NMV?

• Voorzitter

• Commissaris Wedstrijden

• Secretaris



Antwoord 17

Hoeveel typen 
Marieholm zeilboot 
bestaan er? (bekend bij 
de NMV)

a) 2-6
b) 7-11 
c) 12 of meer



Antwoord 18 

Hoe noemen we zulke bewolking?
a) Cirrus
b) Cumulonimbus

c) 4/8



Antwoord 19

“Een schip me zure appels” 
betekent:

• Een stortbui
• Die vrouw past niet bij hem

• Na het zuur komt het zoet
• Schip met verborgen gebreken



Vragen 20 t/m 24: 
Vragen over de MarieTeam



Vraag 20

Wat is de naam van het schip op de 
omslag van de ‘IF 50 jaar’ jubileum
editie van de MarieTeam?

a) Yansã

b) FIFTY

c) Sister Ray



a) 28

b) 33

c) 37

Vraag 21

Hoeveel boten deden in 2017 mee aan het 
Zomerevenement in Uitdam?



Vraag 22

Wie was in 2010 voorzitter van de NMV?

a) Marc Fluttert

b) Igle Berghuis

c) Michel Zandbergen



Vraag 23

In 2010 kreeg de M26 Johanna motorproblemen 
tijdens de overtocht van Harwich naar IJmuiden. 
Wat was de oorzaak van het probleem?

a) de dieseltank was leeg

b) visnet in de schroef

c) verstopte brandstof-
leiding en filter



Vraag 24

‘Lijnenspecialist’ en zeiler Jan Willem Polman 
was lid van de vereniging. Hoe heette zijn 
Marieholm?

a) Magic Mary
b) Bloody Mary
c) Mighty Mary
d) Manja Thiry



Antwoorden 20 t/m 24:
Vragen over de MarieTeam



Antwoord 20 

Wat is de naam van het schip op de 
omslag van de ‘IF 50 jaar’ jubileum
editie van de MarieTeam?

a) Yansã – MarieTeam 2017 



c) 37 – MarieTeam 2017

Antwoord 21

Hoeveel boten deden in 2017 mee aan het 
Zomerevenement in Uitdam ?



Antwoord 22

Wie was in 2010 voorzitter
van de NMV?

b) Igle Berghuis – MarieTeam 2010



Antwoord 23 
In 2010 kreeg de M26 Johanna motorproblemen tijdens de overtocht
van Harwich naar IJmuiden. Wat was de oorzaak van het probleem?

b) visnet in de schroef – MarieTeam 2010



Antwoord 24

‘Lijnenspecialist’ en zeiler Jan Willem Polman 
ontdekte het grote water in een Marieholm. 
Hoe heette zijn M26?

a) Magic Mary
b) Bloody Mary
c) Mighty Mary
d) Manja Thiry

a) Magic Mary
b) Bloody Mary
c) Mighty Mary
d) Manja Thiry



Vragen 25 t/m 28: 
Nog meer vragen over 

de MarieTeam



Vraag 25

In 2018 werd een nieuwe wisselprijs geïntroduceerd 
voor de Marieholm Tourklasse. Hoe heet de boot die 
dat jaar de trofee won?

a) Linnea

b) Fortuna

c) Alk



Vraag 26

Wat bedoelen Braassem-zeilers als ze voorstellen om 
te gaan ‘klonteren’?

a)ze willen spontaan een sprint wedstrijd
organiseren

b)ze willen gaan admiraal zeilen

c) ze willen gezamenlijk gaan ankeren en 
borrelen



Vraag 27

Hoe heten de NMV-zeilers die in 2017 naar Zweden gingen 
om daar aan het Zweedse kampioenschap deel te nemen?

a) Hans Verdel, Hanz Zwart, Michel Zandbergen

b) Michel Zandbergen, Wouter Versluis, Michiel Veldkamp

c) Adri van der Velde, Wouter Versluis, Michiel Veldkamp



Vraag 28

Waar staat de naam van het NMV-verenigingsblad
MarieTeam voor?

a) Marie verwijst naar Marieholm and Team staat voor
de bemanning

b) Marie verwijst naar Marieholm and Team staat voor
het goede gevoel en de gezelligheid aan boord

c) Marie verwijst naar Marieholm and Team staat voor
het saamhorigheids gevoel binnen de vereniging



Antwoorden 25 t/m 28:
Nog meer vragen over 

de MarieTeam



Antwoord 25

In 2018 werd een nieuwe wisselprijs geïntroduceerd 
voor de Marieholm Tourklasse. Hoe heet de boot die 
dat jaar de trofee won?

b) Fortuna



Antwoord 26

Wat bedoelen Braassem-zeilers als ze 
voorstellen om te gaan ‘klonteren’ ?

c) ze willen gezamenlijk gaan ankeren en 
borrelen – MarieTeam 2015



Antwoord 27

Hoe heten de NMV-zeilers die in 2017 naar Zweden gingen 
om daar aan het Zweedse kampioenschap deel te nemen?

b) Michel Zandbergen, 
Wouter Versluis, Michiel
Veldkamp – MarieTeam 2017



Antwoord 28

Waar staat de naam van het NMV-verenigingsblad
MarieTeam voor?

c) Marie verwijst naar Marieholm and Team staat
voor het saamhorigheids gevoel binnen de 
vereniging



Vragen 29 t/m 34: 
Navigatie



Vraag 29

Welke haven is dit?

a. Oudeschild
b. Vlieland
c. Ameland
d. Schiermonnikoog



Vraag 30

Waar vaart de Alk?

a. Hellevoetsluis
b. Medemblik
c. Harlingen
d. Enkhuizen



Vraag 31

Wat is het tijverschil
tussen hoog en 
laagwater in 
Vlissingen?

a) 1,5 m
b) 2,5 m
c) 3,5 m
d) 4,5 m



Vraag 32

Mag je hier al 
doorvaren?
a. Nee, eerst mag de andere kant 

varen
b. Nee, jou kant mag eerst, maar je 

moet wachten op het groene 
licht

c. Ja, want het oranje licht op de 
brug brandt

d. Ja, alleen motorboten mogen 
doorvaren



Vraag 33

Hoe passeer je deze 
kardinaal?
a. Je blijft aan de westkant, want dit is 

een Westkardinaal
b. Je passeert deze kardinaal aan de 

noord- of de zuidzijde
c. Je blijft aan de oostkant, want aan 

de westkant is een obstakel
d. Je kunt deze kardinaal zowel aan de 

west als aan de oostkant veilig 
passeren.



Vraag 34

De tocht van IJmuiden 
naar Lowestoft duurt ca. 
24 uur. Wat doe je?
a. Je volgt de kompaskoers richting 

aanloopton
b. Je volgt de route op de plotter naar 

het waypoint op de aanloopton
c. Je corrigeert je kompaskoers op de 

stroming
d. Je steekt de Traffic Lanes exact 

haaks over



Antwoorden 29 t/m 34:
Navigatie



Antwoord 29

Welke haven is dit?
a) Oudeschild

b) Vlieland
c) Ameland
d) Schiermonnikoog



Antwoord 30

Waar vaart de Alk?

a) Hellevoetsluis
b) Medemblik

c) Harlingen
d) Enkhuizen



Antwoord 31

d. 4,5 meter

De getijverschillen nemen 
vanuit het Kanaal naar Den 
Helder af, om daarna richting 
wadden weer toe te nemen.



Antwoord 32

Mag je hier al 
doorvaren?

a. Nee, eerst mag de andere kant varen

b. Nee, jou kant mag eerst, maar je moet 
wachten op het groene licht

c. Ja, want het oranje 
licht op de brug 
brandt

d. Ja, alleen motorboten mogen doorvaren



Antwoord 33

Hoe passeer je 
deze kardinaal?
a) Je blijft aan de 

westkant, want dit is 
een Westkardinaal

b) Je passeert deze kardinaal aan de 
noord- of de zuidzijde

c) Je blijft aan de oostkant, want aan
de westkant is een obstakel

d) Je kunt deze kardinaal zowel aan
de west als aan de oostkant veilig
passeren.



Vraag 34

De tocht van IJmuiden 
naar Lowestoft duurt ca. 
24 uur. Wat doe je?

a.Je volgt de kompaskoers 
richting aanloopton. 

b. Je volgt de route op de plotter naar het 
waypoint op de aanloopton

c. Je corrigeert je kompaskoers op de 
stroming

d. Je steekt de Traffic Lanes exact haaks 
over



84



Vragen 35 t/m 42: 
Grande Finale



Vraag 35

Wat betekent deze vlag?
a. De wedstrijden zijn

afgelast
b. Het wedstrijdcommite is 

boos
c. Als je te vroeg start ben je 

uit de wedstrijd
d. Als je te vroeg start moet

je een strafrondje draaien



Vraag 36

Wat is de afspraak om een aanvaring te voorkomen?

A. Stuurboord wijkt voor
bakboord

B. Beiden wijken naar
stuurboord

C. Wie kijkt die wijkt
D. Bakboord wijkt voor

stuurboord



Vraag 37 

Wie mag er eerst?
• A: Y – Z - X
• B: Z – X – Y

• C: X – Z - Y
• D: Y – X - Z



Vraag 38

Bij welke windkracht spreekt 
admiraal Beaufort over 
storm?

• A: 7 Bft
• B: 8 Bft
• C: 9 Bft
• D: 10 Bft



Vraag 39

Wat betekent het 
commando: ‘steken’?



Vraag 40 

Wat is de meest
voorkomende rompkleur bij

Marieholm?

Blauw
Crème
Oranje
Groen



Vraag 41

Welk type is dit?

• A: Een Marieholm 200
• B: Een Marieholm 2200

• C: Een Marieholm 4400
• D: Een vrachtschip



Vraag 42 

Wat ligt hier onder water?



Antwoorden 35 t/m 42:
Grande Finale



Antwoord 35

Wat betekent deze vlag?

a. De wedstrijden zijn afgelast
b. Het wedstrijdcommite is boos

c. Als je te vroeg start 
ben je uit de wedstrijd

d. Als je te vroeg start moet je 
een strafrondje draaien



Antwoord 36

Wat is de afspraak om een aanvaring te voorkomen?

• A Stuurboord wijkt voor bakboord
• B Beiden wijken naar stuurboord
• C Wie kijkt die wijkt
• D Bakboord wijkt voor stuurboord 



Antwoord 37

Wie mag er eerst?

• A: Y – Z – X (gecorrigeerd)

• B: Z – X – Y
• C: X – Z - Y
• D: Y – X - Z



Antwoord 38

Bij welke windkracht spreekt admiraal Beaufort over storm?

• A: 7 Bft
• B: 8 Bft
• C: 9 Bft
• D: 10 Bft



Antwoord 39

Wat betekent het commando: ‘steken’?
A. In een zeeslag je tegenstander 

aanvallen
B. In het kruisrak proberen hoger te 

zeilen
C. Ankerlijn vieren
D. De diepgang in het vaarwater 

meten



Antwoord 40

Wat is de meest voorkomende
rompkleur bij een Marieholm?



Antwoord 41

Welk type is dit?

• A: Een Marieholm 200

• B: Een Marieholm 2200

• C: Een Marieholm 4400

• D: Een vrachtschip



Antwoord 42 

Wat ligt hier onder water?

A. IF-E
B. IF
C. M26
D. Alleen de mast 

in de prut
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