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Zeilen wordt door menigeen ervaren als ‘even er hele-
maal tussenuit’. Zelfs in dit corona-tijdperk merk ik 
telkens weer dat zeilen de belangrijkste irrelevante bezig-
heid in mijn leven is. Het soevereine gevoel dat een 
Marieholm je geeft is zwaar verslavend. Altijd contro-
le, onverwacht snel, oogverblindend mooi en toch zo 
bescheiden gebleven. Ja, het gaat nog steeds over een 
bootje! 

Het eerste jaar waarin ik me voorzitter mocht noemen 
was ondanks de pandemische beperkingen toch erg 

Van de voorzitter
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leuk. Webinars werden goed bezocht en bleken een 
nieuw bindmiddel voor de vereniging te zijn. Mooie toer-
tochten naar de Marker- en de echte wadden. Een gezel-
lig zomerevenement ondanks blokkeerbruggen. Hoge 

klassering van de wedstrijdzeilers tijdens Pampusregatta 
en Nederlands Kampioenschap ORC4. Nee, het was zo 
beroerd nog niet zou een zuinige Hollander zeggen.
De vereniging kent al jaren twee ‘bloedgroepen’: de 
toerzeilers en de wedstrijdzeilers. In het kort: de eerste 
groep sleept zo veel mogelijk áán boord en de tweede 
groep kiepert het liefst al het overbodige óverboord. 
Gelukkig staan de groepen niet diametraal tegenover 
elkaar en valt er over en weer veel van elkaar te leren. De 
wedstrijdzeilers gaan tot het uiterste om de zeileigen-
schappen van boot en zichzelf te verbeteren en weten 
op deze manier precies hoe de boot onder alle omstan-
digheden snel en veilig zeilt. Andersom zijn de toer-
zeilers vaak ware experts op het gebied van materiaal, 

“Zeilen is de belangrijkste irrelevante 

bezigheid in mijn leven”

Voorzijde: 

Statenjacht ‘De 

Utrecht’ in alle 

vroegte, 

foto 

Age Smit
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Boot en vereniging 

onderhoud, navigatie enzovoorts. Hiermee vormen de 
groepen voor elkaar een goudmijn aan kennis. Nieuwe 
leden kunnen dus ook altijd een antwoord krijgen op 
hun vragen via de whatsapp groepen, de website of door 
gewoon te bellen met andere leden. Laat bijvoorbeeld 
eens een ervaren wedstrijdzeiler meevaren op je eigen 
boot. Vaak nog gezellig ook!
Het doel van de vereniging blijft het faciliteren van beide 
groepen met evenementen, kennis over de boot, reis-
bestemmingen en een stukje groepsgevoel. Dat laat-
ste klinkt voor de solozeilers onder ons misschien een 
beetje klef. Maar we hebben ons toch niet voor niets 
verenigd. Dat we het met elkaar heel gezellig kunnen 
hebben bleek wel tijdens het NK ORC4 in Muiden deze 
zomer. Bemanningsleden van andere type boten sloten 
zich maar al te graag bij ons aan en spraken hun bewon-
dering uit over de eenheid die we als Marieholmzeilers 
uitstraalden. Wat een compliment!

Voor jullie ligt de nieuwe MarieTeam, een dikke jubile-
umuitgave ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan 

van de vereniging. We blikken terug maar ook vooruit. 
Wat is er in die twintig jaar gebeurd? We stellen ons, 
in deze MarieTeam met het thema ‘20 jaar later’, ook 
vragen over de toekomst. 
Oud voorzitter Hanz Zwart verzorgde zes leuke inter-
views met leden over de passie die zij hebben voor hun 
boot. Sommigen zijn al twintig jaar lid, anderen pas 
sinds deze zomer. Van fanatiek wedstrijdzeiler tot toer-
zeiler, allen vertellen ze over hun band met de boot en 
de vereniging.

Op 14 november mocht ik als voordekker meedoen aan 
de tweede winterwedstrijd op de Kaag. Ik was er ‘weer 
even helemaal tussenuit’. En terwijl ik nog aan het nage-
nieten ben op maandagochtend besef opnieuw hoe 
belangrijk zeilen en het après-zeilen voor me zijn. 

Yes, volle kracht vooruit!
Age Smit - voorzitter NMV

Berichten uit de vereniging
20 jaar Marieholmvereniging
1 Januari 2001 werd de Nederlandse Marieholmvereni-
ging opgericht. 2021 was het lustrumjaar waarin we ons 
twintig jarig bestaan vierden. Zwaartepunt van de festi-
viteiten lag in het Zomerevenement dat we hielden in 
Loosdrecht, waar de vereniging ontstond. Zaterdag 14 
augustus hadden we een groot feest met diner, spee-
ches en een zeven koppige jazzband. Overdags konden 
onze gasten meevaren op het Statenjacht ‘De Utrecht’ 
en vanaf deze historische boot de langebaanwedstrijd  
volgen of later in de middag meedoen aan de puzzel-
tocht. De organisatie kwam pas laat op gang vanwege 
de onduidelijkheid veroorzaakt door de coronapande-
mie en uiteindelijk is het lustrum zonder (internationale) 
gasten, uitgebreide marketing en promotie, binnen de 
beperkingen van de overheid gevierd. Een gestremde 
brug over de Vecht beperkte het aantal deelnemen-
de boten maar tijdens het diner waren toch zo’n 63  
mensen aanwezig. Ook het weer was goed en het was 
ouderwets gezellig. Een uitgebreid verslag vind u vanaf 
pagina 10.

Webinars
Via Zoom werden in het voorjaar drie online presentaties 
en een meer open ‘café’ over vaarplannen gehouden. 
Het eerste webinar ging over de update van de kennis-
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Berichten uit de vereniging

bank. Hans Ten Cate vertelde over het proces en de methodiek, Michiel Veld-
kamp liet zien hoe een item op de website geplaatst wordt (37 deelnemers). 
Het tweede webinar ging over zeiltrim. Adri van de Velde behandelde alle 
ins en outs aan de hand van foto’s. Dit webinar werd zeer goed bezocht, 
82 mensen logden in. In het derde webinar namen Paul van den Hoek en 
Michiel de deelnemers over zee mee naar Engeland en lieten zien waarmee 
je rekening moet houden tijdens de oversteek (59 deelnemers). Opvallend 
was dat uit de poll bleek dat bij een viertal deelnemers de interesse was 
verminderd: ze wachten nog even met oversteken. 
De webinars blijken een laagdrempelige en interactieve manier om kennis 
over te dragen. De vragen en inbreng van de deelnemers maken dat men 
zich meer in het onderwerp verdiept.   Alle ‘sheets’ van de webinars zijn 
terug te zien op de website. Vanwege het succes worden dit voorjaar weer 
drie webinars georganiseerd. Hierbij een oproep voor onderwerpen en hulp 
bij de voorbereiding.

Update kennisbank
Hans Ten Cate is gestopt met het werken aan de update van de kennisbank. 
Hij is naar eigen zeggen toch meer een man van experiment en ontwikkeling 
dan van systematisch kennis ordenen en uitschrijven. Deze winter zullen de 
activiteiten weer opgepakt worden. Alle hulp is welkom.

Werkgroep Eenheidsklasse
Op 10 juli zijn op verzoek van het Watersportverbond metingen verricht 
aan onze boten. Verleden jaar was tijdens de ORC4 wedstrijden discussie 
ontstaan over de rating en de daarbijbehorende meetbrief van de boten. Met 
name de locatie van de buitenboordmotor (op de wal, aan boord of aan de 
spiegel) leverde discussie op. Onze clubmeetbrief is afgeleid van de Zweedse 
en de boten varen daar zonder buitenboordmotor. Onze vereniging doet er 
alles aan om de wedstrijden zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. De Missi-
on IF Possible van Hanz Zwart werd in juli op de kant gezet en met behulp 
van een theodoliet werd de romp in 3D opgemeten. Van twee andere boten 
werd de hoogte van het vrijboord opgemeten met een soort meetlint aan 
een dobber. De meting heeft (nog) niet geleid tot aanpassing van de meet-
brief. In aanloop naar de ORC4wedstrijden kwam het Watersportverbond 
met een mededeling dat de buitenboordmotor aan de spiegel gevoerd moet 
worden. Wij hebben daar bezwaar tegen gemaakt en onze boten hebben met 
de buitenboordmotor onder de mast (voorgeschreven in de Notice of Race) 
deelgenomen aan de ORC4 wedstrijden. Omdat de  mededeling álle ORC-
meetbrieven betreft, is vanuit de ORC4 het Watersportverbond verzocht in 
2022 de mededeling te vervangen door ‘buitenboordmotor aan boord tijdens 
wedstrijden, tenzij zonder motor is gemeten’.  

Internationale contacten en Facebookpagina’s
Vanwege de coronapandemie zijn initiatieven voor een internationaal evene-
ment gestrand en is er weinig contact geweest tussen de verenigingen. Wel 
heeft er een Nederlands team meegedaan aan het Zweeds kampioenschap 
in Ekholmen waar we ons van onze beste kant hebben laten zien. 
De Marieholm International Folkboat & M26 Owners Group groeit nog 
steeds en heeft nu 1000 leden. Het is een open groep. Beelden over zeil-
tochtjes, winterstalling en renovatie worden gedeeld. Er zijn ook veel vragen 
over vervanging van onderdelen en technische problemen. De Nederlandse 
bijdrage aan deze groep wordt steeds groter en leden mengen zich in discus-
sies of posten filmpjes. De IF-boat International sailors discussion group is 
een besloten groep die zich richt op het zeilen met en het onderhoud van 
een IF. Wedstrijdgerelateerde informatie wordt uitgewisseld. Deze groep 
groeit ook, heeft momenteel 487 leden en er komen elke week leden bij.
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Zaterdag 9 januari 2021 werd de Algemene leden-
vergadering gehouden. Voor het eerst online, via 
de vergaderfaciliteit Zoom. 43 Leden logden in via 
de link die zij ontvangen hadden. Het bestuur zat 
in groepjes van twee om elkaar zonodig te kunnen 
ondersteunen. Er staan enkele belangrijke punten 
op de agenda: de voorbereiding van het 20 jarig 
jubileum en de wisseling van voorzitter. De ALV 
werd ‘ter leering ende vermaeck’ afgesloten met 
een pubquiz.

De techniek werkt. Het is leuk elkaar weer te zien, ieder 
zit keurig ingekaderd in zijn digitale hokje. Voorzit-
ter Hanz Zwart opent de vergadering, het vergaderdeel 
wordt zo kort mogelijk gehouden om aandacht en ener-
gie over te houden voor de pubquiz. De vereniging heeft 
nu  256 leden. Van de 129 uit 2000 zijn er nog steeds 
16 lid. Het financiële verslag over 2020 is goedgekeurd 
door de Kascontrolecommissie, bestaande uit Carel van 
der Spek en Maarten Rader. Het boekjaar 2020 is ook 
weer afgesloten met een positief saldo, dit is komt onder 
meer doordat veel uitgaven achterwege bleven door de 
beperkingen als gevolg van het Covid-19 virus. Het eigen 
vermogen en de liquide middelen stegen. De vereniging 
is in financiële zin goed voorbereid op haar jubileum. De 
ALV verleent decharge aan de penningmeester Francesca 
Musina en de Kascontrolecommissie wordt bedankt.

Eind 2020 heeft het bestuur een enquête uitgezet onder 
de leden. Voor een goede vergelijking is aangesloten bij 
de vragen van 2009. Hanz Zwart geeft een kort over-
zicht van de meest opvallende resultaten. Leden zeilen 

gemiddeld meer dan 30 dagen per jaar met hun Marie-
holm, veelal op binnenwater, inclusief het IJsselmeer en 
Markermeer. De Marieholms worden over het algemeen 
goed onderhouden en 30% van de leden doet wel eens 
mee aan wedstrijden. De middelen waarmee de vereni-
ging met haar leden communiceert worden positief 
beoordeeld, waarbij MarieTeam eruit springt. Er is veel 
interesse onder de leden om naar het Zomerevenement 
te komen en actief deel te nemen maar dat is afhankelijk 
van tijd en vakantieplanning. Actualisatie van de kennis-
bank is een belangrijk punt voor de leden.

En dan is het moment van de voorzitterswisseling. 
Omdat er geen tegenkandidaten waren aangemeld kon 
Hanz Zwart de hamer overdragen aan Age Smit. Age 
bedankte Hanz voor zijn inspirerend voorzitterschap en 
introduceerde zichzelf en zijn plannen met de vereni-
ging. Zijn belangrijkste doel: het versterken van de 
onderlinge banden tussen de leden, tussen wedstrijdzei-
lers en toerzeilers. De scheiding bevalt hem maar niets.

Het moment 

supreme van de 

bestuursover-

dracht.

Algemene ledenvergadering online
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15 januari  

16 februari 
19 februari 
10 maart 
17 maart 

7- 8 mei
6 - 8 mei
12 - 13 mei
mei of juni
18 - 19 juni
18 - 19 juni

24 - 26 juni
1- 3 juli
13 - 17 juli

NMV ledenvergadering (GWV Vrijbuiter, Oud-Loosdrecht) 
NMV webinar - Binnenkijken bij de HT-race
NMV naaiatelier
NMV webinar - onderwerp nader te bepalen
NMV webinar - onderwerp nader te bepalen
Y-Toren Race (ZV Het Y, ORC)
NMV Markerwadden treffen
Harlingen-Terschelling race (Harlinger Watersportvereniging) 
NMV toerzeiltocht - doel en datum nader te bepalen
NMV Sprintwedstrijden (Kaag)
Ronde om Noord-Holland (YSY, Lelystad)
Deltaweekend (Zierikzee, ORC)
NMV zomerevenement 2022 (Hoorn, verenigingshaven) 
100ste Kaagweek (Kaag, KWV De Kaag)

26 - 27 augustus 24 Uurs zeilrace (Markermeer/IJsselmeer, Kustzeilers)
31 aug. - 4 sept. Hiswa te Water (Lelystad)
3 - 4 september Pampusregatta (IJmeer, ZV Het Y, ORC)
10-11 september Zuiderzeeregatta (NK ORC4, KNR&ZV Muiden)
24 september NMV regiotreffen Noord en Zuid
5 november NMV ledenbijeenkomst (de Barg, Boskoop)

Belangrijke datums 2022
Dit is een voorlopige agenda. Onder de huidige omstandig-

heden valt nog geen definitieve agenda te maken. Check 

desbetreffende websites en onze nieuwsbrief.

De ledenvergadering werd afgesloten met de uitreiking 
van de jaarprijs. De Ludo Knegtel jaarprijs wordt toege-
kend aan een lid of leden die een bijzondere prestatie 
voor de vereniging hebben geleverd. De winnaar van het 
jaar ervoor bepaalt wie hem gaat krijgen en geeft hem 
door. Marc Fluttert verscheen in beeld, lopend over straat, 
ergens in Nederland. Wie zou dit jaar de prijs krijgen? Hij 
belde aan en … Paul van den Hoek deed open, stomver-
baasd. Paul ontving de prijs volkomen terecht voor zijn 
jarenlange secretariële inzet voor de vereniging en zijn 
initiatieven voor het organiseren van toertochten. 

Na deze ludieke actie werd de ALV 2021 gesloten en kon 
de pubquiz beginnen. De mensen van het bestuur hadden 
bijzonder veel moeite gedaan om leuke vragen te verzin-
nen die zij zelf presenteerden. De quiz was informatief en 
spannend. Romke Woudstra won, zoals we van te voren 
een beetje hadden verwacht. Marleen Guillard en Claar 
van der Does werden goede tweede. 

Het bewijs werd geleverd een online bijeenkomst hoeft 
helemaal niet saai te zijn en qua opkomst waren er 
misschien zelfs wel meer leden.

Redactie MarieTeam

Aan wie gaat-

Marc de jaarprijs 

overhandigen? 

Marleen kijkt 

lachend toe.

Belangrijke datums 2022
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Wil je de Pubquiz nog een keer spelen?

Je vindt ‘m op de website.

Paul van den Hoek met de 

Ludo Knegtel jaarprijs. 

Bedankt voor je inzet voor de 

vereninging Paul.
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Resultaten enquete 2020/2021
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betaalbare gezinsboot. Ik was op slag verliefd toen ik voor het 

eerst een IF zag varen. Met foldertjes uit de jaren ’70, waarin 

afbeeldingen van een vredig gezin aan tafel in de kajuit, wist ik 

mijn vrouw te overtuigen van de positieve invloed die een IF zou 

hebben op ons gezinsleven.

In eerste instantie ging ik op zoek naar manieren om de boot 

te verbeteren. Ik dacht aan stromend water, koektoestel, toilet, 

verwarming, lattenbodems, allerlei elektronica om naar de ande-

re kant van de Loosdrechtse plassen te navigeren, enzovoorts. 

Nadat ik aan de eerste wedstrijdjes had meegedaan veranderde 

mijn inzicht: Geen ‘drijfcararvan’ maar een lichte racer met 

alleen het hoognodige aan boord.

Dat veel Marieholmleden een vergelijkbare ontwikkeling 

meemaken hoor je vaker. Ik denk dus dat we als bestuur toerzei-

lers en wedstrijdzeilers moeten blijven voorzien van informatie 

en evenementen. Het clubblad MarieTeam is wat mij betreft een 

blijvertje dat jaarlijks de sfeer rond de kerstdagen nog verder 

verhoogt. Qua social media mag het rif er wel uit en moeten we 

alle zeilen bijzetten. Maar mijn belangrijkste wens is toch vooral 

dat we zo snel mogelijk weer, met elkaar, het water op kunnen

Age Smit

IF Visdiefje

Januari 2021

Toen mij, zo’n twee jaar geleden, de vraag werd gesteld of ik 

eventueel zin zou hebben in het voorzitterschap dacht ik niet 

meteen ja dat doe ik. In de eerste plaats omdat ik het werk 

van de vorige voorzitters en bestuur bewonder. Hun inspannin-

gen hebben geleid tot een bloeiende vereniging. Zou ik dat wel 

kunnen evenaren, vroeg ik me twijfelend af. 

Gelukkig heb ik twee jaar aan het idee kunnen wennen en heb er 

steeds meer zin in gekregen. Ik ben blij met deze functie en vind 

het een grote eer om voorzitter te mogen zijn.

Zoals ongetwijfeld velen van jullie, ben ik opgegroeid met water 

en watersport. Geboren aan het riviertje de Alblas in een fami-

lie die al eeuwen actief is in de scheepsbouw, kon het bijna niet 

anders dan ook zelf in een bootje te belanden. Dat ging overi-

gens niet meteen. Voor een tiener was zeilen, in vergelijking met 

windsurfen, toch vooral de overtreffende trap van saai. Maar 

omdat je als echtgenoot en vader van drie kinderen niet hele 

weekenden op een surfplank kan staan ging ik op zoek naar een 

Nieuwe voorzitter Age Smit

Even voorstellen

Age (links) met 

oud voorzitters 

Hanz Zwart en 

Michel Zandber-

gen

Voor het eerst 

met het gezin 

aan boord. Past 

het allemaal?
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“Marieholm ……!!”

“Hu…., wat bedoel je??”

“Kijk dan, hoe schitterend dat scheepje zeilt!!”

“Ja, mooi hoor” en vervolgens weer heerlijk met de kop in de 

zon. Dit is een verkorte weergave van een gesprekje tussen Bea 

en mij, een aantal jaren geleden, zeilend op een Fox22 op de 

Fluessen.

Als vallen voor een zeilbootje al mogelijk is, dan overkwam mij 

dat jaren geleden. De aanblik van een strak en rank zeilende 

Marieholm, en dan met name de IF, was voor mij zo betoverend 

dat het er wel van moest komen. De directe aanleiding was een 

weigerende buitenboordmotor op de Fox22, op het moment dat 

die toch echt moest aanslaan. En laat dat nu ongeveer samen-

vallen met het beschikbaar komen van wat nu onze IF is.

Bij jachtwerf Kuiper staat medio 2020 een plaatje van een IF, 

met teakhouten dek, te wachten op een totale renovatie en nieu-

we eigenaar. Ik was was al om, maar ook Bea viel direct voor 

dit magnifieke exemplaar. Samen met Karel en Merdeka Kuiper 

besloten we tot een volledige refit, van motor (Nanni 2.10 met 

Bea en Cees de Weerd

klapschroef ) tot interieur, mast, tuigage en zeilen. We hebben 

de boot ingericht als daysailer, omdat wij zeilen vanuit onze 

uitvalsbasis in Koudum waar de boot aan de steiger van onze 

vakantiewoning ligt afgemeerd. Hoe mooi wil je het hebben!

De professionaliteit waarmee de refit door jachtwerf Kuiper 

wordt uitgevoerd, maar ook het buitengewoon plezierige contact 

met Karel, Merdeka en Remco zorgen ervoor dat wij eind juni 

2021 met een grote glimlach voor het eerst op ons bootje stap-

pen.

Tussen die eerste kreet en de maiden voyage van ons bootje 

liggen drie zeiltrips die ik met Michiel Veldkamp (en later samen 

met Hans Ten Cate en Frank Visser) op de IFO 1318 heb mogen 

maken. Het zijn met name die trips geweest die het enthousias-

me op afstand hebben omgezet naar de werkelijke IF beleving.

En dan die bijzondere Marieholmvereniging! Tegen vrienden 

heb ik het tegenwoordig over “mijn nieuwe familie”, verknocht 

aan hun klassieke Zweedse scheepje. Op afstand had ik via de 

Marieholmwebinars al kennis gemaakt met de meest fanatieke 

leden. Hans en Michiel kende ik inmiddels persoonlijk. Tijdens 

de Waddentocht van juni en de Gaastmeer bijeenkomst eind 

september heb ik met velen van jullie kennis mogen maken, 

hetgeen een waar genoegen was.

Het wachten is nog steeds op een naam voor ons scheepje... 

Laten we hopen dat we daar in het voorjaar eindelijk een 

definitief ei over hebben gelegd.

Bea en Cees de Weerd

Even voorstellen

De boot ligt in 

Koudum voor het 

huis. 

De huik wordt nog 

vervangen, dit is 

een tijdelijke.

De boot werd 
volledig gerefit 
door Jachtwerf 
Kuiper.



Na twee jaar onzekerheid vanwege de COVID19 
pandemie is het zover, het zomerevenement 
in Loosdrecht waarin we ons 20 jarig jubileum 
vieren, komt naderbij. Een kapotte brug over de 
Vecht dreigt de feestvreugde te verstoren maar het 
bestuur laat zich niet uit het veld slaan en zet alles 
op alles.

6 augustus
‘Pling’, een berichtje in de appgroep van lid Pepijn 
Wijnhoven: de brug bij fort Uitermeer over de Vecht 
is gestremd. Het bestuur is al op de hoogte en staat 
op scherp. Eind juli waren er door de regering nog 
verzwaarde beperkingen voor evenementen vanwege 
het toegenomen aantal besmettingen na de vakantie, 
nu lijkt het gevaar van een andere kant te komen. Paul 
van den Hoek ontdekte bij toeval de stremming terwijl 
hij naar huis reed en informeerde bij de vaarwegbeheer-
der, de provincie Noord-Holland. Er is een probleem met 
een van de hydraulische cilinders. Die moet gedemon-
teerd worden en naar Sneek gebracht voor reparatie. Er 

wordt druk op gezet om de brug zo snel mogelijk weer te 
kunnen bedienen. Er zal in het weekeinde doorgewerkt 
worden. Die haast lijkt tegen te vallen want als Age Smit 
‘s maandags bij het bedrijf in Sneek informeert zijn de 
cilinders daar nog niet aangekomen. Michiel Veldkamp 
informeert bij zijn collega’s van de provincie. Men zal 
nog proberen  om ‘s woensdags de cilinder ter plaatse 
te repareren en zo mogelijk proefopeningen houden. 
IJdele hoop, uiteindelijk wordt de cilinder afgevoerd. Het 
Statenjacht was het laatste schip tot 17 augustus dat nog 
door de kapotte brug kon. Daar hebben we geluk mee, 
het blijkt onze troefkaart.

Ondertussen maken we de stand van zaken op, we 
hebben 17 inschrijvingen en alles is georganiseerd. We 
gaan door en berichten dat aan de leden. Vier boten zijn 
al in Loosdrecht waaronder de Yansã van Michel Zand-
bergen. Anderen zijn onderweg of staan op het punt te 
vertrekken. We informeren hen over de situatie en ze 
keren om, blijven thuis of besluiten de mast te strijken 
en toch te komen. We kijken naar de mogelijkheden. 
Een zuidelijke route via het Amsterdam-Rijnkanaal biedt 
geen soelaas; de bruggen zijn net te laag. Mastenstrij-
ken, inzet van in Loosdrecht en omgeving aanwezige 
boten en aanpassing van het programma zijn wel opties. 
We organiseren een mastenstrijkplan, berichten dat 
met de leden en vragen dringend om zonder boot toch 
aanwezig te zijn op de avond van het feest. Voor de toer-
zeilers blijkt dat het strijken van de mast vaak moeizaam 
is vanwege de rolfok. Uiteindelijk hebben we 9 boten en 
heeft Michiel zijn boot IFO ter beschikking gesteld voor 
gedupeerden. Iedereen die zich aangemeld had komt 
voor het diner, tentjes worden opgezet en de haven vult 
zich met boten; het feest kan beginnen. 

De kapotte 
brug, de rechter 
cilinder is in 
reparatie.

Zomerevenement Loosdrecht 20 jaar NMV 

Een hoofdrol voor het Statenjacht 
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Vrijdag 
Vanaf het eerste moment is het gezellig, de sfeer onge-
dwongen en drie IF’s liggen te stralen naast het Staten-
jacht. Alle deelnemers ontvingen een goodiebag van 
Dekker Watersport. Tijdens de baanwedstrijden staat er 
een stevige bries. In totaal worden er 4 races gevaren. 
Degenen die wedstrijden wilden varen konden opstap-
pen, zo vaart Paul mee met Peter van Santen en Frances-
ca Musina op de BeeTill. Het zeilen op de plassen met al 
die eilanden is een kunst apart. Team Yansã van Michel 
Zandbergen is op zijn best en weet de lokale concurren-
ten Age Smit en Menno Mostert (team Visdiefje) voor te 
blijven. Twirre Boogaard maakt met zijn drone prachtige 
foto’s. Alle boten zoeken beschutting in de haven, het is 
even passen en meten, maar alles is beter dan aan lager 
wal naast het Statenjacht. Het is ‘s avonds gezellig op 
het terras en het eten van uitbater Hans Timmermans 
smaakt uitstekend. 

Zaterdag
Vandaag begint de dag van het jubileum met de langeaf-
standsrace. Gasten stromen binnen om aan boord van 
het Statenjacht de wedstrijd te volgen. Er staat een licht 
briesje en de gelegenheidsbemanning van Michiels boot 
besluit om ook de spinnaker te zetten. Binnen een kwar-
tier slaat Michiel de spi aan en geeft hij de bemanning 
instructie. Vervolgens moet hij rennen om aan boord van 
de Eeve van Wouter Versluis zelf de spi te kunnen hijsen. 
De lange baan over de Loosdrechtse Plassen voert ons 
tot aan het einde van de 5e plas. Het Statenjacht ligt te 
wachten bij de keerboei, onze gasten kunnen het verloop 
van de wedstrijd goed volgen. De invloed van de eilan-
den is verraderlijk en maakt de wedstrijd spannend, 
de kopgroep van vier boten schuift het ene moment in 
elkaar, het andere moment weten Michel Zandbergen en 
Age Smit weer uit te lopen. Wouter en Peter van Santen 
zitten vlak achter hen. Frank Visser en Albert Voogd 
zitten daar weer achter. Tot zijn voldoening ziet Michiel 
zijn eigen boot ook met spinnaker varen. Anders dan 
andere jaren is er dit jaar door het beperkte aantal deel-
nemers geen aparte race- en toerklasse. Ieder vaart zijn 
eigen race en heeft plezier. Yansã wint op enkele minu-
ten gevolgd door het Visdiefje. Na twee uur zeilen zijn 
de boten bij de finish waar het Statenjacht op hen ligt te 
wachten. Tijdens lunch bezoeken nieuwe leden andere 
Marieholms om handigheidjes af te kijken.

’s Middags vaart het Statenjacht weer af met een nieu-
we lading gasten, ditmaal voor de puzzeltocht over de 
plassen. Age heeft een lijst met vragen opgesteld over 
wetenswaardigheden van de plassen en over de geschie-
denis van de vereniging. De aangegeven locaties geven 
een clou voor het puzzelwoord. Spontaan zijn teams 
samengesteld, deels aan boord van het Statenjacht, 
deels aan boord van enkele Marieholms die rond het 
jacht cirkelen. De zon schijnt, de lucht is blauw en aan 
boord van het Statenjacht heerst een ontspannen sfeer. 
Er is alle tijd om, onder het genot van een drankje, weer 

eens met elkaar te praten. Terug in de haven breekt de puzzelwoede pas 
echt los; het woord moet geraden maar dat blijkt niet gemakkelijk. Om 17.00 
exact moeten de antwoorden worden ingeleverd, geconcentreerd zitten de 
teams te puzzelen tot het signaal klinkt. Hier en daar wordt gespiekt. Voorzit-
ter en enig jurylid Age neemt de papieren in en houdt een ludieke beoorde-
lingsronde; het een na het andere foutieve antwoordformulier verdwijnt over 
zijn schouder totdat hij twee juiste antwoorden overhoudt. Hij wijst sympa-
thiek de 6-jarige Lizzy, dochter van Lisette, aan als winnaar. Ronald van der 
Horst trekt de haren uit zijn baard, dat zijn team Yansã niet op het woord 
was gekomen, en dat terwijl zij in ‘EKHOLMEN’ dit jaar niet onverdienste-
lijk hadden meegedaan aan het Zweeds kampioenschap. Francesca en Paul 
delen dagprijzen uit die zij bij Tijssen watersport hebben weten los te peute-
ren. De band begint te spelen.
De zaal van de Vrijbuiter is verbouwd en de Marieholm Jazzband heeft zich 
geïnstalleerd. De tafels zijn aan elkaar gezet tot lange tafels en de rijsttafel 
staat klaar om uitgeserveerd te worden. De deuren staan tegen elkaar open 
en een fris windje verjaagt alle mogelijke microben en zwarte gedachten over 
corona. Na het eten kan oud voorzitter Hanz Zwart eindelijk bedankt worden 
voor zijn inzet voor de vereniging. Als dank krijgt hij een uitvergrote drone-
foto van zijn boot. Age neemt weer het woord en zegt: “Er moest nog iets 
onverwachts gebeuren want anders werd het zo voorspelbaar” en pakt zijn 
gitaar. Jantine, bemanningslid op het Visdiefje, voegt zich bij hem en samen 
zingen ze een wonderschoon lied. “Als de wind begint te waaien, vaar met 
me mee..”. Kippenvel en een geweldig applaus. Claar van der Does (met 
krukken) en Michiel (met beklemde zenuw) openen het bal en de rest volgt 
snel. Alle tafels en zorgen gingen opzij en ondanks dat Rutte en de Jong het 
verboden hadden gaat ‘het dak eraf’ en tovert de band de ene na de ande-
re swingende evergreen uit hun instrumenten. Wat een ontlading op deze 
mooie avond.
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Als de wind….. 
 

Zeil met me mee op reis, naar ver en onbekend  

Een lieflijk paradijs, een plek die je niet kent 

Ons scheepje neemt ons mee, en toon me wie je bent 

      

Denk niet aan plaats en tijd, we vinden onze koers 

De reis is nu een feit, op weg zonder retour 

Laat achter wie je was, ontdek je nieuwe zelf 

 

REFREIN 

En als de wind begint te waaien,  

vaste wal langzaam verdwijnt,  

en Marieholm vangt aan te dansen, 

over zeeën hoog en wijd. 

Neem ons mee naar zee en oceaan 

Ga mee 

 

Geen zee gaat haar te hoog, geen storm die haar bedreigt 

Ze houdt ons beiden droog, en niets dat ze verzwijgt 

Haar schoonheid die bedwelmt, en alles overstijgt 
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Ze draagt haar jaren trots, haar leeftijd onverhuld 

Bemin haar vrij van spijt, van schaamte of van schuld 

Godin van elementen, zij die ons vervult  

 

REFREIN 

En als de wind begint te waaien,  

vaste wal langzaam verdwijnt,  

en Marieholm vangt aan te dansen, 

over zeeën hoog en wijd. 

Neem ons mee naar zee en oceaan 

Vaar mee 

Ga mee 

Vaar mee 

  

Hoe lang de reis ook duurt en waar je ook zal gaan 

Jij weet: ze blijft je bij, en niets zal haar verslaan 

Ze is in je ziel geslopen om nooit meer weg te gaan…… 

 

REFREIN 2x 

Vaar mee  Ga mee   Vaar mee  Ga mee…… 
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Statenjacht ‘De Utrecht’

‘De Utrecht’ is een authentieke reconstructie van een 18e eeuws 

statenjacht. Statenjachten waren snelle zeilers waar de term jacht 

naar verwijst. Statenjachten werden van de 17e tot in de 19e eeuw 

gebruikt voor het vervoer van hooggeplaatste personen als stads- en 

staatsbestuurders, mensen van adel, bevelhebbers van leger- en vloot, 

bestuurders van de VOC en hun familie. De schepen waren rijkver-

sierd en comfortabel ingericht. Statenjachten waren indrukwekkend 

wat ook de bedoeling was omdat die uiterlijke rijkdom de hoge positie 

van de passagiers onderstreepte. Er zijn totaal zo’n 200 statenjachten 

gebouwd.

Eind vorige eeuw nam de Utrechtse Rotary het initiatief tot de herbouw 

van ‘De Utrecht als leer-/werkproject. Het Nieuwegeins Gildevaartcol-

lege verzorgde de scholing. Het schip werd in 2003 te water gelaten. 

Verreweg de meeste scholieren die er het vak van timmerman/-vrouw 

leerden, vonden een baan in de sector.

De Utrecht is een reconstructie van een 18e eeuws statenjacht. Dat 

is iets anders dan een replica waarbij het schip naar een voorbeeld is 

gebouwd. De grondslag van ‘De Utrecht’ vormde slechts een bouwte-

kening uit 1746 van de destijds beroemde statenjachtbouwer Pieter van 

Zwijndrecht. Hoe het schip precies in elkaar moest steken en hoe het 

er daadwerkelijk uit moest komen te zien, was niet aangegeven. Ook 

bestaan geen schilderijen of prenten van een Utrechts Statenjacht. Het 

uiterlijk moest dus worden bepaald aan de hand van diepgaande studies 

en adviezen van diverse deskundigen.

Specificaties:

• afmetingen: 23,5 meter lang en 5,5 meter breed

• diepgang: 1,35 meter

• hoogte mast: 21,5 meter lang

• zeiloppervlak: 156m2

• gewicht: 86 ton

Interessant detail: 

In totaal is ongeveer 300m3 eikenhout in het Statenjacht verwerkt. Dit 

hout is afkomstig uit bossen in Denemarken, die 200 jaar geleden voor 

de VOC zijn aangeplant met eikels uit Nederland. Zelfs het hout is dus 

min of meer  'authentiek'.

Zondag
De volgende ochtend stonden we al vroeg weer paraat want vandaag was 
het serieus: zes korte baan wedstrijden. We hadden niks te klagen over 
het wedstrijdcomité en vandaag hadden ze een mooie baan voor ons klaar 
liggen: vanaf de start tussen twee eilanden door naar de bovenboei en weer 
terug. Op en neer in nog geen 30 minuten en dan weer starten; da’s hard 
werken. Wouter had daarom vandaag hulp in geroepen van Karim Kat, die we 
kennen van de dinsdagavondcompetitie op het Ijmeer, hij bleek een bikkel-
harde Loosdrecht Kanjer te zijn. Zijn ervaring hadden we hard nodig, hij 
groeide hier op en kent de plassen onder alle windrichtingen. Bij deze baan 
ging het erom om aan de wind optimaal van het windeffect van de eilanden 
gebruik te maken en voor de wind afkruisend met de spi te finishen. Daar-
naast was het van belang de zenuwen in bedwang te houden en geen fouten 
maken bij start of boeironding. Er werden heel wat strafrondjes gedraaid en 
een enkele start moest over. De wedstrijd viel op, een schare van toeschou-
wers verzamelde zich op boten rond de wedstrijdbaan (en een enkele er 
binnen). Een vrouw sprong op van haar stoel toen vijf Marieholms hoog aan 
de wind op haar afgemeerde schip kwamen aanstormen. De wind trok aan 
en het werd helaas niet meer lonend om de spi nog te trekken op het korte 
traject. Tussen dit strijdgewoel vielen de verrichtingen van de Skidblâdnir 
op, als enige boot met een inboardmotor (wel een lichte met vaanschroef) 
konden Marc Fluttert en Marleen Gaillard met Claar competitief meeko-
men en waren geduchte tegenstanders. Ervaren zijn ze: Marc en Marleen 
zijn leden uit het begin van de vereniging. De wedstrijd werd weer gewon-
nen door het uitstekend op elkaar ingespeelde team Yansã. Na de wedstrijd 
volgde de overall prijsuitreiking. U kan wel raden welk team de winnaar was. 
Frank Visser krijgt de wisselprijs voor de toerzeilers. De mensen van GWV 
De Vrijbuiter en het wedstrijdcomité werden uitvoerig bedankt, het was top.

Epiloog
Het weekend erop haalde ik mijn boot op, de Uitermeerbrug was ondertus-
sen gerepareerd en weer draaiende. In de Mijndense sluis werd ik aange-
sproken: “Het was hun opgevallen dat er zoveel Marieholms waren en dat ze 
genoten hadden van de mooie boten”. Ik besefte dat we het als bestuur goed 

gedaan hebben en, ondanks alle hindernissen, een waar-
dig jubileum hebben  neergezet. Zowel voor competitie-
ve wedstrijdzeilers als voor toerzeilers en belangstellen-
den was er een aantrekkelijk programma met een hoofd-
rol voor het Statenjacht, uitwisseling op en van boten 
werd gestimuleerd en het was sfeervol en gezellig. Er viel 
geen onvertogen woord, behalve over die ***brug. 

Met dank aan onze sponsoren Dekker watersport, Thijs-
sen watersport, Vrijheid watersport en Jachtwerf Jepma.

Michiel Veldkamp, namens bestuur NMV
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wedstrijden vrijdag, foto’s Twirre Boogaard
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foto’s zondag: Hans van Tolfoto’s vrijdag: Twirre Boogaard foto’s zaterdag: Chris Lansink



Thema

‘20 jaar later’

In 2021 bestond de Nederlandse Marieholm Vereni-
ging twintig jaar. Dat vroeg om een terugblik en 
een analyse van de huidige situatie. Wat was de 
aanleiding voor de oprichting en welke verwach-
tingen had men toen, waar staan we nu en waar 
‘dromen’ we nu van?  Teruglezend in het eerste 
nummer van MarieTeam lijkt er weinig veran-
derd: problemen met lekkende ramen en versleten 
roerpinrubbers en een uitnodiging van de Zweedse 
associatie voor deelname aan hun kampioenschap. 
Als ik een oud filmpje van een zomerevenement in 
Edam nog eens bekijk, dan merk ik dat er wel dege-
lijk iets is veranderd. We voeren destijds nog drie-
hoeksbanen; één boot rondt de boei, twee anderen 
volgen, even later de volgende, enzovoort. Tegen-
woordig is het dringen bij de bovenboei en ronden 
we de boei soms met drie boten tegelijk. De onder-
linge competitie maakt ons sterker, we weten beter 
hoe vaart in de boot krijgen.  Aan de andere kant 
zie ik dat het vooral de oudere leden zijn die lange 
tochten over zee maken. Hebben jongeren nog wel 
tijd voor langere tochten?

Wat betekent de doelstelling ‘behoud’ van de sche-
pen? Kunnen onze schepen fysiek nog twintig jaar 
mee of zeilen we dan allemaal in Seacampers? Het 
betekent dat we zuinig moeten zijn op onze ‘voor-
raad’. Foils zul je niet snel aantreffen op een lang-
kieler maar er zijn toch technische ontwikkelingen, 
denk maar aan de toepassing van Dyneema en ‘low 
friction rings’. Oude, zware Volvo Penta motoren 

Eerste zomer-

evenement in 

Loosdrecht bij 

Doorenbosch. 

Middenachter Paul 

Brandt en Frank 

Jurgens.

worden vervangen door lichtere, voorzien van een 
vaanschroef. 

En wij zelf? Wat voor opties hebben we zelf? Over 
twintig jaar hoop ik 83 te worden. Heb ik mijn 
boot dan verkocht? Zo ja, heb ik dat dan gedaan 
aan de hoogst mogelijke bieder of koos ik voor het 
jonge stel dat enthousiast was voor de Marieholm? 
Mijn vader doneerde zijn boot aan mij, aan wie 
draag ik mijn boot over? Zijn er andere vormen van 
eigenaarschap? Heb ik aanpassingen aan de boot 
gedaan die de boot comfortabeler maken of ben 
ik overgestapt naar een M26 of een boot met nog 
meer comfort?
Ben ik fysiek nog in staat om te zeilen? Heb ik 
mezelf laten ‘verbouwen’ tot een bionisch mens of 
kan ik met een exoskelet annex reddingsvest nog 
lekker doorzeilen? Wat kan ik doen om fit genoeg te 
blijven voor een IF?

Met als thema ‘20 jaar later’ hebben we een keur 
van artikelen verzameld die ingaan op bovenstaan-
de vragen. Veel leesplezier.
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Voor mij begon het in de haven van Lelystad waar wij verliefd werden op een 
IF-E die daar te koop lag. We hadden nog nooit van een Marieholm of een 
International Folkboat gehoord, maar de fraaie lijnen van de boot beloofden 
veel goeds. Na de aanschaf ben ik op internet naar informatie gaan zoeken 
-we schrijven 1997- en ik kon wat vinden op bulletinboards, websites van de 
Scandinavische verenigingen en privé webpagina’s van Amerikaanse eige-
naren, maar het hield niet over. Echter, ik liep daarmee wel over het geiten-
paadje dat al door een paar andere Nederlandse Marieholmbezitters werd 
betreden. Ik vond een handjevol e-mailadressen en kon toen vragen of ik die 
contactgegevens mocht gebruiken om ‘wellicht ooit’ iets gemeenschappe-
lijks te doen. 

Eind 1999 kreeg ik via een van hen te horen dat ene Frank Jurgens bezig was 
iets op Loosdrecht te organiseren. Ik kreeg een telefoonnummer in Utrecht 
en ik herinner mij het telefoongesprek met Frank nog erg goed omdat zijn 
enthousiasme over de boot en de wens om de boten bij elkaar te brengen 
overeenkwamen met mijn ideeën hierover. Onze contactlijstjes bevatten 
ruwweg 17 booteigenaren en daarmee waren we zeker van een handvol deel-
nemers aan het Loosdrecht evenement. Maar op dat moment werd het ons 
ook duidelijk dat we beschikten over een voldoende grote groep om iets met 
onze daadwerkelijke, nog onuitgesproken, wens te doen: een vereniging 
van eigenaren. Het was grappig om te zien hoe we ondanks een gezamen-
lijk idee, ook best complementair waren. Om er maar iets te noemen: Frank 
wilde vooral een IF racingklasse maken, terwijl ik vooral op zoek was naar 
delen van kennis en ervaring. Frank had een sterke sociale inbreng terwijl ik 
structuur, organisatie en processen belangrijk vond. Die aanvulling op elkaar 
was niet voldoende voor de start van een vereniging, maar maakte wel het 
begin van een start mogelijk. We spraken dan ook af dat we na de succesvol-
le zeildag op Loosdrecht het opzetten van een klasse of vereniging ter sprake 
zouden brengen.

Toen we dat gesprek op 17 juni 2000 voerden leek de behoefte aan ‘een club-
je’ al te leven onder de aanwezigen. Ter plekke kreeg een viertal mensen de 
opdracht om zoiets vorm te geven en een evenement in het najaar te organi-
seren. Dat die vier personen zich direct aanmeldden als bestuur was duide-
lijk: Frank werd de rol van voorzitter toebedacht, Nico Bijvoet meldde zich 

spontaan voor de rol van penningmeester en men dacht 
in mij een secretaris te zien en ik kreeg daarbij geluk-
kig ondersteuning van Roelof Vredeveld die zijn hand 
opstak. Roelof moest zich na enkele maanden wegens 
gebrek aan tijd verontschuldigen maar na de oprich-
ting in 2001 kwam Marleen Gaillard ons team tijdens de 
eerste ALV versterken.
Daarmee waren vereniging en bestuur een feit, maar we 
konden natuurlijk niet bestaan zonder voldoende leden. 
Nico had uitgerekend dat we met een jaarlijkse contribu-
tie van 25 euro plus een eenmalig inschrijfgeld van 12,50 
euro quitte zouden spelen bij 25 leden. Al in 2001 bereik-
ten we 52 leden waarmee enerzijds de levensvatbaarheid 
van de vereniging was geconsolideerd, en we anders-
zijds de notariskosten konden voldoen die nodig waren 
om het bestuur officieel verantwoordelijk te maken maar 
tevens te vrijwaren van hoofdelijke aansprakelijkheid. 

De rest is geschiedenis, maar niet zonder melding te 
maken van de vele initiatieven die door de leden in 

Hoe het allemaal begon

Frank Jurgens in 2005

ALV 2005, v.l.n.r. Marleen Gaillard, Nico 

Bijvoet, Frank Jurgens  en Ferdinand Postma.
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20 jaar Marieholmvereniging
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Groei leden

die begintijd zijn gestart en nog steeds relevant zijn, 
zoals de website (Richard Stijns en Sytze Boonstra), de 
nieuwsbrief (Marjo Broertjes), de technische commis-
sie (Kees Jan Koppenaal, Fred Wisman en Ferdinand 
Postma), de wedstrijdorganisatie (Henri Rots, Frank van 
Krimpen en Marleen Gaillard) en de allereerste juridisch 
verplichte kascontrolecommissie (Marc Fluttert en Petra 
Boonstra). Zonder de bijdragen, inzet en enthousiasme 

Henri Rots maak-

te deze grappige  

cartoon voor de 

MarieTeam (2005).

van alle leden zou de NMV niet zijn wat ze nu is: een 
levendige, goed functionerende vereniging, waar je lid 
van wordt en blijft aangezien dat het plezier verhoogt dat 
je van jouw Marieholm hebt.

Paul Brandt, secretaris NMV 2000-2007

In de beginjaren groeit de vereniging stormachtig. 
In 2004 wordt de kennisbank geïntroduceerd en veel 
mensen worden lid. Het verenigingsblad heet voortaan 
MarieTeam en heeft een voorjaars- en een najaarseditie. 
In 2006 zwakt de groei af. Er komen niet alleen meer 
nieuwe leden bij, er zijn ook opzeggingen. Voorzitter 
Frank Jurgens draagt de hamer over aan Marc Fluttert. 
Het bestuur bestaat uit drie mensen, er is behoefte aan 
meer inzet van leden o.a. voor de MarieTeam. In 2007 
overlijdt Nico Bijvoet, dan technische man van de vereni-
ging.  
In 2009 is de kredietcrises en tot 2012 is de economie 
onzeker, de verkoop  van boten stagneert. Marc stopt na 
twee jaar als voorzitter, Igle Berghuis vervangt hem ad 
interim tot 2011. De MarieTeam verschijnt een keer per 
jaar in kleur. In 2011 wordt Michel Zandbergen voorzitter. 
De vereniging krijgt nieuw elan, tijdens de zomerevene-
menten worden NMV-gadgets uitgereikt. 
Het bestuur bestaat ondertussen uit vijf mensen. Deson-
danks neemt het ledenaantal niet toe. Leden worden 
ouder en ruilen hun boot in voor een grotere zoals 
penningmeester Carel Rikken. In 2014 neemt een team 
voor het eerst deel aan kampioenschappen in Denemar-
ken. 
In 2015 is er een kentering, er komt meer belangstelling 
voor de boot door jonge mensen en ook ‘downsizers’ 

beginnen boten op te knappen. Begin 2016 wordt Hanz 
Zwart voorzitter en promoot het wedstrijdzeilen als 
middel om de boten te behouden. De M26 wordt inge-
ruild voor de IF als wedstrijdboot. Er is dat jaar voor het 
eerst een serieus veld tijdens de winterwedstrijden en 
een eigen startveld op de Kaag.  
In 2017 beleeft de vereniging een topjaar met een 
boot op zowel de droge als de natte Hiswa. Een team 
neemt deel aan de kampioenschappen in Zweden en 
het zomerevenement in Uitdam trekt een record aantal 
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deelnemers, voor het eerst is er een wedstrijd- en een 
toerklasse. Er worden voor het eerst drone-opnames 
gemaakt. Promotioneel is het 50 jarig bestaan van de IF 
een succes. 
In 2018 is er weer een financiële crisis die de belangstel-
ling naar kleinere boten versterkt. De Nieuwe IF wordt 
op de natte Hiswa gepresenteerd. Het ledenaantal groeit 
weer en het zomerevenement wordt goed bezocht. Dit 
jaar wordt met een Nederlandse boot deelgenomen 
aan het Zweeds kampioenschap. In 2019 wordt de stap 
gemaakt naar deelname aan ORC wedstrijden. Zowel in 
de Pampusregatta als in de NK ORC4 worden successen 
geboekt. Op de Kaag worden voor het eerst eigen sprint-
wedstrijden gehouden. Ondanks de a-centrale locatie 
heeft het zomerevenement in Hellevoetsluis een sterke 
bezetting. In de actieve ledenbijeenkomst in de Barg 
wordt nagedacht over lange termijn doelen. Het leden-
aantal stijgt licht.

Begin 2020 breekt de coronapandemie uit. De winter-
competitie op het Braassemermeer met negen boten 
wordt stopgezet. Alles ligt stil tijdens de lockdown, 
gelukkig kunnen de najaarswedstrijden in de ORC4 
gezeild worden. Omdat er niet gereisd mag worden stijgt 
de vraag naar boten. In augustus is er geen IF meer te 

krijgen. Veel nieuwe leden melden zich als gevolg hier-
van aan en het ledenaantal stijgt fors. De Barg en de 
Algemene ledenvergadering worden digitaal gehouden. 
De NMV organiseert webinars om de binding met de 
leden te behouden. Ze zijn succesvol. 

In 2019 werden voor het eerst regionale toerbijeen-
komsten gehouden. Mede door de WhatsApp-groepen 
ontwikkelt de regionale activiteit zich. In 2021 zijn er 
toeractiviteiten op de Markerwadden, Herkingen en 
Gaastmeer en kan eindelijk een toertocht over het Wad 
gehouden worden. Age Smit treedt aan als voorzitter en 
stelt zich als doel de onderlinge binding tussen leden te 
vergroten en het onderscheid tussen wedstrijd- en toer-
zeilers te verkleinen. Leden komen en gaan, het ledenbe-
stand kent veel wisselingen. Desondanks zijn er van de 
leden van het eerste jaar nog 16 leden lid.

redactie MarieTeam, grafiek: Paul van den Hoek
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In 1994 hebben wij de Zeezwaluw, een Marieholm  IFe met zeilnum-
mer 3221, gekocht in Lelystad. In 2020 is de boot verkocht aan vader 
en zoon Hielke en Rinze Gjaltema uit Surhuisterveen en is er een eind 
gekomen aan het bezit van een eigen zeilboot. 

Het plan om de boot te verkopen is na 2017 langzaam ontstaan. We zeilden 
alleen nog de zeilwedstrijden binnen onze vereniging, zeiltochten van vier 
weken die we hiervoor altijd maakten, tochten waar we de afgelopen 25 jaar 
zoveel plezier aan beleefd hadden, stonden niet meer op onze wensenlijst. 
Ondanks dat ik met pensioen ben en er geen limiet meer was aan de duur 
van de tocht hadden we al eerder ervaren dat vijf weken varen een week te 
veel is. 

Om door te gaan met zeilen hadden we een grotere boot met meer comfort 
kunnen kopen of onze Zeezwaluw een grote renovatie moeten laten onder-
gaan. Onze vakanties met de boot hebben ons in alle delen van Nederland 
en België gebracht, van Roermond tot Groningen, van alle Waddeneilan-
den tot aan Nieuwpoort in België. Het toerzeilen missen we niet, wel onze 
mooie eenzame ligplaats met rust en uitzicht. Het wedstrijdzeilen bij onze  
vereniging De Batavier in Wijchen was iets waar we veel plezier aan beleefd 
hebben, maar 10 Jaar geleden voeren we nog wedstrijden met 15 boten, de 
laatste jaren waren we al blij als er vijf boten aan de start verschenen. De 
vereniging met 300 ligplaatsen wordt meer en meer een motorbootvereni-
ging, met een bestuur dat weinig interesse voor de zeilsport heeft. 

In 2020 hebben we de knoop doorgehakt en besloten de boot te verko-
pen. We zijn begonnen bij de Marieholmvereniging en hebben de boot op 
het Forum onder het hoofdstuk Marktplaats aangeboden. Binnen een week 
waren er twee geïnteresseerden die de boot uitgebreid bekeken maar er toch 
van afzagen. Na een week waren het vader en zoon Gjaltema die belang-
stelling toonden. Maandag 29 juni 2020 werden we gebeld en op dinsdag 
zijn vader en zoon naar Wijchen gekomen waarna ze enthousiast naar huis 
vertrokken. Op woensdag 1 juli kreeg ik een mail waarin ze de koop beves-
tigden. Op dinsdag 28 juli heb ik met vader en zoon de boot naar Friesland 
gevaren.

Afscheid van de Zeezwaluw 
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Boven Zeezwaluw in Zomerevenement 2005 Edam, 

onder Ineke en Cor in MarieTeam 2002. 

Van Wijchen naar het noorden varen we deze route: Maas, Maas-Waalka-
naal, Waal stroom op tot Millingen, het Pannerdens Kanaal stroom af dan 
de IJssel af richting Kampen. Omdat zij geen ervaring hadden met het varen 
op de grote rivieren, ben ik meegevaren tot Zutphen. Voor mij een mooi 
afscheid van de boot en voor de kopers een goede kennismaking met de 
boot en al zijn mogelijkheden. In Zutphen hebben we samen en daarna heb 
ik de boot achter mij gelaten. Hielke en Rinze zijn op eigen kracht naar de 
nieuwe thuishaven in Friesland gevaren en hebben zo de boot nog beter 
leren kennen. Zij hebben de mogelijkheid om de boot in de schuur naast het 
huis van vader Hielke te zetten en kunnen haar daar onderhanden nemen, 
wat wij gedaan zouden hebben als zij in ons bezit was gebleven. 

Het is maart 2021. Ik heb contact opgenomen met Rinze en Hielke. De boot 
is, gebruikmakend van het hijsoog in de kajuit, op een zelf gebouwde trailer 
gezet en de schuur ingereden. Omdat Rinze een drukke baan heeft en Hiel-
ke met pensioen is, is de renovatie door Hielke ter hand genomen. Nieuwe 
keuken, dieselkachel, alle elektra opnieuw geïnstalleerd en al het lopend want 
vernieuwd. De motor, een Volvo MD1B, wordt nog niet vervangen maar krijgt 
een verjongingskuur door de technisch onderlegde zoon Rinze. Ze proberen 
het werk voor het seizoen 2021 klaar te krijgen en dan van het varen te gaan 
genieten. In de komende winter zullen verdere plannen voor het volgende 
seizoen worden gemaakt.

Voor Ineke en mij is het een goed gevoel dat ‘onze’ boot weer in topcon-
ditie wordt gebracht en zeker weer 20 jaar de mooiste boot zal zijn die er 
rondvaart. Begin juni hebben we al in Friesland een zeilboot gehuurd om de 
heimwee naar het varen te verminderen en afgelopen winter keken we veel 
Marieholmfilmpjes op YouTube. Beste leden, plaats jullie filmpjes zodat wij 
ervan kunnen blijven genieten.

Ineke en Cor Sikkens

Nijmegen, 2 april 2021

Jeroen van de Plaats
 Wij waren heel tevreden met de door ons zelf opgeknapte IF en helemaal 
niet op zoek naar een andere boot totdat... we de VAGHALS tegenkwamen 
bij Jepma op de werf. Zij stond al enige tijd op de wal en ze zag er wat sneu 
uit. De interesse was gewekt en we zijn (op mijn verjaardag nota bene) 
gaan kijken. “Oef, die heeft toch wel heel veel meer binnenruimte” zei mijn 
vrouw”...... Ik voelde de bui al hangen! Kortom, we hebben onze IF inge-
ruild, er wat geld bijgelegd en toen waren we plotseling eigenaar van een M 
26. En ook van een nieuw restauratieproject waarbij o.a. de bejaarde Volvo
Penta MD5a weer tot leven gewekt moest worden. Ja, die Volvo is een prima
motor, maar hij maakt een hoop herrie en hij is loodzwaar. Als je geen kuip-
rooster hebt of wilt krijg je natte voeten. Het lijkt erop dat de bouwkwaliteit
van M26 minder is dan die van IF. De romp-dek verbinding is matig en het

Van IF naar M26, twee ervaringen
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inlamineren van kniestukken (zie mijn verslag op het forum) is aan te raden.  
Onze eerste zeilervaring met de M26 was tijdens de Kilorace van 2019. Ik 
was compleet vergroeid met de IF en ik wist heel goed wat ik moest doen 
om hem aan de praat te krijgen. Met de ‘26 was dat nog even zoeken. 
Omdat ik de wedstrijdzeilen van mijn IF had meegenomen naar de Vaghals 
en de tuigage net zo had afgesteld, had ik perfect vergelijkingsmateriaal. De 
26 vraagt meer power om hem op gang te houden. Wat ons betreft is het een 
hele veelzijdige boot en biedt de kuip van de M26 meer comfort. Wij zijn 
daardoor meer gaan zeilen, blijven langer weg. Hard zeilen kunnen we er 
inmiddels ook mee, we doen het niet onaardig op de wedstrijden.

Sipco Drijber
Tien jaar geleden kocht ik een IF. In de box  er naast lag een ‘26 en ik dacht 
‘’dat is het dikke zusje van de ranke IF”... niets voor mij. Het werd dus de IF. 
Tijdens de winter haalde ik de boot helemaal leeg zodat er een kale romp 
overbleef. Bij het werken in de boot bleek dat de bewegingsruimte ongemak-
kelijk klein was zeker als je geen lilliputter bent zoals ik. Vaak tot wanhoop 
gedreven sprak ik met mijzelf af, dat ik nooit meer een boot zou renove-ren 
en dat ik deze boot nooit meer weg zou doen. Nu 10 jaar verder, ben ik toch 
door de knieën gegaan. Dat gehannes met die weigerachtige buiten-
boordmotor, met mijn stramme bejaardenbody balancerend op een glibbe-
rig achterdekje terwijl de golven van het IJsselmeer geen enkel mededogen 
tonend erger... er zelfs plezier in schenen te hebben om dat mannetje te zien 
vechten voor zijn lijfsbehoud..... nee, daar moest een eind aan komen. Om 
de originaliteit van mijn IF-je geen geweld aan te doen heb ik de optie om er 
een dieseltje ik te bouwen geschrapt. En toen kwam dat dikke zusje dus weer 
in beeld. Het feit dat ik een mooie M26 ( bootnaam nu: HIESP) tegenkwam 
en dat het (ja) een uitdaging was om tijdens de wintermaanden weer een 
boot te renoveren/naar mijn zin te maken, nieuw motortje erin en zo, speel-
de trouwens ook een rol om van boot te wisselen. 

Conclusie
Jeroen en ik vinden dat de IF wat levendiger zeilt, dat hij sneller aanspringt, 
dat de M26 wat logger aanvoelt en dat goed trimmen beloond wordt met 
een klein verschil in snelheid ten opzichte van de IF. De M26 lijkt van binnen 

echt twee maatjes groter... de indeling is praktischer, 
er is meer bergruimte en de banken zitten beter, zowel 
binnen als in de kuip. Moeten we toch wat negatieve 
punten noemen dan zijn dat a) de onderste railingdraad, 
die bij de stap van dek naar de kuip langs de buiskap 
een gevaarlijke hindernis vormt en b) de hogere kajuit-
opbouw die maakt dat je er vanaf de stuurpositie minder 
goed overheen kunt kijken. En... omdat de kuip van de 
M26 helemaal achter in zit kan het daar trouwens bij ruw 
weer behoorlijk onrustig zijn... de aard van het beestje!

Tenslotte blijkt dat we allebei gelukkig zijn met de over-
stap naar de M 26, zij het dan dat we die om verschillen-
de redenen hebben gemaakt. Ach, wat mij betreft blijft 
de IF de mooiste!

Sipco Drijber
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Van oud naar nieuw

Zo vier je nietsvermoedend oud en nieuw op je 
Marieholm en zo zit je aan boord van je nieu-
we Dehler 29. Precies twee maanden zaten daar 
tussen, twee maanden van wikken en wegen.

De gedachte was er al langer, maar meer voor later ‘als 
we groot zijn’. Maar onze hobby liep door onze IF volle-
dig uit de hand en zijn we compleet verslingerd geraakt 
aan het zeilen en het bootjesleven. De vakanties werden 
langer, de reizen verder en de dromen groter.

Maar doorzeilen op een IF tot je tachtigste? Of zoals in 
ons geval een IF als tweede huis? Moeten we onszelf 
niet meer comfort gunnen als je honderd nachten per 
jaar op je boot slaapt? Maar dan zouden we onze IF 
moeten verkopen. Onze Vår Eric waar we zoveel liefde en 
tijd aan besteed hebben en hem compleet gerift hebben? 
En we zijn toch lid van die leuke vereniging, dat kunnen 
we toch niet zomaar allemaal opgeven?

Allemaal gedachten die ons kopzorgen en slapelo-
ze nachten hebben bezorgd en die de beslissing niet 
makkelijk maakten. Maar na die eerste pijnlijke verschui-
ving in je denken ga je ook de voordelen zien van een 
stapje groter en nieuwer zoals: stahoogte, een toilet 
achter een deur, staand koken, een weekendje gasten 
aan boord, achteruit de box invaren, languit liggen in de 
kuip, sabbatical, vouwfietsjes mee….
Soms moet je ook niet teveel tijd verspillen met naden-
ken over wat zou kunnen, maar moet je gewoon doen. 
En dan kan het ineens snel gaan.

Als er toch iets anders moest komen, dan was het een 
boot voor het leven en geen opknapper. Ondanks dat 
Arno heel handig is, zijn grote renovatieprojecten niet 
zijn lust en leven. Meer focus op zeilen, reizen, genieten 
en beleven. Maar wel in een echte zeilboot omdat we 
nou eenmaal graag alles op zeil doen. En laten we eerlijk 
wezen, mooier dan een IF is er toch niet, dus dan maar 
een goed zeilende ‘all white’ boat. Geen directe streling 
voor het oog maar een met andere kwaliteiten, waar we 
al volop van genoten hebben.

En onze IF? Ze bleef gelukkig op onze vertrouwde 
Kraaijenbergse Plassen, zodat we haar soms nog zien en 
ze onze ogen streelt.

Petra Cranen en Arno Roelofs

Vär Eric, Dehler 29

De kachel kwam 

terug aan boord.
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Van een half naar een kwart
Toen iets meer dan vijfentwintig jaar geleden mijn oudste dochter werd 
geboren, werd het tijd, om naast de motorfiets een degelijke veilige gezins-
auto aan te schaffen.Het werd een prachtig gelijnde Zweedse klassieker met 
karaktervolle rijeigenschappen. Een Volvo 142 in de mooie kleur ‘sol gul’ 
Dat mijn voorkeur uitging naar een Zweedse klassiek gelijnde Marieholm, 
toen ik zo’n twaalf jaar geleden een zeiljacht wilde gaan aanschaffen, komt 
dan natuurlijk niet als een verrassing. Ze bleken in die tijd helaas niet goed-
koop te zijn.

Omdat ik al enige tijd, als opstapper bij wedstrijden mee ging en veel daar 
veel plezier in had gekregen, besloot ik van een medelid van zeilvereniging 
Het Y, binnen een mij passend budget, de Rosamar te kopen; geen zweedse 
klassieker dus, maar een zeer Brits racejacht van Camper & Nicholson. Een 
fantastische brute volbloed racer in de halfton klasse. Rosamar klinkt niet 
Brits; ze is namelijk vernoemd naar ons favoriete strandrestaurant in Portu-
gal. Dit verwijst naar mijn werk als kok met een voorliefde voor de Iberische 
keuken.

Met de Rosamar heb ik jarenlang met veel plezier wedstrijden gevaren vanuit 
haar thuishaven Durgerdam. Tochten zeilde ik er eigenlijk nooit mee. Daar 
was het schip niet zo op ingericht. Naast de wedstrijden ging ik graag met de 
Rosamar solozeilen. Helemaal alleen dit forse en eigenwijze schip beman-
nen. Urenlang kon ik bezig zijn met snelheid zoeken en zo soepel mogelijk 
manoeuvres uitvoeren. Een soort figuurzagen op de vierkante zeemijl. Prach-
tig om te doen.

In 2018 had ik stevig pech met mijn gezondheid. Met hulp en toewijding 
van lieve vrienden is het allemaal goed gekomen. Na een lange revalidatie 
was zelfs zeilen weer mogelijk, maar alleen op pad met de Rosamar was niet 
meer verstandig. Het werd tijd voor een wat rustiger en handzamer schip.

Na een paar keer met Wouter en Michiel gevaren te hebben op de Eeve, 
was ik overtuigd, het moest, de oude liefde, een Marieholm worden en bij 
voorkeur een in zijn meest pure vorm: de IF. Een schip met karakter en ook 
geschikt om wedstrijden mee te varen. Bijkomend voordeel is, dat ze door 
de vorm van haar onderwaterschip weinig last heeft van het fonteinkruid, dat 
‘s zomers zo hinderlijk aanwezig is in het IJmeer en Markermeer waar ik veel 
vaar. 

De zomer van 2020 bezig geweest met het zoeken naar 
een geschikt exemplaar. Diverse schepen bekeken door 
heel Nederland, tot ik in november zag dat er een mooi 
zonnegele IF te koop stond bij Jepma. De zelfde kleur 
als mijn eerste Volvo. Daar aangekomen bleek dat er ook 
aan dit schip nog het nodige gedaan moest worden, 
maar, naast die gele stond een heel mooie olijf groene IF. 
Een scheepje vrijwel geheel in originele staat. Niets aan 
veranderd en niets aan verbouwd. Dat was wat ik zocht. 
Liefde op het eerste gezicht.

Begin april 2021 heb ik met Wouter Versluis de I Fjärde 
in drie dagen van Grou naar Durgerdam gevaren. Daar 
begint dan de uitgebreide kennismaking. Alle hoekjes 
en gaatjes bekijken en dan ontstaat er vanzelf een klus-
sen- en wensenlijst. Alle verbeteringen of aanpassingen 
worden rustig overwogen, omdat ik de mooie klassieke 
uitstraling en het vrijwel originele jaren 70 interieur niet 
wil bederven.

Behalve klussen en poetsen heb ik het afgelopen seizoen 
regelmatig stilletjes zitten genieten van het mooie uiter-
lijk van mijn nieuwe schip. Verder heb ik met mijn IF 
clubwedstrijden gevaren bij Het Y en ook solozeilen 
bleek gelukkig weer mogelijk te zijn. Maar ik ben ook 
van plan om wat tochten te gaan maken. Een IF is daar, 
ondanks haar bescheiden afmetingen, prima geschikt 
voor.  
Er gaat een wereld voor je open met een Marieholm.

Hans Knapper

IF I Fjärde (in de vierde)
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Op zoek naar comfort

Mijn IFe is basic, voor het hijsen of strijken van de fok moet ik naar 
voren; de vallen zitten bij de mast. Op gegeven moment zal ik niet 
meer op een stampend dek mijn fok willen wisselen, maar er zijn 
meer aanpassingen te verzinnen die het comfort aan boord verhogen 
en zullen zorgen dat ik langer plezier van mijn boot kan hebben.
 

Ik merkte bij het nadenken over dit artikel dat comfort en veiligheid aan 
boord hand in hand gaan en moeilijk van elkaar te scheiden zijn, toch wil ik 
in dit artikel de nadruk leggen op het verhogen van het comfort aan boord. 
Om de gedachten te ordenen en dit artikel enig structuur te geven onder-
scheid ik een paar denklijnen: 

1. Zorg dat je makkelijk kan reven en voorkom dat je naar voren 
moet. 

Het kunnen inrollen van de genua is het eerste waar je aan denkt. Ik heb al 
de gewoonte ontwikkeld om op beschut water de zeilen te strijken, bijvoor-
beeld in de luwte van een havenkom, toch komt het voor dat je tijdens het 
zeilen naar voren moet om een voorzeil te wisselen. Behalve de toepassing 
van een standaard Furlex is er op dit vlak nog wel wat te kiezen aan rollers 
en specifieke zeilen. Bediening van de vallen en trimlijnen vanuit kuip is 
een tweede. Een lazy jack of sailbag die het grootzeil opvangt als het gestre-
ken wordt is niet alleen handig, het voorkomt ook dat je staand op een glad 
kajuitdak het zeil moet opbinden. Zorg dat je het grootzeil vanuit de kuip 
kunt reven. Als de reeflijnen door de giek lopen is dat een groot voordeel. 

2. Zorg voor houvast
Als je toch naar voren moet zorg dan dat je houvast hebt aan een stevig 
buiskapframe en monteer eventueel extra handgrepen op het voordek. 
Een zeerailing heb ik al,  maar ik vraag me altijd af of die geen schijnzeker-
heid geeft. Hij is betrekkelijk laag en de draden geven weinig steun. Bij zwaar 
weer gebruik ik lifelines met een haak die over een naar het voordek lopende 
platte band kan schuiven. Onder de overloopbalk in de kuip zit een extra oog 
voor een lifeline.

3. Minder vermoeienis voor rug en armen
Onder helling varen is oncomfortabel, zeker op lange afstanden. Naast het 
verminderen van het zeiloppervlak kun je vaak ook volstaan met het vermin-

deren van druk in het grootzeil.  Het wedstrijdzeilen 
leerde me hoe je een  Marieholm met minder helling 
zeilt, door gebruik van achterstagspanner en overloop. 
Met onderlijkspanner en cunningham maak je het zeil 
nog vlakker. Alle trimmogelijkheden moeten voldoende 
vertraagd zijn en ook onder druk soepel lopen.
Mijn grote vriend aan de wind is de helmstokverlenger 
die maakt dat ik op mijn gemak op de hoge kant naast 
de lier kan zitten. De zeerailing hangt slap en is voorzien 
van een buisvormig railingkussen. Ik wil altijd nog een 
systeem bedenken waarmee ik de spanning van de draad 
met het kussen kan variëren maar waarbij de verder naar 
voren lopende railingdraad gespannen blijft. Voor lange-
re afstanden of even de kajuit in is een helmstokstuurau-
tomaat of windvaan ideaal. 

Ik heb two speed-lieren. Bij aanschaf twijfelde ik vanwe-
ge de hogere prijs maar ik beveel ze aan. Overigens 
maakt een langere lierhandel ook al veel verschil. De 
grootschoot heb ik voorzien van een voorloop en gela-
gerde blokken: minder lijn in de kuip en onder alle 
omstandigheden bedienbaar.

4. Billen en knieën
Vreemd genoeg heb ik tijdens het zeilen nooit last van 
mijn rug. In de haven moet ik mijn rug en ‘houten’ kont 
ontspannen. Ja, dan kom je het Spartaanse ontwerp van 
de IF wel tegen. Een ommetje lopen helpt eigenlijk het 
allerbeste. Ik gebruik in de kuip losse kussens en heb 
lang geaarzeld om instrumenten in de wand naast de 
kajuitingang te monteren want het is de enige 
plek waar je relaxed kan zitten en je benen 
strekken. Zijn er mensen die ervaring hebben 
met van die opvouwbare stoeltjes?

In de kajuit prop ik altijd een gevulde zeilzak tussen het 
bed en de kastjes maar er is ook een mooi ontwerp van 
wegdraaibare rugsteunen van Ab Jansen. Bij langere 
tochten op de motor zit ik op mijn balstootwil, onmis-
baar in de sluis maar ook perfect om op te zitten en 
makkelijk over de kajuitopbouw te kunnen kijken. Met 
meer man aan boord zit ik graag in de kajuitingang, ik 
heb een plank die precies tussen de kuipbanken past.

5. Blijf warm en droog
Zittend op dat plankje kun je heerlijk droog onder de 
buiskap zitten en als ik het motorluik open, krijg ik ook Gespot in Denemarken door Gerard Abma: greep voor extra houvast op het voordek.

Een helmstokverlenger is handig, ‘n verstelbare nog handiger.
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nog eens warmte van de motor. De helmstok bedien ik 
dan met een vastgezette helmstokverlenger maar het 
kan ook met en buis of een peddel. Op het regiotref-
fen Noord zag ik hoe een eenvoudig tentje je beschermt 
tegen regen en extra ruimte geeft. Handig om je jas te 
laten drogen maar het biedt ook schaduw als het heel 
warm is. Dat gaan we maken op het naaiatelier.

Wat betreft warm en droog, heb ik ontdekt dat goede 
zeilkleding een must is. Investeer in waterdichte en 
ademende bovenkleding met daaronder thermo-onder-
goed en een laag die warmte goed vasthoudt. Laarzen, 
muts en handschoenen niet vergeten. Ik heb altijd een 
extra set kleren bij me want niets is zo akelig als nat en 
koud zijn. 

Als je een beetje rillerig wordt dan biedt hete drank 
uitkomst; thee, koffie of soep. Ik zorg voor ik vertrek 
altijd voor een thermoskan kokendheet water. Koop een 
goede. En ik heb een bekerhouder zodat m’n beker niet 
door de kuip vliegt. Voor andere dingen die onder hand-
bereik moeten zijn, om te ‘snaaien’, heb 
ik buiten onder de kajuitingang een tas 
hangen maar die kan natuurlijk ook aan 
de binnenkant hangen.

6. Goede nachtrust
Toen ik destijds nieuwe kussens voor de boot liet maken 
heb ik niet proefgelegen. Wat heb ik daar spijt van; ze 
zijn te hard. Comfortabel liggen is de basis voor een 
goede nachtrust. Ieder kent bij de IF de  smalle bedden 
en het gebrek aan ruimte onder de kastjes. In de voor-
punt heb ik een goed passend puntstuk gemaakt zodat 
de matrassen goed op elkaar aansluiten. 
Je kan overwegen een bed overdwars te maken. Ik zelf 
denk nog aan een slingerzeil zodat je de beperkte breed-
te wat beter kan benutten. Toilet aan boord? Voorlopig 
nog een oude wasmiddelfles voor de kleine boodschap 
en verder een emmertje met een brede rand en hygiëni-
sche zakken. Warm uit bed naar buiten de kou in probeer 
ik te voorkomen. De chillfactor kan erg groot zijn. 

De vallen kan ik zo vastzetten dat ze niet klapperen, de 

Ab Jansen ontwierp een wegdraaibare rugleuning (2015).

Zo’n kuiptent wil ik ook! (Pauline Howling, regiotreffen Noord). 

Petra en Arno Roelofs maakten een lounche bank (MarieTeam 2019).

overloop kan ik blokkeren en een wig tussen het kajuitluik en het profiel 
voorkomt dat het niet rammelt als de wind er op staat. De vallen en draden 
in de mast vormen ook een probleem. Ik wil ze nog altijd door een mantel-
pijp leiden. Anderen hebben de draden met tiewraps aan elkaar gebonden. 
Oropax biedt uitkomst tegen lawaai maar niet tegen muggen. Daarvoor heb 
ik een hor gemaakt voor de kajuitingang en heb ik een hor dat met een zuig-
nap aan de binnenzijde van het voorluik bevestigd wordt. Helaas net iets te 
klein, een tube Azzaron ligt op de bedplank. Er zijn ook systemen van met 
lood verzwaard gaas dat je over voorluik en kajuitingang kan hangen. 

Dit overzicht bekijkend heb ik al weer een aardig lijstje klussen voor volgend 
seizoen. Ik denk dat ik een aardig beeld heb geschetst van wat er zoal aan 
maatregelen te nemen zijn om het comfort aan boord te verbeteren.Veel tips 
vind je ook in de kennisbank. 

Heb je zelf nog tips of ervaringen? Ik zal op het 
forum een onderwerp starten over comfort
 aan boord. 

Michiel Veldkamp

IFO 1383 Op zo’n bol-

fender kun 

je ook 

heerlijk 

zitten.
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Geniet langer van je IF: blijf fit
De Marieholm wordt geroemd om haar fraaie lijnen, haar ranke en 
slanke ontwerp. Elke eigenaar weet dat deze bekoorlijkheid een prijs 
heeft: onze boten zijn gewoon krap. Zeilen met een IF vraagt lichame-
lijke fitheid van haar bemanning.

Alle Marieholms onder de 30 voet, en dat zijn veruit de meeste, blinken niet 
uit in stahoogte, draairuimte of bankbreedte en mocht je in het vooronder 
willen slapen dan werkt een judorol prima. Een tweede persoon moet voor-
zichtig achteruit inparkeren. Ook in de kuip is weinig ruimte, knieën zitten 
klem achter de overloop en staan in een onnatuurlijke hoek tussen bank 
en vloer. De boten worden ouder en veel Marieholmbezitters verouderen 
mee, met als gevolg dat het lichamelijk een grote uitdaging wordt om door 
te zeilen met de boot. Wat volgt zijn steeds kortere tochten en uiteindelijk 
verkoop van de boot. 

Wat moet je nu doen om fit te blijven? 
De overheid adviseert met haar beweegrichtlijn (2020) voor volwassenen en 
ouderen:
- Bewegen is goed, meer bewegen is beter.
- Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning 

(wandelen/fietsen), verspreid over meerdere dagen. Meer, vaker en inten-
siever levert extra gezondheidsvoordeel op.

- Doe minimaal twee keer per week spier- en botversterkende activiteiten, 
gecombineerd met balansoefeningen.

- Voorkom stilzitten.

Tijdens een week naar het Wad voldoe je bijna vanzelf aan de beweegnorm: 
twee of drie  fietstochten op Texel, Vlieland en Terschelling leveren al snel 
enkele uren matig intensieve inspanning op. Voeg een stuk tegenwind toe, 
doe de boodschappen te voet of met de fiets, et voilà. Regelmatig over het 
dek van voor naar achteren, de balansoefening is gedaan. Zeilen hijsen, 
anker ophalen, met de gevulde boodschappentas over de steiger en ook de 
krachttraining is voldaan. 
Zeilend is er dus geen gebrek aan beweging. Maar hoe blijf je de rest van het 
jaar fit? Voor veel  mensen is het geen probleem om aan de norm te voldoen, 
die gaan bijvoorbeeld voor hun plezier einden hardlopen, staan ’s winters 
wekelijks op de schaatsbaan of gaan regelmatig naar de sportschool voor 
kracht, cardio of yoga. Maar wat nu als je niet zo gek op sporten bent en je 
toch fit wilt zijn?

‘Healthy Habbits’
Adopteer gezonde gewoonten bewust door ze in je dagelijks leven in te 
passen. Kies bij elke gelegenheid voor de variant waarvoor je moet bewe-
gen. Neem de trap in plaats van de lift, vaker de fiets of wandelen en laat 
de auto staan. Gezonde gewoontes zijn breder dan voldoen aan de beweeg-
norm alleen, het gaat ook over gezonde voeding en slaaphygiëne. Het gaat 
om kleine aanpassingen in je dagelijks leven, denk aan: voldoende drinken 
en het vervangen van (koolzuur- en suikerhoudende) frisdranken en alcohol, 
door thee of water, eet extra groenten en wat minder vlees. Probeer stan-
daard een half uur eerder naar bed te gaan, sta regelmatig op de weegschaal 
en gebruik elk excuus om uit je stoel of van de bank te komen; alle beetjes 
tellen mee op weg naar een gezonde levensstijl. Zoek op ‘Healthy Habbits’ 
en krijg toegang tot een zee aan ideeën.

Oefeningen
Mocht je last hebben en je spieren willen laten aanster-
ken, hier zijn een paar oefeningen die ik in mijn prak-
tijk toepas en waar je als Marieholmzeiler baat bij kan 
hebben. Ga bij serieuze klachten naar een fysiothera-
peut.

Stretch-oefeningen voor de 

lage rug

Oefeningen voor diagonale 

rompstabiliteit

Oefening buikspieren met 

onbelaste rug

Oefeningen voor beweeg-

lijkheid van de wervelkolom 

op borsthoogte

Fit zijn en blijven is onderdeel van een gezonde levens-
stijl. In korte tijd kun je met een (crash)dieet of een 
fitness challenge afvallen en fit worden, maar als je 
eenmaal fit bent vraagt het om blijvende aandacht. Het 
beste is om gezonde gewoontes aan te wennen.

Wouter Versluis, fysiotherapeut en schipper IF eeve
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In het kader van twintig jaar Nederlandse Marieholmvereniging was ik nieuwsgierig naar de passie van onze 
leden voor hun boot. Waarom dit type, wat doen ze er mee en wat vinden ze van de vereniging. Zes gesprek-
ken met zeilliefhebbers die gekozen hebben voor een Marieholm. Sommigen zijn twintig jaar lid, een ander 
pas sinds deze zomer. Van fanatiek wedstrijdzeiler tot toerzeiler. Wat ze bindt is de mooie lijn van de Marie-
holm. Elk schip heeft een handtekening door persoonlijke wensen en handigheidjes. Wat ze ook bindt is deel 
uit maken van een leuke en gezellige groep mensen. Mensen die net als zij verliefd zijn op die mooie klassieke 
lijnen en de zeileigenschappen. Die de leefruimte in de kajuit voor lief nemen of best wel luxe vinden. Wat 
ook opvalt, je hoeft niet veel te vragen, er valt genoeg te vertellen.
Het is een greep uit 260 leden. Zes verhalen over boot en vereniging. Aan boord heb ik gesproken met  Adri 
van de Velde en met Michel Zandbergen. Aan de eettafel met Marleen Gaillard en Marc Fluttert, aan de thee 
met Luc van Dam, aan de koffie met Rita en Romke Woudstra en op restaurant (zoals de Belgen zeggen) met 
Menno Mostert.  

Hanz Zwart

‘20 jaar later’- leden en vereniging

Verhalen aan de helmstok

Op weg naar Colijnsplaat regent het onophoudelijk. Bij aankomst 
wordt het gelukkig droog want met Adri heb ik zijn haven afge-
sproken in zijn Marieholm IF. In de kuip van de Spotgaai staat een 
koffiezetapparaat te pruttelen en word ik door Adri verwelkomt 
met een bakkie. Zeilen heeft Adri geleerd in een Vaurien en hij was 
ook een periode eigenaar van een gloednieuwe First 31.7. “Sinds 
2016 heb ik deze geweldige boot en vind ik het heerlijk om die zo 
in te richten dat alles perfect werkt. Daarbij doe ik maar weinig 
concessies, het moet goed. Wedstrijdzeilen heb ik gaande weg 
geleerd en ik ben het steeds leuker gaan vinden. Ik was me dat niet 
zo bewust, maar mijn kinderen zeiden laatst dat ik bijna elk week-
end aan het zeilen was”. 

Wat vind je zo leuk aan het wedstrijdzeilen?
“Ik heb een beetje brutale manier van zeilen met boeirondingen 
en dergelijke. Dat gaat soms zo maar net en misschien wel eens 
net niet. Maar dat heb ik gewoon in de J24 geleerd. Als je daar niet 
brutaal bent word je gewoon weggeduwd. Maar daar heb ik wel lol 
in, dat vind ik leuk. Het is niet dat ik van nature zo ben, agressief 
of zo, maar ik merk het roept een bepaalde spanning op, ook bij 
andere mensen, en dat vind ik eigenlijk wel leuk. Het komt vanzelf 
in me boven. Ik heb er lol in. Ik heb er over nagedacht waar zit ‘m 
dat nou in, ehh…, ik heb het gevoel dat ik het wel beheers. Daar 
helpt deze boot natuurlijk ook bij, het zijn gewoon ‘knoeibootjes’, 
daar kun je gewoon alles mee, ook alles wat je verkeerd kan doen, 
dat mag je verkeerd doen; dan gaat ie schuin of plat, ja en dan 
gebeurt er nog niks. Als je dat met een First of met een J24 zou 
doen, dan lig je drie keer achterste voren. Dan vaar je gewoon de 
verkeerde kant op met spinaker op bij wijze van spreken. Want uit 
het roer lopen dat was bij die First ongeveer aan de orde van de 
dag. Als je het zeilen beheerst dan durf je ook meer. Vooral met 
spinakeren. Daar heb ik mezelf toe gedwongen om het zoveel 
mogelijk te doen in de J24. Hoe hard het ook waait, ik wilde het 
beheersen. Het is ook spannend met windkracht 6 Bft., hier op 
de Oosterschelde met de Deltaweek, met golven en boten om je 
heen. Ook gijpen met veel wind, binnen 10 seconden was dat ding 
gegijpt. Moet je natuurlijk wel getrainde bemanning hebben die 
dat kan. Dan krijg je vanzelf vertrouwen. 
Je vaart met mensen mee en er varen mensen met jou mee en 
zo leer je het. Ik heb geen enkele cursus of wat dan ook gedaan, 

Adri van de Velde: 

De leukste vereniging mag ambitieuzer zijn
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ik heb alleen heel veel gelezen. Die boeken van North Sails ken ik 
bijna uit mijn hoofd, bij wijze van spreken. Ook alle plaatjes. Dat 
zeg ik ook altijd, je moet kijken naar je zeilen, kijken hoe ze eruit 
zien, dat zegt al veel en hoe je boot voelt natuurlijk. Schuingaan 
met de IF vond ik in het begin heel raar. De eerste keer toen ik 
in Uitdam (2017) meevoer, die schepen liggen 30 graden en dan 
zijn er nog die met twee man aan de lage kant gaan zitten. Dat 
vond ik zo gek. Maar het ging wel, dat heeft natuurlijk met die 
kiel te maken. Ik zit van nature op het gangboord en ik denk dat 
je door het gewicht naar buiten te brengen de boot wat minder 
helling geeft en hoger kunt zeilen. Daarom heb ik ook hangban-
den gemonteerd in de kuip. Bij heel licht weer is aan de lage kant 
sturen wel prettig om in je genua te kijken, maar anders is het voor 
de gewichtsverdeling niet gunstig. Kijk maar in Zweden, die varen 
allemaal met drie man in de hangbanden en zitten op het gang-
boord. Die varen hoog en op dezelfde manier als de H-boten en de 
Draken. Door het gewicht naar buiten te brengen breng je de boot 
ietsje rechter, daardoor heb je meer power in je zeil en daarop kun 
je trim aanpassen. Laten we eerlijk zijn, we passen onze trim aan 
als het harder waait. Dus is het dan ook logisch dat als je rechter-
op vaart je gewoon meer power hebt. Dus je kunt je zeil iets boller 
zetten om je drukkingspunt meer naar voren te brengen. Maar ook 
met de trim van de mast kun je de snelheid beïnvloeden. Als je 
meer power krijgt is het de kunst om dat om te zetten in snelheid 
en niet in helling. Daar kan ik eindeloos over nadenken en met 
mensen over praten. Met Wouter Versluis kan ik dat heel goed, 
ouwehoeren over trim”. 

Wat is de ideale positie van het leioog bij de genua?
“Ik weet niet of je het gezien hebt, maar ik heb een traploos 
verstelbare genuarail (zie foto). En daar werk ik heel veel mee. 
Het vertrekpunt is halverwege het eerste raampje gezien vanuit de 
kuip. Het elastiek zorgt ervoor dat het blok op de rail weer gemak-
kelijk in zijn uitgangspositie komt. Met windkracht 2–3 Bft. zit ik 
constant te zoeken naar de juiste positie. Ook met de valspanning 
beïnvloed je de stand van de genua natuurlijk. Een cunningham 
voor de genua zoals Michel en Wouter heb ik niet. Dat kan helaas 
niet met mijn onderdeks een rolsysteem”. 

Na verloop van tijd zie je een randje ontstaan bij het achterlijk van 
de genua, heb jij dat ook?
“Ja, dat herken ik wel. Ik denk dat de verstoring van de luchtstroom 
uiteindelijk wel meevalt, maar je wilt het natuurlijk niet en een 
nieuw zeil heeft het niet. Zo simpel is dat. Het is een beetje rek en 
komt ook door het vele klapperen. Er is op een gegeven moment 
te veel doek. Dat zou je een beetje kunnen innemen, misschien 
een centimeter of twintig hooguit om weer het gewenste achterlijk-
profiel te krijgen”. 

Je zweert bij North Sails?
“Weet je wat het is Hanz, er zijn een heleboel zeilmakers goed. 
Maar koop je iets bij North dan ben je verzekerd van top spul. 
Zeker als het eenheidsklasse is, want zo ben ik opgevoed. Ben 
altijd fan van North geweest. Het is wel aan de prijs, maar als je 
dat uitsmeert over de jaren dat je je zeilen gebruikt is het verschil 
met een goedkopere set niet zo groot meer. 
Met de J24 wilde ik scoren, wilde echt goed leren en kunnen zeilen. 
Dan heb je ook goeie spullen nodig. Dan koop je een complete 
set North en zet je je boot vol met Harken. Zo zijn we in de J24 
begonnen, aan het materiaal kon het niet liggen. Alleen aan ons, 
de mensen op de boot. Bij de eerste wedstrijden in de J24-klasse 
werden we steevast laatste. Op den duur word je beter met elkaar 
en schuif je op in het klassement”. 

Hoe zit het met je haat-liefdeverhouding met de Anderson lieren? 
“Het zijn geen prettige dingen. Ik heb al vier lierhandels verloren 
en die kosten zomaar 130 euro per stuk. In de lierhandel heb ik 
een gat geboord en met een elastiek eraan zijn ze nu geborgd met 
een bevestiging in de sprayhoodrail. De lierhandels kunnen niet 
meer overboord raken. De kajuitdaklieren heb ik er zelf opgezet 
en gebruik ik voor de genua en vaak ook voor de spinaker. Als het 
flink waait zet ik de loefschoot van de spinaker op de gangboord 
lier. Voor de ideale keerblokken zou ik nu kiezen voor blokken die 
je met de hand kunt instellen. Met vertraging voor zwaar weer en 
een vrijloop voor licht weer. Bijna had ik mijn bestaande mooie 
keerblokken vervangen, ik was nog een muisklik verwijderd van 
de aanschaf, maar de investering werd me toch echt een beetje 
te gek. Door de jaren heen heb ik gemerkt dat als je aan een boot 
werkt om een probleem op te lossen, je er minstens een voor terug 
krijgt. Maar ik heb er ook lol in. Mijn garage ligt vol met Marie-
holmspullen die ik van de boot heb afgehaald. Mocht ooit iemand 
deze boot kopen of erven dan is alles nog compleet.”

Hoe beoordeel je de Marieholmvereniging? 
“Zelf ben ik een heel groot voorstander van eenheidsklasse, maar 
kennelijk leeft dat in onze vereniging niet zo heel erg. Ik heb me 
daar maar bij neergelegd. Ik ga niet heel hard roepen je moet dit 
en je moet dat. Als je het niet wilt moet je het niet doen, klaar. Nou 
we het toch over de vereniging hebben. Er is nergens een vereni-
ging gezelliger dan onze Marieholmvereniging, Het is de leukste 
vereniging die ik ken, maar van mij mag het wel wat ambitieuzer 
als het om het zeilen gaat. Dan denk ik aan clinics waar we een 
bepaald onderwerp behandelen. Met een paar boten een inten-
sieve training om beter te worden en uit te zoeken wat wel en niet 
werkt. En met elkaar specifieke wedstrijdkennis delen. Dat mis ik 
ook wel een beetje. Het lijkt wel dat iedereen het liefst de kennis bij 
zich houdt. En dat vind ik jammer. 
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Michel spreek ik tijdens de winterserie op zondag 14 november op 
de Kaag.  Hij is in een goede stemming want hij heeft net samen 
met Esther en Ronald de tweede race afgetekend en onbedreigd 
gewonnen. “Dat winterzeilen is een uitkomst, het is rustig op het 
water, je zeilt alleen met de wedstrijdschepen en het is vaak best 
lekker weer. Een wedstrijd duurt gemiddeld een tot anderhalf uur. 
We varen twee wedstrijden op een dag en na afloop is het gezellig 
met elkaar in de Kaagsociëteit. Er waren vandaag zes Marieholms 
aan de start”.

Zijn IF genaamd Yansã heeft hij in 2012 gekocht en is helemaal 
wedstrijd uitgerust. Michel is voortdurend opzoek hoe hij meer 
snelheid uit zijn schip kan halen en past zijn trimmogelijkheden en 
-hulpmiddelen steeds aan om zo hard mogelijk te kunnen. Dit jaar 
heeft zich dat uitbetaald op de evenementen waar hij samen met 
zijn vaste zeilteam aan heeft mee gedaan, met als hoogtepunt het 
winnen van de Pampusregatta 2021.
Michel kocht in 2003 een Marieholm 26. “Aan mijn M26 heb ik 
veel plezier beleefd, om er mee op vakantie te gaan en mee te doen 
aan zeilwedstrijden. Het werd me duidelijk dat het met een

M26 niet zou lukken om echt voorin het wedstrijdveld mee te 
doen. Zelfs onder de SW-rating was het erg lastig om bij de boven-
ste plaatsen in de eindklassering te komen. Daarentegen is de 
IF-boat veel meer geschikt voor zeilwedstrijden. Op een gegeven 
moment heb ik besloten om mijn M26 weg te doen en een IF te 
kopen. Ik heb best wel even gezocht naar een geschikt exemplaar 
moeten zoeken, zelfs tot in Zweden. Uiteindelijk was de beste boot 
dichterbij dan ik dacht. Hij lag op de Kaag en was de MGB van 
Jacco Hoogenboom. Dit schip was eerder eigendom van Mathijs, 
de zoon van Ludo en Hella Knegtel. Ook toen was het al een snel 
schip. In onderlinge wedstrijden was het schip van hun zoon snel-
ler dan hun eigen boot, de Jadan”. 
De boot is door Michel op vele punten onderhanden genomen, 
waaronder knieën ingelamineerd ter versterking van de stag-romp-
verbinding, makkelijk met de hand verstelbare wantspanners, een 
onderlijkstrekker voor de genua, een onderlijkstrekker in de giek, 
een binnenrail voor het leioog van de genua, een overloopauto-
maat van Harken, hangbanden en een aan twee zijden bedienbare 
hekstagspanner. Het onderwaterschip is helemaal kaal gehaald en 
in de VC17 gezet. De romp werd rood geverfd. De zeilen zijn eigen-
lijk de motor van de zeilboot. Na eerder met Hagoort te hebben 
gevaren is Michel nu erg tevreden met zijn huidige set van zeilma-
ker Gransegel uit Zweden. 

Wat heb je nu dit jaar aan je boot 
vernieuwd? 
“Dit jaar heb ik met nieuwe blok-
ken en een Dyneema lijn mijn 
giekneerhouder vervangen nadat 
de oude lijn er in een wedstrijd 
was uitgeknald. Superblij ben ik 
met de nieuwe wantspanners die 
ik snel kan afstellen op de heer-
sende windkracht en golfslag op 
het wedstrijdwater. Boven in de 
mast hebben we van de zomer 

Michel Zandbergen: 

15 Marieholms aan de start bij 100 jaar Kaagweek

Als wedstrijdzeiler zou ik het leuk vinden om verder te groeien als 
eenheidsklasse. Daarbij hoort ook het preciezer naleven van de 
klassenregels uit Zweden. Het helpt ook als we een gemeenschap-
pelijk doel met elkaar hebben waar we naar toewerken. Het zou 
bijvoorbeeld fantastisch zijn om in 2025 op het IJsselmeer een 
internationaal klassenevenement voor IF-boten te organiseren. 
Dan moet je nu al aan de gang met je zusterverenigingen om een 
mooi startveld voor elkaar te krijgen en om sponsors te benaderen.
Door internationaal te gaan zeilen krijg je een geweldige boost. 
Wouter, Michiel en ik zijn naar Zweden geweest en als je daar geva-
ren hebt,… joh dat geeft zo’n kick. Die jongens waren nog zo knet-
tergek om er een auto voor te kopen. Met die dikke wagen zijn we 
naar de westkust van Zweden gereden met de boot erachter. We 

hebben er een prachtige tijd gehad, het is een heerlijk land,…hart-
stikke mooi.
Heel graag zou ik een keer met een aantal boten willen afspre-
ken om intensief met elkaar te trainen. In de winter elk weekend 
om beter te worden. Zo van jongens vandaag gaan we de focus 
leggen op de overstag en die gaan we oneindig vaak trainen. Of 
bijvoorbeeld zo snel mogelijk spinaker op en neer. Misschien met 
een trainer erbij, bijvoorbeeld iemand als Ysbrand, die betalen we 
een dag, dat zou magnifiek zijn. Die weet echt wel waar ie het over 
heeft. Dat kan op de Kaag of de Braassem, maar nog leuker, jullie 
komen allemaal met de boot een winter naar Colijnsplaat om te 
trainen op stromend water”.
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zevende geëindigd, met IF-boten op de tweede en de vierde plaats 
voor ons. Als eenheidsklasse hebben de IF-schepen zich wel laten 
gelden binnen de ORC4”.

Welke wensen heb je voor de toekomst? 
“Het lijkt me fantastisch om een keer met meerdere IF-boten van 
onze vereniging af te reizen naar Zweden en daar mee te doen aan 
de Zweedse kampioenschappen. Het is erg leerzaam en inspire-
rend om met zulke ervaren IF wedstrijdzeilers te varen, af te kijken 
en beter te worden. Als we dat met elkaar goed voorbereiden lijkt 
me dat een geweldige ervaring. Dichter bij huis lijkt het me mooi 
als bij de honderdste Kaagweek in 2022 vijftien Marieholms aan de 
start verschijnen. Al een aantal jaar zijn we bij dit grote openboten 
zeilevenement als enige kajuitboot aanwezig. Inmiddels zijn we 
door de wedstrijdorganisatie en de deelnemers geaccepteerd en 
de laatste keer in 2019 waren we er met tien schepen. Als ik snel 
tel kom ik al gauw op zo’n vijftien potentiële wedstrijdschepen op 
Kaag en Braassem samen. En als ik nog even verder fantaseer lijkt 
het me ook heel leuk om een keer een teamzeilwedstrijd te orga-
niseren tussen de IF-zeilers van de Kaag en Braassem. Zoals dat 
gaat met Holland - Friesland in de Regenboogklasse. Misschien 
is dat te combineren met het weekend dat we sprintwedstrijden 
houden. Dat zou toch een geweldige promotie van onze klasse zijn 
en een mooie aanloop naar de honderdste Kaagweek”. 

Dichtbij de gemeentegrens met Voorschoten heb ik bij Marleen 
en Marc thuis afgesproken. Ooit was ik daar een keer geweest en 
dacht daar rij ik zo naar toe. Mijn geheugen bleek niet goed. Ik 
stond in de verkeerde straat en ging veel later door de voordeur 
dan was afgesproken. Marc & Marleen hebben elkaar leren kennen 
toen de vereniging in oprichting was. “We kochten eerst samen 
een tent, daarna een boot en nu hebben we ook een huis”. Met 
hun schip Skidbladnir, een  IFe, waren ze in 2002 voor het eerst in 
Uitdam bij een NMV-evenement. “Een gribushaven met een foute 
camping. We hebben met zes boten wedstrijd gevaren rond vaste 
boeien. Maar veel minder fanatiek dan nu. Bij een vaste boei was 
de start en het vertreksein werd gegeven door een van de boten. Er 
was geen wedstrijdcomité, er was geen prijsuitreiking, er was nog 
helemaal niks”. 

Wanneer hebben jullie je boot gekocht?
“In het jaar 2000 hebben we onze Marieholm gekocht in guldens. 
Marleen zeilde al wedstrijden in kleine boten of voer op de fami-
lieboot, een platbodem”. Marleen: “Alles wat plastiek was, daar 
haalde ik aanvankelijk mijn neus voor op. Maar aan de andere kant 
hadden we geen zin in het onderhoud van een houten boot. Op 
een gegeven moment zei iemand, misschien vind je een Marie-
holm wel mooi. Dus ik opzoeken wat het was. Nooit van gehoord 
en nooit zien varen in mijn beleving. Pas daarna zag ik ze overal 

Marleen Gaillard en Marc Fluttert:

We moeten zorgen dat iedereen kan blijven meedoen

gaan. Er bleek keuze uit verschillende typen, maar dat vond ik 
niet moeilijk. De vorm van de IF klopt, zo is die boot bedoeld en 
vinden we allebei mooi. Een binnenboord dieselmotor leek ons 
wel makkelijk. We hebben hem niet gekocht als wedstrijdboot. 
Wedstrijden bleef ik varen in kleine bootjes. Na een eerste oriënta-
tie langs een paar schepen vonden we er een te koop op de Kaag. 
De havenmeester zei: “Die kun je blind kopen. Daar is niks mis 
mee”. We stapten aan boord, ik zag een dyneema val en dacht 
dat is goed nieuws. De zeilen waren vrij nieuw. Maar Jan-Willem 
(Marleens stiefvader) zei: “Een boot moet je nooit kopen zonder te 
varen”. Een proefvaart hebben we gedaan in de stromende regen 
en daarna ging het schip in de kraan. Alles bleek in orde en zo 
werden we de trotse bezitters van een Marieholm  IFe”.

Bevalt de boot nog steeds? 
“We hebben altijd plezier met deze boot en gaan er jaarlijks mee 
op vakantie”. Na een pauze. “Kan me wel een vakantie herinneren 
in Zeeland met alleen maar regen. Elke dag regen. Dan wordt de 
leefruimte in de kajuit wel klein. Alles bleef nat en vochtig. Toen 
zijn we naar andere boten gaan kijken. We zeggen altijd, je kunt 
bij slecht weer ook een hotelkamer nemen, maar gek genoeg doen 
we dat niet. Dan ga je toch dat natte hok in. Tja dat is je huis. 
Maar dat was ook echt wel de aller slechtste zomervakantie met de 
boot.”

een windmeter geplaatst. Op een display in de kuip kan ik nu de 
heersende windrichting en de fluctuaties makkelijk aflezen en daar 
op inspelen. Wel zo handig in het kruisrak”.

Hoe was dit zeiljaar voor je? 
“Het was heel fijn dat we weer konden wedstrijdzeilen na een 
periode van COVID-19 maatregelen. De zomeravondwedstrijden 
op de Kaag hebben we als oefenrondjes benut en ons gericht op 
de grotere evenementen in Nederland. Als goede voorbereiding 
daarop zijn we met z’n drieën naar Zweden gegaan om met een 
geleende boot mee te doen met deZweedse kampioenschap-
pen 2021. Wel hebben we onze eigen zeilen meegenomen. Daar 
hebben we veel geleerd en nieuwe dingen gezien van de beste 
IF-zeilers uit Scandinavië. Zo hebben we een fundament gelegd 
voor onze mooie prestaties in Nederland: het winnen van het 
Kaagweekend, het Marieholmkampioenschap in Loosdrecht en de 
Pampusregatta. Met die overwinningen op zak zijn we met veel 
vertrouwen gestart bij het NK ORC4 in Muiden. Naast vier IF deel-
nemers waren er kwarttonners, de FF-klasse, de Tirion’s en een 
paar exoten aan de start, tezamen ruim twintig schepen. Helaas 
liep het eindresultaat uit op een lichte teleurstelling, we wisselden 
goede wedstrijden met zwakke klasseringen af. Tijdens een aantal 
races pakten keuzes die we hebben gemaakt niet goed uit en 
kwamen we op de verkeerde plek te zitten. Uiteindelijk zijn we als 
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“We zijn ook een keer zeer onvoorbereid op vakantie gegaan. In 
die zomer waren we aangevaren in de haven. Een 5,5 meter wilde 
zijn zeil hijsen en door een windvlaag liep hij uit zijn roer en vloog 
zo bij ons achterop liggend in de box. Hekstoel helemaal verbo-
gen en polyester kapot, dat soort dingen. Dus er moest wat gere-
pareerd worden. De boot stond op de kant en we wilden graag op 
vakantie. Om tijd te winnen hebben we de boot op de kant inge-
pakt. Op onze eerste vakantiedag is de boot te water gelaten, we 
zijn opgestapt en vertrokken. Je raadt het misschien al, onderweg 
kwamen we er achter dat we van alles waren vergeten. We hebben 
een lijst gemaakt en besloten om onze spullen alsnog op te halen. 
In de gemeentehaven van Enkhuizen hebben we onze boot achter-
gelaten. Het NS-station ligt er naast en je stapt zo in de trein naar 
huis. Alle ontbrekende spullen hebben we verzameld, thuis over-
nacht en de volgende ochtend weer terug. Dat was een hele goeie 
beslissing”.

Als je droomt van een andere boot, waar denk je dan aan? 
“Op dit moment is het niet aan de orde. Als ik in de Solo niet meer 
onder de giek door kan, dan gaan we alles opnieuw bekijken. Want 
dan is het in de Marieholm ook niet zo lekker meer. Tot die tijd 
hoeven we echt niet anders en is dit voor ons de ideale combina-
tie”. 
Marc: “Ik voel me heel veilig in de Marieholm, ook al gaat ie op 
één oor. Het is allemaal goed te mannen, in de kuip is alles binnen 
In alle havens, hoe druk ze ook zijn, hoe vol ze ook zijn, is er altijd 
wel een ligplaats. Havenmeesters die de boot kennen hebben veel-
al sympathie voor de Marieholm”.
“Naast die grote jachten ben je vaak een bezienswaardigheid in de 
haven. Hoe vaak mensen ons aanspreken met: “Ik heb vroeger ook 
zo’n boot gehad”. Als je vraagt waarom heeft u hem weggedaan, 

dan hoor je steevast: “Meer ruimte nodig” en “Door de komst van 
kinderen”, maar wel met een soort weemoed in de stem, ja het 
was wel een hele fijne boot. Wat je ook hoort: “Uiteindelijk willen 
we weer een Marieholm”. Die fase van weggaan hebben wij over-
geslagen”.

Jullie hebben aan heel wat evenementen meegedaan, kun je er een 
noemen die er uitsprong? 
“Het eerste evenement op de Kaag, Nakaag 2003, met dertien 
Marieholms. De helft had nog niet eerder een wedstrijd gevaren. 
Marleen maakte voor de start iedereen een beetje wegwijs, dat 
mondde uit in een uitleg over hoe het wedstrijdzeilen in zijn werk 
gaat. Op onze website is die nog steeds te vinden. Dat evenement 
was eigenlijk de serieuze start van het wedstrijdvaren binnen onze 
vereniging. Een paar jaar later is dat volwassen geworden en zelfs 
meer dan dat. Zeker toen leden hun M26 gingen inruilen voor een 
IF en later ook de competitie aangingen met andere wedstrijdbo-
ten in de ORC4. De Marieholms worden daardoor nu gezien als 
een serieuze klasse. De grap is dat de Nederlandse Marieholmver-
eniging door het Watersportverbond nooit erkend is als klassen-
organisatie, daarom noemen we het in de zomer ook geen kampi-
oenschap maar het NMV-zomertreffen. We zijn een eigenwijze 
klasse, niet officieel erkend, maar worden wel overal toegelaten”.

Is de vereniging veranderd in de loop der jaren?
“Nee, in essentie is die niet veranderd, hij is breder geworden, 
met meerdere aspecten, maar het karakter van de vereniging is 
nog steeds hetzelfde. Het reüniegevoel als je naar een evenement 
gaat is groot. Je komt steeds leuke mensen tegen. Het varen is een 
belangrijk aspect, maar de gezelligheid op de kant ook. Het accent 
is bij het zomerevenement wel verlegd naar wedstrijdzeilen. Wij 
vinden dat niet erg, wel moeten we er voor zorgen dat iedereen 
kan blijven meedoen. Onze wedstrijden, waar dat kan, moeten we 
op rating blijven varen. Zo is er ook toegang voor andere types dan 
de IF. Anders sluit je mensen uit en dat mag tegenwoordig niet 
meer. We waren blij dat we in Loosdrecht direct op SW-rating in de 
wedstrijdgroep mee konden doen”. 

Gebeurt er genoeg voor de toerzeilers?
“Weet ik niet, lastig te beoordelen. We hebben ons eigen toer-
groepje op de Braassem. De ene zomer gaan we naar het Zuiden, 
verste punt tot nu toe Oostende; het andere jaar naar het Noor-
den, verste punt tot nu toe Vlieland. Dit jaar hebben we de oproep 
voor de Waddentocht gemist, anders hadden we graag aangeslo-
ten”. 
“Het lijkt ons super gaaf om een keer naar Engeland te varen. Ik 
weet alleen niet of ik het op eigen kiel durf. Er zijn voorbeelden 
van leden die wel zijn gegaan, bijvoorbeeld Anthony de Bondt en 
Michiel Veldkamp. Marc heeft een keer een poging gedaan met 
Henk Veerdig”. Marc: “We lagen in IJmuiden en het was schitte-
rend weer, er stond een westenwind, dus niet echt bezeild. Henk 
had radar aan boord, AIS was er nog niet, en zei, we gaan even 
kijken, dus wij de haven uit. In de mist was het doodeng en zenuw-
slopend varen, dus weer vlot terug naar de haven. ’s Avonds was 
de zeemist opgelost en zijn we langs de kust naar Den Helder 
gevaren, daar overnacht en de volgende dag terug over het IJssel-
meer. Eigenlijk hebben we zo ongepland een rondje Noord-
Holland gedaan met het buitengaats gevoel langs de kust”.
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Luc van Dam:

De IF is een geweldige verbetering voor mij

Op een dinsdagmiddag rij ik naar Harderwijk om met het jongste 
lid van onze vereniging te spreken. Hij is net terug uit zijn school 
in Zwolle. Als Luc (18 jaar) de voordeur dicht heeft gedaan wordt 
ik hartelijk begroet door twee uitgelaten honden. Gelukkig accepte-
ren de honden de vreemde gast. Zittend aan tafel kijk ik uit op een 
flink aantal zeilprijzen, de meeste zijn door vader gewonnen. 

Hoe ben je in aanraking gekomen met zeilen?
“Mijn vader had in 2006 een houten bootje met een kajuit naast 
het huis gelegd en zelf opgeknapt. Mijn vader is gek van zeilen en 
ik werd in de haven op zeilles gezet. Dat was in een Optimist. En 
zo is dat verder gegaan en nu geef ik zelf ook les aan kinderen in 
de Optimist. Ben er van jongs af aan eigenlijk ingerold. In de opti-
mist vond ik het in het begin doodeng en moest ik in de haven ook 
wel hard huilen. Ik was toen zeven jaar. Later ben ik het wel heel 
gaaf gaan vinden. Toen ik twaalf was had ik een Varuna 400. 

Hoe ben je eigenaar van een IF geworden?
“Na mijn mavo-examen heb ik een houten boot gratis opgehaald, 
een Juno van der Stad. De boot was er zwaar aan toe en er moest 
flink aan geklust worden. Dat kon bij ons in de achtertuin, daar 
had ik geluk mee, maar toch. Uiteindelijk heb ik twee keer zoveel 
tijd gestoken in het rotte hout vervangen dan dat ik er in heb 
kunnen zeilen. Toen ik ging meedoen met de zomeravondwed-
strijden viel mij de Marieholm IF op. Die lijn van het schip bleef 
me heel erg bij en toen ik naar Friesland zeilde begon ik ze ook te 
herkennen. Op een gegeven moment was ik ook wel een beetje 
klaar met dat hout, dat was veel te veel geklus. Dus toen ging ik 

op zoek naar wat nieuws en kwam ik al heel snel bij de IF uit. Als 
er dit jaar wat te koop stond, ging het binnen twee maanden weg. 
Dat kwam waarschijnlijk door corona. Een keer heb ik misgegre-
pen, toen zat ik nog iets te veel te twijfelen. Die boot opeens weg. 
Twee weken later tipte mijn moeder dat er op zeelandnet.nl een 
te koop stond in Zeeland, in Goes. Echter, de hele binnenkant lag 
er uit. De boot moest je opnieuw inbouwen wat voor veel kopers 
niet zo aantrekkelijk is. Samen met mijn vader ben ik naar Zeeland 
gereden en het was meteen duidelijk, dat moest hem worden. Het 
hele interieur lag bij die man op zolder. Hij had grote plannen met 
de boot, maar die plannen had hij al zes jaar. Maar het lukte maar 
niet om de boot af te krijgen. Op de terugweg reden we in de auto 
met een half interieur van een Marieholm en met allemaal zeilen. 
In juli hebben we de boot naar Harderwijk gevaren. 
Om geld te verdienen voor de IF heb ik eerder een polyester 16m2 
in de buurt gratis kunnen ophalen. Daar heb ik een paar weken aan 
gewerkt toen hij bij ons in de tuin lag. De kielbalk was verrot en die 
heb ik vervangen. Daarna heb ik die boot meteen weer doorver-
kocht met winst. Het jaar daarna kon ik een Compromis 720 gratis 
ophalen. Bij die boot was het een kwestie van heel goed schoon-
maken, het houtwerk binnen een beetje lakken en dat was het wel. 
Ook die boot direct doorverkocht en tezamen met de verkoop van 
de Juno kon ik een IF kopen”. 

Heb je al gevaren met je IF?
“Na aankomst hier hebben we vier dagen later de boot ingepakt en 
ben ik samen met een vriend voor een dag of tien naar Friesland 
gegaan. In Harderwijk doen we mee aan de avondwedstrijdjes en 
we hebben meegedaan en de afsluitende wedstrijd, de Wolderwijd 
cup eind september. We zijn nog niet zo succesvol bij de wedstrij-
den. En al helemaal niet als Menno meedoet. Het snelheidsver-
schil met hem is extreem groot. Ik heb er een heel oud grootzeil 
opzitten, deze of volgende week komt er een nieuwe binnen. Wat 
ook wel leuk is om te laten zien op foto’s is het gevolg van zeven 
jaar op zout water liggen en niet uit het water geweest. Twee 
weken terug is het schip op de kant gezet en er kwam een enorme 
berg oesters onder vandaan. We moeten de boot nog beter leren 
kennen, maar dat komt allemaal wel denk ik. Bij de Wolderwijd cup 
waren maar drie boten en daar voeren we wel de hele tijd voor-
aan”. 

Wat ga je de komende tijd doen aan je IF?
“De onderkant ga ik aanpakken, er komt een harde antifouling 
op. Op het dek ga ik een binnenrail monteren voor de genua en 

Welke veranderingen zijn er recent aan de boot gedaan?
“De grote dingen zijn nieuwe ramen, nieuwe motor en schroef. Elk 
jaar klussen we wel weer iets handigs aan boord. Bijvoorbeeld om 
de genua op het voordek vast te maken gebruiken we nu twee elas-

tieken. Die lopen beide van de preekstoel naar de verstaging. Na 
het strijken bind je de twee elastieken met een haakje aan elkaar 
vast en het voorzeil blijft zo vast op het voordek liggen. Zeker voor 
schepen zonder zeerailing is dit een fijne methode”.
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misschien ga ik de zeerailing eraf halen. Ik zit nog wel te twijfe-
len, maar ik vind de boot mooier zonder. De kleur van de boot is 
crème, maar de gelcoat moet ik wel wat aan gaan doen. Verder wil 
ik een nieuwe motorsteun, door het zoute water is dat aluminium 
profiel helemaal gecorrodeerd. Van binnen is het meeste terug op 
zijn plaats, alle kasten zitten er weer in en de bakboordzijde heb ik 
al bekleed. 
De zeilgaderobe was aardig compleet met twee spinakers, een 
rolgenua, een fok een grootzeil. Dat grootzeil is niet zo best meer 
dus heb ik een nieuwe besteld. Na een verkenningsronde heb ik 
de prijs de doorslag laten geven en besteld bij The Sail Factory. Ik 
ben uitgegaan van de maximale maten met een oppervlakte van 
17,2 m2. Komende week krijg ik mijn nieuwe grootzeil binnen met 
leuvers. Een pees in het voorlijk vind ik te veel gedoe bij het hijsen 
en strijken. Zeilen mag ook wel een beetje comfortabel zijn”.

Heb je plannen voor komend zeiljaar?
“Het lijkt me leuk om aan wedstrijden mee te doen, maar heb 
nog geen zin in die ORC-meting. Eerst maar eens varen onder 
SW-rating en ik wil graag meedoen met het NMV-zomerevene-
ment in 2022. Ik hoorde dat het in Hoorn is en het lijkt me leuk 
om daar samen met Menno en Pepijn, die ook aan de stijger 
liggen, heen te gaan”.

Wat vind je als nieuwkomer van de Marieholmvereniging?
“Wat ik meekrijg is dat het een heel leuke en actieve vereniging is. 
Zit ook in de groepsapp van het wedstrijdzeilen, dan zit ik dat een 
beetje mee te lezen. Sommigen zijn extreem fanatiek, dat vind ik 
wel mooi. Het brengt me wel op ideeën die ik misschien later ook 
wil zoals een goede onderlijkstrekker in de giek. Het Forum is heel 
handig voor me, net als de Kennisbank. Ook heb ik veel filmpjes 
teruggekeken van IF-zeilers en ik kijk ook op buitenslandse sites 
om kennis op te doen”. 

Hoe kijk jij naar de vergrijzing in de watersport?
“De vergrijzing merk je meteen in de haven. Ik ken een jongen van 

16 jaar met een boot, maar verder is iedereen flink ouder. In mijn 
clubje is de oudste 22 jaar. Ben zelf actief om kinderen te laten 
kennismaken met de watersport. Dat doe ik ook bij het watersport-
verbond die een programma heeft om het zeilen toegankelijker te 
maken voor de jeugd. Ook zij willen iets doen aan die vergrijzing 
met een wisseltoer door het jaar heen. Op 14 verschillende loca-
ties wordt zeilles gegeven aan kinderen. Die kunnen zich gratis 
inschrijven, zodat ze makkelijk kennis kunnen maken met de 
watersport. Het streven is dat ze zo enthousiast raken dat ze er 
verder mee willen.”

Heb je over twee jaar nog je IF?
“Tot nu toe heb ik veel bootwissels gehad en niet langer dan twee 
jaar met dezelfde gedaan. Mijn plan is om deze IF een tijdje te 
houden. Voor mij is dit een geweldige upgrade. Door veel dingen 
zelf te doen of tweede hands te kopen via internet is het voor mij 
mogelijk om deze mooie boot te hebben. Ik doe alles zo goedkoop 
mogelijk, haal alles van Marktplaats, ook dat is een sport. Onlangs 
heb ik antifouling via Marktplaats gekocht. Een blik in de winkel 
kost 40 euro, ik heb nu twee blikken voor 20 euro. Mijn vader helpt 
steeds minder mee en ik doe steeds meer zelf. Al het gereedschap 
hebben we in de schuur liggen dat scheelt ook wel veel. Ik hoop 
nog veel plezier te beleven aan mijn IF”.

Rita en Romke Woudstra:

Het is mooi om buitengaats te gaan 

In de middag kom ik aan bij ’t Woudt, een mooie plek waar Rita en 
Romke Woudstra wonen met een wijds uitzicht. De koffie staat te 
pruttelen en er wordt nog een blok hout in de allesbrander gedaan. 
Sinds het najaar van 2000 zijn zij lid van onze vereniging en trou-
we bezoekers van natte en droge evenementen. Hun M26 met zeil-
nummer 17 draagt de naam Alacrity. Zoals ze zelf zeggen: ”We zijn 
lid van een machtige club en het is erg gezellig. Onze focus ligt op 
het toerzeilen. Daarnaast doen we wel eens mee met een zeilwed-
strijd. Bij het zomerevenement genieten we daar ook van. Voor ons 
staat het plezier voorop. Je leert van elke vaartocht, we genieten 
van wat er is en daarna zie je wel weer”. 
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Kunnen jullie vertellen waarom de keuze op de M26 is gevallen?
“We hadden een kleine zeilboot van nog geen 6 meter met een 
buitenboordmotor. Als je bij ons de jachthaven van Rhoon uitvaart, 
de Oude Maas op, dan kan het nogal golven met zeeschepen 
en duwbakken die daar varen. Eigenlijk ben je onveilig met een 
buitenboordmotor. We keken wel eens naar andere boten, maar 
zijn verliefd geworden op de Marieholm. Als je erop ging letten zag 
je er steeds meer. Toen zijn we bij een IF gaan kijken en vonden 
hem heel mooi. We keken nog naar een andere Marieholm en die 
leek wel niet helemaal hetzelfde. We begrepen het niet zo goed, 
deze had een diesel! Dat sprak direct aan. Op de haven zei een 
man, dat is een M26, die is veel fijner. We bekeken de boot van 
binnen en dachten die is groot genoeg. De kajuit had veel kastjes, 
een koelkast en is binnen 10cm hoger dan een IF. We waren toen 
niet eens op de hoogte van het bestaan van een  IFe. Het is lang-
geleden (1999/2000), dat zouden we vandaag met al het internet 
anders doen”. 
“We hebben vier M26 schepen bekeken en bij de vierde was het 
raak. Deze lag in de winter in Antwerpen. Die Belg heeft hem vier 
jaar gehad. Had er wedstrijdjes mee gevaren en de zeilen waren 
redelijk. In de zomer lag de boot in Kats aan de Oosterschelde. Er 
was niks mis met deze boot. We zijn in voorjaar gaan schoonma-
ken en vaarklaar voor de tocht naar Rhoon. De verkoper bood ons 
aan om de boot naar Hansweert te brengen. Volgens hem was het 
geen goede start om met een onbekende boot de Westerschelde 
af te gaan met al die grote schepen en stroming. Dat is toen zo 
gegaan”. 
“We zijn heel blij met onze kajuit, alles staat klaar en we hebben 
samen veel ruimte. En voor ons als toerzeilers is een dieselmotor 
nog steeds de beste keus”. 

Wanneer zijn jullie lid geworden van de NMV?
We werden door een kennis er op gewezen dat er ook een club is 
van Marieholms. In september 2000 hebben we geprobeerd lid te 
worden. Dat viel nog niet mee, uiteindelijk heb ik maar een briefje 
geschreven en daarop werd wel gereageerd. Het ging ons in eerste 

instantie om makkelijk toegang te krijgen tot informatie over de 
boot. De bijeenkomsten in Loosdrecht (2001) en Uitdam (2002) 
vonden we te ver, dus onze eerste kennismaking was tijdens het 
najaarsevenement in Willemstad (september 2002). Daar zijn 
we toen heen gegaan met onze boot. Er waren zes schepen en 
met elkaar hebben we ontspannen onderlinge wedstrijdjes geva-
ren, onder de bezielende leiding van Frank Jurgens (voorzitter) en 
Marleen Gaillard. We lagen gezellig in de havenkom en tijdens het 
eten op zaterdagavond gingen allerlei ideeën over tafel over toch-
ten met elkaar varen en kennis delen”.

Wat maakt het een leuke vereniging voor jullie?
We waren alleen maar lid geworden voor het blad en de kennis die 
je kon krijgen over de boot via het Forum. Van Ferdinand Postma 
hebben we veel opgestoken, die vertelde allemaal handige dingen 
over de boot en het onderhoud. Rita: ”Meestal ben ik bang, maar 
Ferdinand zei met deze boot hoef je nooit bang te zijn”. Dat stelde 
me gerust. Dan had je ook de klusmannen. Die schreven over wat 
ze allemaal aan de boot hadden hersteld en verbeterd. Later zijn er 
bijeenkomsten gekomen over dat klussen en onderhoud. Over de 
motor en over het gebruik van lijnen, daar werd je wel wijzer van. 
Bij de Algemene Ledenvergadering (ALV) en bij de Barg hebben we 
vaak ook leuke gesprekken. Mensen zijn met dezelfde dingen aan 
hun boot bezig en het is leuk om daar over te praten en zaken op 
te lossen. Daar leer je ook weer van”. 
“Wat ons opvalt is dat de mensen in de vereniging kennelijk iets 
met elkaar hebben. Een connectie die verder gaat dan de boot. 
Het lijkt wel of je niet alleen de gemeenschappelijk liefde voor de 
Marieholm deelt. De leden zijn vriendelijk en open, ze delen ook 
tal van andere zaken met elkaar. 
We komen niet echt voor de zeilwedstrijden. Daar is onze boot 
niet voor uitgerust. We doen wel mee. Toerzeilen vinden we hart-
stikke mooi en dat komt voort uit onze kampeerhobby. Wij vinden 
ontdekken van het landschap, vogels kijken, dorpen bezoeken 
fantastisch om te doen. Als je reist heb je ook andere dingen die 
zo de moeite waard zijn”.
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Jullie maken tochten over zee, hoe is dat ontstaan?
“We deden al aan kustzeilen, maar naar Engeland waren we 
nog niet geweest. We kwamen in contact met Henk Veerdig die 
een tocht naar Engeland aan het plannen was en daar kon je als 
Marieholmzeiler bij aansluiten. Bij hem thuis kwamen er heel wat 
mensen op af. Dat gaf een bepaalde sfeer, iedereen in zijn huiska-
mer was bezig om de tocht voor te bereiden. Wat heb je allemaal 
nodig aan boord (veiligheidsmiddelen en proviand) en een vaar-
plan. Wat later lagen we met een negen boten klaar voor de over-
steek in de haven van IJmuiden. Het weer bleek de volgende dag 
helaas te zwaar voor een overtocht met onervaren zeilers. Later 
dat jaar zijn we in september (2007) wel naar de overkant geva-
ren. Er waren toen twee schepen over, de Wørk met Henk Veerdig 
en Ferdinand Postma en wij. We werden fantastisch begeleid en 
we bouwden zo vertrouwen op. We vertrokken met schemer in de 
avond vanuit IJmuiden (nog zonder AIS) en de wind bouwde in 
de nacht steeds verder op. Op een geven moment voeren we met 
twee reven en een fok. In het golfdal zag je de andere boot hele-
maal uit beeld wegzakken met alleen nog de mast met wat zeil in 
zicht. De Noordzee kan je niet oversteken zonder dat je ergens 
veel wind hebt zeggen ze wel eens. Ferdinand zei:” Denk erom je 
hoeft niet hard te gaan, maar moet wel de golf goed nemen. Waar 
je terecht komt zie je dan wel, maar je neemt die golf netjes, zodat 
je prettig vaart. Alleen daar ben je mee bezig. En daarna komt een 
nieuwe golf en een nieuwe golf…( zie verslag in MarieTeam najaar 
2007)
Net als bij wedstrijdzeilen, moet je bij toerzeilen ook goed op je 
snelheid letten en rekenen hoe laat je bij de haven moet zijn. Dus 
ook bij het toeren is de zeiltrim belangrijk. Samen met de getijden 
stroom, wind, weerpatroon en ondieptes (zandbanken)”.

Hoe ziet jullie ideale tocht er uit? 
“We hebben verschillende oversteken gemaakt (Nieuwpoort-Rams-
gate of Dover is een dagtocht) en de kusten van België, Noord-
Frankrijk en Zuid-Engeland verkend. De afstanden kunnen nog 
wel eens groot zijn en dan ben je lang op zee. Een vaardag kan bij 
ons zomaar beginnen om 06.00 uur in de ochtend en eindigen 
om 22.00 uur ’s avonds. Ook varen we wel eens een nacht door, 
maar we het meeste plezier halen we uit kustzeilen, zodat je ook 
’s avonds in een haven kunt liggen of een dagje op het land kunt 
kijken. Het kan pittig zijn om een afstand van 60 Nm te moeten 
overbruggen om een andere haven te halen. De omgeving biedt 
soms geen alternatieven. Aan de andere kant komt het ook wel 
voor dat we in de dag ons doel steeds verder verleggen omdat de 
wind zo gunstig staat. Aan boord hebben we alles bij de hand om 
langer op zee te zijn en kunnen we warme maaltijden maken en 
slapen”.

Wat is het mooiste vaarwater voor jullie?
Dan noemen we twee plekken, de Oostzee van Denemarken en 
onze eigen Zeeuwse Delta. Dat zijn beide vaargebieden waar je 
heerlijk kan zeilen en waarbij het minder uitmaakt waar de wind 
vandaan komt. Soms is het dichtbij te halen, Haringvliet, de Greve-
lingen en de Oosterschelde zijn prachtig met leuke plaatsjes om 
aan te meren. Bij de Oostzee waren we verrast door de leuke 
havens in Denemarken en de vriendelijkheid van de mensen. De 
afstanden tussen de havens is goed te plannen, alleen kost het wel 
wat tijd om er met je eigen boot naar toe te gaan”. 

Hoe kunnen we het toerzeilen meer in de belangstelling brengen 
binnen de vereniging?
“We merken dat het animo voor kustzeilen klein is binnen de 
vereniging. Wel zien we dat de belangstelling om op pad te gaan 
met de Marieholm groeit. Dat gaat met kleine stappen. Een evene-
ment om naar de Markerwadden te gaan en zoals dit jaar een 
tocht over de Waddenzee helpt. Daarmee groeit de belangstel-
ling en groeit het vertrouwen. Voor komend jaar zou ik het mooi 
vinden als we met een groep naar de Duitse Waddeneilanden 
gaan. Het zou leuk zijn om ze allemaal te doen, van Borkum tot 
Wangerooge. Wij hadden Ferdinand en Henk, die het voor deden 
en er al geweest waren. Zoek mensen die dat ook willen maar nog 
niet goed durven. Als je het eenmaal gedaan hebt smaakt het naar 
meer”.

Hebben jullie nog een tip voor het bestuur van de vereniging?
“Onze tip is om bij het bepalen van onderwerpen voor droge en 
natte evenementen aandacht te blijven besteden aan de behoef-
ten van nieuwkomers. Dat betekent dat je niet alleen moet kijken 
naar wat je al behandeld hebt, maar dat je juist reeds behandelde 
onderwerpen ter beschikking moet stellen aan de nieuwkomers. 
Je kunt wel denken dat trimmen hebben wel gehad en er moet iets 
nieuws komen. Dat is deels waar, maar herhaling is voor nieuwe 
leden prima. Met de komst van de online workshops hebben we 
veel succes, meer dan 80 deelnemers! Die krijg je nooit op een 
fysieke locatie. Het mooie is dat je die online workshops op je 
website achter de ledenknop kunt zetten. Dat is een mooie aanvul-
ling op de kennisbank”.
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In Loft88, een restaurant aan de rand van Utrecht heb ik afgespro-
ken met Menno Mostert. Tegen mijn gewoonte in was ik precies 
op tijd en kwam Menno wat vertraagd aanmeren aan mijn tafel-
tje. Zijn IF draagt de naam Svea en is in 2016 aangeschaft. Het 
eerste seizoen lag de boot in Friesland, daarna kreeg het schip een 
ligplaats bij Doornbos in Loosdrecht. Anticiperend op zijn verhui-
zing van Utrecht naar Harderwijk ligt de boot dit jaar al bij de WV 
Flevo in Harderwijk. Vijf jaar terug was hij voor het eerst bij het 
NMV-zomertreffen in Uitdam (2017) met zijn olijfgroene IF. Met 
37 inschrijvingen is dat nog steeds het drukst bezochte zomereve-
nement. Menno maakte daar kennis met onze vereniging en raakte 
besmet met het wedstrijdvirus. 

“Het begon voor mij allemaal in Uitdam, ingeschreven voor de 
wedstrijdklasse met nul ervaring. Er stond een flinke wind en het 
ging me eigenlijk wat boven de pet. Als zeilinstructeur had ik geen 
ervaring met wedstrijdzeilen, mijn focus verlegde ik naar de veilig-
heid voor de bemanning, terwijl zij echt wilden winnen. Om me 
heen zag ik dat schepen hoger en sneller gingen en ik vroeg me 
af hoe krijgen we dat voor elkaar. In het begin deed ik ook foute 
handelingen, bijvoorbeeld spinnaker pas hijsen als je helemaal 
voor de wind vaart, maar voor ie eindelijk stond waren we al bij de 
benedenboei”.

“In de periode van de COVID-19 beperkingen heb ik regelma-
tig internet zitten afstruinen voor informatie over zeilen. Na de 
ontdekking van Amazon ben ik ook boeken over wedstrijdzeilen 
uit de VS gaan lezen. Niet alles wat ik lees kan ik meteen toepas-
sen, maar tijdens het varen valt soms iets op zijn plek. Dan neem 
ik besluiten met de steun van die achtergrondkennis. Het is 
misschien een beetje nerd-achtig, maar ik heb er ook veel plezier 
in om alle denkbare informatie over wedstrijdzeilen uit te zoeken 
en te weten te komen hoe een IF op z’n hards gaat. Als ik er over 
nadenk wat mij in het wedstrijdzeilen zo aantrekt is het dat ik iede-
re keer weer iets leer over mijzelf, de boot, het team, het water, de 
wind en het spel.” 

Welke ambitie heb je voor de komende periode? “Eigenlijk heb 
ik er twee. De eerste is dat het me mooi lijkt als de wedstrijdzei-
lers meer informatie met elkaar delen. Dat we elkaar niet zien 
als vijand, maar elkaar beter willen maken. Dat past ook goed bij 
de geest van onze vereniging. Zo heb ik op basis van het model 
OGSM (vertaald uit het Engels - doelstellingen, doelen, strategieën 
en maatregelen) al wat zitten brainstormen. Bijvoorbeeld door in 
2023 met drie teams naar de Zweedse kampioenschappen te gaan. 
Dan lijkt het me leuk om daar ook een echt verenigingsevenement 
van te maken, ook financieel ondersteunt door het bestuur, waar-
bij ook niet wedstrijdzeilers mee kunnen die dat mooi vinden. 
Bijvoorbeeld om daar als toerzeiler de Scandinavische archipel te 
verkennen en die informatie ook weer beschikbaar te stellen voor 
alle leden. Voorafgaand kunnen we activiteiten en evenementen 
daarop afstemmen. Dan denk ik aan gezamenlijk de winterwed-
strijden op een locatie varen of bijvoorbeeld online workshops 
van een Zweedse IF- kampioen. Maar je kunt ook denken aan een 
trainingsweekend met een externe trainer. Of nodig die Zweedse 
kampioen uit voor ons NMV-weekend en laat hem maar vertellen 
wat er nodig is om in Zweden te winnen. Ik vind het leuk als ieder-
een sterker wordt, daar wordt het spelletje ook leuker van”.

“De tweede ambitie is om in Harderwijk ook een plek te creë-
ren voor IF wedstrijdzeilers die elkaar beter maken. Er liggen nu 
zo’n vijf Marieholms en drie doen er komend seizoen mee met 
de avondwedstrijden. Het lijkt me leuk als ze ook besmet raken 
met het wedstrijdvirus en we het elkaar lastig gaan maken op de 
woensdagavonden. Dan helpt het als meer ervaren wedstrijdzei-
lers af en toe opstappen bij beginnende teams. Er is al een Whas-
sapp groepje en we wisselen al informatie met elkaar uit. Een keer 
een Zomerevenement in Harderwijk zou ook niet gek zijn. Het is 
goed wedstrijdwater. Het lijkt me mooi als we over twee, drie jaar 
een groepje hebben wat kan concurreren met Kaag- en Braassem-
zeilers.

Heb je zelf een doelstelling voor 2022? “Het winnen van het NK 
ORC4 was niet mijn eerste doel, ik wilde wel als eerste IF-boot 

Menno Mostert:

Een doel stellen en elkaar beter maken
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eindigen en proberen om van team Verdel te winnen. Nummer 1 
worden was niet het doel, beter worden als team wel. Ook deze 
zomer hoop ik dat ons team weer bij elkaar blijft. Met Age en Janti-
ne aan boord is er rust aan boord. Dat was wel eens anders met 
andere bemanning. Nadeel is soms wel dat zowel Jantine als Age 
ook zelf een boot hebben, waardoor de tijd om gezamenlijk voor 
te bereiden en te klussen minder is. Daarvoor hebben wij het ieder 
te druk met onze eigen boot. Ik heb wel eens gedacht moet ik niet 
met andere mensen gaan zeilen, maar het is veel te leuk samen 
met Jantine en Age. We raken steeds beter op elkaar ingespeeld en 
onze rollen worden ook steeds duidelijker. De voordekker lijkt een 
ondergeschoven kindje, dat zou een echte wedstrijdzeiler moeten 
zijn die ook de strategie en de tactiek bepaalt. De voordekker heeft 
bij ons de meeste tijd om buiten de boot te kijken om windpatro-
nen te herkennen. In mijn beleving moet de voordekker een veel 
belangrijkere rol krijgen, zeker bij het afkruisen downwind. Zo 
maak je het team ook actiever. Om onze focus op het water meer 
te richten op wat, wanneer en waar moet gebeuren heb ik vorig 
jaar een kaartje gemaakt. Dat was bedoeld als hulpmiddel voor 
ons als team.” 

“Als ik er zo over nadenk hebben we in de vereniging meer 
wedstrijdschepen dan mensen om ze te bemannen. Ergens is dat 
wel zonde vanuit de gedachte dat het leuker is als er meer sche-
pen aan de start verschijnen. De oplossing heb ik niet gelijk, maar 
met circa 260 leden binnen onze vereniging zou ik denken dat 
dat best een grote groep is waaronder vast mensen zitten die het 
leuk vinden om mee te doen aan wedstrijden. Deze winter vaar ik 
mee op de Kaag op het schip van Wouter samen met Michiel. Een 
bemanning stabiel en rond krijgen is best een klus, maar teams 
met een vaste bemanning zijn aantoonbaar succesvoller. Dus het 
loont om daar energie in te steken”. 

Hoe vind je het gaan in onze vereniging? “Zelf vind ik het 
wedstrijdzeilen erg leuk, maar het moet geen gat slaan tussen de 
toerzeilers en de wedstrijdzeilers. Het is belangrijk dat we binnen 
de vereniging in contact blijven met elkaar en het NMV-zomer-
treffen moet wel een evenement blijven voor iedereen. In Neder-
land hebben we gewoonlijk meer boten bij ons evenement dan in 
Zweden. Dat is wel het moment van het jaar om veel leden op het 
water bij elkaar te krijgen. Het zou jammer zijn als een deel van 
de leden het gevoel zou hebben zich niet thuis te voelen. En alleen 
maar wedstrijdzeilen is ook niet alles. Zo ben ik dit jaar samen 
met mijn vrouw naar het verenigingstreffen op de Markerwadden 
gegaan. Dat was erg gezellig en ontspannen.”

Klopt het dat in je agenda staat dat je in januari 2026 voorzit-
ter wordt van de NMV? “Hahaha…, ik heb gezegd dat ik daar nu 
moeilijk tijd voor vrij kan maken met een jong gezin. Als de kinde-
ren wat meer zelfstandig worden, kunnen ze me altijd nog eens 
vragen”. 

Wat maakt de Marieholmvereniging aantrekkelijk? “Volgens mij 
trekt de boot en de vereniging mensen aan die open en toeganke-
lijk zijn. Je kiest bij een Marieholm ook voor de mooie rompvorm, 
de zeileigenschappen en neemt het Spartaanse leven aan boord 
voor lief. Tijdens het NK ORC4 vertelde de schipper van de Sword-
fish bijvoorbeeld dat hij het ontzettend gezellig vond met onze 
groep en zich welkom voelde. Wat voor ons kennelijk vanzelfspre-
kend is, zoals met elkaar ’s avonds eten, is misschien in andere 
klassen minder zo. De band tussen de Marieholmzeilers onderling 
is iets om te koesteren.”
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Sommigen impulsieve beslissingen leveren de beste ervaringen op! Zo 
ook het idee om met de Yansá mee te doen aan Zweeds Kampioen-
schap in Ekholmen te Zweden. Op woensdag, tijdens de zomeravond-
wedstrijd, kreeg Michel een appje dat er een IF beschikbaar was, zes 
dagen later zaten we in auto op weg naar Zweden. 

Zweeds kampioenschap Ekholmen

Na een tussenstop in Denemarken waar familie van 
Michel ons de delicatesse van het land voorschotelde, 
worst van de bbq met een enorme hoeveelheid saus, 
reden we ’s avonds de grens over. Net voordat de geldig-
heid van onze PCR-test zou komen te vervallen. Bij de 
douane was er geen enkele controle. Mondkapjes en 
1,5 meter afstand bleken later in Zweden geen onder-
deel van het coronabeleid. We overnachtten we op een 
camping net over de grens van Zweden. In ruil voor 
chips en nootjes keken we daar met de buren, op Michel 
zijn tablet, de laatste wedstijd van Zweden in het EK 
terwijl we belaagd werden door honderden muggen. 
De volgende ochtend zaten we al vroeg weer in de auto 
met als eindbestemming de jachthaven in Stockholm 

Boot en wedstrijd

waar we de gehuurde IF zouden ophalen. Daar stond 
Martin, de eigenaar van het schip ons al op te wachten. 
Samen met de eerdere eigenaar van de boot, die inmid-
dels in de 90 was. 
Terwijl Michel de boot inspecteerde en schoon lieten 
spuiten werden Ronald en ik verantwoordelijk gesteld 
voor het inslaan van proviand. Bij terugkomst in de 
haven bleef de oude man ons overladen met tips en 
trucs voor de wedstrijden en vertelde hij ons dat we 
vooral niks aan de verstaging mochten veranderen 
en dat zijn door zijn zoon gemaakte zeilen pas 1 keer 
gebruikt waren. We besloten de zeilen mee te nemen en 
vertrokken voor een 4 uur durende tocht van Stockholm 
naar het eiland Grinda waar we een cabin hadden gere-
serveerd. De tocht was prachtig, eerst door de stad en 
later langs de eilandjes van de Archipel. Het laatste uur 
konden de zeilen omhoog en toen kwamen we erachter 
dat deze niet zo geweldig waren als we hadden verwacht. 
Het krakend nieuwe zeil was niet netjes opgeruimd 

foto’s:

Claus Meijer
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waardoor er scheurtjes in de vouwen waren gekomen. Daarnaast had Michel 
weinig vertrouwen in de vorm van het zeil. We besloten dat we toch met de 
Yansá-zeilen wilden zeilen, deze lagen alleen nog in de auto in Stockholm…
Op Grinda lieten we de ‘Yansá’ in het haventje achter en gingen we op 
zoek naar onze cabine. Op een heuvel, in het bos met uitzicht op het water. 
Romantiek op en top! Drinkwater konden we buiten tappen, douchen deden 
we in het bos en een gat in de grond diende als toilet. Nog nooit was het 
toiletbezoek zo vaak onderwerp van gesprek. Bij het openen van de deur van 
zo’n houten huisje werd je letterlijk bedwelmd door de geur van ammoniak. 
En dan moest je nog gaan zitten….. Op Ekholmen, het eiland waar vandaan 
de wedstrijden plaats vonden was het al niet veel beter. Gelukkig was er op 
Grinda een restaurantje bij het haventje waar een normale wc aanwezig was. 
Wel altijd met een warme bril want deze werd 24 uur rond gebruikt
Donderdagochtend zetten we Michel op een eilandje af en werd hij door 
Martin naar zijn auto gereden om de zeilen op te halen. Als hij op tijd terug 
zou zijn zouden we nog mee kunnen doen met de trainingswedstrijden ’s 
middags. Toen we die middag uiteindelijk bij Ekholmen aankwamen voeren 
de IF’s net het haventje uit. We besloten eerst op ons gemak de boot op te 
tuigen en later het water op te gaan om naar de wedstrijden te kijken. Toen 
we klaar waren om het water op te gaan kwamen de eerste twee boten al 
terug, beide zonder mast!! Ze bleken bij het passeren in elkaar verstaging te 
zijn blijven hangen. 
Toen iedereen binnen was werd het toernooi geopend met een speech en 
een bbq en bracht Frederik ons met zijn snelle speedboot naar Grinda. Een 
avontuur op zich, wat zich iedere dag nog twee keer zou herhalen de komen-
de dagen.
Vrijdag werden we vroeg opgepikt voor de eerste wedstrijddag. Wij vonden 
het spannend, waren best zenuwachtig en hadden geen idee van wat we 
konden verwachten. Het water leek een beetje op dat van de Kaag maar 
dan met grotere plassen en wind die van alle kanten om de eilandjes heen 
woei. De 1e start ging best goed en we voeren met de koplopers mee naar 
de bovenboei, daarna netjes met de spi terug, nog een kruisrak en een vier-
de plek, bam! Dit gaf vertrouwen, dit beloofde spannend te worden. Na de 
2e wedstrijd stonden we weer met beide benen op de grond, een 12e plek! 
En heel veel beter werd het niet na 2 keer 11e en zaterdag 9e en 8e konden 
we niet meer zeggen dat we met de toppers mee voeren. Tot aan de boven-
boei wel, vaak zaten we bij de eerste vier, vijf maar telkens werden we voor 
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de wind zowel aan stuurboord- als bakboordzijde voorbij gevaren. Ietwat 
teleurgesteld keerden we terug naar Ekholmen waar we onze teleurstelling 
snel vergaten door gezelligheid op de ‘slaapschepen’. Met “Holland come!” 
werden we aan bood geroepen. Daarna volgde het captainsdiner van de 
organisatie. 
De laatste dag was er minder wind. De spi werd vervangen door de licht-
weer-spi en toen werd duidelijk dat we al twee dagen met een verkeerd 
aangeslagen spinaker voeren en voor Denemarken uit leken te komen met 
DEN op ons zeil. 
Op het moment dat we het haventje verlieten ging de uitstelvlag omhoog. 
Er was echt geen wind. We besloten toch het water op te gaan en daar te 
wachten. We vermaakten ons met zwemmen en zonnen en maakten plan-
nen om eerder terug naar Stockholm te gaan varen omdat er vast niet meer 
gestart zou worden. Plotseling stak de wind op en voer de juryboot langs 
om te vertellen dat er nog twee wedstrijden gevaren zouden worden. De 1e 
wedstrijd ging goed en we zaten wederom bij de top bij de bovenboei. Dit 
keer konden we onze plek behouden en eindigden we op een nette 5e plek. 
De laatste wedstrijd was de spannendste, na een heel goede start lagen 
we met drie schepen voor op de rest. De twee voor ons waren in strijd met 
elkaar waardoor er een heel klein gaatje bij de boei ontstond. Als we ‘m daar-
in prikten maakten we kans op een 1e plek. Er ontstond een fanatieke discus-
sie aan boord, Ronald en ik moedigde Michel aan om het risico te nemen 
en er voor te gaan maar Michel was zich heel bewust van de gehuurde boot 
en bleef maar zeggen: “Ik durf het niet, ik durf het niet!” Heel verstandig 
besloten we uiteindelijk om beide schepen voor te laten om vervolgens bij de 

benedenboei de boot van Frederik af te snijden en hem 
geen ruimte meer te geven. We gingen als tweede de 
finishlijn over en waren zo blij. Wat een mooie afsluiting 
van een super gaaf toernooi! 

Na de prijsuitreiking namen we afscheid. We beloofden 
om nog eens terug te komen en begonnen aan de lange 
tocht naar Stockholm. Het inleveren van de boot ging 
snel en om 21 uur zaten we in de auto op weg naar huis. 
We kijken terug op een super mooie week!

Namens Team Yansá, 

Esther Dahlkamp
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Na het zomerevenement in Loosdrecht was Yansã in voorbereiding 
op het NK ORC4 in Muiden. De Pampusregatta is het perfecte trai-
ningsevenement om te oefenen op het Markermeer en het water onder 
Pampus. Het resultaat werd meer dan een geslaagde oefening.

In het verleden maakte dat water en de windshifts daar 
het ons nog wel eens moeilijk, waardoor we wisselend 
presteerden. Je hebt er namelijk soms flinke golfslag, die 
de vaart uit de boot haalt, en door windshifts kan ieder-
een je zomaar voorbij lopen.

We gingen ervoor om goed te oefenen voor de NK. Uiter-
aard zijn Ronald van der Horst, Esther Dahlkamp en ik 
bloedfanatiek, zoals in elke wedstrijd, maar de druk was 
nu lager omdat we onszelf niet als favoriet zagen. Een 
top 5 klassering moest haalbaar zijn, stiekem hoopten 
we natuurlijk op top 3.

De eerste dag voeren we best goed met goede starts en 
goede bootsnelheid. Ten opzichte van de andere Marie-
holms deden we het goed. Dat is eigenlijk je eerste refe-
rentie, omdat de eerste Marieholm die over de finish-
lijn komt vaak hoog eindigt. Er waren echter geduchte 
concurrenten. Een FF50 had vorig jaar gewonnen en die 
FF Fast Forward (Maurijn Ode) was ook bij de klassen-
wedstrijden een van de beste. En van klassenwedstrijden 
leer je goed de maximale snelheid van je boot te varen, 
dat weten we uit onze eigen klassenwedstijden. Meestal 
scoren de Marieholms goed in de lange afstandsrace 
maar helaas was deze race vrij kort. We eindigden op de 
3e positie achter de Fast Forward en de Furie van Ben 
Hoefsloot, ook een bekende en geduchte tegenstander. 

De tweede dag draaien we goed, waarschijnlijk ook 
omdat het ons Yansã-weertje is en we worden 3e en 1e. 
We hebben goed inzicht (of geluk) in waar wind zit en 
kiezen de goede kant van de baan, pakken de windshifts 
en houden vrije wind en vermijden problemen. Hoewel 
het bij de boeien altijd weer spannend is. Je leert dan 
écht de wedstrijdregels te interpreteren. Voor de wind, 
op weg naar de benedenboei leveren stuurboord-
bakboordsituatie gegarandeerd problemen. De meeste 
mensen kennen de regels in deze situaties onvoldoende.

De laatste dag spant het erom; iedereen in de top 4 
kan nog winnen. De Fast Forward staat licht voor met 
de Furie op de hielen. In de wedstrijd hou ik de Fast 
Forward en de Furie dan ook met een scheef oog in de 
gaten (Ook al mag dat niet van Ronald. Hij vindt dat we 
onze eigen race moeten varen). Zij moeten veel harder 
varen dus als we er dichtbij blijven gaat het goed. De 
Fast Forward maakt die laatste dag een paar ‘dodelijke’ 
keuzes, wellicht vanwege de spanning en de wens om bij 
ons weg te varen. Tot op de laatste meters in de laatste 
wedstrijd is het spannend en is het onduidelijk wie zal 
gaan winnen. De onderstaande foto geeft dat mooi aan, 
daar komt het hele ORC1, 2 en 3 veld achter ons aan. 
Uiteindelijk wonnen wij en bij de virtuele prijsuitreiking 
bleek dat we ook de Trintel prijs hadden gewonnen voor 
de best presterende boot in de ORC. Daar zijn we echt 
trots op!  Wouter Versluis won deze prijs in 2019 en je 
wordt vereeuwigd naast andere grote namen in de zeil-
wereld. De ORC klasse is een echte wedstrijdklasse en 
die dan winnen dat voelt héél goed. Samen met de ande-
re Marieholms voelt het toch een beetje van ‘wij tegen 
de rest’.

Pampusregatta 2021
meer dan geslaagde training

foto: Twirre Boogaard
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Na de Pampusregatta deden we mee aan het NK ORC4 
maar dat werd een heel ander verhaal; om te winnen 
moet echt alles goed vallen. Terugkijkend zijn we heel 
tevreden over het seizoen en was de Pampusregatta ons 
beste evenement, misschien wel de beste die we ooit 
gevaren hebben. 

Michel Zandbergen, team Yansã

Wat heb je nodig om te winnen? Hier onze tips:

-  ‘Stay out of trouble’, moeilijke situatie kosten aandacht en snelheid. Als je ook 

nog eens onderling gaat strijden verlies je van de rest.

-  Speed, speed and speed’, de boot moet continue op volle snelheid blijven.

- Het helpt als je weet hoe hard je theoretisch kan, we hebben daarvoor een tabel 

met bootsnelheden als referentiepunt.

-  Kijken en kijken en nog eens kijken, waar zit de wind, de concurrent, de boei…? 

Verleg je aandacht naar buiten de boot.

- Zorg als team voor snelle boothandling, goed overleg en heldere keuzes.

- Een beetje geluk met de windshifts en de keuzes die je maakt. Windshifts blijven 

altijd een onzekere factor die alles kunnen veranderen.

- ‘Relax and enjoy’, dat is nog moeilijkste, zeker als het minder gaat. 

foto Karim Kat

foto Twirre Boogaard
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Opperste concentratie, blik vooruit, turend in de verte. Waar is de 
volgende boei? Menno zit op zijn vertrouwde plek aan het roer. Ik zit 
als voordekker in het gangboord naast de kajuit, benen buitenboord. 
Age zit tussen ons in. Bezig met de trim, zorgt hij dat er niet teveel 
druk op het roer staat. Meer bolling in het zeil, twist in de genua, 
minder spanning in het onderlijk, mast verder naar achteren. Team 
Svea is weer compleet. Het is merkbaar in de snelheid van de boot, 
de behendigheid en tactisch spel. We hebben aan een half woord, of 
een handgebaar genoeg om te begrijpen wat er moet gebeuren. 

Vrijdag 10 september zijn we gestart aan ons tweede ORC4 kampioenschap. 
Vorig jaar eindigden we als 3de, daarmee sloten we ons eerste zeilseizoen 
samen goed af. De vreugde was enorm, en daardoor was de inzet voor dit 
jaar hoog. We trainden de woensdagavonden op de Loosdrechtse plassen en 
het Wolderwijd. We kennen de boot en elkaar door en door. 
Na de start varen we tegen de Yansã, samen verwijderen we ons van het veld 
dat meer richting Pampus vaart. We gaan overstag en kruisen op tot de gele 
bovenboei “Halen we de boei, kunnen we al overstag?’ Checkvragen die we 
ons steeds alle drie stellen. Als de bovenboei bezeild is, loop ik naar voren 
om de spinakerboom vast klaar te maken. Soms manoeuvrerend tussen de 
boten door, ronden we de boei. De spival heb ik al in mijn hand en als het 

commando ‘spi omhoog’ komt hangt die in een paar 
seconden bovenin de mast. Age trekt de schoot aan, het 
zeil bolt op en met een ruk komt de boot weer op snel-
heid. “Genua!” roep ik. Age opent de valstopper en ik 
trek de genua omlaag. Daarna keert de rust aan boord 
weer terug en afhankelijk van de wind ga ik zo ver moge-
lijk voor op de boot zitten. Soms tot voor het voorstag. 
Maar nooit zal je me tijdens een wedstrijd weer buiten 
de zijverstaging zien staan. De foto was echt leuk, maar 
afgelopen winter bleek tijdens het webinar dat het regle-
mentair niet is toegestaan. We eindigen op de eerste 
plek. Een mooi begin van de Zuiderzeeregatta. 

Zaterdagavond is de dagprijsuitreiking op het terras van 
de KNZR. Hylke heeft weer goed zijn best gedaan en 
heeft leuke, grappige, nuttige en minder nuttige dagprij-
zen bij de sponsors los weten te krijgen. Zo wonnen wij 
als winnaar van de middellangebaan vrijdag een karika-
tuur van de Svea met Age als blonde god, een vrolijke 
Menno en ik die tóch weer aan de verstaging hangt. 
Dit jaar doen we mee met vier IF’s. Onderling altijd 
gezellig, maar ook fanatiek. Aan de Zuiderzeeregatta 
doen ongeveer twintig boten mee. Iedere boot met 
zijn eigen rompsnelheid en vaak sneller dan de Marie-
holms. Na de wedstrijd wordt middels het ratingsysteem 
bepaald welke boot op welke plek is geëindigd. Dat 
maakt dat ik op het water vooral naar de andere IF’s kijk 
en onze strijd vooral tussen deze eenheidsklasse boot-
jes gaat. De rest is bijzaak. Oké, de directe concurrenten 
houden we zeker in het oog, maar op het water is het 
moeilijk te zien. 
Op de borrel staan we lekker met iedereen bij te kletsen. 
Ronald van der Horst is verwoed op zoek naar zijn jas; 
hij snapt er niets van. Loopt nog een keer terug naar de 
Yansã en wij lachen achter zijn rug. Steeds als hij even 

Zuiderzeeregatta - NK ORC4 Muiden

foto’s Twirre Boogaard
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niet kijkt trekt iemand zijn witte Yansã jas aan om hiermee op de 
foto te gaan. Pas als ieder IF bemanningslid de jas heeft aange-
had en de foto’s op de Marieholm wedstrijdapp zijn gedeeld, 
verlossen we Ronald en geven we hem zijn jas terug. 

Zondag komt er tussen de wedstrijden door een enorm wind-
gat over ons heen. Dit was voorspeld en ook dat de wind van 
noord naar west zou draaien. In deze windstilte dobberen wij 
naar de nieuwe startlijn. We moeten opletten dat we niet door 
de ‘packman-monstertjes’ worden opgegeten. Deze ‘packman-
monstertjes’ zijn de boeien van de wedstrijdbaan: grote gele 
opblaasboeien met een motortje met GPS-aansturing erin. 
Ideaal, zo kan de baan op afstand worden verlegd. Ook wanneer 
zo’n boei gebruikt wordt voor pin-end bij de start wordt het voor 
de wedstrijdleiding een stuk makkelijker om de startlijn er ‘recht’ 
in te leggen en op zijn plaats te houden. Maar het is een surre-
alistisch beeld om de boeien zelfstandig over het water te zien 
waggelen. 
Na de laatste finish varen we terug naar de haven. Nu is het 
wachten op de uitslag. Staan we dit jaar weer op het podium? 
Met de uitslag van de vorige dagen is er nog geen voorspelling te 
maken. We kwamen niet als laatste over de lijn. De Yansã hielp 
ons door het laatste voordewindse rak de wind uit de zeilen van 
onze concurrent te houden. Maar was het genoeg? 

Op de kant wordt alles weer netjes opgeruimd en onder genot 
van een biertje wachten we op de uitslag. Onze vreugde is groot 
als team Svea op de tweede plek is geëindigd op de nationale 
kampioenschappen ORC4 2021. 

Jantine Lub, 

namens team Svea

Karikatuur bootcartoons.nl

Foto’s Twirre Boogaard 

en Hylke Steensma (prijsuitreiking)
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Watersport zit in onze genen. Wij zijn de grootste 
bootverzekeraar in Nederland én ervaren 
watersportspecialisten. Ons team Bootverzekeringen 
staat voor je klaar voor informatie over de 
verzekering of hulp als je onverhoopt schade hebt 
opgelopen. 

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

verzekerd
het water

Goed

op

De Bootverzekering voor én door watersporters!
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Marker Waddentocht 13 mei

6 November kwart over vier ’s middags. Grote koude regendruppels 
tikken tegen het raam. We hebben de gordijnen maar dicht gedaan 
want het is toch al bijna donker. Met het schrijven van dit reisver-
slag dwalen mijn gedachten terug naar 13 mei. 

Boot en tocht

Vroeg op om op tijd door alle sluizen en bruggen 
van de Vecht te varen. Eigenlijk heb ik helemaal geen 
haast, nooit trouwens zodra ik aan boord stap, behal-
ve in wedstrijden. De meeuwenkolonie vlak naast 
mijn ligplaats produceert een oorverdovend gekrijs en 
gekwetter. Hier wordt gewerkt. Eieren uitbroeden, visjes 
vangen, hongerige kuikens voeden, nest onderhouden 
en ondertussen je plekje verdedigen. Voor een meeuw 
betekent het voorjaar: aanpakken!
Op de Vecht signaleer ik een Marieholm MS20 die al 
een tijdje voor me vaart. Langzaam maar zeker haal ik 
hem in en zwaai vriendelijk naar de jonge schipper. In 
een klein konvooi varen we in drie en half uur van Loos-
drecht naar Muiden. Altijd genieten die Vecht. Tijdens 
het passeren van de woonboten denk ik: oh ja, zo kan 
je ook wonen. De vraagprijs zet me snel weer met beide 
benen op de grond. In Muiden maak ik een praatje met 
de MS20-jongen en vraag hem naar zijn bestemming en 
of ie zin heeft om mee te varen naar de Markerwadden. 
Het is tenslotte een Marieholm en dus ‘één van ons’. 
Zijn antwoord was ontwapenend: “Nee zo ver mag ik 
niet van mijn Opa”. Het bootje was eigendom van zijn 
grootouders die het voor het eerst aan hun kleinzoon 
hadden uitgeleend.
Na een nachtje aan de steiger bij de Koninklijke ruim ik 
de boot op voor de ontvangst van mijn oom. Oom Bram 
was een gepassioneerd bergbeklimmer en heeft tot op 
zeer hoge leeftijd zijn hobby beoefend. Van Himalaya 
tot Andes heeft hij geklommen. Als zeiler is hij totaal 

foto’s Wouter Versluis
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onervaren. De reden dat ik hem vroeg mee te gaan is dat hij als vrijwilliger 
namens Natuurmonumenten een paar jaar als eilandwachter op de Marker-
wadden heeft gebivakkeerd. Een betere gids kan ik mij niet wensen. 
Op de Markerwadden worden we met open armen ontvangen door de 
bemanning van de zes andere Marieholms. Hoe leuk is het dat er zelfs 
champagne voor mijn jarige oom is die later bekende dat hij het wel prima 
vond om zo thuis onder al die verjaardagsvisites met koffie en gebak uit te 
komen. “Wat is er mooier dan op deze manier je 81e verjaardag te vieren” 
schrijf hij me later. Tja, dacht ik, zeilen is inderdaad leuker dan bergen 
beklimmen. Oom Bram ging in zijn complimenten nog verder met: “Wat zijn 
die Marieholms toch prachtige sportieve boten. Het hoognodige is er maar 
verder geen enkele luxe. Wat mij als buitenstaander direct opviel was de pret-
tige open sfeer onder elkaar. Wat een gedreven en sportieve zeilers. Totaal 
geen kapsones zoals je die ziet bij bemanning van die grote luxe jachten om 
over de grote motorjachten maar te zwijgen”.
Na de champagne en borrelhappen klaarde het weer ineens op en beslo-
ten we om een eerste wandeling over het ‘nieuwe land’ te maken. Heel leuk 
en interessant om ook de ‘inside info’ te horen over het ontstaan van de 
Markerwadden. Dat niet alle natuurdoelen direct worden gehaald bleek ook 
deze week, 25 november, uit de driejaarlijkse rapportage over de stand van 
zaken omtrent de natuur van het Markermeer. Om de kwaliteit nog verder te 
verbeteren staan er gelukkig meer projecten op stapel. Prima natuurlijk als 
dat ook zulke mooie bestemmingen oplevert als de Markerwadden. Ik was 
verbaasd en enthousiast over de hoeveelheid vogels op deze eilanden. Mijn 
lievelingsvogel, het visdiefje, is er in groten getale te zien. De Marieholm IF 
en deze vogel lijken met hun sierlijke scherpe lijnen sprekend op elkaar.
Na een wandeling van ruim twee uur keren we allen als hongerige wolven 
terug naar onze boten. De spirituskooktoestellen en Cobbs worden aange-
stoken en eten wordt gedeeld alsof het één grote gezellige familie is. 
De volgende morgen weer vroeg uit de veren en na een stevig ontbijt het 
water op. Mijn onervaren opstapper is verbaasd dat er zoveel trimmogelijk-
heden zijn om de boot optimaal te laten varen. Hij begint nu echt van het 
zeilen te genieten. Later schrijft hij me: “Wat is dat subtiele spel met wind en 
zeilen boeiend. Ik heb er met volle teugen van genoten. Het was leuk dat er 
toch een zekere competitie ontstond tussen de boten die in de zelfde rich-
ting voeren. Allerlei kleine details bepalen de snelheid. Terugkijkend kan ik 
zeggen dat mijn 81ste verjaardag zeer geslaagd was”.

Een mooiere afsluiting van dit reisverslag kan ik niet bedenken en ik neem 
me voor om ook volgend voorjaar weer mee te varen met de Markerwadden-
tocht. 

Age Smit, IF Visdiefje

Kluut

Visdiefje

Boerenzwaluw, foto’s Age Smit
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Waddentocht - met IFO naar Texel

Gastvrij als Michiel Veldkamp altijd is kunnen Frank Visser, wiens 
boot in Loosdrecht ligt en ik, Cees de Weerd, met mijn boot op de werf 
bij Karel Kuiper, als opstappers op zijn IFO mee met de Waddentocht 
2021. Wij zullen ons aansluiten bij het voortreffelijke gezelschap van 
Alk, Olijfje,  Alacrity en Thetis; twee IF’s en drie M26’s.

den Hoek ingezworen als ‘Chef Oversteek’, met dank aan 
Hans ten Cate voor initiatief en design van het prach-
tige T-shirt. Het oorspronkelijke plan -Vlieland- vervalt 
omdat de wind- en getijdengoden ons daarvoor niet goed 
gezind zijn. In flottielje vertrekken we rond 15.30 richting 
Texel, bestemming Oudeschild. Zo’n vier uur steady over 
bakboord, bij een NNW wind 4 Bft.

Onderweg spelen zich, al dan niet zichtbaar voor elkaar, 
vermakelijke taferelen af. De IF’s hebben de reputatie 
sneller te zijn dan de M26’s. De drie musketiers op de 
IFO willen het niet op hun geweten hebben dat de repu-
tatie van IFO en Michiel geweld aan wordt gedaan en 
blijven de hele tocht trekken, duwen en trimmen aan 
de vele lijntjes die IFO rijk is om de kop te nemen en te 
houden. Het veld trekt langzaam wat uit elkaar en IFO 
neemt de koppositie in totdat …. een inschattingsfout 
over de positie van een mosselbank IFO dwingt een 
slag over stuurboord te maken en heksluiter te worden. 
Gerard en Lidiya, terwijl er nota bene onder zeil gekookt 
en gegeten wordt, nemen en houden onverstoorbaar de 
kop. Hans tegen IFO in de haven: “wat zag het er toch 
druk uit bij jullie aan boord…”

Op Alk nemen Paul en Ine een voorschot op 5 juni: hun 
schip dient als kroeg en restaurant voor de elf Marie-
holmopvarenden. “Afsluiters dicht!” wordt er geroepen. 
Paul stoïcijns: “ach, zolang het water niet boven de vlon-
ders uitkomt ..” Uit het vooronder van IFO komen fles-
sen koude Cava, rode wijn, nootjes, chips en een heuse 
salamiworst tevoorschijn. Iemand roept iets over een 
erelidmaatschap, Hans komt met een heerlijke Coren-

Frank stapt op donderdag in Monnickendam aan boord. 
Zij varen naar Enkhuizen, slapen voor de sluis en gaan vrij-
dag door op de motor, of in Michiel’s woorden “met de 
hakketakketuf”, richting Makkum met wind op kop. In de 
gemeentehaven van Makkum liggen Alacrity, Thetis en Alk 
op IFO en Olijfje te wachten. Met tassenproviand stap ik 
aan boord.

Rond 15.00 gaan we met zijn vijven door de sluis van Korn-
werderzand. Op de buitengaatse weststeiger wordt Paul van 

Cees de Weerd 

en Frank Visser 

aan boord van 

de IFO 1383
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wijn tevoorschijn, Ine doet haar duit in het zakje met de 
volgens haar enige en echte Beerenburger. Als Michiel 
oppert om toch maar eens iets te gaan eten blijkt dat 
iedereen, behalve de IFO crew, dat onderweg al heeft 
gedaan! Pittige knakworsten, aangevuld met Chinese 
tomatensoep uit blik maken dat we rond 23.30 met rede-
lijk gevulde magen onder zeil gaan.

Zaterdag
Rond 05.00. De zon probeert op te komen maar wordt 
verdrongen door het gekletter van de regen die gestaag 
op de Marieholms neerkomt. De meeste bemanningen 
draaien zich nog maar eens om, IFO komt tot leven 
omdat wij de logistieke uitdaging hebben te zorgen dat 
Frank, vanwege de verjaardag van zijn jongste zoon, ‘s 
avonds weer in Hilversum is.
De kortste weg tussen Oudeschild en den Oever is een 
rechte lijn maar we besluiten, gegeven weer en wind en 
de wens een lekker stuk te zeilen, een retourtje Kornwer-
derzand te doen. Doodtij rond 12.00, IFO wordt uitge-
zwaaid om 13.00. Bij de eerste poging de ‘hakketuf’ 
te starten is alleen een zacht zingend geluid te horen. 
Frank: “oh oh, ik zie ons voorlopig nog niet vertrek-
ken!” Mecanicien Michiel: “welnee man, zó opgelost!” 
De regenbui in de vroege ochtend heeft de snaren van 
de startmotor nat gemaakt waardoor ze minder grip 
hebben. Motorluik open, handel op decompressie, star-
ten en als het vliegwiel op toeren is, decompressie klep 
dicht en ….plof…. plof….. plof, plof, plof.

Een uur buitengaats, lekker op tempo en stroom, heeft Michiel voor zijn 
gelegenheidsbemanning nog een extraatje in petto.  Spi d’r op! Met Michiel’s 
aanwijzingen staat de oranje bol in een mum van tijd. De 40 m2 grote spin-
naker transformeert IFO van Identified Floating Object tot Identified Flying 
Object. De boeg komt omhoog, IFO bromt en trilt van genoegen, en trekt 
een schuimstreep door het water, 8,2 knots op de Raymarine plotter. Het 
bodemreliëf noopt ons op wat op te loeven. Halve wind met de spi? No 
problem!
Onderwijl wisselen we, niet gehinderd door de wetenschap van wat ons nog 
te wachten staat, verhalen uit over Youtube filmpjes waarop spinnaker disas-
ters te zien zijn en een Duitse bemanning die een IF met spi probeert om te 
krijgen. IFO moet nog een graadje oploeven en Michiel begint het nu toch 
tijd te vinden om de spi binnen te halen.

Hoe het ging ging het. De behoorlijk aangetrokken wind verandert de vrien-
delijke oranje spi in een razende bol die op twee uur, zo’n vier meter buiten 
de boot zich niet zomaar laat temmen! Een groene boei waar het water 
omheen kolkt komt verraderlijk snel naderbij. De dieptemeter roept beel-
den op van een IF die zich zuigend in een zandbank zal boren tenzij de 
bemanning die verdraaide spi tijdig onder controle krijgt! Uiteindelijk lukt 
het Michiel en Frank, de spi te bedwingen door het grootzeil volledig te 
vieren, waardoor de spi in de luwte van het zeil komt en binnen gehaald kan 
worden. Pfjuww….

Met de genua erop vervolgen we onze tocht, met 8,7 knots op de klok, rich-
ting Lorentzsluizen. Om 16.00 zetten we Frank in Kornwerderzand af op 
dezelfde westpier vanwaar we op vrijdag vertrokken. Wij varen door naar 
Makkum waar we een eenvoudige maar voedzame maaltijd nuttigen. Tortel-
lini ai Formaggio, gemixed met schijfjes droogworst, sla, komkommer, 
tomaat, extra virgine en balsamico. Lang leve de Origo.

Zondag 
Op zondag stromen de appjes binnen van Michiel die het, in zijn eentje en 
mèt spi onderweg van Makkum naar Monnickendam, op IFO kostelijk naar 
zijn zin heeft.  ‘A man and his boat!’ 
En dan Frank, die napruttelend in de Q-liner op weg naar huis een ‘Ahaaa’ 
heeft die aan de relatie tussen hem en zijn IF een beslissende wending zal 
geven. Hier is wat hij daar zelf over zegt: “Wat ik na de zeiltocht mee naar huis 
heb genomen is het besef dat ik tot nu toe op Loosdrecht altijd heb gezeild hoe 
de wind woei. Het maakte niet uit waar ik heen ging, het werd toch altijd een 
rondje. Dat kon best net zo scheef gaan als op het Wad maar op het Wad heb 
ik gemerkt dat het anders zeilen is als je ergens naar onderweg bent. Dat klinkt 
logisch, maar het vergt een wat andere mindset dan een ‘rondje Loosdrecht’. Op 
Loosdrecht zeil je altijd zo dat het comfortabel blijft. Even strak aan de wind, 
even afvallen voor wat rust. Eilandje linksom, eilandje rechtsom, je hebt keuze. 
Op het Wad moet je van de ene naar de andere ton, op weg naar Oudeschild 
of naar Kornwerderzand. Niks rondjes, maar van A naar B in een omgeving die 
minder vergevingsgezind is dan de plassen. En wat me is bijgebleven, is dat er 
altijd iets te optimaliseren is. Onderweg op het Wad kun je blijven optimalise-
ren op een koers die afgedwongen wordt door de stroming, de waterstand en de 
geulen. Ik heb veel geleerd! En ik heb mijn IF meteen een paar weken in Marina 
Muiderzand gelegd om wat vaker ergens naartoe te kunnen zeilen.”

Cees de Weerd
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Waddentocht - vanaf Texel naar de eilanden

Een vloot van vijf Marieholms liep op vrijdag 4 juni in de vroege 
avond de haven van Oude Schild binnen waar ze afmeerden naast 
de Willemijn van Jet en Willem Dekker, die net vanuit Den Helder 
begonnen waren aan hun vakantie op de Waddenzee. Ze sluiten 
zich spontaan aan bij de Waddentocht, Willem doet verslag. 

Zaterdag werd een koele dag met redelijk veel wind. Bij het palaver werd 
besloten de volgende dag op Texel te blijven. Alleen de bikkels van IFO 
gaan de zee op in verband met familie en werk op maandag. De reste-
rende vijf bemanningen genieten van kacheltjes, wandelingen en de 
opnieuw geopende horeca. We kunnen eindelijk weer eens aan wal eten.

Het tij lokt ons op zondag vroeg uit onze kooien en met een prach-
tige Noordenwind gaat het in een lange slag naar Kornwerd, waar we 
afscheid nemen van Lydia en Gerard. Op de Boontjes kunnen de Marie-
holms hun karakter tonen door als enige te blijven laveren richting 
Harlingen, alhoewel we gelet op het tij bijtijds de motoren starten. Na de 
sluis meren we af in de genoeglijke haven van de Harlinger Watersport 
Vereniging, waar het goed toeven is en de borrel best smaakt.

Maandag 7 juni vertrekken we, twee uur na hoogwater Harlingen, uit de 
buitenhaven voor een mooi lang indewinds rak via de Blauwe Slenk en 
de Vlieree naar Vlieland. Er vaart een hele vloot schepen in dezelfde rich-
ting maar ook nu zijn er maar een paar die het hele traject zeilen. De vier 
Marieholms zeilen vanzelfsprekend tot aan de havendammen van Vlie 
en genieten onderweg van dit schitterende vaarwater met zijn zeeleven 
en droogvallende banken. In de haven kunnen we  naast elkaar in vier 
boxen afmeren.

De volgende dag kiezen de bemanningen hun eigen programma en 
wordt de dag afgesloten met een gezamenlijk diner bij het restaurant op 
de haven. Rekening houdend met de coronaregels passen we zowaar 
met vier bemanningen aan een grote tafel waar we meer plaats hebben 
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dan in de kuip van een Marieholm. Woensdag is het windstil en rond hoog-
water lopen we met zacht ronkende motoren over een volmaakt vlakke 
Waddenzee via het Schuitengat naar West-Terschelling. Daar treffen we  later 
ook de Linnea van Janny en Ineke die zich volgens plan bij ons aansluiten. 
De Chef Oversteek gunt ons ook hier een rustdag om het eiland te verken-
nen. Velen maken de fietstocht naar Oosterend en bezoeken daar de legen-
darische strandtent ‘Heart-Break Hotel’. Volgens ons was ‘Elvis is still in the 
building’

Vrijdag 11 juni staat er een prachtige Zuidwestelijke bries en lopen we met 
ruime wind door het Oosterom over het wantij onder Terschelling door waar 
we ruim water onder de kiel houden. Bij het tweede wantij, de Blauwe Balg, 
is er enige teleurstelling als blijkt dat de grote zeehondenkolonie zich inmid-
dels ophoudt aan de buitenkant van de bank en dat ook de vaargeul verder 
van de bank af lijkt te liggen. Het is niettemin weer een schitterende dag op 
de Waddenzee. Op Ameland treffen we een nieuwe haveninfrastructuur met 
prachtige steigers waar we bij elkaar kunnen afmeren. Vooraf waren we op de 
hoogte dat er nog geen water en elektriciteit op de steiger aanwezig zouden 
zijn maar dat deert ons als Marieholms amper. Ook op Ameland krijgen we 
een rustdag die wordt afgesloten met een door Janny en Ineke geregelde 
maaltijd bij hotel Molenzicht.Hier nemen we afscheid van Alacrity met Rita 
en Romke, die teruggaan naar het Zuiden. 

Vanaf Ameland moeten we over twee vrij lange ondiepe wantijen. De Zuider 
Spruit van Ameland gaat moeiteloos onder de kiel door maar voor het 
Wierummer Wad moeten de motoren even bij om er tijdig overheen te zijn. 
Met regelmatig twintig centimeter water onder de kiel en een rustig zeetje 
gaat het prima en dankzij de zorgvuldige voorbereiding van de Chef Over-
steek zijn we op tijd. Na het verlaten van de Paessens Rede is de enige optie 
Lauwersoog aangezien we te laat zullen zijn voor de aanloop naar Schier-
monnikoog. In Lauwersoog gaan Hans en Selma met hun Olijfje huiswaarts 
om het dagelijks werk weer op te pakken. 

Alk, Linnea en Willemijn gaan maandag 14 juni naar Schiermonnikoog waar 
de zomervakantie voor ons begint en we mogen genieten van al het fraais 
dat dit eiland te bieden heeft. Op 17 juni vertrekken Alk en Linnea naar 
Lauwersoog om de thuisreis te aanvaarden. Op de avond voor hun vertrek 
besluiten we deze Waddentocht met een gezamenlijke maaltijd op de terp bij 
de haven. Willemijn blijft nog een dag langer op Schier en zet haar vakantie 
voort.

Veel dank aan ‘Chef Oversteek’ Paul voor zijn uitstekende voorbereiding en 
scherpe oog voor het welzijn van de bemanningen tijdens deze mooie tocht 
waarbij alle vijf Waddeneilanden met een bezoek zijn vereerd. 

Willem Dekker

IFe Willemijn
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Regiotreffen Zuid Herkingen, 24-25 september 202

Het laatste treffen in de regio Zuid was alweer bijna twee 
jaar geleden en inmiddels waren er best een paar leden 
bijgekomen en afgevallen zoals Albert Drenth, die een 
mooie Contessa 32 heeft gekocht, en onze onovertroffen 
Petra en Arno die vielen voor een Dehler 29.

Het was nog zeer de vraag of het wel door kon gaan. Een week 
tevoren was de weersverwachting gewoon ronduit beroerd maar 
uiteindelijk viel dat erg mee. Wat heet; het was een prachtig week-
end met zaterdag wat weinig wind, maar net genoeg voor de 
spinakerbeginners om die lap eens te hijsen onder het toeziend 
oog van meer ervaren zeilers.

Er hadden zich vrijdags al een aantal leden verzameld waaronder 
Wilma (M26), Jacob en Lia (M32), Metten en crew (IF), Truus en 
Kees (IF), Romke en Rita (IFe). Leon en zijn vrouw (M26) hebben 
hun ligplaats in Herkingen. Helaas lukte het initiatiefnemer van 
het geheel -Petra- niet om hun Dehler29 op tijd klaar te krijgen. 
Jan Bert en Tanja (IFe) probeerden ‘s avonds laat nog te arriveren 
maar door motorproblemen lukte dat niet. Ze kwamen ‘s zater-
dags even gedag zeggen, erg leuk. Albert en zijn vriendin (IF) 
kwamen bij wijze van afscheid ook nog even langs. 

Zelf arriveerde ik zaterdagmorgen met de auto en ben vanwege 
de afnemende wind snel met Truus en Kees gaan varen om hen 
te helpen met de spinnaker. Door de zwakke wind was dit erg 
leuk en ontspannen. ’s Middags kwamen Manon en Rob met hun 
IF langs en gaven een minimodeshow met de door Manon zelf 

gemaakte kleurige hoodies. Daarna was het met koffie 
en andere drankjes heel gezellig aan boord bij Jacob en 
Lia. Ondertussen was ook Aart aangeschoven. Hij heeft 
ook een M32 en ligt naast Jacob in Stalland. In de andere 
boten was het ook een komen en gaan van lui die ook wel 
eens bij een ander wilden kijken hoe zij bepaalde zaken 
oplossen. Je steekt er altijd iets van op of komt op nieuwe 
ideeën.

Aan het eind van de middag werd het tijd om aan eten te 
denken. De meesten hadden aardig ingeslagen, gezien de 
volle tassen en dozen. Jacob en Leon ontpopten zich als 
barbecue experts en zetten ons aan het werk met tafels 
en banken. Het werd een zeer ontspannen avond waarbij 
ieder zijn meegebrachte eten en drinken deelde en Jacob 
en Leon ons voortdurend van lekkers voorzagen. Tja, en 
zo werd het langzaam donker en tijd om huis- of boot-
waarts te gaan. 

Het was een gezellige, mooie zonovergoten dag met boot-
jes, water en een beetje wind. Op de app kwamen veel 
foto’s voorbij, al dan niet onder spi. Dank aan iedereen 
die hieraan bijgedragen heeft, in welke vorm dan ook. 
Een volgende bijeenkomst in februari of maart maar weer 
ergens binnen met een presentatie o.i.d. Als je wensen 
hebt, roept u maar.....

Adri van de Velde
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“Kennen jullie allemaal elkaar allang?” vroeg iemand van de bedie-
ning. Het lawaai van vrolijke stemmen in het kleine eetzaaltje was 
oorverdovend. 

’s Morgens waren we druppelsgewijs de haven van Pieter 
Bouwe binnengevaren, verwelkomd door een groepje 
mensen, die in de kille ochtend eigenlijk stonden te wach-
ten op koffie met oranjekoek, nog niet helemaal wetend wat 
we zouden gaan doen. Meteen al vijftien namen onthou-
den. Na wat heen en weer spelen van de bal kwamen er 
drie workshops van de grond: reparatie van lekkende ramen 
(oorzaak van lekkage komt vaak door slordigheid bij de 
bouw), het aanbrengen van een nieuwe kitrand (een fluitje 
van een cent als we het goede materiaal en gereedschap 
hebben, én net zo handig zijn als Drys Brandenburg) en 
een demonstratie van de ‘Abtrap’ (een voorproefje van de 
zondagochtendshow). Daarna was het kijken in elkaars 
boten. Altijd gezellig, kletsen over van alles, stoere verhalen 
vertellen (”ik doe het altijd zo”). Bij dit onderdeel had mijn 
hond de benen genomen om de weilanden in de omgeving 
te verkennen.
Iedereen had kennelijk in het geniep een boterhammetje 
naar binnen gewerkt, want uit het niets werden er moto-
ren gestart en zeilen gehesen en hup het water op. Wij er 
achteraan. Reven? Toch maar niet. En daar gingen we, met 
dertien schepen door de Yntemasloot, lekker alles bezeild. 
Wat een feest met al die boten om je heen, windje vier op 
het Heegermeer. Euforisch terug naar de haven, en door 
naar de kroeg aan het bier. Ja, wij kennen elkaar al uit een 
vorig leven!
Maar na de hybris de hydrofobie. De regendruppels op de 
ramen van de kroeg voorspelden al niet veel goeds. Aange-
jaagd door een storm van Bijbelse proporties striemde de 
regen de laatste droge draad aan je lijf nat. Weggedoken in 
onze kruip-door-sluip-door bootjes met natte zeilpakken 
de nacht doorgebracht. De huilende wind deed er nog een 
schepje bovenop.

Regiotreffen Noord Gaastmeer, 2-3 oktoberRegiotreffen Noord Gaastmeer, 2-3 oktober
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Flottielje zeilen op 

Fluessen, met z’n 

allen door de 

Yntemasloot, 

Hans Ten Cate test 

zwemtrappen.
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Helaas, de buienradar kreeg gelijk. De regen zou zondag 
aanhouden tot vijf uur. Niet getreurd. We hadden Hans 
Ten Cate nog. Speciaal gekomen om alle typen zwemtrap 
te komen testen. Het meest gefotografeerde onderdeel 
van het weekend. Natuurlijk won de gevierde ‘Abtrap’ 
het met afstand. Als we hem allemaal bestellen wordt hij 
wat goedkoper. Maar het is en blijft een juweel! Tenslot-
te liet Hans zich door Gerard Enschede uit het water 
hijsen. Niemand had gedacht dat het zou lukken. Met 
een grootschoot, van onderen losgemaakt en aan het 
harnas bevestigd kun je een volwassen kerel aan boord 
krijgen. Moet ie wel een beetje meewerken. En de zeerai-
ling moet ook weg. Een oplossing die voor noodsituaties 
op zee nog wel wat uitgewerkt moet worden.

Nat maar zeer voldaan zocht ieder zijn eigen thuishaven 
weer op. De groepsapp bleef nog lang in de lucht.

Jelte Wiersma

Zijlbaan 10
2352 BN Leiderdorp
Tel 071 54 10 185
info@tijssenwatersport.nl
www.tijssenwatersport.nl
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Vaanschroef
Na een minuut starten met de Volvo Penta MD1B stond er een behoorlijke 
blauwe walm in de haven. Terecht commentaar van andere booteigenaren, 
na 40 jaren trouwe dienst had het beestje zijn beste tijd gehad. Niet dat zijn 
draaiuren waren gemaakt ook corrosie eiste zijn tol en de huidige stand van 
de techniek is sterk verbeterd. Dus tijd voor een nieuwe motor die moest 
passen in de krappe motorruimte van een IFE. Het werd een Nanni 2.10, 
twee cilinder met 10 echte PK’s, intercooling en alle plekken voor onderhoud 
aan de voorkant.

Wat we ons niet hadden gerealiseerd was dat er dan ook een andere schroef 
onder moest. Weliswaar ook een tweebladschroef maar wel een stukje groter. 
Voor ons gevoel hingen er nu twee putsen achter de boot in plaats van één 
en we hadden veel druk op het roer tijdens het varen.

Tijd voor onderzoek. Een klapschroef ging het niet worden (te weinig vermo-
gen van de motor) en toen kwam Rob Segaar met de suggestie van een 
vaanschroef. Het is een schroef waarbij de bladen automatisch de meest 
rendabele stand opzoeken en bij het zeilen horizontaal gaan staan (minima-
le wrijving). Hij was er erg tevreden over, maar tja, die prijs: 10 x die van een 
normale schroef.

Na enige overwegingen de knoop doorgehakt en contact opgenomen met 
een betrouwbare lokale werf die voor ons uitrekende welke schroef wij nodig 
hadden. Het werd een drieblad vaanschroef want het vermogen van de 
motor moet wel worden overgebracht om schade te voorkomen. Na twee 
maanden wachten op onze bestelling kon de oude schroef eraf en de nieuwe 
erop. Wat een verademing is dit!

Op de motor ervaren we veel minder druk op de helmstok en bij het zeilen 
gaan ongeveer 1 tot 1,5 knoop harder in vergelijking met de vorige tweeblad-
schroef.

De ultieme test was het NMV evenement in Loosdrecht. Er stond behoor-
lijk wat wind en we hadden nu het gevoel dat we, net als vroeger, weer mee 
deden. Het niveau van zeilen binnen de wedstrijden is behoorlijk gestegen 
en met onze boot in vakantie-uitrusting voeren we niet vooraan. Maar we 
bungelden ook niet meer achteraan; we deden echt mee. Later hebben we 
met licht weer de zeileigenschappen nog een keer vergeleken met een ande-
re IF en dan merk je wel dat de schroef (in horizontale stand) door het water 
sleept maar daarvoor heb je dan ook een hogere SW-rating. 

Conclusie: je betaalt veel, maar je krijgt ook er ook veel voor terug. Voor ons, 
met ons intensief gebruik van de boot een goede investering. Zeilen kost nu 
eenmaal geld. 

Marc Fluttert en Marleen Gaillard

IFe Skidbladnir 3018. Nanni 2.10: alles bereikbaar aan de voorkant.

Boot en techniek

Met een vaanschroef heb je goud onder je boot, zeilen kost nu 

eenmaal geld.
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lekkende raampjes vervangen

Dit had ik jaren eerder moeten doen! 
Het drupt en het drupt al jaren, en elk jaar wordt het een beetje erger. Maar 
welke boot lekt er nou niet een klein beetje? En als je ergens aan begint is er 
altijd onverwachts gedoe. Ik had al een aardige lijst in mijn hoofd gemaakt 
van wat er mis zou kunnen gaan. Maar dit jaar werd het echt irritant en na 
20  jaren uitstel toch maar de stoute schoenen aangetrokken. En want wat 
moet je anders tijdens de COVID periode?

Ik herinnerde mij nog artikel over lekkende ramen in een Marieteam (uit 
2003). Na het artikel te hebben gelezen meteen contact opgenomen met 
de firma Ertec in Denemarken. Sam Shad werkt er nog en was erg behulp-
zaam. Na wat informatie besloot ik alle vier de raampjes te vervangen voor 
1.350,00 euro. De boot ging op de kant en de mast eraf, dus dit was het 
moment.  

De eerste beer op de weg werd direct werkelijkheid. Een paar schroefjes 
waren in de loop van de jaren en door de lekkage gecorrodeerd. Dus bij het 
demonteren van de lijsten binnen braken een paar koppen van de schroeven 
af. De lijsten eraf en de ramen kun je met enig beleid naar buiten drukken en 
je hebt een boot zonder raampjes. Het was inderdaad tijd voor vervanging. 
De raamrubbers waren compleet verteerd. 
Met stukloper (sterk papier voor de bouw) en een stuk stevig karton kon ik 
binnen, met hulp van Marleen buiten in het gangboord, een mal tekenen van 
de uitsparing. Marleen duwen en ik aan de binnenkant met een ballpoint de 
mal trekken. De ramen volgens aanwijzing van Sam gecodeerd en op diverse 
plekken de dikte van het polyester met een schuifmaat opgemeten en aange-
ven op de mal. De verschillen waren aanzienlijk van 5-9 mm. De mallen 
werden opgestuurd en daarna wachten op de ramen. Dit duurde ongeveer 
twee maanden. 
En toen kwam er een compleet pakket, volledig met beschrijving, mallen van 
de nieuwe ramen, schroeven , etc. en natuurlijk de nieuwe ramen. De gele-
verde ramen zijn op sommige plekken iets groter dus je moet de uitsparin-
gen in de boot aanpassen. Eerst de geleverde mallen van Ertec (mal A) zorg-

vuldig uitgeknipt en overgezet op 
een stuk golfkarton. Het raam-
deel (mal B) weer uitknippen en 
het kader dat je overhoud (mal 
C) ga je gebruiken. Wel alles
goed coderen (BB en SB, voor en
achter).
Nu aan het werk op de boot en
dat doe je met twee personen.
Het kader (mal C) wordt  op de
buitenkant van de raamopenin-
gen gelegd. De één is binnen en
houdt de mal C vast en de ander
is buiten en tekent met potlood
af op de gelcoat. Daarmee zie
je meteen wat je moet wegha-
len.  Hiervoor dacht ik eerst een
verstekzaag nodig te hebben

maar dit idee heb ik snel laten varen. Dat gaat te snel 
ongecontroleerd. Ik heb gekozen voor een ruwe handvijl 
voor hout en dat ging verrassend goed, redelijk snel en 
gecontroleerd. Tussendoor even kijken op het raampje 
al past en de persoon binnen kan aangeven waar nog 
iets weg moet worden gevijld. Als de opening passend 
is gemaakt voor een raampje alles goed schoonmaken 

De mallen van onder naar boven: 

Mal B, Mal C , Mal A, Mal uitsparing (stukloper)
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Nieuwe glijlagers in lummelbeslag

(resten rubber, etc. verwijderen), de ramen op de plek 
en aan de binnenkant beginnen met schroeven met een 
Torx T20 bit. Gewoon met de hand; dan heb je gevoel 
of je recht gaat (en niet ernaast) en je draait niet te ver.  

De persoon buiten drukt en van binnen draai je de schroeven handvast. 
De schroeven mogen het raam niet naar binnen trekken. Dan drie keer een 
rondje de schroeven handvast aandraaien tot alles vast zit. Het raam is nu 
gemonteerd. 

 Bij de voorramen loopt de kajuit een beetje gekromd. Dus zaak om eerst 
de schroeven aan de voorkant te zetten en dan naar achteren te werken. 
Degene aan de buitenkant drukt op het raam en binnen handvast schroeven. 
De kromming kan het raam met de rubbers hebben. Na een paar weken de 
schroeven nog eens nalopen want het rubber zet zich. Per raam was ik een 
half uur tot een uur bezig, dus in een middag gepiept.

Om oneigenlijke redenen zag ik vooraf op tegen deze klus. Achteraf is het 
mij erg meegevallen. Ik dank Sam Shad van Ertec hartelijk voor zijn adviezen 
en heldere antwoorden op mijn vragen. 

Marc Fluttert, Skidbladnir (IFe 3018)

Toen we Olijfje in 2018 kochten, zat het lummelbeslag al op de rail. Er zat 
echter zo veel speling in het systeem dat het beslag bij het hijsen op de rail 
ging klemmen waardoor er veel kracht nodig was of de giek zelfs moest 
opgetild worden. Selden, de opvolger van Proctor, had wel een oplossing, zij 
wilden een nieuw, vast op de mast gemonteerd lummelbeslag leveren. 

Daar wilden wij even over nadenken en ergens in 2020 besefte ik ineens dat 
het lummelbeslag helemaal niet versleten was, er ontbrak gewoon een glij-
lager. Leveranciers hadden me daar nooit op gewezen, maar toen ik eens 
bij andere Marieholms ging kijken zag ik dat die veronderstelling klopte. Bij 
sommige boten met hetzelfde systeem zat er nog een kunststof glijlager 
tussen rail en lummelbeslag. Bij de meeste boten ontbrak het echter net als 
op Olijfje.

Ik maakte zelf op de draaibank een nieuw glijlager. Het hijsen van het zeil 
vanuit de kuip gaat nu soepel en het systeem werkt weer zoals het bedoeld 
is. 

Ik heb mijn oplossing op het forum beschreven en kreeg twee mooie tips 
van Menno Mostert.
1. Pfeiffer Marine verkoopt glijlagers voor 25mm rails. Waarschijnlijk

gemaakt voor genuasledes. Die passen wellicht. Goed om te noemen
denk ik. Ik heb het niet geprobeerd omdat mijn oplossing er al was

2. Mclube Sailkotte is een droog smeermiddel dat gebruikt kan worden om
de sleetjes in de mastrail maar ook de glijlagers nog soepeler te laten glij-
den.

3. Mijn conclusie: In de ogen van mastenmakers is een oop een rail verstel-
baar lummelbeslag ouderwets, maar voor mij is het een prima systeem.
Mocht het lummelbeslag zwaar omhoog gaan, dan ontbreekt waarschijn-
lijk het glijlager. Geen nieuw vast lummelbeslag op de mast zetten dus
maar een nieuw glijlager maken.

Hans Ten Cate 

IFe Olijfje

Het witteTeflon glijlager is hier goed zichtbaar tussen de rail en 

lummelbeslag. 

Olijfje is een IFe uit 1977 met een zilverkleurige Proctor-
mast met een stuk 25 mm T-rail waarover het lummel-
beslag op en neer kan schuiven. Bij het hijsen van het 
zeil gaat de giek tot aan het boveneind van de rail en als 
de val is vastgezet trekt de halstalie het lummelbeslag 
omlaag tot het voorlijk de gewenste spanning heeft. Als 
het lummelbeslag goed gelagerd is en de sleetjes van 
het grootzeil goed lopen kan het grootzeil, zonder een 
lier te gebruiken gehesen worden. Naar mijn smaak is 
dit eenvoudiger en mooier dan een mast met een vast 
lummelbeslag. 

Geen lekkende ramen meer.
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Ik zeil al best lang en ben in mijn werkzame leven dikwijls bij een zeil-
maker geweest en altijd als ik daar kwam dacht ik; dat zou ik ook wel 
willen kunnen..

Toen ik meer tijd had heb ik een z.g. jeans naaimachine gekocht die voor 
wat steviger stof geschikt is. Eerst van een paar proeflapjes van de markt 
wat hoesjes en zakjes gemaakt en nadat ik kniestukken op mijn spijkerbroe-
ken had gezet wilde ik toch een echt zeil maken. Er zijn daar verschillende 
manieren voor; van kant-en-klare sets met voorgesneden banen tot zelf teke-
nen, uitsnijden en naaien. Sailrite uit de VS, bekend om hun naaimachine 
van 1500 dollar, is een grote leverancier van sets maar hun dure pakketten 
leken mij niet voordelig. In een gesprek met m’n lokale zeilmaker werd mij 
duidelijk dat ook zij, omdat ze wel een teken- maar geen snijplotter hebben, 
meestal een ontwerp naar de fabrikant sturen en dat dan als pakket, gesne-
den en wel teruggestuurd krijgen. Ik best weet best hoe een zeil in elkaar 
steekt maar dat wil nog niet zeggen dat ik zomaar zelf een ontwerp kan 
maken. Samen met de zeilmaker heb ik dat gedaan voor een reacher, een 
spinnaker voor meer wind en hogere koersen, deze is wat vlakker en smaller 
dan een allround spi.

De zeilmaker heeft met de tekenplotter op doek dikte 1.0, dat ze nog hadden 
liggen en dus voor mij heel voordelig was, de banen waarop de plaknaden 
ook zichtbaar waren, uitgetekend en genummerd. Mijn eerste werk was dus 
alles uitsnijden, dat ging beter dan knippen, en op volgorde leggen. Ik had 
een radiaal ontwerp gekozen dat betekende dat er voor een betrekkelijk klei-
ne spinaker veel banen uitgesneden moesten worden. Ik was daar ongeveer 
twee dagen mee bezig.

De volgende stap was het met dubbelzijdig tape aan elkaar zetten van de 
banen. Als je dat allemaal in je garage moet doen heb je geen idee waar je 
mee bezig bent. Gelukkig kon ik van de grote zaal in het dorpshuis gebruik 
maken en had ik overzicht. Dat was ook wel nodig want een aantal nummers 
was niet goed leesbaar. Dan het plakken, je moet kijken waar je begint, 
meestal vanuit het midden naar buiten en van boven naar beneden. Dat ging 
eigenlijk best snel. Ik heb de spi ook nog een beetje opgehesen (zo sterk 
plakt die tape) om te kijken hoe het ging worden. “Dat is wel een gaaf zicht 
hoor, je eigen spi in wording zien”.

Zelf je zeilen maken
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Het stikken van ca. 100 strekkende meter naad was weer een ander ding. 
Het garen dat ik van de zeilmaker had meegekregen bleek na veel getob niet 
geschikt voor mijn eenvoudige machine. Ik heb in een naaiwinkel toen sterk 
garen nr. 40 gekocht en daar alles mee gedaan. Ik gebruikte wel 8 tot 10 klos-
jes. Tegenwoordig gebruik ik klossen van 1500 of 2000 meter wat veel goed-
koper is. Al met al ben ik wel drie dagen bezig geweest maar ik heb ook bijna 
een hele dag verloren met het zoeken naar het juiste garen.

Ik heb op deze machine een trippelzigzag, een zigzagsteek in drie stappen, 
gebruikt. De zeilmaker vroeg zich later af of zo’n kleine steek en dun doek 
wel een goede keus was. Bovendien is het materiaal heel glad dus het ‘trans-
port’ van een huishoudmachine schiet dan eigenlijk tekort; je moet constant 
een beetje helpen. Het is een kwestie van stug doorwerken. Als de naden 
klaar zijn moet het moeilijkste nog komen: de hoeken en de lijken.
De hoeken bestaan uit waaier-of cirkelvormige stroken die allemaal op 
elkaar gestikt moeten worden om een stevig geheel te krijgen. Dat stikken is 
al gauw te zwaar voor een machine. De zigzag door de dikste lagen heb ik 
maar met een rechte steek gedaan. De lijken worden gevormd door gekleurd 
band dat je eerst dubbelvouwt over de rand van je naaitafel en dan in één 
keer vastnaait.
Het aanbrengen van de ogen in de schoothoeken en de top is een delicaat 
karwei omdat ze op de goede plek moet zitten en het band goed verspreid 
over de hoek moet zitten. Je moet zo min mogelijk dubbelingen maken want 
anders kom je er met de machine niet doorheen. Ik loste dat op door bij het 
minst dikke gedeelte te beginnen en dan zover mogelijk naar de hoek toe 
door te werken.

Een paar weken later voeren we de Goofies met 6-7 Bft. Als een van de weini-
gen hesen we de spi én wonnen. Hij doorstond de test en Wouter Versluis 
doopte de spi ‘Big Yellow Taxi’.

Tijd voor een Genua-light
Aangestoken door dit succes en het naaivirus maakte ik nog een spi-slurf 
langs de giek zoals NorthSails die verkoopt. Eerst maakte ik een ontwerp 
van gewone stof om uit te proberen hoe de maatvoering moest zijn en of 
het werkte. Aan hand van deze dummy naaide ik een definitief ontwerp van 
stevig zeildoek en werkte het af. 

Omdat het met heel licht weer lastig is om de boot op gang te houden en 
ook met het oog op het zomerevenement op de Loosdrechtse Plassen, die 
bekend staan om licht weer en vlak water, rees bij mij de gedachte om een 
genua te maken van het lichtste doek dat je volgens de klassenregels nog 
mag gebruiken: 190 grams. Net als bij de spi heb ik nu een ‘genua-light’, 
ontworpen: vlakker dan een normale om de stroming vast te houden, met de 
bolling niet te ver naar achteren. Ook nu weer alles zelf gesneden en uitge-
legd. Dat kon thuis, wat vanzelf spreekt voor een crosscut gesneden zeil. Het 
tapen en naaien ging eenvoudig maar daarna kwam ook weer de strijd met 
de hoeken en versterkingen. Het voorlijk is anders want dat bestaat uit een 
ingenaaide en op spanning gezette lijn. Een reguleerlijntje om het klapperen 
van het achterlijk tegen te gaan mocht ook niet ontbreken en het was best 
een klus om leuvers te maken in de vorm van bandjes met kliksluitingen.

Ik heb inmiddels al veel met dit zeil gevaren, het is een ideaal zeil voor lichte 
wind geworden. Door de snit is ze wel gevoelig qua voorlijkspanning maar 
dat was te verwachten.
Inmiddels heb ik ook een ‘High Aspect’-fok gemaakt als toerzeil. Het voorlijk 
is tien cm korter om te passen op mijn genua roller, maar hij is verder bijna 
gelijk aan mijn North Sails fok en staat er heel mooi op.

Er ligt nu nog een zwaarweergenua klaar om genaaid te 
worden en ik heb voor mijn dochters boot een nieuwe 
huik gemaakt wat een makkie was na al die zeilen en 
bovendien heb ik inmiddels een Pfaff 130 semiprofessio-
nele naaimachine op de kop getikt wat het allemaal veel 
makkelijker maakt. 

Adri van de Velde

IF Spotgaai

Zie hier voor meer foto’s
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De NMV biedt een Engels gastenvlagge-

tje aan voor de eerste boot van een lid die 

volgend jaar naar de overkant vertrekt (z.g.

red ensign, zie webinar ‘Naar de Overkant’).

Het vlaggetje werd beschikbaar gesteld door

Ferdinand Postma.
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‘20 years backward and onwards’ 

This year, January 1st marked the twentieth year jubilee of the foundation of the 
Dutch Marieholm Association. We celebrated this anniversary throughout the 
year.
For our Summer Regatta Event, in August, we went back to Lake Loosdrecht 
were it all begun in 2001, and we celebrated with sailing races, dinners, spee-
ches and music. 
For the occasion, we hired a historical ship, a Governor’s boat (Statenjacht De 
Utrecht), to allow our guests to sail around Loosdrecht Lake and to follow the 
sailing races from the water. Due to the breakdown of a bridge on the River 
Vecht, leading to Lake Loosdrecht, many of our associates could not bring 
their own boats to the event. The board members had to be creative to work 
around this problem and the Governor’s boat became of key importance for the 
success of the event. 

In the beginning of the year, we still had to deal with ‘COVID-19’ restrictions: 
gatherings were forbidden. We held our Annual General Meeting online and, 
for that occasion, we designed a virtual pub-quiz on the Marieholm IF and on 
the Association history. In winter and early spring we held webinars to exchange 
knowledge, such as boat maintenance, sail trim, North Sea crossing, and to 
‘meet’ and keep in contact with our members. The webinars were very succes-
sful, with up to 80 participants. We plan to organise again webinars in 2022. 

Later in the year, we could sail and organise tours again. We had trips to the 
newly ‘build’ group of natural islands ‘Marker Wadden’ in the Lake ‘Ijssel’ and 
to the ‘Wadden Islands’ in the north of the Country. Regional meetings in the 
South and North of the Country closed the sailing season. 

On regattas, the IF was again successful in the Open Championship ORC 4 
in Muiden with a second place (out of 23 boats) and with an overall win in the 
Pampus Regatta a week earlier. The Pampus Regatta and most of the other 
regattas were won by team Yansã (Michel Zandbergen c.s.), whom also went to 
Sweden to participate in the Swedish Championship in Ekholmen.
‘One-class’ races were held on Lake Kaag in spring and during the summer 
event in Loosdrecht. 

This year magazine has naturally as its theme the Association’s twentieth anni-
versary. We look backward to the success factors: the organizational form of an 
association with statute, financial management, a board and enthusiast asso-
ciates has led to the long existence of our club. We look twenty years onwards. 
Which options do we personally have? Will we still be sailing in a Marieholm 
when we are over 80? Will the boat last? What are the expectations and wishes 
of our associates? In a series of articles and interviews, members share their 
passion for the boat and for the Association. Many people say that the asso-
ciation must remain as a whole and that the distinction between racing and 
touring sailors should not drive a wedge between our members. We are one 
large Marieholm family and we will stay as such for the next 20 years to come.
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