Jaargang 15 najaar 2016

MarieTeam
Uitgave van de Nederlandse Marieholm Vereniging

In deze uitgave
Jubileum ‘50 jaar IF’
Op bezoek bij de ‘witte koningin’
Zomerevenement Westeinderplassen
Achterstagspanning
Misleid en net niet gestrand...

Nederlandse Marieholm Vereniging

Harlingen Terschelling Race 2011
Een eerste keer smaakt naar meer

Zondag zeilen we Johännä met een knik in de schoot
onder fok en dubbel gereefd grootzeil van Workum naar
Kornwerderzand, alwaar we uitgebreid lunchen en wachten tot het tij kentert om voor de wind naar Harlingen te
spuiten. Iets te vroeg vertrekken we in een lichte tegenstroom met regelmatig 7 bft achterop richting Harlingen, aan het fokje hebben we meer dan genoeg om een
mooie snelheid te halen we laten de Volvo iets meer dan
stationair meedraaien om wat druk op het roer te houden, zo zitten we het tochtje mooi gecontroleerd uit. We
brengen haar tenslotte aan, de wedstrijd is pas morgen.
We willen overnachten in de Noorderhaven waar de havenmeester ons achterin dirigeert, we liggen bij de kleine
bootjes, als buitenste boot ronden we het pakketje af op
6. De bagage van de wedstrijdbemanning (Josine en Anthony) gaat van hand tot hand over de voordekken evenals de overtollige bagage die we van boord willen hebben
tijdens de wedstrijd.
Maandagochtend zijn we al vroeg bij het startgebied in
het Kimstergat en bepalen onze startpositie, we zullen
ca. 2 minuten voor het startschot starten en in een aandewindse koers naar de bovenste boei varen, veilig starten en heel aankomen staat voorop. Het is mijn eerste
wedstrijd met eigen boot en met een Marieholm, toch
even anders als jezelf de keuzes moet maken.
We zijn veilig, net achter de middenmoot, gestart en we
moeten aardig knijpen om zonder overstag te gaan in
het vaarwater langs de Pollendam te kruipen. Voor ons
was het nog even spannend als een Dehler zijn kraanlijn
achter de mast van een Waarscheepje haakt, adequaat
handelen van beider bemanning voorkomt schade. Wat
volgt is een wedstrijd met 3 Bft waar de lichte bootjes
goede zaken doen uit eindelijk loopt vrijwel de gehele
vloot van de na ons startende Tirion-klasse over ons
heen. We zeilen een groot deel van de wedstrijd achter
de Genaker aan en het is een groot feest van gekleurde
ballonnen tussen Harlingen en Terschelling. ’s Avonds
blijken we als 12e van de 22 uit onze klasse te zijn, ik ben
meer dan tevreden.
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Dinsdag vetrekken we wat later uit de haven en moeten
zeker 45 minuten varen tot het startgebied in de Noordmeep, we hebben weinig tijd om onze start optimaal
voor te bereiden. 10 minuten voor de start rollen we pas
de Genua uit en smoren we de diesel. Een start met vallend water, met klapperende zeilen spoelt het hele veld
snel op de startlijn af, wie durft als eerste zijn zeilen te
trimmen. Wij trimmen het grootzeil en Johanna begint
snelheid te maken nog 1 minuut,….. nog 45 seconden,
we trimmen de Genua, we gaan. Vlak voor de startlijn
valt het schot we zijn heel mooi weg, 5e, 6e? over de lijn.
Met de ebstroom achterop lijkt de 4 Bft een knoopje
meer te hebben. In de Westmeep sturen we Johännä
laag het veld uit er op vertrouwend dat de Vliestroom
ons weer mooi omhoog zet bij de VL8 WM1 kardinaal,
dat pakt goed uit. Daar mag de Genaker weer omhoog
alles loopt op rolletjes. Echter is dit het moment waar
het beginnersgeluk eindigt. De Genaker moet alleen
nog naar beneden vlak voor de gijp in de Blauwe Slenk,
om daarna plaats te maken voor de Spi. Als we tijdens
de wissel, de bakboord schoot willen aanslaan blijkt die
uit de blokken gelopen en overboord gespoeld, eigenschuld,…. We knopen de genuaschoot als vervanging
aan de schoothoek. Bij het hijsen en trimmen creëren
we een mooie zandloper en tegen de tijd dat we die
goed en wel verwerkt hebben zijn we kostbare plaatsen
naar achteren opgeschoven. Vervolgens spinakeren we
een mooie strijd naar Harlingen. Hoewel het nog even
echt spannend wordt met een grote indringende Vissermanaak, die hard “ bakboord” roept bij een vaarwatermarkering die gerespecteerd dient te worden en waarvoor we wat ruimte maken uit respect voor de minimaal
10 ton staal. Er is net genoeg ruimte en met de giek snel
ingehaald worden we net niet gesandwicht. Langs de
Pollendam maken we nog wat goed door in het Hanerak
uit de ebstroom sturend een paar vlagen vrije wind te
pakken. ’s Avonds blijken we weer 12e te zijn. Ik ben dik
tevreden.
Doelstelling meer dan gehaald, veilig gefinisht en dat op
een mooie 11e plaats overall. Leerpunten: Strakker koersen, dek lay-out aanpassen m.n. voor de spin-akertrim,
meer en andere tell-tales in de Genua plakken, de boot
moet leger, we hadden meteen op dag 2 de Spi moeten
hijsen bij de VL 8 WM1, de Spi beter voorbereiden, ik
kan en mag de boot meer pushen.
Leergeld: 12 euro voor een nieuwe spischoot
Zo’n eerste keer smaakt naar meer.
Wouter Versluis
M25 Johännä

Harlingen Terschelling Race 2012
Starten op stromend water
te vroeg, en zij hadden het niet door (of hoopten dat de
jury het niet gezien had).

Toen Wouter Versluis tijdens de ALV vroeg of ik zin had mee te varen
met de HT race hoefde ik niet lang na te denken. In de vorige MarieTeam had hij een enthousiast verhaal geschreven over deze zeilrace
van Harlingen naar Terschelling. De HT race werd dit jaar voor de 66e
keer gehouden en wordt georganiseerd door de Harlinger Watersportvereniging.
In Harlingen was het een drukt van belang en lagen veel
boten in de binnenhaven. Zeilpakken hingen te drogen
en zeilen lagen aangeslagen op de dekken, klaar voor
morgen. Een zekere opwinding maakte zich van mij
meester. Morgen zeilen op het wad, starten op stromend
water. Hoe zou dat zijn?
Wouter zorgt goed voor zijn bemanning en na een lekker ontbijt verlieten Toon Blauw, Wouter en ik de jachthaven van de Harlinger zeilvereniging. Het was bewolkt
en het miezerde.
Ik vond het niet erg dat er niet veel
wind was, zo kon ik rustig de situatie
opnemen. Gestart werd in de zijgeul
van de vaarroute naar Terschelling,
het Kimstergat. De race kent verschillende klasses die na elkaar starten. Omdat we in de 7e klasse zaten
hadden we rustig de tijd om onze
startstrategie te bepalen. Maar toen
viel de wind weg en leken we zelfs
door de stroming over de startlijn
te drijven. We moesten de vreemde
manoeuvre maken om van de startlijn weg te zeilen in plaats van er
naar toe. Die Friezen zullen wel gedacht hebben! De IF Himla van Marc
Hoogerland startte wel elegant maar

De wedstijdbaan ging door de vaargeul langs Pollendam, ze is nauw en je moet binnen de tonnen blijven en
op de veerboten letten. Met de zuidwester wind leverde
dit weinig problemen op. Met lange slagen over stuurboord moesten we oppassen niet door de stroming buiten de baan te raken want je mag de boeien alleen aan
de binnenzijde van de baan passeren.
Het leek wel een beeetje een toertocht. Door de wisselende windkracht liepen de lichtere boten het ene moment sneller en het andere moment langzamer dan de
zwaardere schepen. We wisselden stuivertje met een
schip dat bemand werd door vier vrouwen. Onze concurrenten de Himla en een Waarschip, winnaar van onze
klasse verleden jaar, waren ver voor. De finish was in de
Noord Meep, vlakvoor het begin van de Slenk.
Na de finish moesten we nog een stuk varen door Slenk
en Schuitengat, het weer werd er niet beter op. Bij het
binnenlopen van de haven van West was het één regengordijn. We lagen met 7 à 8 boten knus naast elkaar,
een vertrouwd beeld van Oerol twee jaar terug. Maar
het was koud en windering, we zochten de warmte van
een kroeg op en aten in het gezellige Amsterdams koffiehuis. ’s Avonds was de prijsuitreiking van de dagprijzen in de Braskoer, een disco waar sinds mijn middelbare schooltijd niets was veranderd. We raakten aan de
praat met de dames waar we mee opvoeren. De 8e positie in onze klasse viel niet tegen en was motivatie om
maar vroeg te gaan slapen.
De volgende dag was het andere koek: het weer was
nog grauw maar de regen had plaatsgemaakt voor een
stevige wind uit noordwest. Een voordewindse start dus
in de Noord Meep. Om startpositie te bepalen moeten
we het traject naar de startlijn ‘timen’, platbodems en
andere klassen varen door elkaar. Een Vollenhovense
bol vaart met volle zeilen op ons af, imposant. We maken dat we weg komen en zoeken onze startpositie op.
We drijven het niet op de spits en starten in de middengroep. Het eerste deel van het rak is wat hoger aan de
wind maar na het ronden van de eerste boei blijft onze
groep boten de koers volgen van de klasse voor ons. Zij
zijn gemeten jachten in de OCR klasse en varen een langere baan. Wouter heeft goed opgelet bij de briefing en
we zakken af. Er ontstond enige verwarring bij onze achterlopers maar voor zij het doorhadden, hadden wij al
een riante voorsprong en rondden we de kardinaal van
de Vlietstroom als een van de eersten.
Met de ruime wind in de Vliestroom konden we de an-
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deren voorblijven maar voordewind in de Blauwe Slenk
liepen zij weer in. Ik zei tegen Wouter dat we toch de
spi maar moesten zetten. We hadden de spinnaker wel
aangeslagen maar hij had nog niet eerder gespinnakerd
bij een ruime windkracht 5 (Wouter: “ik ook niet, beken
ik je bij deze. Je deed het heel goed”). Na verschillende
checks op de lijnen was het moment daar en slaagde
Wouter er wonderwel in de spi in één keer te zetten. We
liepen nu weer uit op onze achtervolgers, De Johanna
geerde behoorlijk met de achteropkomende golven
maar was goed op koers te houden. Met Toon op het
voordek voor de gewichtsverdeling liepen we met een
snelheid van 6.5 knoop.

hebben? Toon en ik namen afscheid van Wouter en de
Johanna. Later op de op de avond ontving ik thuis een
enthousiast SMS-bericht van Wouter. We hadden onze
positie in het klassement weten te verbeteren en waren
3e geworden in onze klasse van 25 boten.
En of ik volgend jaar weer mee wil varen? Het lijkt me
weer fantastisch maar wat zou het mooi zijn als we volgend jaar met meer Marieholms mee doen en misschien
zelfs een eigen klasse-start kunnen maken.
Michiel Veldkamp

Soms liepen we op de platbodems in, wat weer problemen gaf omdat we in hun luwte terechtkwamen. We
konden toch niet voorkomen dat we werden ingelopen. De Himla passeerde ons. Voor Harlingen haalden
de snellere Tirions -de klasse na ons- ons in. Harlingen
kwam snel dichterbij en op de spinnaker passeerden we
de finishlijn. Omdat de snellere klassen een langere route voeren, kwamen de schepen in ongeveer dezelfde tijd
aan bij de finish. Dit leverde een magnifiek schouwspel
op. Kleurige spinnakers, tegen een grijsblauwe lucht met
af en toe een doorbrekende zonnestraal.
We brachten de Johanna terug naar de zeilvereniging
waar we met een biertje onze behouden vaart vierden.
Dat het toch wel ruig was geweest bleek: er kwam een
schip binnen met een gebroken mast en bij de finishlijn
hadden we al een professioneel wedstrijdschip gezien
met z’n spinnaker in een zandloper om het voorstag.
Zouden ze die ooit nog heel naar beneden gekregen

”In Augustus 2010 ben ik lid geworden van de NMV, toen nog Marieholmloos. Ik heb mij toen opgegeven als opstapper. Voorjaar 2012 vroeg Wouter Versluis of ik samen met Michiel Veldkamp wilde meezeilen met de
HT-race.
Daar zeg ik natuurlijk geen nee tegen ondanks dat mijn wedstrijdzeilervaring beperkt is. Gelukkig was ik dan ook de derde man aan boord, zeker
bij de weersomstandigheden van dag 2!
Met twee doorgewinterde Marieholmzeilers als Wouter en Michiel was
deze race bij voorbaat al een zeer leerzame ervaring voor mij. Het was
dan ook schitterend om te zien hoe ze tijdens de race het maximale uit de
boot haalden en dat ik daar deel van mocht uitmaken.
Het weersverloop over de twee dagen kwam mij eerlijk gezegd goed uit.
Zo kon ik op de eerste dag met weinig wind de boot en bemanning beter
leren kennen. Toen we de finishlijn passeerden hadden we over de geleverde prestatie geen goed gevoel. Tijdens de borrel in het altijd gezellige
West viel de tussenstand ons mee, waardoor wat mij betreft de motivatie
er weer volledig was om er de volgende dag vol voor te gaan.
De tweede wedstrijddag was geweldig. Een flinke puist wind waar Johanna, met dank aan Wouter en Michiel, probleemloos mee om wist te gaan.
‘Even’ de spi hijsen en knallen maar! Voor mij was het een enorme belevenis liggend op het voordek met die enorme lap boven je hoofd.
De grote variëteit aan deelnemende boten maakte het lastig om tijdens
de race te kunnen bepalen hoe we ervoor stonden. Het zou de race dan
ook nog spectaculairder maken als meer Marieholms volgend jaar meedoen. Zelf hoop ik ook weer van de partij te zijn als opstapper!”
Toon Blauw
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Marc Hoogland
Even voorstellen

Ik ben Marc Hoogland en woon samen
met mijn vriendin Carla Bruinsma in
Lemmer. Na eerst Randmeer en Fox22 gezeild te hebben, werd
het tijd voor wat anders. De Marieholm IF zit al lang in onze gedachten; 10 jaar geleden zagen we een IF kruisend de haven
van Stavoren uit zeilen, een prachtig gezicht. Het moest een IF
worden met buitenboordmotor. In Heeg vonden we een prachtig exemplaar. Na een winter van totale refit was de ‘Himla’ in
toer- en wedstrijdconditie.
De eerste wedstrijd van het seizoen zou de HT race worden. We
hebben al aardig wat ervaring met deze wedstrijd, omdat we
met de Fox22 ook al 5 keer hebben mee gedaan. Gelukkig hadden we nog wat tijd om de ‘Himla’ onder de knie te krijgen. Een
langkieler zeilt toch heel anders dan een vinkieler. We waren
erg benieuwd of we met de IF nog steeds konden laveren door
de Friese wateren, zoals we dat met de Fox ook altijd deden. Tot
onze verbazing ging dit prima, alleen iets eerder overstag vanwege de diepgang. De Marieholm IF verbaast ons telkens weer;
snel op alle koersen.
De dinsdag na Pinksteren is het zover. We gaan op weg om de
HT race te zeilen, wat ik doe al jaren doe samen met mijn broer
en twee vrienden. We maken er altijd meteen een korte vakantie van. We zeilen op dinsdag eerst naar Medemblik om de
vierde man op te halen. Woensdag varen we via Den Oever en
dan over het Wad langs de Afsluitdijk naar Harlingen. Helaas is
er weinig wind, dus er moet gemotord worden. Aan het eind
van de Afsluitdijk steekt de wind wat op. We gaan de spinnaker
proberen. We moeten toch een beetje trainen. Bij de spinnaker
zit een slurf, maar dit is nog niet zo’n een succes. We besluiten
om de race zonder de slurf te varen, dat zijn we gewend met de

Fox. In Harlingen aangekomen is het gezellig druk in de Noorderhaven. Startnummers ophalen in Zeezicht, even een biertje halen in het Café Noordeke en dan redelijk op tijd naar bed,
omdat we morgen al vroeg moeten starten.
Het weer valt vandaag wat tegen; zwaar bewolkt, wat regen
en weinig wind. Snel ontbijten en de boot klaar maken voor de
wedstrijd. De Noorderhaven is al aardig leeg als we vertrekken.
Op het Wad is het een drukte van belang met startende zeilschepen. Altijd een mooi plaatje om te zien. Onze klasse is de
een na laatste klasse die start met ongeveer 24 schepen. De tactiek van de start wordt doorgenomen. De wind draait constant,
lastig om een goede startplek te vinden. Een paar minuten
voor de start gaat de wind er helemaal uit. We proberen vrij te
varen voor de startlijn, wat niet meevalt omdat de stroom ons
over de startlijn wil zetten. Het startschot klinkt en we zijn weg.
Het sein van ‘valse start’ klinkt. Zijn wij dat? We twijfelen omdat een andere deelnemer nog veel eerder weg was dan wij.
We besluiten om door te zeilen. De Polledam is pal tegen, dus
dat levert een mooi kruisrak op. Gelukkig neemt de wind wat
toe. Het kruisen gaat heerlijk en al snel liggen we redelijk voor
in onze klasse. We lopen ook al op boten in van de klasse die
voor ons zijn gestart. Bij de Vlietstroom gaat de wind langzaam
meer van achteren waaien en de spinnaker kan worden gezet.
We besluiten om de kardinaal ruim te ronden vanwege de stroming. Het is een mooi gezicht al die schepen met spinnaker.
Langzaam komt de finish in zicht. We hebben nog even last van
een loefduel met twee Aken, maar ook dat lost zich weer op. Na
de finish op naar Terschelling. In de haven van Terschelling begint het te hozen. Snel afmeren en de tent over de giek leggen.
We zijn benieuwd hoe we gevaren hebben. Als het een beetje
droger is gaan we een biertje halen bij De Walvis. Lekker gege-
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IF Himla in golfdal
voor het Groene
strand van Terschelling

ten bij het Amsterdams Koffiehuis en dan op naar de Braskoer,
waar de uitslagen van vandaag te zien zijn. Helaas zijn we toch
te vroeg gestart, dus geen uitslag voor vandaag. Morgen beter
hoop ik. Het was erg gezellig in de Braskoer en later in Cafe Lieman was het ook weer te gezellig, met als gevolg dat we pas om
drie uur aan boord zijn.
Met het gevoel amper geslapen te hebben moeten we alweer
opstaan. De start is dit jaar erg vroeg en je moet wel een uur uit-

trekken om vanuit Terschelling naar de start te varen. Er staat
een straffe wind uit Westzuidwest van ongeveer 5 Beaufort,
maar het regent niet en er zijn prachtige Hollandse luchten.
We besluiten om toch maar gewoon met de genua te zeilen.
We hebben een super start. Het is aan de wind naar de eerste
kardinaal. Bij de Vlietstroom wordt de zee aardig knobbelig en
hebben we misschien toch wat te veel zeil staan. Bij de tweede
kardinaal kan de spinnaker er bij. De ‘Himla’ gaat als de klok
van Arnemuiden heen en weer. Mijn broer probeert zich op het
voordek stevig vast te houden aan de mast om niet overboord
te gaan. Als de spinnaker dichter bij de boot gehouden wordt
gaat het een stuk beter. Wat gaan we af en toe hard surfend
over de golven. Voor ons is het gunstig dat niet elke deelnemer
met spinnaker zeilt. Je ziet dat je toch harder loopt met spinnaker, ondanks dat je constant op rompsnelheid loopt. Binnen no
time komt de finish in zicht. Met een voldaan gevoel tuigen we
de boot af en varen de Noorderhaven in. We hebben weer genoten van deze mooie wedstrijd.
De ‘Himla’ loopt als een trein, een heerlijke boot om mee te zeilen. We zijn benieuwd hoe we vandaag gevaren hebben, dus
op naar de prijsuitreiking. We hebben een 2e plaats gevaren
vandaag. Wouter Versluis heeft de eer van de Marieholms gered
door een mooie 3e prijs te varen over twee dagen. Volgend jaar
zijn we natuurlijk weer van de partij, met naar ik hoop nog meer
Marieholm deelnemers.

Boot en wedstrijd

Harlingen - Terschelling Race 2013

De Marieholmvloot wordt groter
Lag ik in 2011 met de Johanna nog als enige Marieholm aan de start
van de Harlingen-Terschelling race, in 2013 zijn er drie ‘Marietjes’ die
liggen te dringen voor de startlijn in een startveld van vijfentwintig
schepen met ongeveer dezelfde SW-rating.
Het is mijn derde HT-start en ik ben weer nerveus, ondanks de hoopgevende klasseringen van 11 e en 3e in de
voorgaande edities. Vorig jaar derde worden voelde heel
lekker maar ik realiseerde me ook dat ik gegokt en gevoelsmatig gewonnen had door op de terugweg de spinaker te hijsen onder omstandigheden waarbij veel deelnemers die gok niet namen.
We zetten zeil in de Willemshaven en kiezen er toch
voor om het gestoken rif uit het grootzeil te hijsen, vol
tuig besluiten we het kruisrak tot aan de ingang van de
West Meep te bedwingen. De noordwestelijke 5 Bft. staat
mooi door en met een doorgezet achterstag, de overloop aan lij en twee man als ‘relingvlees’, kan Michiel het
helmhout, en daarmee Johanna, net aan bedwingen. Het
gaat hard, het gaat schuin en er komt veel water over
maar in de nabespreking betwijfelden we alle drie of het
effectief is geweest. Volgende keer steken we een rif en
gebruiken we de fok onder deze omstandigheden. Het
resultaat, Johanna staat 7e als we het inmiddels beduimelde lijstje in de Braskoer bekijken. De Himla van Marc
Hoogland op 3 verbaasde mij niets, 2012 had hij zijn potentie al getoond maar raakte buiten mededinging omdat hij ‘voor de start al piekte’. Met de Magisk van Evert

van Nieuwenhuis op plaats 12 tonen we aan dat ‘onze’
bootjes wat te zoeken hebben in dit wedstrijdveld.
De terugrace: een ruimwindse start met stroom mee in
de Noord Meep, wind noordelijk 4/5 Bft. We starten op
het grootzeil en in het startschot zetten we de spi. Bij
het passeren van de startlijn zien we dat we een aangepaste route varen en dat we bij het invaren van de Vliestroom eerst richting zeegat moeten. Ondanks dat we
mooi hoog in het veld liggen wordt ons geen vrije wind
gegund, een Dehler 31 blijft ons afdekken en we komen
niet zo mooi op gang als we bedacht hadden. In de Vliestroom gaat de spi omlaag en wordt er aan de wind naar
de kardinaal SM 7- ZS 16 gezeild. Het hele veld houdt
hoogte en daarbij de stuurboordzijde van het vaarwater
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Zomerevenement Muiden
SM7-2ZSD16

Johanna

De Tirion-classe start na ons. Halverwege lopen deze kleine
snelle boten ons voorbij
stroming

De ‘Historische Bovenboeironding’ in beeld. Door op stroming
te corrigeren zeilen we een kortere en snellere lijn naar de kardinale bovenboei en passerden we in een slag vijf boten.

aan. De uitgaande ebstroom spoelt het hele veld richting zeegat. In de relatieve rust in de West Meep heb ik
de kardinale bovenboei in de plotter gezet, en dwing
nu mijn stuurman om veel lager te sturen dan onze tegenstanders. Door op stroming te corrigeren zeilen we
een kortere en snellere lijn naar de bovenboei. Het resulteerde in de wat we aan boord de ‘Historische Bovenboeironding’ noemen. Terwijl het grootste deel van onze
klasse steeds meer moet vallen om niet over de kardinaal ‘heen te spoelen’, ronden wij als één van de eersten
de SM 7- ZS 16. Claimen ‘ruimte’ en krijgen het. We schuiven ineens vijf plaatsen op in rangorde. Ondanks alle
concentratie is er sprake van een licht euforische stem-

ming. Maar we herpakken ons, trekken ons niets aan van
het verbaasde geroep achter ons, en al snel wordt de spi
weer gezet. Wat rest is een bezeilde tocht naar Harlingen met -volgens strijdplan- een aantal spi-drops en een
gijp. We zoeken steeds de randen van geul op om zo min
mogelijk last van tegenstroom te ondervinden.
We finishen vier minuten na de Himla maar dat is net
genoeg om Marc tijdens de terugweg op rating achter
ons te houden. Overall noteert Marc met Himla de 3e
plek, wordt Johanna 4e en eindigt Evert Nieuwenhuis
met de Magisk als rookie (onervaren nieuweling) op een
nette 9e plek.
Ik ben meer dan tevreden met mijn vierde plek. Misschien nog wel meer dan met de derde plaats van vorig
jaar; er was meer controle over boot en race en er was
meer competitie. Over de bemanning: Anthony heeft
met zijn ervaring in de winterwedstrijden op de Oosterschelde een grote bijdrage gehad in het strijdplan en zette een prima race neer als voordekker, Michiel heeft strak
en koelbloedig gestuurd ondanks dat ik hem tot wanhoop dreef bij het ‘afdwingen’ van (onterechte) voorrang
en hij in de kruisrakken met krappere marges genoegen
moest nemen dan hem lief is.
Thanx mates!
Wouter Versluis
M26, 311 Johanna

Haal de ‘Kajman’ aan boord
Na in 2011 en 2012 met mijn eigen M26 te hebben meegezeild heb ik deze zomer meegezeild
als opstapper. Aangezien mijn ‘Kajman’ Bruinisse
als thuishaven heeft vond ik het te omslachtig om
deze zomer met mijn boot helemaal naar Muiden
te varen. Een leuke tocht als je vakantie hebt, maar
aangezien ik in het onderwijs werkzaam ben, zit ik
vast aan de vastgestelde vakantieperiode en helaas viel het evenement net buiten deze weken.
Vanwege mijn eerdere ervaringen met dit o zo gezellige evenement wilde ik er toch graag bij zijn.
Enige weken voor het weekend belde Paul van den Hoek
mij met de vraag hoe ik het zou vinden om samen met
hem op zaterdag te varen. Ik kon dan vrijdagmiddag komen (op tijd voor het Marieholm-diner) en aan boord
blijven slapen. Daar hoefde ik niet lang over na te denken en accepteerde zijn aanbod. Leuk, kon ik in ieder geval een stukje van het weekend meemaken.
Op vrijdag 5 juli reed ik na afloop van mijn werkdag naar
Muiden, het was heerlijk weer. Ik was nog niet eerder in
de haven van Muiden geweest. De haven zag er spectaculair uit: net onder het terras op de voorgrond “de
Groene Draeck” en op de achtergrond het Muiderslot.
Een prachtig decor voor het evenement. Net zoals de vorige jaren heette Michel Zandbergen allen welkom en na
het hoognodige bijpraten (onder het genot van een biertje) ging men aan tafel. Ieder was verzocht tijdens het
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Boot en wedstrijd

Harlingen Terschelling Race 2014
DNF
Daags voor de 68e Harlingen Terschelling Race (26 en 27 mei), breng
ik met Michiel de Johanna aan. In de Harlinger verenigingshaven is met de komst van Anthony later die avond de bemanning op
wedstrijdsterkte. De nummers worden aan de zijkant geplakt en het
want wordt nog een slag vaster gezet. Na een laatste controleronde
zijn boot en bemanning er klaar voor.

Op tijd drijven we de volgende ochtend in het Kimstergat. Het gaat er rustig aan toe en we spoelen richting
startlijn We hebben de verkeerde kant van de lijn gekozen en de wind valt volledig weg bij het startschot. We
gijpen het vaarwater van de Pollendam in en we proberen wat goed te maken met de gennaker, met wisselend succes, we worden steeds afgedekt. Uiteindelijk
neemt de wind toe en maken we meters goed in de Vliestroom. In de Westmeep moeten we opkruisen tegen
de ebstroom in, de wind staat nu flink door en een

aantal kleinere schepen steekt een rif. Johanna is in haar
element met de toegenomen waterlijnlengte als gevolg
van flink wat helling. We kruisen elke slag voor een paar
jachten langs waarvan we de slag ervoor nog naar hun
achterwerk keken.. Finishen in de Noord Meep, na een
matige start, een prima 7e plek.
De volgende dag starten we een stuk beter en spuiten
na een gijp onder gennaker de West Meep uit. Bij de
kardinaal Vl8-Wm 1 is de gennaker omlaag en schuiven
we tegenstrooms met een knik in de schoot én bijna het
hele veld achter ons de Vliestroom in. De wind staat nu
flink door; 5 Bft. en af en toe meer. De meeste jachten
houden we achter ons door steeds de hoge kant van het
vaarwater dicht te loeven. We passeren een Dehler 34
met de mast overboord. Inmiddels draait het vaarwater
van de Blauwe Slenk steeds verder in de wind. IF Himla
schiet met haar mooie kruisfok bovenlangs.
Johanna begint steeds meer te hellen en te driften als
gevolg van de ebstroom. De kruishoek begint dusdanig dramatisch klein te worden dat we besluiten een rif
in het grootzeil te zetten. Johanna zeilt nu rechterop en
er is meer rust aan boord als we ter hoogte van de Bs11
overstag gaan. Bemanning net in de rail, ik kijk naar mijn
grootzeil en ik zie de masttop naar lij buigen, ik zie het
topwant aan stuurboord uitwaaien en schreeuw “STAG
LOS”. Anthony roept in een flits “OVERSTAG” en in een
reflex duw ik de helmstok naar lij en gaan we door de
wind,.. de mast blijft staan. We zetten de kraanlijn om de
mast te borgen en we starten de motor. Game over.
Als we beginnen met aftuigen houdt een begeleidingsschip ons uit de wind, wat geen overbodige luxe is, alles
slingert en deinst. De zandbank komt snel dichterbij. We
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borgen de mast beter en we beginnen aan een drie uur
durende aftocht richting Harlingen; voortdurend angstige blikken werpend op een kromme mast.
Mark Hoogland eindigt met IF Himla op de 2e plaats op
de ranglijst van onze klasse. Het hoogst haalbare gezien
de concurrentie in onze klasse van een Hallberg-Rassy
met een veel grotere waterlijnlengte. Achter onze uitslag
staat dnf: did not finish. Schrale troost, we waren niet de
enige.
Alhoewel we de mast rechtop konden houden, moest hij
toch vervangen worden. De verzekering dekte de schade
en ik besloot te investeren in een nieuwe giek. Johanna
verschijnt volgend jaar herboren aan de start.

Wouter Versluis
M26 Johanna

Boot en wedstrijd

Harlingen Terschelling Race 2015
Mijn eerste HT
Hein Scholma voer met zijn Marieholm IF voor het eerst mee met de
Harlingen-Terschelling race en doet verslag.
We zijn met drie boten ‘s morgens vroeg vanaf de Vrijbuiter in Loosdrecht
vertrokken; mijn Marieholm IF Anna, een Jeanneau 34 en een Albin Vega.
Eerst hadden een mooie tocht over de plas en door de Mijndense sluis,
vervolgens over de Vecht naar Muiden. De bottlenecks waren de spoorbrug
bij Weesp en de A1 bij Muiden. Gelukkig is daar een aquaduct in aanbouw.
Met een lekker ruim windje zeilden we naar Enkhuizen. Onderweg kreeg de
Albin een lijn in de schroef en nam ik hen op sleep naar de Oude haven in
Enkhuizen. Ze hadden mazzel: toevallig was daar een duikclub aanwezig en
die hebben de lijn verwijderd. De volgende dag gingen we naar Hindelopen
en de dag daarna naar Harlingen, alles met ruime wind en zonder problemen.
Een vriend zeilde mee vanaf Loosdrecht en in Harlingen kwamen mijn broer
en een andere vriend aan boord. Vier is eigenlijk te veel maar ik was voor
het eerst op het wad en een van de vrienden beweerde dat hij goed kon navigeren. Op de eerste wedstrijddag stond er een dikke 6 Bft en na een redelijk start gingen we richting Pollendam. Net voorbij de Pollendam riep mijn
navigator dat we overstag moesten en dat deed ik. Toch net iets te laat: vast.
Balen! Snel het zeil naar beneden, motor gestart, vol gas naar achter met
allen aan één kant. Helaas, het lukte niet en we raakten vaster bij elke golf.

IF Anna aan de
start zondag
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Gelukkig was de KNRM snel ter plaatse en met veel
geduld en zonder schade hebben ze ons er vanaf getrokken en konden we weer verder zeilen. Ik was niet de
enige met problemen: op de Pollendam stond zo’n snelle racer op z’n kiel.
Inmiddels lagen we wel achterop en bij de Blauwe Slenk
moesten we stuurboord uit. Mijn navigator zei dat we
wel een stuk af konden snijden richting Terschelling. We
zagen wel die grote gele boot van Rijkswaterstaat liggen,
maar we waren nog zo onder de indruk van wat ons was
overkomen, dat we die boot aan bakboord gepasseerd
hebben. Gevolg was dat op Terschelling aangekomen,
er DNF achter mijn naam stond. Jammer. De tweede
dag was er weer goeie wind voor de Marieholm en heb
ik veel geleerd: niet te dicht bij de boeien komen, op tijd
overstag. We hadden zelfs een hele goede start. We zeilden super en haalden deze dag de finish wel reglementair. We eindigden ergens in het middenveld.
We zetten mijn broer en vriend-navigator af in Harlingen en gingen zelf meteen door naar Kornwerderzand.
Onderweg kwamen we Michiel en Wouter tegen. Ook zij
waren vastgelopen, net voor de start, de race konden ze
op hun buik schrijven. We hadden stroom en wind tegen
en dan merk je dat één cilinder met 7,5 pk te weinig is

voor op het wad. We kropen vooruit en hebben over dat
stuk zeker 2,5 uur gedaan. Inmiddels was het steviger
gaan waaien, ZZW 8. Als je dan uit de sluis komt, heb je
de volle wind op de kop. De Anna dook in een golf waarbij het voordek tot aan de mast onder water verdween en
vervolgens spoelde die golf over de buiskap heen en de
schroef kwam uit het water. We hadden in Stavoren afgesproken met de anderen maar er zat maar één ding op:
naar Makkum. We belden met de vrienden die inmiddels
al aardig ongerust waren. De Jeanneau lag in Hindelopen en de Albin was uiteindelijk met schade in Stavoren
aangekomen, de genua was volledig kapot gescheurd.
Blij dat we besloten hadden naar Makkum te gaan.
De dag daarop waren we om 07.00 uur op het water,
het woei nog stevig en we zeilden op een halve genua
richting Enkhuizen waar we rond de middag aankwamen, tegelijk met de Jeanneau. De Albin had weer eens
pech, oververhitting van de motor, de impellor stuk. ‘s
Avonds lekker gegeten bij de Koninklijke in Muiden en
de volgende dag terug naar Loosdrecht, waar een groot
aantal leden ons stonden op te wachten met erebogen.
Een mooie thuiskomst.
Wat ik geleerd heb? Dat het motorische gedeelte van
je boot in orde moet zijn. Je wilt niet op het wad zitten
met een motor die het niet doet. Voordat ik wegging
heb ik mijn motor laten nakijken en de bedrading laten
vernieuwen. Ik had geen problemen en weet nu dat mijn
Marieholm zich ook onder zwaardere omstandigheden
uitstekend houdt. Dat ik voor zo’n trip meer proviand
moet inslaan, ook de bemanning heeft brandstof nodig.

1824
zijn meer dan 95.000

Sinds de oprichting in

mensen uit noodsituaties op
zee gered. Daarvan hebben
zeker

Vier man op de boot is echt te veel, je gaat elkaar in de
weg zitten. Dat je met recent kaartmateriaal een heel
eind komt maar dat je goed je positie op de kaart en je
dieptemeter in de gaten moet houden. En dat je lid moet
worden van de KNRM!

Rijkswaterstaat
leverde een bijdrage aan de veilgheid van de 133
deelnemers van de
tijdens de HT-race

Al met al smaakt dit toch naar meer. Dus volgend jaar
kunnen ze me weer verwachten en dan zeil in één keer
langs de goede kant van het finishschip.
Hein Scholma
Marieholm IF Anna

Mogen de vrijwillige redders
op u rekenen?
De KNRM kwam in 2014 bijna 2.000 keer in actie en bracht meer dan
3.000 mensen in veiligheid. Als wij te hulp schieten, willen we kunnen
vertrouwen op goed materiaal. Vooral de uitrusting van de redders
moet perfect in orde zijn. Mogen de vrijwillige redders op u rekenen?
Hieronder ziet u wat deze onderdelen zoal kosten.

OVERLEVINGSPAK € 1300,-

MUTS € 5,-

10.000 hun leven te
PLB INC HOUDER € 550,-

danken aan de redders. Op dit

45
Reddingstations, 1.300
vrijwilligers en 75 reddingboten.

moment heeft de KNRM

FLITSLICHT € 170,-

LIFELINE € 60,-

PORTOFOON € 549,HANDSCHOENEN € 25,-

PIEPER € 240,-

HANDSTAKELLICHT € 20,-

Elk jaar komen we ongeveer

2.000 keer in actie en redden
we meer dan 3.000 mensen.
450.045-01 A5 machtigingskaart_PMS_wtk.indd 2

Wordt lid,
www.KNRM.nl

16-12-14 11:48
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Harlingen - Terschellingrace 2017

foto Kees Schout

Gelukkig is de Himla weer klaar na een ongelukkig jaar. Met de HT
race 2016 scheurde het grootzeil voor de start en tijdens het Marieholm evenement was er ook een ‘klein’ akkevietje. Maar gelukkig is
de boot in de winter tip top gerepareerd en ziet er weer uit om door
een ringetje te halen.
Nieuw jaar nieuwe kansen. Dus ook dit jaar maar weer
inschrijven voor de HT race. De race is dit jaar voor het
Hemelvaartweekend, dus kunnen we daarna nog lekker
een paar dagen doorzeilen. Op de deelnemerslijst zag
ik weer een hoop bekende schepen staan waaronder
natuurlijk Wouter Versluis met zijn M26 Johanna, een
Halberg-Rassy en een Victoire 933, die ook elk jaar mee
doen en voor de prijzen gaan. Het wordt dus weer spannend. Al een week van tevoren het weer bericht in de
gaten gehouden. Altijd belangrijk met de HT. Het ziet er
naar uit dat het rustig weer wordt, voor de verandering,
meestal staat er wel een aardige bries op het Wad.
Zaterdagochtend vertrekken we met z’n drieën vanuit
thuishaven Lemmer.. In het verleden gingen we meestal
met vier man maar dit jaar gaat de vierde persoon met
de veerboot naar het eiland, om het eens van de andere
kant te bekijken. We besluiten binnendoor naar Makkum
te varen, omdat er voor zondag weinig wind wordt
voorspeld. Na een nachtje in de gemeentehaven van
Makkum gaan we weer op pad.
Het schutten in de sluis bij Kornwerderzand gaat voorspoedig. Het is net laag water, wanneer we de sluis uit
varen. Met een bakstagwindje en een lekker zonnetje
drijven we langzaam richting Harlingen. We besluiten
in de Verenigingshaven te gaan liggen, we worden ten
slotte ook een dagje ouder…! In de avond het startnummer ophalen in het bekende Zeezicht en daarna nog een
afzakkertje halen in café het Noordeke.

De wedstrijddag begint met een lekker zonnetje en toch
een beetje wind uit het Oosten.
Met alle deelnemers die in de Verenigingshaven liggen
gaan we door de Tjerk Hiddesluis op naar het Wad en de
start.
Wij varen in klasse 7 met 26 deelnemers. De tactiek
wordt bepaald. We zijn er snel uit en besluiten om laag
te starten. Dit is niet de kortste weg, maar wel met
meer stroom mee en meer kans op vrije wind. De start
is super. We zijn als een van de eersten weg. Meteen de
spinnaker klaarmaken voor we de Pollendamgeul invaren. Wanneer we voor de wind en met stroom mee varen
lijkt het haast niet meer te waaien. We liggen nog steeds
vooraan in onze klasse. De wind wordt ook minder.
We lopen in op de klasse die voor ons gestart is. Dat
is een slecht teken, het betekent dat hoe meer we het
Wad op varen hoe minder wind er is. Op een gegeven
moment wordt het lastig om binnen de vaargeul te blijven omdat de stroom helaas geen rekening houdt met
die vaargeul. Alles drijft op elkaar. We zien dat een aantal
platbodems gaan ankeren en wij besluiten dit ook te
doen om op wind te wachten..
Helaas valt het ankeren niet mee. Wanneer mijn broer
het anker uitgooit, moet hij de lijn snel laten slippen
vanwege de stroom, wat hem een paar flinke blaren
oplevert. Net op tijd weet hij de lijn nog op de kikker
te beleggen. Helaas krabt het anker iets, waardoor we
toch langzaam richting een schouw drijven, waarvan de
boegspriet gevaarlijk richting onze verstaging steekt.
We besluiten om, gezien de kans op schade, de motor te
starten en de wedstrijd te verlaten. Nu hebben we ook
tijd om de blaren van mijn broer te behandelen.
Dan maar op de motor naar Terschelling. Als we onderweg zijn zien we op het startschip dat langs vaart, dat de
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wedstrijd gestopt is wegens gebrek aan wind: morgen
dus weer een nieuwe kans. We besluiten op de motor
via het Schuitengat te varen, dat scheelt weer een stukje.
Het is al gezellig druk in de haven. Door al het motoren
is de benzinetank aardig leeg geraakt en ik besluit toch
maar om met een bakfiets helemaal in Midsland benzine
te gaan halen. Als het morgen weer niet waait hebben
we tenminste genoeg. De Johanna van Wouter is ondertussen ook gearriveerd. Hun spinnakerval was los
geschoten, onder het zeilen zijn ze de mast in geweest
om de boel te herstellen. De eerste wedstrijddag
gebeurde er weer genoeg maar helaas is er geen uitslag.
Het was weer gezellig op Terschelling. Lekker gegeten
en nog even bij strandtent de Walvis gezeten. Vandaag
mooie Hollandse luchten en wind! Windkracht vier-vijf
uit het Noordwesten. Op tijd de haven uit, want je moet
altijd nog een uurtje naar de start in de Meep varen. Er
ligt een mooie brede startlijn. We besluiten om weer
laag te starten. Je start met stroom mee, dus je moet
oppassen dat je niet te vroeg bent. We zijn weer top
weg en mooi aan de wind richting eerste Kardinaal in
de Vlietstroom. De kunst is altijd om flink onder de ton
te sturen, omdat de stroom je toch wel de goede kant
op zet. We passeren de Kardinaal als zesde boot in onze
klasse.
Na de Kardinaal kan er een knik in de schoot. Meteen
kan de spinnaker gereed gemaakt worden. De wind is

ondertussen toch wel een dikke 5 geworden. Eigenlijk
is de wind niet achterlijk genoeg om de spi al te hijsen
bij deze windkracht. We besluiten dat om toch te doen.
Hij staat gelukkig snel. Nu is het zaak om er achteraan te
sturen. Als de wind wat minder wordt hoogte pakken en
in een vlaag wat afvallen. Toch moeten we een keer de
lijschoot losgooien, omdat ik het roer niet houden kan..
Het gaat erg hard. De boot spuit van de golven af. Dit is
zeilen!
De koers wordt steeds meer voor de wind, dus het wordt
steeds gunstiger voor de spi. We zien een aantal boten
met spi uit het roer lopen en het aantal spinnakers om
ons heen wordt steeds minder. Wij moeten een paar keer
gijpen, wat met de spi bij deze wind toch altijd spannend is. Mijn broer met zijn blaren doet het als voordekker fantastisch. De finish komt in zicht. We hebben alles
eruit gehaald wat er in zat. Nu maar afwachten wat het
waard is.
Bij de prijsuitreiking blijken we een mooie tweede plaats
gevaren te hebben. Supertrots op mijn bemanning.
De eerste plek was welverdiend voor een Keus 22, een
sportboot die goed kan planeren. Wouter eindigde met
de Johanna op de 8e plaats.
Al met al weer een zeer geslaagde HT race onder wisselende omstandigheden.
Marc Hoogland
IF Himla
foto Dorus Breidenbach
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Wad ’n ervaring!
Harlingen - Terschellingrace 2018

foto Menno Onnes

De zilte geur, stromend water, varen langs zandbanken vol zeehonden en overnachten op idyllische Waddeneilanden...
Maar ook zeegaten en zandbanken, dwars- en tegenstroom en stress
voor de sluis. De Waddenzee lokte maar de grote stap dorst ik nooit
te nemen. Totdat Michiel Veldkamp liet weten op zoek te zijn naar
bemanning aan boord van de IFO voor de Harlingen-Terschelling
race.

Zeilmaat Wiljan en ik monsterden aan op de IFO om
zo snel mogelijk heen en weer het wad over te steken.
Maar eerst moest de IFO nog naar Harlingen toe. Het
weekend vóór de HT-Race werd daarvoor uitgetrokken.
Michiel zeilde solo van Uitdam naar Stavoren vanwaar
we samen via Vlieland naar Harlingen zouden varen.
Mijn waddenvuurdoop en leertraject om alvast te oefenen voor de HT. Het aanbrengweekend staat er weinig
wind. Naar Vlieland vaar je het gemakkelijkst wanneer
je ongeveer met hoogwater van Kornwerderzand kunt
vertrekken om over het grootste deel van de route
stroom mee te hebben. Op de motor bereiken we Kornwerderzand waar we enige tijd moeten wachten voor we
de door mij gevreesde zoet-zoutsluis in te varen. Tijdens
dat wachten besteden we de tijd aan het bepalen van de
definitieve route.

‘horror’-sluis Kornwederzand: van zoet naar zout

Met een kielboot zijn er grofweg twee mogelijkheden,
de lange route via Boontjes en Vliestroom (feitelijk vaar
je dan bijna via Harlingen) of een stuk afsnijden via het
Molenrak. Dat laatste is plaatselijk ondiep dus zocht
Michiel met behulp van de app ‘Het Getij’ het tijverschil
tussen eb en vloed op die dag nabij Kornwerderzand op.
Met behulp van de ‘twaalfdenregel’ maken we een schatting hoeveel water er nog ongeveer in het Molenrak zal
staan als we daar zouden passeren. Omdat het schutten
niet bepaald vlot gaat en we al aan de late kant waren,
zal er nog maar ca. 1,2 m. water staan. Dat risico vinden
we te groot dus kiezen we de lange route. Maar goed, we
liggen nu nog in de sluis. ‘Zoet en zout’ is ‘stroom en
stress’ werd mij verteld. Inderdaad, maar de stress komt
meer van vreemd manoeuvrerende buurboten dan door
de stroom bij het schutten. Gewoon een lijntje voor en
achter en IFO werd keurig op zeeniveau gebracht. Dit
kan ik weer afvinken van de stresslijst!
Bij gebrek aan wind moeten we verder op de motor.
Om de paar kleine vlaagjes toch te benutten zetten we
het grootzeil bij maar veel helpt het niet. De afstand is
dacht ik een mijl of 25, dus er is wel enige gang nodig
om die dag Vlieland nog te halen. Weer een leermoment.
Niet koste wat kost alles op de zeilen willen doen, met
dit weer kom je er dan simpelweg niet en de afstand
is groter dan Sneek-Goingarijp. Voldoende brandstof
meenemen is dus ook verstandig. Omdat we stroom
mee hebben schiet het wel lekker op. Met behulp van de
stroomatlas is per uur te zien hoeveel stroom er waar
staat. Nog zo’n wakker-lig verschijnsel. Totaal wegspoelen. Uit de stroomatlas blijkt dat de stroom maximaal
zo’n 3,5 knoop is. Daar is nog net tegenin te varen als
het moet. Met die stroom in de rug gaat het daardoor
juist weer veel sneller dan de 4 kopen die ik voor binnenwatertochten als gemiddelde houd. Zo motoren we een
paar uur door waarna er een briesje opsteekt en we de
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naar de Noordzee toe, dus ook stroom van onder de
eilanden richting Noordzee en daarmee dwarsstroom
in het zeegat. Én tegenstroom in de geul naar de haven
van Vlieland. De Volvo doet zijn uiterste best en perst er
krap 3 knopen uit en zo varen we de haven binnen. Of
eigenlijk, spoelen we de haven binnen. Er staat een forse
dwarsstroom dus om niet tegen het havenhoofd te spoelen vaar je als het ware met een ruime bocht binnen.
Volgens sommige handboeken dan ook alleen voorbehouden aan ervaren schippers. Maar het blijkt niet
ondoenlijk, gewoon scherp zijn en bewust zijn van de
stroom en … afkijken bij de boot die voor je vaart mag.

KEERBOEI
FINISH

Om het verhaal niet onnodig lang te maken zal ik jullie
de tocht naar Harlingen besparen. Deze vond plaats
onder prachtige omstandigheden waardoor ik onderweg
goed kon oefenen met routebepalen en daarmee alvast
de route voor het volgende weekend kon ‘beproeven’.

START

Zeekaart met route
van donderdag.
Vrijdags omgekeerde route.

Ruben en Wiljan

laatste paar mijl voor het zeegat kunnen zeilen. Voor de
SM7-ZS16 (middenin de Vliestroom) kunnen we linksaf
slaan. Maar hé, wat doet die boei nu? Shit, we spoelen
hard richting de boei! Als een magneet lijkt hij de IFO
aan te trekken. Michiel heeft het al bemerkt en start de
motor. Op het nippertje schieten we langs de boei. Weer
een leermoment. Stroom in de rug betekent stroom
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Een paar dagen later. Donderdagochtend 8 uur melden
Wiljan en ik ons op de IFO die in de haven van de
Harlinger watersportvereniging ligt te wachten op wat
gaat komen. Met z’n driëen bestuderen we de route,
maken notities van hoog- en laagwatertijden en -standen
en spreken de startprocedure door. Spannend! Er staat
een mooie oostenwind kracht 4 Bft, die mogelijk aan zal
trekken in de loop van de dag. Daarbij is het ook nog
eens warm en zonnig dus gunstiger kan het niet.
Voor de start varen we een paar slagen en verkennen de
wind en de beste taakverdeling. Onder begeleiding van
kapitein Michiel is Wiljan stuurman en ondergetekende
bedient de zeilen.
De start vindt ruimwinds plaats, dat is even omschakelen voor mij. Daarnaast moeten we ook nog aan elkaar
wennen maar we starten desondanks toch mooi aan de
voorkant van het middenveld van onze klasse. Vlak na
de start gaan we stuurboord uit richting Terschelling en
zetten we de spi bij. We zijn niet de enige. Een prachtig
gezicht!
De vooraf bepaalde taakverdeling blijkt goed te werken.
Wiljan stuurt de IFO, Michiel trimt en is voordekker en
ik doe de navigatie en help Michiel door af en toe aan
lijntjes te trekken. Halverwege Terschelling begint ons
te dagen dat we in alle starthectiek zijn vergeten om op
het startschip te kijken naar de te volgen baan. Er zijn
er namelijk meerdere mogelijk. Nu is het een voordeel
dat we niet helemaal voorop varen, we varen gewoon
achter de concurrenten aan. Een groot deel van de route
tot aan het zeegat is ruimwinds en het gaat hard. De
wind trekt nog wat aan en er verschijnen schuimkoppen op de golven maar IFO snort van genoegen. Het
blijkt dat er voor een lange route is gekozen en we dus
tot in het zeegat moeten varen en vanaf de Stortemelkkardinaal ‘terug’ moeten varen naar de West Meep. De
West Meep is niet bezeild en daar zal er gekruist moeten
worden. We merken dat we onvoldoende hoogte lopen
ten opzichte van de andere boten en besluiten de kruis-

fok op te zetten. Als een ware acrobaat kruipt Michiel
dan ook naar voren om de genua voor de kruisfok te
verwisselen. Met de inmiddels kleine windkracht 6 en
flinke helling is dat geen pretje. Het kruisen gaat onder
kruisfok goed, het blijkt maar een klein stukje te zijn en
achteraf hadden we misschien beter de genua kunnen
laten staan. Het finishschip ligt namelijk al bij de ingang
van de Slenk omdat die met de drukke scheepvaart te
smal is voor wedstrijden. De stoere zeesleper Holland
markeert de finishlijn. We finishen - tot Michiel’s frustratie- helaas net achter een Albin Vega. Die daarna net
buiten de Slenk hard aan de grond loopt en zo varen
we hem toch nog (een beetje) voorbij: er is geen beter
vermaak dan ..
Eenmaal op Terschelling is het tijd voor een havenbiertje
om de veilige aankomst te vieren. Michiel duikt in de
bilge en … krijgt bijna natte voeten. De vlonders drijven
nog net niet. Dat betekent bij een Marieholm dat er flink
wat water onder in het schip staat. Dat verklaart waarom
we geen hoogte liepen. Na wat speuren blijkt dat het
motorluik in de kuip niet vergrendeld zat en al het buiswater gewoon het schip is ingelopen. We pompen het
water weg om daarna alsnog van een biertje (met lichte
dieselsmaak) te genieten.
Op Terschelling is het gezellig druk en we eten in de
Walvis met zicht op het Groene strand. Sommige
buurboten maken er ‘s nachts een waar 24-uursgebeuren van. Niet alleen met hijsen van zeilen maar vooral
hijsen van bier, terwijl de volgende dag er toch weer een
wedstrijd op het programma staat.
Die volgende dag zijn de omstandigheden zowaar nog
mooier. Minder wind en nu ook weer uit het oosten. We
starten op de spi en varen als derde richting keerton. Er
wordt weer de lange baan gevaren. Na de ton moeten we
opkruisen richting Blauwe Slenk. Halverwege komen we
tot de ontdekking dat we een ton hebben gemist door er
aan de buitenzijde langs te varen, en dat is niet toegestaan. Na even wikken en wegen -de concurrentie heeft
het gezien- besluiten we terug te varen om deze boei
alsnog te ronden. Dat kost natuurlijk erg veel tijd. Extra
frustrerend is dat de M26 waar we achteraan joegen
eveneens buitenom voer maar gewoon doorzeilde.
Het is een prachtige zeildag en en met lange slagen in
de Blauwe Slenk komt Harlingen spoedig dichterbij.
Langs de Pollendam varen we met vol stroom mee en
maken super slagen; een hele bijzondere gewaarwording, we spoelen bijna langs de ton van de finishlijn.

Start in het Kimstergat voor Harlingen, foto Menno Onnes

Vaste tegenstanders Scilla en Vrije Vogel

Kruisen in de Blauwe Slenk, foto Menno Onnes

Ruben Oetzes
opstapper IFO 1383

De Holland markeert de finishlijn, foto Menno Onnes
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De HT-race, een familiegeschiedenis

foto Kees Schout

Een paar weken voor de HT-race kocht ik op Marktplaats een antieke
ansichtkaart van een boeier. Toen ik de verkoper vroeg om de kaart
rechtstreeks naar mijn broer te sturen werd hij enthousiast. Hij vond
het leuk dat iemand zoiets voor zijn broer deed en stuurde bij de
kaart een briefje.

Daarin stond dat hij kaartjes en foto’s van oud Harlingen spaarde. In dat
kader kocht hij partijen ansichtkaartjes op en wat hij niet nodig had verkocht
hij weer. Zo bekostigde hij zijn hobby. Nu wil het geval dat mijn overgrootvader met zijn tjalk overwinterde in Harlingen, dat mijn grootvader daar naar
school ging en dat we daar foto’s van hebben. Die foto’s heb ik gescand en
naar de verkoper gestuurd. Met de mededeling dat ik de HT ging varen. Zijn
reactie was dat hij me bij de HT zeker tegen ging komen en dat hij dan een
verrassing voor me had.

Start van de HT
in 1914.
De tjalk van de
overgrootvader
van Hans ten Cate
is de 2e boot van
links.

Het ophalen van
de wedstrijdbescheiden in hotel
Zeezicht.

De avond voor de HT-race meldde ik me met bemanning
bij de wedstrijdleiding in Hotel Zeezicht. Daar kregen we
een wedstrijdboekje. Als ik zo’n boekje krijg, Iees ik het
nooit echt; ik scan op wat ik denk nodig te hebben. Starttijden, vlaggen, borden, routes. De inleiding geloof ik
altijd wel. Had ik maar beter geweten…
Terug aan boord bespraken we onder het genot van een
borrel de plannen toen er op de het dek werd geklopt.
De verkoper van de ansichtkaart! Jouke. Of ik me al in
had geschreven en het wedstrijdboek had gekregen. En
of me iets was opgevallen. Nou nee! Ik had niets bijzonders gezien. Dan moest ik beslist de inleiding bekijken.
En daar kwam de verrassing. Jouke bleek de voorzitter
van de Harlinger Watersportvereniging te zijn. Hij had
in dat kader de inleiding van het programmaboekje het
geschreven:
Bij de inschrijvingen zien we bekende namen. Zeilers die
soms meer dan dertig keer de HT zeilden. Jaarlijks komen
er gelukkig ook weer nieuwe zeilers bij. Hans ten Cate zeilt
voor de eerste keer mee in een Marieholm IF. Wij kregen
mailcontact via Marktplaats over een oude ansichtkaart.
Hans mailde dat zijn overgrootvader schipper was en regelmatig op Harlingen voer en daar ook wel overwinterde. Het
verhaal over Hans zijn overgrootvader en de zeilrace die
vanuit Harlingen startte in 1914!! kunt u in ons programmaboekje lezen. De HT, de contacten, het is en blijft uniek.
Op de achterpagina van het programmaboek stond de
foto die ik had gemaild en een stuk uit de Leeuwarder
courant met de uitslagen van die wedstrijd. Dat was
inderdaad een verrassing! Ik heb nooit geweten dat de
foto’s die we thuis hadden de tjalk van m’n overgrootvader bij de start van een Harlingen-Terschellingrace lieten
zien.
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Deelnemers in de Blauwe Slenk, foto Menno Onnes.

Olijfje, foto Menno Onnes.

Dan de wedstrijd. De starttijden van de HT zijn zo gekozen
dat de stroom grofweg mee is. Op de heenweg hadden we
daarnaast een stevige wind mee die in de loop van de race
aanwakkerde tot een stevige 4 Bft. Heerlijk zo op het Wad!
Voor mij was het leuk om bij IFO in de buurt te varen. Een
gelijke boot in de buurt laat zien dat je het ongeveer goed
doet.
Bij de halfwindse start lagen we voor totdat IFO ons, geholpen door de spinnaker, voorbij ging. Wij hadden geen spinnaker gezet omdat het naar de eerst boei maar een klein stukje
leek. Die beslissing was een mooie les; ook voor een klein
stuk loont het zetten van een spinnaker. Het zette ons op een
100 meter achterstand die we tot bij VL8 aan het begin van
de Vlietstroom niet goed konden maken. Bij de VL8 waren
we IFO echter ineens kwijt. Dat maakte me onzeker. Het is
een beetje een onoverzichtelijke plek waar je rondkijkend niet
goed weet of je tegen Vlieland of tegen Terschelling aankijkt.
En waar was de tegenstander die lang vlakbij was; hadden we
iets verkeerd gedaan?
Eigenwijs zijn we doorgevaren richting finish in de Noordmeep. En dat bleek ook de bedoeling te zijn. IFO had bij de
start een verwisseling-van-baan bord op het laatste moment
gemist en bleek na aankomst in de haven vanaf VL8 een
langere route te hebben gevaren.
Misschien wel het mooiste deel van de eerste dag was het
stuk na de finish. Met halve wind en stroom mee op rompsnelheid door de nauwe Slenk was de GPS-snelheid ca. 15km/
uur. Door de smalle geul en de droogvallende Groote Plaat
leek de snelheid nog groter. Zo hard was ik met Olijfje nog
nooit gegaan!
De terugweg was opnieuw een race. Bij een minder harde
wind die nogal draaide was het minder spectaculair dan de
dag ervoor. Opnieuw hadden we een mooie wedstrijd waarbij de IFO en Olijfje dicht bij elkaar bleven. In het stuk Westmeep, Vliestroom, Pannengat en Blauwe slenk wisselden we
regelmatig van positie Leuk om te zien dat als je je best doet,
gelijke schepen ook ongeveer even snel gaan. En spannend!
Resultaat na twee dagen racen was dat we met Olijfje van de
34 ingeschreven boten in klasse 7 als 12e zijn geëindigd. Met
een gezeilde tijd van 8:38:31 en een rating van 107.5 zijn we
boten als de Saffier 8m Cabin voorgebleven. Een goed gevoel!
Voor mensen die hun boot goed beheersen, maar twijfelen
over het wedstrijdelement, is het een prima eerste stap omdat
er bijna geen boeirondingen zijn. Ook is het een stuk rustiger
omdat iedereen dezelfde kant op gaat.
Voor mensen die hun boot goed beheersen, maar nog twijfelen over varen op het Wad is de tocht een prima kennismaking met dat Wad. Er is een goede begeleiding en de tijden en
route zijn zo gekozen dat stroming en diepgang geen problemen geven.
Mij en m’n bemanning is de HT race erg goed bevallen. De
2020 editie wordt gevaren op donderdag 4 juni en vrijdag 5
juni en Ik ga zeker proberen er weer bij te zijn!

Terug in Harlingen, foto ten Cate sr.
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Hans ten Cate
IFe Olijfje

