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ding uit glasvezels bestaat. Enfin, een kleine oproep aan 
allen: kies voor de boot in plaats van het vliegtuig.
Dit jaar was het genieten geblazen in Harderwijk. In 

dit prachtige oude stadje kon je in de 17de eeuw aan 
de universiteit studeren en zelfs promoveren tegen 
lagere kosten dan in het deftige Leiden. Zo ontstond 
het gedichtje: Harderwijk is een stadje van negotie, men 
koopt er bokking en bullen van promotie. Je kunt je er 
tegenwoordig bekwamen in de fijne kneepjes van het 
wedstrijdzeilen. Ons aller Menno Mostert heeft vier 
lezingen georganiseerd voor de wedstrijdzeilers onder 
ons. Zijn hogere doel lijkt het kweken van een nieuwe 
‘harde(rwijkse)’ kern van jonge Marieholmzeilers. Dit 
lukt buitengewoon goed! Drie nieuwe wedstrijdteams in 
één jaar erbij! Maar niet alleen in Harderwijk groeit de 
vereniging; in totaal hebben wij dit jaar zo’n dertig nieu-
we leden kunnen verwelkomen. 

De toerzeilers hebben in juni een prachtige tocht over 
het Nederlandse en Duitse wad gemaakt. Als je wilt 
leren zeilen op de Waddenzee is dit een uitgelezen 
manier. Dat geldt trouwens ook voor deelname aan de 
Harlingen-Terschelling race. De veiligheid is immers 
groter door de aanwezigheid van de wedstrijdleiding en 
andere deelnemers.

Op dertien november bracht ik de boot naar de winter-
stalling, temperatuur zeventien graden en strakblauwe 
lucht. Waarom doe ik dit eigenlijk, vroeg ik me af. Een 
beetje eng ook wel: zomer in november. 

Deze zomer hebben mijn vrouw en ik twee weken geno-
ten van vakantie aan boord. Lekker toeren door Noord-
Nederland. Dit jaar werd ik zestig. In het vooronder krui-
pen begint dan ook steeds meer op een potje Twister te 
lijken. Natuurlijk heeft de klimaatverandering voor ons 
Marieholmzeilers voordelen maar het is ook veront-
rustend. De vliegschaamte is doorgedrongen en speelt 
inmiddels een rol bij het bepalen van de vakantiebestem-
ming. Wij zeilers mogen ons gelukkig prijzen met een 
prachtig alternatief: een zeilboot en bovendien de mooi-
ste die er bestaat, even niet meegerekend dat het hele 
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Boot en vereniging 

In september mocht ik, zonder boot, even te gast zijn 
bij de Noordelijke Marieholmers. Een superleuk groepje 
zeilers dat in Heeg een goedbezocht weekend had geor-
ganiseerd voor leden uit Midden en Noord Nederland. 
Op het programma, onder andere, een bezoek aan zeil-
makerij Miedema en een toertocht over de Fluessen. Er 
werd veel kennis over allerlei technische zaken uitgewis-
seld maar vooral de sfeer was gezellig en familiair. Vorig 
jaar constateerde ik al dat deze goede eigenschappen 
van onze vereniging bij andere zeilers niet onopgemerkt 
zijn gebleven. Dit jaar ontstonden er tijdens het Neder-
lands Kampioenschap ORC4 contacten met de Nordic 
Folkbootzeilers. Er werd vrijelijk gefilosofeerd over het 
mogelijk organiseren van een gezamenlijk evenement. 
Een gedachte die we tijdens de aanstaande ledenverga-
dering willen bespreken.

Met de toename van het aantal activiteiten heeft het 
bestuur zich afgevraagd welke rol zij wil spelen. Het is 
haast ondoenlijk om overal aanwezig te zijn of aan mee 
te doen. We proberen zo veel mogelijk te faciliteren en 

activiteiten financieel te ondersteunen zoals opgenomen 
in de begroting.

En dan nog even dit: vandaag, 30 november, gaat de 
waan van de dag over de minister en haar One Love-
speldje bij een voetbalwedstrijd ergens in de woestijn. 
Ik vraag me af: moet ik tijdens het volgende zomereve-
nement ook een speldje of armband dragen? Wellicht 
wordt de sociale druk wel zo groot dat ik een correcte 
boodschap in mijn grootzeil moet plakken. Toen ik klein 
was bestond er zo iets als ‘algemeen beschaafd’. Dat 
was een stuk eenvoudiger. Een helder container-begrip 
waar alles onder viel: dat iedereen gelijk is, hoe je op 
het werk te gedragen, dat je niet door rood licht mocht 
fietsen, niet mocht wildplassen, moest vousvoyeren en 
met mes en vork eten. Het lijkt wel of we vergeten zijn 
wat beschaafd is. Ik ga nu stoppen met dit moraliserend 
toontje want binnen de Marieholmvereniging valt eigen-
lijk niks te klagen. Wat een fijn stel mensen!

Age Smit - voorzitter NMV

In dierbare herinnering
Als vereniging werden we dit jaar geconfronteerd met 
het overlijden van twee prominente leden. Onze gedach-
ten gaan uit naar hun nabestaanden.

Wilma de Vos
Wilma was nog niet zo lang lid van de NMV (zie Marie-
Team 2020, p. 11) maar wel zeer actief, vooral in de 
appgroep Zuid. Zij berichtte  over hoe ze als solozeiler 
de windvaanstuurautomaat ontdekte en die steeds meer 
ging gebruiken. Ze genoot van haar M26 Miss Molly en 
verbleef graag op haar boot in Den Osse. Ze overleed 
op 20 februari plotseling aan een hersenbloeding. Naast 
gepassioneerd zeiler was ze ook een lieve, betrokken 
oma.

Igle Berghuis
Op 17 juni overleed oud voorzitter ad interim Igle Berg-
huis. Igle was onze penningmeester tot hij in 2009 het 
voorzitterschap van Mark Fluttert overnam. Igle leidde 
de vereniging door een onzekere periode. In 2011 werd 
hij opgevolgd door Michel Zandbergen. Hij was een 
markant figuur binnen de vereniging en niet alleen door 
zijn postuur. Hij schreef verschillende artikelen voor 
‘MarieTeam’ eerst over zijn M26 Johanna en later over 
zijn geliefde M33/Fortissimo Fulmarus (MarieTeam 
2009 en 2010). We wisten dat Igle gezondheidsproble-
men had en herdachten hem tijdens ons Zomerevene-
ment.
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Berichten uit de vereniging

Maarten Rader 

zwaait naar ons. 

Foto: Twirre 

Bogaard

Start HT-race

Foto: Kees 

Schout

Webinar Harlingen-Terschelling race
Op 17 februari hielden we een webinar over de HT-race. 
Wedstrijdleider Frank Havik had geen PowerPointpresen-
tatie nodig om een boeiend verhaal te vertellen. Hij vertel-
de over de organisatie van het evenement waarbij ca. 80 
mensen betrokken zijn en waarvoor RWS vergunning  moet 
verlenen. Hij lichtte de route toe. Volgboten bewaken secto-
ren van de route om assistentie te verlenen; daarom is 
de race ook geschikt voor onervaren wadvaarders die het 
een prettig idee  vinden dat ze de overtocht in deskundig 
gezelschap kunnen maken. Een uitgebreid verslag van de 
HT-race is opgenomen in deze MarieTeam. 
Voor volgend jaar hebben we weer een webinar geprogram-
meerd. Die zal specifiek ingaan op de aspecten van varen 
op stromend water in relatie met deze race.

Sponsoring ledenactiviteiten
Met uitdijende activiteiten rijst ook de over de ‘span of 
control’ bij het bestuur. In het verleden dacht het bestuur 
alles te moeten beheersen en uitvoeren. Dat werkte niet 
goed. Persoonlijke belangstelling en energie van enkele 
trekkers is cruciaal voor hun inzet en het succes van de 
activiteiten. De ‘laat duizend bloemen bloeien’-benadering 
vraagt een andere manier van besturen. Het bestuur heeft 
een budget beschikbaar gesteld om ledenactiviteiten te 
stimuleren. Van de beschikbare 700 euro is afgelopen jaar 
430 euro besteed aan bijvoorbeeld de HT-race, de Wadden-
tocht en de masterclass van Sven Karsenbarg.
Dus wil je iets organiseren of op andere wijze iets doen 
voor de vereniging meld dit dan (vooraf) bij het bestuur. 
Als tegenprestatie verwachten we een artikeltje in de Marie-
Team.

Ratingperikelen
Verleden jaar meldden we al perikelen rondom de ORC 
4 wedstrijden. Voor deze wedstrijden is een meetbrief 
verplicht. Op basis van de meetbrief wordt de rating vast-
gesteld. Die meetbrief kan verstrekt worden op basis van 
de klassenvoorschriften en een gemeten referentieboot of 
op basis van een individuele meting. Omdat een individu-
ele meting preciezer is, is de daaruit voortkomende rating 
meestal ook gunstiger.  Marieholms  die in de ORC tegen 
andere typen boten varen ondervonden dat er veel discus-
sie ontstond met en vooral tussen de andere wedstrijdzei-
lers. Dit gaat dan over de juistheid van de metingen. Mede 
daarom zijn veel van de IF wedstrijdzeilers overgestapt naar 
een individuele meting. 
 Door de goede prestaties van met name de Marieholm IF 
en de Nordic Folkboat bij de NK ORC4 is de discussie  over 
de rating en wat dat betekent voor verschillende boottypes 
weer terug op de agenda. Ook op het overleg tussen afge-
vaardigden van de verschillende klassen, het Watersport 
verbond en de  Noordzee Club.

Laatste ontwikkeling is dat de Kwarttonner club die met 
hun voorman Hylke Steensma aan de wieg stond van 
de hergeboorte van het NK ORC4, nu heeft besloten om 
minder onder ORC4 te varen.  Ze gaan 2023 de evene-
menten die meetellen voor hun 11e Dutch Quarterton 
Cup onder SW handicap zeilen. De vraag is of het wisse-
len van handicapsysteem naar de SW een einde maakt 
aan discussies over wat juiste en onjuiste ratingen zijn. 
Het is een verassende ontwikkeling  en we zijn benieuwd 
of het Watersportverbond in actie komt.
Of deze beslissing veel gevolgen heeft in de top van het 
ORC4 klassement  is de vraag  maar het heeft onge-
twijfeld gevolgen voor de grootte van de ORC4 velden 
op  zeilevenementen het komende zeilseizoen. Voor de  
IF-zeilers onderling, is de discussie minder interessant, 
als eenheidsklasse is de winnaar diegene die als eerste 
over de finish komt.

Opvolging Commissaris Evenementen
Het bestuur is blij te kunnen mededelen dat er opvol-
ging gevonden is voor Wouter Versluis. Maarten Rader 
zal op de ALV van 14 januari door het bestuur voorgedra-
gen worden als Commissaris Evenementen. Maarten is 
wedstrijdzeiler en een goede aanvulling van het bestuur. 
In MarieTeam 2018 stelde hij zichzelf voor (pag. 7). 
Tegenkandidaten kunnen zich melden tot 1 januari 2023.
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Sailing Marieholm IF
Sinds eind 2019 ben ik in het bezit van een mosgroene Marieholm IF en 
vanaf de eerste dag maak ik filmpjes tijdens het zeilen en het klussen. Inmid-
dels staan er van mij ruim 100 filmpjes op Youtube. De beste bekeken video 
is nu ruim 9000 keer afgespeeld. Naast dat ik het leuk vind om tijdens het 
zeilen te filmen en die opnames te bewerken tot (hopelijk) leuke video’s, 
motiveren het aantal kijkers, de nieuwe abonnees en de positieve reacties 
mij om hiermee door te gaan en volgende filmpjes steeds beter te maken. 

De meeste kijkers (circa 45%) komen uit Nederland. Daarna volgen kijkers 
uit Duitsland, Zweden, België en Noorwegen. Een aantal filmpjes heeft 
Engelse en Zweedse ondertiteling. 

Je kunt de filmpjes vinden door via Google of op Youtube te zoeken naar 
Sailing Marieholm IF. 

https://youtube.com/SailingMarieholmIF

Wil je dit kanaal volgen klik dan op ‘abonneren’ onder de filmpjes. 

Gerard Abma

Instagram: één beeld zegt meer dan duizend woorden
Op Instagram worden steeds meer foto’s gedeeld van onze geliefde Marie-
holms. Huh? Wat? Instagram?

Instagram is een social medium waar vooral foto’s en films worden gedeeld. 
Leuk en inspirerend om te bekijken. Let wel, dit is geen Instagram cursus, 
maar een handleiding om je de weg te wijzen naar plaatjes van Marieholms.  
De IF, de M26 en de M33 zijn er in veel kleuren te zien en activiteiten worden 
aangekondigd. Het is niet alleen beperkt tot Nederland, maar Marieholms 
uit Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland, Duitsland en zelfs Austra-
lië zijn te bezichtigen. Met één gemene deler: liefhebbers van zeilen in een 
Marieholm.

Is er dan ook een site van de Marieholmvereniging, net als op Facebook?
Nee, die is er niet en dat hoeft ook niet. Instagram werkt met hashtag’s (#). 
Wanneer je een Instagram account hebt -of hebt gemaakt- zoek dan naar: 
#marieholmvereniging, druk op ’Volgen’ en de eerste Marieholm-beelden 
verschijnen.
Wanneer je een foto van je eigen boot op je account wilt zetten, voeg dan de 
hashtag #marieholmvereniging toe. Of als je wilt, gespecificeerd, #mariehol-
mif, #marieholm26, #Ifboot, #marieholm33 of #marieholmfortissimo  etc. 
Voor de meer internationale #, volg ook #ifbåt, #ifboat.

Je kunt alle Marieholm accounts volgen, of vraag om toestemming indien de 
gebruiker dat heeft ingesteld (Privéaccount).
Ik volg inmiddels verschillende accounts over de hele wereld en ik geniet van 
alle mooie plaatjes en films.

Mocht je er niet uitkomen, stuur een mail naar pwhouwing@gmail.com, en 
ik help je verder. Volg ons ook op @vajra.mh33.

Pauline Houwing
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Dit is een voorlopige agenda. 

Check desbetreffende websites en zie onze nieuwsbrief.

Dat ‘pico bello’ geen echt Italiaans gezegde is, heeft zij 
mij al meerdere keren verteld maar het karakteriseert zo 
haar werk. De kascontrolecommissie was vol lof en had 
weer geen ongerechtigheden gevonden. Ze adviseerde 
de ledenvergadering de penningmeester decharge te 
verlenen en de vergadering stemde unaniem in met dit 
voorstel. Het bestuur kon verder met haar financieel 
beleid. Door de geringe activiteit in 2020 en het Jubileu-
mevenement in 2021, dat ondanks gederfde inkomsten 
vanwege de kapotte brug, geen buitensporige budge-
toverschrijding vertoonde, was het eigen vermogen van 
de vereniging toegenomen met 4475 euro vanaf 2019. 
De begroting voor 2022 is een ouderwetse, gebaseerd 
op de mogelijkheid om weer fysiek samen te komen. 
Voor 2022 zetten we ons in om 100% van ons sponsor-
budget te gebruiken, ter ondersteuning van activiteiten 
georganiseerd door leden van de vereniging of deelname 
aan evenementen die de zichtbaarheid van Marieholm 
vergroten. 

Ik moet even nadenken.. wat waren de thema’s voor de 
ALV 2022? In 2021 werd Age Smit voorzitter en in de 
zomer hadden we ons Jubileumevenement.. Corona! De 
tijd gaat snel, je zou het al bijna vergeten zijn. Dit jaar 
konden we voor de tweede aansluitende keer niet voor 
onze ledenvergadering bijeenkomen. De ALV werd dus 
weer digitaal gehouden. Als bestuur kozen we er voor 
om het officiële gedeelte zo kort mogelijke te houden. 
Voorzitter Age Smit had daartoe een mooie presenta-
tie gemaakt om ons door de vergadering te leiden. Het 
informele deel zou gevormd worden door een lezing, 
maar omdat Frieda Fennel van ‘Kapitein van mijn geluk’ 
haar geluk elders had gezocht waren we in zee gegaan 
met Michiel van Straten, die voor ons een pubquiz 
verzorgde. Michiel is ‘ontdekkingsschrijver’ en leuke 
spreker die al eerder optrad bij de ALV. 
De voornaamste punten van de ALV waren het financi-
eel jaarverslag, de kascontrole van de boekhouding en 
de begroting voor 2022. Ook dit jaar had penningmees-
ter Francesca Musina haar zaken ‘pico bello’ op orde. 

24e
 Algemene ledenvergadering

zaterdag 15 januari 2022

Belangrijke datums 2023
14 januari NMV ledenvergadering (GWV Vrijbuiter, Oud-Loosdrecht)

21- 29 januari Boot Düsseldorf

11 februari NMV bezoek Rake Rigging Medemblik

23 februari NMV webinar - Varen op stromend water

16 maart  NMV webinar - Zeiltrim

6- 7 mei  Y-Toren Race (ZV Het Y)

5 - 7 mei  NMV Markerwadden treffen

13 mei ?  NMV regiotreffen Zuid (Jachtwerf Rexwinkel, Numansdorp)

19 - 20 mei NMV sprintwedstrijden (Kaag, KWV De Kaag)

1 - 2 juni  75e Harlingen-Terschelling race (Harlinger Watersportvereniging)

27 mei - 19 juni NMV toerzeiltocht - Belgische en Normandische kust

16 - 17 juni Ronde om Noord-Holland (YSY, Lelystad)

23 - 25 juni Deltaweekend (Zierikzee)

30 juni - 2 juli NMV zomerevenement 2023 

13 - 16 juli  Kaagweek (Kaag, KWV De Kaag)

26 - 26 augustus 24 Uurs zeilrace (Markermeer/IJsselmeer, Kustzeilers)

30 aug. - 3 sept. Hiswa te Water (Lelystad)

2 - 3 september Pampusregatta (IJmeer, ZV Het Y)

9 -10 september Zuiderzeeregatta (KNR&ZV Muiden)

23 september NMV regiotreffen Noord 

  4 november NMV ledenbijeenkomst (de Barg, Boskoop)
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Verleden jaar werd de ledenbijeenkomst in de Barg in 
kleine kring van nieuwe leden gehouden. Dit najaar 
hadden maar liefst 38 mensen de weg gevonden naar 
de idyllisch gelegen, verbouwde hooiberg in Boskoop. 
Vroegkomers waaronder het bestuur werd verordon-
neerd achterin op het betonpad te parkeren. Eigenaar 
Hans Verdel trad op als verkeersregelaar om de stroom 

auto’s over zijn vers gestorte grind in goede banen te 
leiden. 
Binnen was het gezellig vol en ieder stond gezellig met 
elkaar te praten. De aanwezige bestuursleden (Fran-
cesca Musina, Paul van den Hoek en Michiel Veldkamp) 
hadden moeite de gelederen tot rust te brengen en het 
programma startte daardoor te laat. Het voorstelrondje 

De Barg zindert
zaterdag 5 november 

Voor het verslag van de commissies werd verwezen naar 
MarieTeam waarin de meeste activiteiten beschreven 
zijn. Wouter Versluis meldde dat hij zijn werkzaamhe-
den als Commissaris Evenementen nog één jaar zou 
voortzetten om daarna te stoppen met zijn werk voor 
de vereniging omdat hij in het najaar gaat beginnen 
aan een opleiding Kinderfysiotherapie. Ikzelf meldde 
als Bestuurslid Publiciteit en Communicatie dat ik hulp 
nodig zal hebben bij de website en MarieTeam. Voor 
MarieTeam zal de vormgeving wat aangepast worden 
om het beeldmateriaal beter tot z’n recht te laten komen. 
Voor de grap had ik een aangepaste voorkant gemaakt 
in Donald Duckstijl. Het kwam me op hoon van de 
beroemde eend zelf te staan. Secretaris Paul van den 
Hoek had aan het begin van de vergadering de ontwik-
keling van het ledenaantal al betekend gemaakt: de teller 
staat nu op 267. Aan het eind van de vergadering kon hij 
onthullen wie de Ludo Knegtel jaarprijs wegens verdien-
sten voor de vereniging in ontvangst mocht nemen: het 

halfmodel kwam onder de bank van ‘Mook’ vandaan en 
werd overhandigd aan Hans ten Cate voor zijn enthousi-
asme en trekkende rol in de regio Noord. 
Daarna werd het tijd voor de pubquiz. Op het scherm 
was te zien dat er in veel huiskamers driftig gepuzzeld 
werd op de maritieme vragen die Michiel van Straten 
ons voorlegde. Af en toe werd er een ‘Marieholmvraag’ 
doorheen gevlochten, dat waren de makkelijke. De 
uitslagen volgden direct na de vragen en het werd steeds 
spannender. De top vijf wisselde per vraag en in menig 
huiskamer was de spanning te snijden. Uiteindelijk won 
het team dat zich in de huiskamer van Hans ten Cate 
had verzameld. Na de quiz werd er nog even digitaal 
nagepraat. De voorzitter sloot de middag met de wens 
dat we elkaar weer snel in de echte wereld zouden tref-
fen.

Namens het bestuur, Michiel Veldkamp
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Jachthaven DoornbosJachthaven Doornbos
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De jachthaven waar het allemaal begon ...De jachthaven waar het allemaal begon ...

En waar u nog steeds terecht kunt voor alle  En waar u nog steeds terecht kunt voor alle  
werkzaamheden aan uw Marieholm.werkzaamheden aan uw Marieholm.

van de nieuwe leden liep uit tot een therapeutische sessie: einde-
lijk mocht er over bootjes gepraat worden. De verhalen waren hila-
risch. 
Met een uur uitloop slaagde Michiel, bestuurslid PR en Commu-
nicatie, aandacht te krijgen voor de presentatie. Het begin van het 
jaar zaten we nog met coronabeperkingen maar na de voorjaars-
vakantie had iedereen het gehad met webinars. We mochten weer; 
de opkomst bij de evenementen was hoog. Voor sprintwedstijden 
op de Kaag was onvoldoende belangstelling, ook niet voor een 
vergelijkbaar initiatief op de Braassem. Het blijkt dat het houden 
van regiobijeenkomsten zeer stimulerend werkt. In ‘Zuid’ werd dit 
jaar niets georganiseerd en er bleek bij handopsteken slechts één 
nieuw lid uit die regio.
In groepjes werd daarna gepraat over ‘wedstijdzeilen’, ‘toertocht’ 
en ‘techniek’. De wedstrijdzeilers kwamen met het idee voor een 
werkgroep Wedstrijden. Er ontstond een mooie discussie over het 
toergehalte van het Zomerevenement. We willen niet tornen aan 
de races van de wedstrijdgroep maar voor de toerzeilers mogen 
de wedstrijden wel een tandje minder. Er was een warm pleidooi 
van Hans ten Cate om toch vooral ook met je toerschip aan de 
wedstrijden deel te nemen; je leert er zo veel van. Ronald van der 
Horst kwam met het voorstel om tijdens het Zomerevenement 
meer gelegenheid te geven om bij ervaren wedstrijdzeilers op te 
stappen. 

In de groep ‘techniek’ werd het ‘vingerling project’ besproken, een 
initiatief van Hans ten Cate om in verenigingsverband de bij de 
meeste boten versleten roerpinnen te vervangen, Als de techniek is 
uitgekristalliseerd kan die ondergebracht worden bij geselecteerde 
bedrijven was het advies van de groep. Verder werd er nog gebrain-
stormd over hoe te voorkomen dat water via de loospijpen de kuip 
instroomt. Opvallend was dat er veel technische kennis bij de nieu-
we leden aanwezig is, daar maken we graag gebruik van.
De groep ‘toerzeilen’ verkende een aantal mogelijke tochten. Een 
(lang) weekeinde is voor de meesten haalbaar, een vakantietocht 
maar voor een enkeling. Opvallend was dat er onder de nieuwe 
leden belangstelling is om in groepsverband ervaring op te doen 
op het Wad. In de discussie werd erop gewezen dat deelname aan 
de Harlingen-Terschelling race deze mogelijkheid biedt. Onder 
begeleiding heb je dan de mogelijkheid het wadzeilen uit te probe-
ren. Ook kunnen de app-groepen nog meer gebruikt worden om 
afspraken te maken voor ontmoetingen en samen zeilen.
Ondertussen hadden Ans en Hans Verdel de rechauds met de 
boerenkool al klaar gezet. De gesprekken verstomden en ieder 
schoof aan. De eerste boerenkool van dit jaar smaakte prima. 
Na nog een kop thee of koffie vertrokken de meesten met een 
pompoen van eigen kweek onder de arm.

Redactie MarieTeam
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Ik ben Jelmer van Tol uit Harderwijk en sinds augustus dit 
jaar trotse eigenaar van een IF. Zeilen is mij met de paple-
pel ingegoten en na enige jaren zonder zeilen, heb ik de 
smaak weer helemaal te pakken.
Mijn ouders zijn vanuit het surfen begonnen met het zeilen 
en toen er kinderen kwamen zijn ze daar niet mee gestopt. 
Omdat er met drie jongens op een kleine boot geen garantie 
is voor een gezellige vakantie, zijn ze een aantal keer overge-
stapt naar een maatje groter. Dat betekende langere toch-
ten maar ook meer onderhoud. Elk weekend heen en weer 
rijden naar de boot werd eigenlijk steeds gekker dus besloten 
zij om op een zeilboot te gaan wonen. En wij verhuisden 
mee. 
Naast het meevaren op een kajuitboot werden wij in kleine 
bootjes gezet om zelf te leren zeilen. Optimist en Splash 
vormden hierbij de hoofdmoot en ook het windsurfen werd 
opgepakt. Ondanks deze gedegen opvoeding met wind en 
water ben ik er toch niet in blijven hangen. Toen ik ging 
studeren maakte water plaats voor … ja je raadt het al. Na 
mijn studententijd heb ik een paar jaar in het buitenland 
gewoond, ook op plekken waar geen (zeil)water was. Zeilen 
was dus even op een laag pitje gezet en ik ging maar af en 
toe als opstapper met de familie mee. 
Ondanks dat ik weer in Nederland dicht bij het water woon-
de en zowel mijn moeder als mijn broertje een boot hadden 
kriebelde het bij mij niet om zelf een boot aan te schaffen. 
Een woensdagavondwedstrijdje hier, en een middagje zeilen 
daar, en daar bleef het wel bij. Ik was dus helemaal niet op 
zoek naar een boot toen m’n broertje Pepijn begin dit jaar 
tipte op een prachtschip: een Leisure 17.
Zelf zeilde hij inmiddels een Marieholm IF, de ‘Liv’, en vond 
dat ik ook wel wat meer op het water mocht zijn. Mijn 
moeder is vroeger met een Leisure 17 met haar ouders op 
vakantie geweest. In de loop der jaren zijn wij hierdoor erg 
kundig geworden om een ‘17-tje’ te spotten. Bij ons zat er 
dus ook wel enige liefde voor dit bootje. Wij gingen er van 
uit dat de Leisure met zijn geringe diepgang wel bij Harder-

wijk voor anker kon liggen, wat een hoop havengeld zou 
besparen en hoe vaak zou ik nou echt gaan zeilen? Begin 
april, twee dagen na de tip, heb ik met een vriend mijn 
nieuwe aanwinst naar Harderwijk gevaren. Het ijs stond ‘s 
nachts aan de binnenkant van de boot maar dat mocht de 
pret niet drukken. Helaas was het bootje toch te diep om tot 
vlak onder de kust van Harderwijk te komen en met spoed 
werd er een plek in een haven geregeld.
Het zeilen met de Leisure werd steeds leuker en ook de 
wekelijkse bootklusjes begon ik steeds meer te waarderen. 
Nu is de snelheid van een 17 voet kimkieler niet om over 
naar huis te schrijven en ik werd dan ook vaak hard voor-
bij gevaren door Pepijn op zijn Marieholm. Maar goed, de 
Leisure was praktisch, goed solo te zeilen en binnen het 
budget om te kijken of ik het zeilen nog leuk vond. Onder-

Een blije en 

gelukkige Jelmer

Jelmer, Simone en 

IF Figuur

Jelmer van Tol

Even voorstellen
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tussen zeilde ik bijna elk weekend en voer ik elke woensdag-
avond met Pepijn en Yoica op Liv de wedstrijden bij Harder-
wijk. 

En toen kwam Pepijn weer met een tip. Op de Marie-
holm International Facebookpagina had hij een interessant 
bericht gezien. Een Noorse student ging in Le Havre stude-
ren en wilde de reis erheen per boot maken en deze onder-
weg verkopen. En drie keer raden wat voor een boot hij voer: 
een Marieholm IF, die had wel wat gebruikssporen maar 
dat betekende dat hij goed ingezeild was. Als de boot de 
tocht van Noorwegen naar Nederland zou weerstaan, dan 
zit ie vast goed in elkaar. Dus na een seconde twijfel heb 
ik meteen gereageerd. Begin juli ging de Noor op pad via 
de Oostzee, Kielerkanaal en binnendoor via Duitsland. De 
buitenboordmotor heeft z’n uren dus wel gedraaid. Volgens 
afspraak heb ik de boot half augustus in Lelystad overgeno-
men. 
Na een korte bezichtiging hebben we de zeilen gehesen en 
zijn meteen aan de tocht naar Harderwijk begonnen. Met 
de Liv als volgboot gingen we met ruime wind, 4 beaufort, 
en een stralend zonnetje richting het Gooimeer. Je denkt dat 
je, eenmaal de Hollandse brug gepasseerd, in de luwte van 
Flevoland zal varen. Niets is minder waar. We varen aan de 
wind met vol tuig en ik ben nog niet helemaal gewend aan 
de helling van de Marieholm. Mijn vriendin Simone heeft 
alleen zeilervaring op het 17-tje dus ook voor haar was het 

even wennen. Uiteindelijk een heerlijke eerste zeildag gehad 
en van Lelystad naar Spakenburg gevaren. De volgende dag 
samen met Liv verder gevaren richting Harderwijk waar de 
Svea van Menno ons tegemoet kwam. Een mooi filmpje van 
de aankomst op het Wolderwijd is het resultaat.
Na een mooie verlate zomervakantie en nazomer loopt het 
seizoen nu langzaam op z’n eind. De lijst van winterklus-
sen ligt al klaar. Onder andere wil ik de speling op het roer 
verhelpen, de motorsteun anders ophangen en ik ben ook 
best benieuwd hoe de boot er onder de waterlijn uit ziet. 
Ondertussen is met Figuur, want dat is de naam van mijn 
IF, de Pampusregatta al gevaren. En met de wedstrijdgekte 
heb ik heb me ook zo gek laten maken om een set wedstrijd-
zeilen over te nemen. De oude zeilen waren nog bruikbaar 
maar daar is ook alles mee gezegd. Met deze nieuwe set 
vaart Figuur helemaal soepel. Volgend jaar ga ik meedoen 
met de Woensdagavondcompetitie op het Wolderwijd; er 
varen dan maar liefst vier IF-s mee. Als bemanning heb 
ik mijn andere broertje weten te strikken. Dan zijn de drie 
gebroeders weer net als vroeger gezamenlijk op het water. 

Begin van het jaar was ik nog bootloos en nu ben ik alweer 
eigenaar van een tweede boot. En twee keer is Pepijn de 
aanjager van dit avontuur geweest. Pepijn bedankt! De IF 
zeilt echter zo fijn dat ik deze wel wat langer wil houden. 

Jelmer van Tol

Is het geen 

schoonheid? 



10  MarieTeam najaar 2022

Thema

Uitdijend universum
2022 is het jaar na het 20 jarig jubileum van de NMV. 
Wat doe je na de grote apotheose? Je gaat gewoon 
verder… Met het jubileumjaar als referentie zien we dat 
zaken zich steeds verder ontwikkelen: een groot aantal 
deelnemers bij de HT-race en we hebben direct contact 
met de wedstrijdleiding, een geslaagd zomerevenement 
en een groep jonge zeilers uit Harderwijk maakt zijn 
entree. De toerzeilers gaan verder weg en steken hun kiel 
in de modder van Juist. In de ORC4 zeilen we op met 
de Nordic Folkboats en een Olympisch zeiler geeft een 
masterclass aan onze wedstrijdzeilers. Boten worden 
professioneel ‘renewed’... Het universum van de NMV 
breidt zich uit in alle richtingen.

In deze Marieteam beschrijven we de evenementen van 
afgelopen jaar. We hebben geprobeerd elk evenement 
van meerdere kanten te belichten. Na de hoofdtekst stel-
len nieuwe leden zich voor en vertellen zij hoe zij het 
evenement hebben ervaren of vertellen leden van het 
wedstrijdcomité wat zij hebben gezien. Via QR codes 
of andere doorverwijzingen kunnen extra foto’s worden 
bekeken of komt er meer informatie beschikbaar. 
Veel leesplezier!
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Het programma begon woensdagavond in het Brouw-
dok aan de kade van Harlingen met de inschrijving. 
Het netjes verzorgde boekje met de wedstijdbepalingen 
en de stickers net de wedstrijdnummers werden uitge-
reikt. Een geplastificeerde print van de waterkaart van 
het Zeegat van Harlingen tot Terschelling was beschik-
baar. Alles keurig verzorgd. Frank Havink lichtte de route 
toe en vertelde dat hij een aanpassing aan de baan had 
gedaan: de boeien aan het begin van de West Meep 
mochten genegeerd worden. Daarmee hoopte hij meer 
spanning in de wedstrijd te krijgen. Spannend zou het 
toch wel worden want er werd stevige wind voorspeld. 
Weerman Henk Huizinga, overgekomen uit Heemstede, 
wist ons enigszins gerust te stellen. De wind was stevig 
maar stabiel, WNW 5 Bft. voor de donderdag en 6 Bft. 
voor de vrijdag. Na een lekker biertje van de brouwerij 
trokken we naar de Verenigingshaven om de stickers op 
de boot te plakken. 

Ik had Cees de Weerd en Frank Visser, na onze geslaag-
de Waddentocht het jaar ervoor, gevraagd met mij mee 
te zeilen. Het was een bewuste keuze niet met Wouter 
Versluis op de Eeve, de boot waarop ik vast beman, mee 
te varen. Na de verenigingsbijeenkomst op de Marken 
Wadden waren we wel samen opgezeild naar Harlingen. 
We hesen de zeilen in de beschutting van de voorha-
ven maar toen we buiten kwamen stond er een stevige 
deining. Frank meldde al snel dat hij zich niet lekker 
voelde; ik zette hem aan het roer. Onze start was voor-
zichtig want ik weet hoe snel je over de startlijn spoelt. 
Wouter Versluis en Hans ten Cate waren minder voor-
zichtig en moesten dat bekopen met een valse start. 
Door de positiewissel hadden we wat moeite met de 

Met maar liefst negen deelnemende boten uit de vereniging is de 
HT-race 2022 voor ons historisch te noemen. De voorbereiding met 
een webinar met wedstrijdleider Frank Havik droeg ongetwijfeld bij 
aan de grote opkomst. Maar meer nog zal de stevige bries, zowel 
donderdag op de heenweg als vrijdag op de terugreis, mij bij blijven. 
Niet eerder zeilde ik met zoveel wind op het wad. Hoe verging het ons 
en de andere deelnemers?

Harlingen-Terschellingrace 2022
donderdag 12 en vrijdag 13 mei

Boot en wedstrijd

Foto Dorus Breidenbach
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SM7-2ZSD16

stroming 122 º
2 knp 

wind  90 º
20-25 knp

De getijdenstroom onder de lijboeg

Als deelnemer aan de HT-race 2022 kruisten we met een 
dikke windkracht 4 op, naar de kardinaal SM 7 - ZS 16 
in de Vliestroom. Deze ton moest als onderdeel van de 
wedstrijdbaan over stuurboord worden gerond. Nadat het 
getij tijdens de wedstrijd was gekenterd hadden we een stevi-
ge stroom tegen. Na een aantal slagen viel het op, dat de 
slagen over stuurboord ons telkens dichter bij de kardinaal 
brachten. De slagen over bakboord gaven ons veel minder 
voortgang. Door zo lang mogelijk dóór te zeilen over stuur-
boord, gebruikmakend van het ruime water om ons heen, 
wisten we daardoor een mooie voorsprong ten opzichte van 
een aantal van de ons omringende boten op te bouwen. 

Napratend over deze ervaring, bij het opkruisen naar de 
kardinaal, herinnerde ik mij een les van een instructeur 
tijdens een oversteek naar Engeland. Door deze instructeur 
werd ons met behulp van een tekening uitgebreid uitgelegd 
waarom de getijdenstroom onder de lijboeg moest worden 
gehouden en welke winst in gevaren mijlen over de grond 
daarmee kon worden geboekt.

Omdat je op enig moment toch overstag moet om de ton te 
ronden, levert het varen met stroom onder de lijboeg alleen 
voordeel als je zo lang mogelijk doorzeilt over deze boeg om 
daarna met één slag over de andere boeg de ton te ronden. 
Een blik op de plotter maakt in de praktijk, na een paar slagen 
ook duidelijk wat de meest effectieve slag is op weg naar de 
ton. In ons geval was het naast ‘om ons heen kijken’ toch voor-
al wijsheid achteraf.

Hans Bartels, M26 Bellone

Recontructie van de situatie bij de ronding van de 

noordkardinaal om 15.00 op 12 mei. De blauwe vector-

pijl geeft de stroming weer. In de bakboordslag werd je 

ver weg gezet. Volgens track-gegevens stond er meer 

stroming dan aangegeven in de HP33.

Ideale lijn? Over stuurboord voorbij 

de ton varen, korte slag over bakboord 

voorlangs, overstag en dan zo dicht als 

je durft rond de ton te draaien. 

Foto Dorus Breidenbach
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boothandeling maar gelukkig voelde Frank zich comfor-
tabel aan het roer. Na het ronden van keerton bij de 
Pollendam kregen we het wat makkelijker maar onder-
tussen lagen we al flink achter. 

We voeren de lange baan B, wat betekende dat we ver 
de Vliestroom in moesten varen om de noordkardinaal 
SM7-ZS16 over stuurboord te kunnen ronden. We zagen 
de Alk van Paul van den Hoek voor ons en we lieten snel 
op hen in. Die zouden we wel eens pakken.. Ze moes-
ten de kardinaal nog ronden en daarvoor slagen maken. 
Paul en Ruben haalden het elke keer niet. Dat konden wij 
beter, dachten we. Met de eerste slag kwamen we dicht 
bij de ton maar we werden door de stroming wegge-
zet. Het ding kwam razendsnel dichterbij en leek gigan-
tisch. We vreesden tegen de ton gespoeld te worden en 
in tweeën te breken. Dan maar een slag.. Ter vergeefs, 
ook met deze slag haalden we het niet. Omdat wij tot de 
laatsten van onze klasse behoorden die bij de kardinaal 
waren aangekomen was de stroming ondertussen steeds 
sterker geworden. Uiteindelijk kwamen we eromheen. 
Paul was allang gevlogen en de haringparty zouden we 
weer niet halen. In de Westmeep zetten we de genua bij 
om iets van de verloren tijd in te halen. Later hoorde ik 
dat Wouter op dit traject met 25 knopen wind nog de 
spinaker had gezet. Moe en niet geheel voldaan meer-
den we in de haven af. Daar wachtte ons een andere 
teleurstelling: de Walvis aan het Groene Strand was 
dicht. Wat had ik me verheugd dáár een biertje te drin-
ken. Veel andere restaurants waren ook dicht, alleen het 
Amsterdams Koffiehuis had nog net een tafeltje voor 
ons.

De volgende ochtend verzamelden de Marieholm deel-
nemers zich op de steiger. Paul van den Hoek had 
namens onze vereniging een leuk presentje: een flacon 
met berenburg. Die hartversterker zou van pas komen. 
De discussie ging over een tweede rif zetten of niet. Na 
de start in de West Meep zouden we de wind, aangetrok-
ken tot 6 Bft, pal tegen hebben. Ik aarzelde maar voor 
de eerste keer zette ik m’n tweede rif. Verstandige keuze 
min IFO, bleef gereefd goed hanteerbaar. Maar onze 
slagen waren slecht, bij het overstag gaan verloren we 
veel. Zo bleef een schoot vast zitten om de lier, het lukte 

De Wille van Drys 

Brandenburg voor 

Terschelling.

Paul van den Hoek 

deelt heupflesjes 

Berenburg met 

NMV-logo uit.  

Het was een van 

de sponsoringsac-

tiviteiten dit jaar.

Foto Dorus Breidenbach
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stuurman Frank om de boot snel weer door de wind te 
krijgen zodat we de schoot konden lostrekken. Ook Olijf-
je van Hans ten Cate had problemen. Hans en Selma 
bereikten vlak voor ons de Blauwe Slenk en rolden hun 
Furlex uit. Om hun bij te kunnen houden besloot ik het 
rif uit het zeil te halen. Dat was geen goede keuze; het 
viel niet mee op het stampend voordek en het voorzeil 
sloeg ook nog eens om het voorstag. Tegen die tijd dat 
alles stond en wij volle vaart richting Pollendam bliezen 
was hun voorsprong al te groot geworden.

We eindigden als laatste van de reglementair gefinishte 
boten (23). Hoe brachten de anderen het er af? Eeve en 
Olijfje kregen een OCS vanwege valse start zoals ik al 
schreef. Drys Brandenbrug (Wille) trok zich terug voor 
de terugrace. Hij wilde zijn nieuwe zeilen sparen. De Alk 
van Paul van den Hoek, de Bellone van Hans Bartels 
en de Amerij van Martijn Sweitser werden resp. 14e, 16e 

en 18e. Nieuwkomer Frank Lenz zeilde met zijn dochter 
Kirsten naar een 19e plaats. Ze hadden veel profijt gehad 
van hun keerfok vertelden ze. Hun introductie lezen 
jullie op pagina 16-17. The Mission IF Possible van Hanz 
Swart tenslotte, met gelegenheidsbemanning Ronald 
van der Horst en Jeroen van der Grond, werd 4e. Vanwe-
ge het grote aantal inschrijvingen in onze startgroep 
vielen zij net in de prijzen. Knap gedaan hoor; de andere 
winnende boten waren alle groter.

Deze editie van de Harlingen-Terschellingrace zal ons 
zeker bij blijven. Volgend jaar viert de Harlinger Water-
sportvereniging het 75ste lustrum van de HT-race. Die 
zal vanzelfsprekend net zo voorbeeldig georganiseerd 
worden. We zijn er zeker weer bij.

Michiel Veldkamp

IFO 1383

De Mission IF Possible behaalde de 4e prijs. 

Foto’s Dorus 

Breidenbach
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Grensverleggend zeilen tijdens de HT-Race.

De wind huilt door de haven van West-Terschelling 
en de vallen van veel boten om ons heen maken een 
hard klapperende geluid. Normaal gesproken een 
uitnodiging aan ons, om plannen voor een dag aan 
de wal te maken. Want met windkracht 6 het ruime 
sop van de Waddenzee kiezen deden Cornelien en 
ik tot nu toe niet vrijwillig. Zo wél op deze tweede 
wedstrijddag van de Harlingen-Terschelling Race.

Het fantastische zeilen op de eerste wedstrijddag van 
de HT-Race, de goede organisatie van de wedstrijd én 
de wetenschap dat alle deelnemende boten worden 
bijgestaan door een vloot aan begeleidende motor-
jachten van vrijwilligers en werkboten van Rijkswater-
staat, geven ons voldoende vertrouwen én het laatste 
zetje om uit te varen richting de startlijn.

Wát een beleving om met een dikke windkracht 6 
te ervaren wat onze Marieholm 26 kan en wat wij 
aankunnen. Hard werken en spannende momen-
ten vóór de start op de West Meep. Scherp aan de 
wind met hoge golven tegen de stroom in, tot we 
het Pannegat indraaien. Competitie tussen de boten 
onderling in de Blauwe Slenk en in het bijzonder 
tussen de deelnemende Marieholm deelnemers. En 
tenslotte op rompsnelheid, begeleid door een forse 
hekgolf op de finish af. Dat waren de ingrediënten 
voor twee dagen grensverleggend wedstrijdzeilen.

De HT-Race blijkt een waardevol evenement te zijn. 
Een wedstrijd die alle leden van onze vereniging, 
zowel ervaren wedstrijdzeilers en even zo goed begin-
nende waddenzeilers, in gezamenlijkheid, veel te 
bieden heeft.

Daarom mijn oproep om in 2023 tijdens de 75 jarige 
editie met een groot aantal boten deel te nemen aan 
de HT-Race en zo, ieder op zijn eigen manier, de 
grenzen te verleggen. 

Hans Bartels

M25 Bellone

Vroeger, in de basisschooltijd van de kinderen, zeilden we met onze 
Vreedenburgh schokker op de meren, en met vakantie op de Wadden. 
Bijna nooit met meer dan 4 Bft. Iedereen vond het dan wel mooi 
genoeg. Heel schuin gingen we liever niet, want de kinderen waren bang 
dat we om zouden slaan. Mooie zwerftochten waren het.

Uiteindelijk kostte het onderhoud aan onze stalen platbodem te veel 
tijd, dus die hebben we verkocht. Daarnaast kregen de kinderen vanaf 
de middelbare school andere interesses. Kirsten ging bijvoorbeeld roeien 
en door de wedstrijden en het trainen daarvoor werd het zeilen minder. 

Onze Marieholm, de Mare-Jet, hebben we inmiddels zeven jaar. Het is 
een fijne zeilboot om samen mee te zeilen en ook makkelijk om solo-
tochten mee te maken. Ondanks dat Kirsten wel avontuurlijk genoeg 
is om ook alleen het water op te gaan, vond ze het tot voor kort nog 
steeds ‘niet chill’ om schuin te gaan. Dus met toenemende wind ging 
er, onder protest van mij, altijd snel een rif in, want hoe weet je nou zo 
zeker hoeveel wind een zeilboot kan hebben?

De HT-race bracht daar verandering in. We hebben ons voor die 
wedstrijd als vader-dochter-team ingeschreven om te kijken hoe wij 
en de Mare-Jet het in een competitie zouden doen. Wedstrijdervaring 
hebben we beiden niet, maar met het Regelschrift van Henk Plaatje en 
watersport-tv kom je een goed eind.

Voor het palaver hebben we met een tiental mede Marieholmzeilers 
kennis gemaakt en gezellig samen gegeten.

Vader en dochter Lanz

Even voorstellen
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De eerste dag startten we voor de zekerheid achteraan in het wat 
rommelige veld. Met een heerlijk windje en één rif was het een 
mooie tocht naar de boei tussen Terschelling en Vlieland. Door 
toenemende stroom tegen in de Vliestroom hebben we eindeloos 
gelaveerd, maar gelukkig is het ons uiteindelijk gelukt om, enigs-
zins gaar, te finishen. We weten niet. meer als hoeveelste we in 
West-Terschelling aan zijn gekomen.

Op de tweede wedstrijddag twijfelden we. Als er niet zoveel volg-
boten waren hadden we misschien die dag zelfs wel van de terug-
tocht af gezien. De wind was namelijk flink toegenomen. De 
wedstrijd werd niet afgelast, maar twee rifjes waren in ieder geval 
nodig. Met windkracht 6 tegen en stroom mee waren de eerste 
mijlen van de tocht een behoorlijke klotsbak. Het laveren voor de 
start was ook wel chaotisch. Het vergde goede communicatie om 
overzicht te houden waar de anderen lagen, tegelijkertijd de start-
tijd in de gaten te houden en de wedstrijdregels te volgen. Kirsten 
kon haar competitieve neigingen botvieren, en wellicht dat we 
daardoor bij het startsignaal precies goed lagen: vlak voor de start-
lijn, aan de hoge kant, en met een behoorlijke vaart. Wat volgde 
was een adrenaline-kick met meer dan een uur tegen de wind en 
golven in stampen. Zelfs met twee rifjes gingen we zo schuin dat 
het zeewater regelmatig de kuip in stroomde. Omdat de Mare-
Jet is uitgerust met een keerfok, hoefden we ons vooral bezig te 
houden met sturen en niet over boord vallen. Een geruststellende 
gedachte was dat er genoeg volgbootjes en andere Marieholms in 
de buurt waren om ons uit het water te vissen, mocht dat onver-
hoopt nodig zijn.

Richting Harlingen ging het redelijk goed, onze mededingers 
vlogen ons gelukkig niet allemaal tegelijk voorbij.

Na de HT-race weten we beter wat de Mare-Jet aankan. Het 
gaat ons nu niet meer snel te schuin. Eerder andersom: het gaat 
nu niet snel schuin genoeg, ook al is het misschien niet altijd het 
meest efficiënte zeilen. Een onvergetelijk mooie ervaring, en een 
van de mooiste tochten die we gemaakt hebben.

Het smaakte naar meer wedstrijden en we schreven ons daarom 
ook in voor de wedstrijddagen in Hoorn. We kwamen daar de 
meeste HT-race zeilers weer tegen en hebben er met nog meer 
Marieholm zeilers kennis gemaakt. Ondanks een aantal begin-
nersfouten hebben we met wisselend succes - ook dankzij het 
gebruik van de spinaker op de laatste dag - in de toerklasse overall 
een goede eindklassering gehaald.

Naast de ervaring van de wedstrijden leren we ook veel in de app-
groep Marieholm Noord en we overwegen om een eenlijns reefsys-
teem van Selden en de Abtrap aan te schaffen.

Tot volgend jaar!

Freek Lanz & Kirsten Lanz

Foto Twirre  Bogaard
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Foto 

Twirre  Bogaard

Zomerevenement 
Hoorn 2022
1-3 juli 

Hoorn was dit jaar de ‘place to be’. Verleden jaar konden we tussen 
de coronagolven ons lustrum in Loosdrecht vieren maar een kapotte 
brug maakte het onmogelijk om veel schepen bij elkaar te brengen. 
Dit jaar waren er geen beperkingen. In aanloop van 3 juni ontstond 
er in de Whatsapp groepen een regelrechte hype van zeilers die zich 
klaar maakten om naar Hoorn te vertrekken of al onderweg waren. 
Uiteindelijk lagen er 29 Marieholms in de Verenigingshaven van WSV 
Hoorn; 23 boten deden mee aan de wedstijden, 13 in de toerklasse 
en 10 wedstrijdklasse. Tijdens het diner op zaterdagavond waren 66 
mensen aanwezig. Het bestuur kijkt dan ook terug op een geslaagd 
evenement. 

Laat ik beginnen bij het bezoek dat Evenementen-
commissaris Wouter Versluis en ik brachten aan de 
wedstrijdleiding van WSV Hoorn begin mei. Vier 
mannen zaten al in vergadering, enkele bekende gezich-
ten uit 2018. Het was alsof ik op een lopende trein 
spong. Wouter had al een concept wedstrijdschema 
opgestuurd. We waren het er snel over eens: zo gaan 
we het doen. Alleen de kosten waren flink gestegen; de 
brandstof voor de ribs en de vergoeding van de vrijwilli-
gers waren een flinke kostenpost. Een paar jaar geleden 
hebben we als vereniging besloten voor dit soort evene-
menten professionele wedstrijdleiding in te huren en dit 
was de consequentie van dat besluit. Door de inzet op 
de langebaanwedstijd op de zondag te minimaliseren 
(wel starten, finishtijden zelf bijhouden) kregen we het 
financieel rond. Ik geloof dat Wouter er wel tegenop zag 
om de begroting aan het bestuur voor te leggen maar 
we zouden er voor gaan. De trein was vertrokken en we 
zaten er op. Nog meer enthousiasme ontstond toen ze 
de prijzen lieten zien die de WSV had laten maken. Ik 
herkende het handschrift van de ontwerper onmiddellijk: 
Jantine Kroeze. Een kleine aanpassing zou voldoende 

zijn om een mooie serie prijzen te kunnen uitreiken. Ik 
deelde MarieTeams uit waarin we verslag deden van ons 
evenement in 2018. Ze wilden het direct hebben voor 
hun website. Hoorn heeft te kampen met een slechte 
reputatie als wedstrijdwater door waterplantenproblema-
tiek en elke reclame was welkom. Zo helpen we elkaar.
Het besluit voor ondersteuning door de WSV werd snel 
genomen binnen het bestuur. De budgetten van verleden 
jaar waren niet uitgeput en penningmeester Francesca 
Musina wil geen verenigingsgeld oppotten. Binnen de 
begroting uitgeven is haar credo. Meer discussie hadden 
we over het karakter van de wedstrijden: of de toerzeilers 
mee zouden doen aan de sprintwedstrijden of dat er op 
dat op dat moment voor de toerzeilers een eigen acti-
viteit zou worden georganiseerd. Mee doen besloot het 
bestuur. Tevens werd besloten om ook weer live muziek 
in te huren. Alle ingrediënten waren aanwezig voor een 
gezellig feest en de trein denderde voort.
Ik verstuurde de nieuwsbrief met de uitnodiging en de 
inschrijving werd geopend op de site van de vereni-
ging. Ik begon me zorgen te maken over die trein want 
er was een maand voor het evenement nog weinig 
respons. Wacht maar zei Wouter en stookte de ketel op 
met gerichte appberichten. De aanmeldingen begonnen 
binnen te druppelen. Regelmatig waren er updates van 
het aantal aanmeldingen. Ondertussen was er ook een 
plan gemaakt voor het Marieholm ontbijt op de zondag-
ochtend. Een ervaren cateraar had ons geadviseerd: doe 
zoveel mogelijk zelf en besteed je geld niet aan dure 
broodjes.
Tegen de tijd dat ik mij donderdag door de fontijn-
kruid-velden aan de westzijde van het Markermeer van 
Monnickendam naar Hoorn had gelaveerd lag de vereni-
gingshaven al vol met IF’jes en M26’s. De trein was 
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gearriveerd. We hadden elkaar op de hoogte gehouden 
van elkaars vorderingen en de app zoemde voortdurend. 
Wat een mooi gezicht toch al die kleurrijke boten bij 
elkaar en wat een reünie van leden. 

Wat valt er nog meer te vertellen? Er was wind, er was 
zon, er was een heerlijk terras, er was swingende muziek 
en buffet en ontbijt in overvloed. Ik had ik de mooie, 
door Jantine Kroeze gemaakte medailles aan boord die 
ik vlak voor mijn vertrek had opgehaald, Francesca had 
voor alle deelnemers flessen wijn – Italiaans uiteraard- 
verzorgd, Paul deed de inkopen en Age had zijn sombre-
ro opgezet. Voor een verslag van de wedstrijden verwijs 
ik naar het uitgebreide verslag dat het wedstrijdcomité 
maakte op mijn bescheiden vraag of ze iets over het 
evenement wilden schrijven. 

Ging er dan helemaal niks mis? Natuurlijk wel, 
misschien zelfs wel veel, maar alles in de sfeer die later 
mooie anekdotes opleveren: een te korte finishlijn waar-
door de voorzitter het startschip ramt, een toerzeiler 
die goed meekomt in het wedstrijdveld, exploderende 
bitterballen omdat Nel van de catering zowel bier moet 
tappen als de frituur moet bedienen, een collectieve 
opstand van de deelnemers tegen de wedstrijdleiding 
wegens een genomen besluit over een gemeenschap-
pelijk wedstrijdveld, bestuursleden die omvielen door 
uitputting en het opduiken van het coronaspook. 

Wil je weten wat er precies achter deze verhalen zit, kom 
dan naar het zomerevenement 2023 we hebben het er 
vast nog over. Wat ik hier nog wil schrijven is dat team 
Yansã de terechte winnaar was van het wedstrijdklas-
sement omdat ze ongeveer elke race wonnen, Albert 
Voogd het het best deed van de toerklasse en dat Wouter 
Versluis als scheidend Evenementencommissaris een 
fantastisch zomerevenement heeft neergezet met een 
juiste balans tussen regeren en delegeren. Ik zeg -met 
oud-voorzitter Hanz Zwart in gedachten- “Applaus!”. 

Redactie MarieTeam

Foto’s volgende 

pagina’s: Twirre  

Bogaard

Zie voor meer 

foto’s van Twirre:  

Meer foto’s 

gemaakt door  

leden van de  

NMV: 

Foto’s gemaakt 

door het 

wedstrijdcomité:

https://drive.google.com/drive/folders/1KiJOFwPTApAdTsczhXBGjllGmtyeAha7?usp=share_link
https://www.twirrebogaard.nl/?page_id=7823
https://drive.google.com/drive/folders/1qbojL52L2eTrKApUK2RHSHRvS1CrZbh7?usp=share_link


MarieTeam najaar 2022  19



20  MarieTeam najaar 2022



MarieTeam najaar 2022  21

Foto’s Twirre  Bogaard
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Foto Twirre  Bogaard
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Prijswinnaars Wedstrjdklasse (v.l.n.r.): 3. Mission IF Possible (Hanz Zwart), 1. Yãnsa (Michel Zandbergen), 2. Sister Ray (Hans Verdel)

Naast de wisselprijzen waren er mooie klassementsprijzen te winnen, gemaakt door Jantine Kroeze. De pechprijs, het  ‘Hansje’, ging naar Age Smit.

Prijswinnaars Toerklasse (v.l.n.r.): 3. Mare-Jet (Frans Lanz), 2. Bellone (Hans Bartels), 1. What if (Albert Voogd)

De volledige uitslagen staan op de NMV website
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De door WSV Hoorn voor kajuitzeiljachten georganiseerde 
zeilevenementen hebben altijd een extra dimensie voor het 
wedstrijdcomité. De mix van fanatieke wedstrijdzeilers en 
onervaren toerzeilers levert altijd wel mooie verhalen op. Zo 
ook bij het Marieholm zomerevenement. 

De dagen voor de wedstrijden stroomt de haven al vol met de deel-
nemende schepen en op vrijdagochtend zie je de meest fanatieke 
wedstrijdzeilers zoveel mogelijk overtollige inventaris uit hun schip 
halen en in de auto laden om maar zo licht mogelijk te zijn. 

Naar het palaver van de wedstrijdleider wordt goed geluisterd. De 
wind is tussen de 15 en 20 knopen en de starts van de wedstrijd-
zeilers gaan fanatiek, kort bij elkaar en snel weg. Ook tijdens het 
zeilen steken ze elkaar diverse malen letterlijk de loef af maar altijd 
op een faire manier. Geen wanklank wordt gehoord op het start-
schip. De enkele toerzeiler die per ongeluk met de wedstrijdgroep 
mee start lijkt zich er zelfs in thuis te voelen. 

Hoe anders gaat het bij de start van de toerzeilers; de kat uit de 
boom kijkend gaan sommigen pas na enkele minuten over de 
startlijn, maar het plezier is er niet minder om. Een protest omdat 
beide gateboeien worden gerond i.p.v. één van de twee , wordt 
tijdens de behandeling in der minne geschikt. Dit protest wordt 
vooral gebruikt als leermoment, ook voor het wedstrijdcomité. 

Zaterdag, met wel wat minder wind, staan er per klasse zes sprint-
wedstrijden op het programma. Aan het verzoek om deelnemers 
zonder motor naar buiten te slepen voldoen wij graag en ook een 
sleep van twee Marieholms uit de ballenlijn bij de uitgang van de 
haven halen is geen probleem voor de bemanning van de RIB. 
Hard werken voor de deelnemers, spinakers hijsen en laten zakken 
en goed tactische beslissingen nemen. “Zonder ooit een OCS start 
je nooit scherp genoeg”, meldt een van de wedstrijdzeilers aan het 
eind van de dag. 
De toerzeilers starten ook steeds sneller, de leercurve is goed te 
zien. De beste toerzeiler komt ook heel vaak als eerste door de 
finish. Het comité heeft het druk met de zes maal twee starts, 
draaiende winden, veel vlaggen hijsen en strijken en boeien verleg-
gen. Kortom, moe maar voldaan komt iedereen in de haven aan. 

Zondag is er bij de langebaanwedstrijd, een deelnemer die te vroeg 
start. En als je dan als eerste binnenkomt is dat wel erg zuur. Een 
verzoek om verhaal wordt bij de behandeling niet toegewezen. 
Zowel het startschip als contra-start hebben het gezien. De schip-
per gaf maandag ook toe dat hij een afleesfout op zijn instrumen-
ten had gemaakt en zelf ook gezien had dat hij te vroeg gestart 
was. 

De prijsuitreiking was één groot feest, volgens mij heeft elke 
deelnemer wel een prijs in de vorm van een medaille of fles wijn 
gehad. Wij hebben genoten van dit evenement. 

Namens het wedstrijdcomité van de WSV Hoorn, 

Bart Koolmeijer 

Het zomerevenement gezien door de 
ogen van het wedstrijdcomité

Het wedstrijdcomité bestond uit Lyda Nugter (RIB), Allert Mastenbroek 

(wedstrijdleiding, startschip), links op de foto), Gilbert Haverkamp (organi-

satie) en Bart Koolmeijer (aankondiging en uitslagen), rechts op de foto).
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Wij zijn Albert en Arlène Voogd en zijn sinds de winter van 2019 eige-
naar van de azuurblauwe ‘What if ’. De rest van ons gezin bestaat uit 
vier kinderen en een hond. De hond en de jongste van 16 wonen gezel-
lig bij ons thuis in Jisp. In het dagelijkse leven houd ik me bezig met het 
runnen van supermarktketens en Arlène werkt op het RoCvA-College 
Airport bij de opleiding Steward/Stewardess in Hoofddorp.

De ‘What if ’ is in twee winters helemaal opgeknapt en voorzien van 
een set nieuwe zeilen. Wat vaker aan wedstrijden meedoen was en is 
zeker onze wens. Ikzelf ben van jongs af aan opgegroeid met wedstrijd-
zeilen, van Piraat naar Laser naar kajuitboten. Ook heb ik met twee 
vrienden de meest avontuurlijke tochten gemaakt, eerst met een 
Marieholm IF en later met verschillende trimarans. 

Met de Marieholm ‘Hubris’, zijn we in 1983 van Nederland naar Noor-
wegen gezeild. Deze tocht was echt mijn vuurdoop op het gebied van 
zeezeilen en vanaf dat moment is het plezier hierin nooit meer wegge-
gaan. Het jaar daarop zijn we naar de Scilly eilanden gevaren, wat 
zeker minstens zo spectaculair was. Ook hebben we lang een zeilboot 
in Harlingen gehad, waarmee we voornamelijk de Waddenzee hebben 
verkend.

De afgelopen 25 jaar hebben wij als gezin vier keer in het buitenland 
gewoond en zijn het bezit van een zeilboot en het wedstrijdzeilen er 
een beetje bij ingeschoten. Wel hebben we in het buitenland altijd zeil-
boten gehuurd en schitterende zeetochten gemaakt. Eenmaal terug 
in Nederland ben ik samen met mijn oudste zoon Bouwe naar een IF 
gaan zoeken, omdat ik daar zelf goede herinneringen aan had en we 
toch weer wat wedstrijden wilden gaan zeilen. Daarnaast is een IF een 
zeer handzame en zeewaardige boot.

Even voorstellen

De ‘What if ’ had een volledige renovatie nodig, die ik met mijn zonen 
Bouwe en Simon heb aangepakt. Om alle tips & tricks van andere 
eigenaren te leren, zijn we meteen lid geworden van de Nederlandse 
Marieholmvereniging. 

Wij hebben dus al twee zomerevenementen mee mogen maken en zijn 
erg onder de indruk van de saamhorigheid. Dit jaar werd Arlène ziek, 
en kon helaas niet mee. Daarom de eerste dag met zoon Bouwe en 
vriend Maarten gevaren en de latere dagen alleen met Maarten. 

De organisatie vanuit Hoorn was perfect voor elkaar en het weer hielp 
ook erg mee. Elke avond werden op gepaste wijze alle stoere verha-
len verdund, waarbij de bardame de sfeer er goed inhield. Door de 
korte wedstrijdjes op vrijdag en zaterdag hebben we het starten goed 
kunnen oefenen en kregen we steeds meer vertrouwen in ons kunnen. 
We hebben vooral in de latere wedstrijdjes ook de spinnaker gehesen, 
waarbij opviel dat die routine nog enige oefening behoefde! 

De langebaanwedstrijd op zondag verliep erg goed en in de toerklasse 
zijn we uiteindelijk eerste geworden, waar we zeer trots op zijn. Maar 
goed, dat betekent dat we volgend jaar in de wedstrijdklasse zullen 
moeten starten, wat natuurlijk van een ander niveau is. 

Deze winter ga ik de laatste (?) klussen doen, zodat we optimaal voor-
bereid het nieuwe zeilseizoen kunnen starten.

Albert Voogd

IF What if

Foto Twirre  Bogaard

Albert en Arlène Voogd
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Dat ze op de Kaag weten hoe je een feestje moet bouwen dat wisten 
we al. Maar de 100e Kaagweek was een week lang één groot feest. Ik 
zeilde een dag mee en proefde de sfeer.

Marten Rader had me gevraagd of ik op de zaterdag 
wou voordekken op de Lattjä. Daar had ik bijzonder veel 
zin in. Toch nog even een snufje van de feestelijkheden 
ter gelegenheid van de 100e Kaagweek proeven. Vijf 
dagen (woensdag t/m zondag) waren er zeil-, roei- en 
zelfs zwemwedstrijden en ’s avonds knallende bands. 
Foto’s van de feestelijkheden kwamen al voorbij in de 
Whatsappgroep en weer diende de dekschuit Rino van 
Schie als Marieholmbasis.
Ik parkeerde bij het Vennemeer want daar zou ik ’s 
avonds eindigen. Ik genoot van het wandelingetje door 
de groene weilanden. Wat een rust en wat een schril 
contrast met wat ik op de Sociëteit zou aantreffen. Hum, 
hoe liep dat pad ook alweer? Snel middenman Gerard 
Abma geappt. “Je moet echt langs die boerderij over het 
erf lopen”. En dat, zo dichtbij Leiden en Amsterdam!
Zes IF’s lagen aan de dekschuit te stampen. Mooie 
wind! Een stoot adrenaline schoot door mijn lijf. Een 
korte instructie van Maarten en Gerard en we bestudeer-
den de baan. Wat een puzzeltocht. We noteerden bij elk 
rak over welke boeg de spi naar beneden moest om bij 
het volgende spi-rak over de juiste kant te gehesen te 
kunnen worden. Op het water was het weer net zo druk 

Foto’s Sander van 

der Borch

Meer foto’s van de 

100Kaagweek zien?

20% clubkorting 

met code Marie-

holmDEC22 op de 

foto’s van Sander 

gemaakt tijdens de 

Kaagweek.

als andere jaren; Pampus, Yingling, Twaalfvoetsjol en 
Laser, de klassen die voor ons startten, voeren heen en 
weer of lagen met klapperende zeilen op de startlijn te 
wachten.

Eén dag op 100 jaar Kaagweek

https://www.sandervanderborch.com/gallery/Marieholm/G0000X4yQhWg3mvo/C0000.iBsrCDMrps
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Foto Sander van 

der Borch

Onze eerste start was niet slecht, door snel overstag 
te gaan na passeren van het startschip hadden we vrije 
wind en zeilden we voorin. We legden het hele parcours 
af maar qua boothandeling bleven we wat achter bij 
meer op elkaar ingespeelde bemanningen. We scho-
ven een plaats naar voren in het klassement maar die 
moesten we de volgende race weer afstaan. De tweede 
start was minder goed omdat net voor de start de wind 
wegviel, we niet genoeg snelheid maakten en achter de 
groep aan moesten zeilen. Dan lig je al achter en net 
zoals altijd op de Kaag waren de windshifts bizar. Maar, 
afwisselend zeilen was het wel met alle smalle doorgan-
gen. Zondags werden de wedstrijden helaas afgelast; 
geen spat wind. Team Yãnsa (Michel, Ronald en Esther) 
won het Marieholm-klassement.

Tijdens de lunch en na de wedstrijden was het weer 
genieten op de dekschuit. Gastvrijheid en lekker babbe-
len met elkaar. Dit jaar was de inventaris uitgebreid met 
een vrieskist voor het bier en de wijn. Groen tapijt en 
witte tuinstoeltjes maakten het af. Met z’n allen doken 
we de sloep in om te gaan kijken naar de Holland-Fries-
land wedstrijden. Voor wie dit niet kent: twee teams van 

zes Regenbogen varen tegen elkaar, het eerste team 
dat vier boten over de finishlijn heeft wint. Reglemen-
tair hinderen mag, ribs van de RC varen mee en delen 
straffen uit. Fluitjes en blauwe vlaggetjes. Het veld is 
omringd door toeschouwers op een bewegende zee van 
sloepen en andere boten. Muziek en hossen. Wat een 
happening, wat een sensatie! Friesland won, voor het 
eerst in jaren. 

Wij voeren door naar het Vennemeer waar op het gras-
veld voor de jachtclub tafels voor ons gereserveerd 
waren. Wat ik heb gegeten, weet ik echt niet meer, maar 
nog wel dat ik aan de Gin Tonic zat. De zon draaide, de 
schaduwen werden langer en het gezelschap draaide 
mee. Tafeltje voor tafeltje werd verplaatst. Het was een 
van die heerlijke avonden. Sommigen gingen nog fees-
ten in de grote tent bij de Sociëteit, maar ik vond het 
mooi genoeg geweest. Een mooie dag uit honderd jaar. 
Ik had hem niet willen missen.

Michiel Veldkamp

Opstapper Lättja
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De strijd in de top
Pampus Regatta en NK ORC4 2022

Het was onzeker of de Pampus Regatta dit jaar door kon gaan. De 
Pampus regatta geldt als generale voor de NK ORC4 dat een week 
later tijdens de Zuiderzee Regatta gevaren wordt. Verleden jaar werd 
Team Yãnsa overall winnaar van de Pampus en Team Svea tweede op 
het NK. Hoe brachten onze teams het er dit jaar vanaf? 

Pampus Regatta op het nippertje door 
WSV Flevomare nam gelukkig de organisatie van de 
Pampus Regatta over van ZV ‘t Y en wist in korte tijd het 
evenement te organiseren. Het was zaterdag prima zeil-
weer met 3 up-down banen. Zondags was er net genoeg 
wind om toch nog één midden-langebaanwedstrijd te 
varen. Met een steigerborrel, een BBQ en daarna een 
feest was de Pampus Regatta 2022 alsnog geslaagd. 

De 29 deelnemende schepen waren verdeeld over drie 
startgroepen. De meeste Marieholms IF en kwartton-
ners verschenen in de ORC 3-4 aan de start. Een prachtig 
veld van totaal 16 boten waarin de White Hawk, een First 
31.7 met een lengte van 10 meter, een ‘rare vogel’ was. 
Op zaterdag stond er voor de wedstrijden nog een stevi-
ge noordoosterwind maar die nam vlak voor de eerste, 
uitgestelde, start af. Een tegenvaller voor Wouter Versluis 
die dacht met zijn nieuwe kruisfok de wedstrijd naar 
zijn hand te kunnen zetten. De Marieholms deden het 
op zaterdag het goed bij wat meer wind: alle wedstrij-
den werden gewonnen door een IF. Zondags was er 
minder wind en op de langere driehoeksbaan waren de 
boten met minder waterverplaatsing in het voordeel. De 
baan werd na de M2 boei ingekort en de race werd een 
‘oefening in geduld’ voor de boten die later finishten. 
Hans Verdel was met zijn Sister Ray met 14 punten uit 
4 wedstrijden de beste. Met ieder 20 punten werden de 
Yãnsa (Michel Zandbergen) en de White Hawk tweede 
en derde. Na de zaterdag stond de Svea van Menno 

Mostert er het beste voor met 1x een eerste en 2x een 
tweede plaats, maar hij was er zondag niet bij en kwam 
daardoor op 22 punten in totaal. Goed voor plaats vier.
In de SW klasse startten zes boten en nieuwkomer 
Pepijn van Tol wist met zijn IF Figuur de derde plaats te 
bemachtigen; heel goed gedaan. De deelnemers waren 
tevreden en blij dat WSV Flevomare met een snelle orga-
nisatie er voor gezorgd heeft dat de wedstrijden door-
gang konden vinden. De prijsuitreiking was nog maar 
net voltooid of Max Verstappen reed -op groot scherm- 
richting overwinning. 

NK ORC4: Noordse wraak 
Het weekend erop voeren 26 ORC gemeten boten met 
een GPH van 720 of meer het Nederlands Kampioen-
schap ORC4 tijdens de Zuiderzee Regatta voor Muiden. 
De organisatie was weer in vakkundige handen van het 
wedstrijdcomité van de KNZ&RV Muiden. 

Vrijdagmiddag stond een middellange baan rond 
bestaande betonning van circa 2,5-3 uur op het program-
ma. Het waaide pittig en meerdere schepen voeren 
gereefd. Na een mooie strijd pakte de 'Fool Proof' line 
honours gevolgd door de 'Yamahoela' en de de ‘White 
Spirit’, alle drie kwarttonners. Toen de uitslag eindelijk 
bekend was, waarover later, werden aan alle deelnemers 
vele gesponsorde en mooie dagprijzen uitgereikt. Het 
klassement werd na de eerste dag knap aangevoerd door 
de Nordic Folkboat ‘IJsvogel’ van Sven Karsenbarg.

Andre Vaders had het, na een ongeldige rating, verleden 
jaar al geroepen: “We komen terug en niet alleen!” Hij 
hield woord: de drie Nordic Folkboats waren geduchte 
tegenstanders, volgens sommige gefrustreerden door 
de gunstige rating maar vooral door de kwaliteit van de 
bemanningen. Sven was Olympisch zeiler en wereld-

Foto Luc van Dam
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kampioen catamaran. Hij coachte het Nederlands team 
Narca. Zijn dochter Svea gaat dezelfde kant op en is lid 
van TeamNL.

Zaterdag was een schitterende dag met zon en wind, 
al zakte die laatste er in de loop van de middag iets 
uit. Er werden drie up-down wedstrijden gevaren in de 
diepe put tussen Muiden en Pampus. Ook de J/70’s en 
de Draken voeren op dezelfde baan en dat ging prima. 
Aan kop nog steeds Team IJsvogel. Tijdens de door de 
Noordzee Club georganiseerde borrel reikte organisator 
Hylke Steensma weer aan alle deelnemers een nautisch 
verantwoorde dagprijs uit. Menno Mostert wist met 
zijn Svea in race 3 als eerste over de finishlijn te komen. 
Team Yãnsa zeilde stabiele races in de top drie. 

Zondag werd weinig wind voorspeld maar het comité 
probeerde het toch. Eenmaal buiten was er een licht 
stabiel briesje maar voordat de baan er in lag draaide de 
wind en zakte er uit. Na een uurtje dobberen in de zon 
kwam via de marifoon het bericht dat er geen wedstrij-
den meer gezeild zouden worden en werd iedereen naar 
de haven gesleept.

Om drie uur was de prijsuitreiking op het terras van de 
KNZ&RV. Eerste werden Sven Karsenbarg, Annemarie 
Kingma en Svea Karsenbarg met hun Nordic Folkboat 
'IJsvogel', tweede Michel Zandbergen met zijn Marie-
holm IF 'Yãnsa' en derde Yuri Nieuwenhuizen met zijn 
Nordic Folkboat 'Annika'. De top 5 werd gevormd door 
Folkboats en IF’s.
Wedstrijdleider Hein Nanninga vond het weer een feest 
om, met zijn team (zie hiernaast) , het kampioenschap 
voor het grote diverse veld ORC4 boten te organiseren. 
Het kampioenschap groeit nog steeds en met het aanha-
ken van de Nordic Folkboats ligt de lat nog hoger.

Ratingperikelen
Net als vorig jaar was er weer van alles te doen over de 
handicaps. Op het zomerevenement in Hoorn voeren we 
eenheidsklassewedstrijden onder de klassenregels van 
het Zweedse verbond. Alle boten moeten zo gelijk moge-
lijk zijn. Tijdens de wedstrijden in de ORC varen onze 
boten onder individuele handicap tegen elkaar maar 
vooral tegen de andere kwarttonners. De meetbrieven 
van de boten zijn individueel. Zo kan een IF die als twee-
de gefinisht is toch als eerste eindigen.  
Dit jaar ontstond er een rating-wedloop om vlak voor de 
wedstijd de meest gunstige rating te bemachtigen. Laten 
we elkaar niet gek maken. Er bestaat echter een officiële 
termijn waarin de boot voor de wedstrijd, bijvoorbeeld 
door wel of geen buitenboordmotor aan de spiegel, nog 
mag worden aangepast. Dat een prijsuitreiking meer dat 
een uur moet uitgesteld worden vanwege een protest op 
rating doet ons imago in het wedstrijdveld geen goed. 

Redactie MarieTeam met bijdragen van WSV Flevomare 

en Clubracer.be

De Nordic Folk-

boats gaven hun 

visitiekaartje af. 

Hier NK ORC4 

kampioen Sven 

Karsenbarg met 

zijn vrouw en 

dochter in actie. 

Foto Luc van Dam

Hylke Steens-

ma had reikte de 

dagprijzen uit. 

Hij had weer veel 

bedrijven over- 

gehaald om te 

sponsoren. 
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“Bij de bovenboei werden plaatsen 

gewonnen” 

Foto’s Luc van Dam

Vanuit de RIB
Balend, omdat ik het NK ORC4 weekend niet met eigen 
boot of als opstapper bij kon wonen, zocht ik naar een 
manier om toch iets van het weekend mee te maken. Ik 
vroeg de organisatie per mail of ze nog bemanning zoch-
ten op de RIB. Gezien het tekort aan vrijwilligers was ik 
meer dan welkom.

De vrijdagochtend voorafgaand aan het palaver hield 
het wedstrijdcomité een voorbespreking. Taken werden 
verdeeld en we namen het programma door. Mijn taak 
was te helpen bij het uitleggen van de boeien en de start- 
en boeirondingen te controleren.

Door regelmatig de windrichting te checken en de 
afstand te peilen konden we alle boeien en ook de start-
boei en het pin-end bijna tot op de millimeter nauwkeu-
rig uit uitleggen. Tijdens de start lagen we met de RIB 
naast het pin-end. Het was een mooi gezicht om met de 
stevige wind de boten op de startlijn te zien. Na de start 
voeren we snel naar de bovenboei. Er was een duide-
lijk verschil tussen de linker en rechterkant van de baan. 
Je zag het veld schuiven. Vanaf de bovenboei zie je dat 
mooi. 

Heftig stampend kwamen de kleinere lichtere boten bij 
de bovenboei aan, terwijl de Marieholms en de Folkbo-
ten die ‘rustig’ rondden. Boten die de spi snel hadden 
staan, vlogen er weer vandoor. Hier werden veel plaatsen 
gewonnen (en een enkele maal verloren). Bij het tweede 
kruisrak was de volgorde van boeironding bijna gelijk. 
Het verbaasde me dat er bijna geen plaatsen gewonnen 
of verloren werden tijdens het opkruisen. 
Terug op de kant moest het comité hard aan het werk. 
Alle uitslagen moesten verwerkt worden en de gegevens 
van de schepen nog worden aangevuld. Dit kostte veel 
tijd door het gebruik van een nieuw programma en een 
protest over de rating. Na lang wikken en wegen kon de 
uitslag bekend gemaakt worden. Terugkijkend besef ik 
dat de taak van het wedstrijdcomité veelomvattend is en 
ieder van hen heeft een eigen taak. Je moet als wedstrijd-
leiding met van alles rekening houden. Als wedstrijdzei-
lers kunnen we niet zonder hen. 

Het was leerzaam om hiervan deel uit te mogen maken. 
Na deze eerste dag meedraaien werd ik uitgenodigd om 
deel uit te maken van het wedstrijdcomité bij het ONK 
Draak, ook dat heb ik met veel plezier gedaan!
 
Luc van Dam
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Hoe anders was 

het weer op de 

zondag: zon maar 

geen wind. 

De op afstand 

bestuurbare boei-

en werden regel-

matig verplaatst 

maar de wind bleef 

draaien en ging er 

uiteindelijk hele-

maal uit. 

Zijlbaan 10
2352 BN Leiderdorp
Tel 071 54 10 185
info@tijssenwatersport.nl
www.tijssenwatersport.nl

Ruime collectie water-
dichte zeillaarzen en 
bootschoenen met 
GORE-TEX® voering.

COBB BBQ

Grootste collectie 
van Nederland &
nieuwe showroom!

Alles voor sloep, motorjacht, zeil-

boot of wedstrijdschip.

Direct uit voorraad leverbaar, ook 

online!

NIEUW
KAAGKUSSENS

ook van Leiden!

TIJSSEN WATERSPORT    
AL 50 jaar EEN BEGRIP

Fotograaf Twirre 

Bogaard maakte 

een kleurrijke serie 

foto’s van de boten 

en hun beman-

ningen. 

Het is de moeite 

waard om even de 

QR-code te scan-

nen.

https://photos.app.goo.gl/o5ex99vrYoFU4mE58
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Naar het Duitse wad

Net als vorig jaar organiseerde Paul van den Hoek voor de vereni-
ging een toertocht over het wad. Dit jaar werd het Duitse Wad 
verkend: pak de kaart er even bij. Het logboek werd opgetekend 
door Willem Dekker, oud marineofficier.

Na een zorgvuldige reisvoorbereiding van Paul liggen onze schepen op 
dinsdag 31 mei afgemeerd in de buitenhaven van Lauwersoog. Op het 
Lauwersmeer hebben we alle vijf al wel ergens aan de grond gezeten. De 
buitenhaven blijkt bij laagwater zo ondiep te zijn dat zelfs Marieholms de 
bodem raken. Vanwege het geplande vroege vertrek, kort voor laagwater, 
kiezen we voor ligplaatsen aan de langssteiger, waar wel voldoende water 
blijft staan. 

Woensdag 1 juni vertrekken we om 04.45 , 2 uur voor laagwater Lauwers-
oog bij wind NO windkracht 2-3. Vanwege de lichte wind moet de motor 
bij blijven staan om voor het kenteren van het tij buiten te zijn. Na het 
verlaten van het Westgat is de zee stil, gaat het licht regenen en blijft de 
weinige wind oostelijk, d.w.z. recht op de kop. We varen op de motor 
door het Huibertgat, waarvan het laatste deel eindelijk bezeild is en 
komen rond 12.00 uur op Borkum aan. We meren af in Port Henry; een 
haven met wrakke steigers maar voorzien van een uitstekend havenres-
taurant. We wandelen naar het dorp Borkum en constateren dat het erg 
toeristisch en weinig authentiek is. We rijden met het lokale treintje terug 
naar de haven en daar treffen we de ‘Indeweer’ van Janny en Gerard 
Dubois, die we vorig jaar op Ameland ook zijn tegengekomen. 

Donderdag 2 juni is ons goed gezind, zonnige dag, wind W/NW 5 afne-
mend 4 en het hoogwater Borkum rond het middaguur. Ontmeren 3 uur 
voor HW en zetten direct buiten de haven alleen de genua om de smalle 
geul van het Borkummer Wattfahrwasser te passeren. We zeilen via de 
OsterEms, het Memmert Wattfahrwasser en het Juister Wattfahrwasser 
naar de haven van Juist, waar we rond 14.15 aankomen. De haven van 
Juist valt geheel droog maar de schepen blijven keurig netjes rechtop in 

Boot en tocht

Borkummer Wattfahrwasser

Port Henry

Baltrum
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de slappe blubber staan. Voor sommigen van ons een bijzondere erva-
ring om 1,25 meter in de modder weg te zakken. Er werden dan ook veel 
foto’s gemaakt. Juist is een paradijs, er is geen gemotoriseerd verkeer en 
de ‘busdienst’ rijdt met paard en wagen. De volgende dag is een geplan-
de rustdag met mooi zonnig weer en een frisse bries uit oost. We huren 
allen fietsen en verkennen het eiland. 

Op zaterdag 4 juni is de wind helaas nog steeds Oost kracht 4. Ontme-
ren 2 uur voor HW Juist, waarbij 2 van de 5 schepen aan de grond lopen. 
Olijfje verricht nuttige dienst door beide vlot te trekken. We volgen de 
prikken daarna succesvol en gaan via het Memmert WattFahrwasser 
op weg naar Norderney. Heel veel zeehonden tijdens deze trip. Helaas 
moet nagenoeg de gehele weg de motor bij om ons in het vaarwater te 
houden. Op Norderney kunnen we, dankzij de afspraak die Paul met de 
havenmeester heeft gemaakt, afmeren aan een langssteiger. Vanwege 
Pinksteren is het vrij druk in de haven en verder zijn de weersvoorspellin-
gen niet gunstig en helaas correct. 

Zondag 5 juni is een mooie dag met Oost 5, maar gelet op de weersvoor-
spellingen besluiten wij om in deze goed geoutilleerde en veilige haven 
te blijven liggen. We draaien de schepen om zoveel mogelijk met de neus 
in de wind te liggen als de buien komen. ’s Avonds nuttigen we met de 
hele crew een maaltijd aan wal. ’s Nachts passeren er buien met veel 
wind, windstoten van 8 Bft. Dit patroon zet zich helaas ook de volgende 
dagen door maar nu met windstoten tot 9 Bft.

Woensdag 8 juni kunnen we eindelijk verder maar voor het al lage hoog-
water in de ochtend wordt een extra verlaging van 50 cm. voorspeld. Dat 
wil zeggen 50 cm meer verlaging dan de QuickTide app aangeeft.
Tijdens het ‘Overal’ (ochtendappel bij de Marine) om 04.30 worden 
we met deze gegevens geconfronteerd en neemt Paul het enige juiste 
besluit; we zullen moeten wachten tot vanmiddag. Die middag lukt het 
wel en kunnen we het grootste deel van de route naar Baltrum zeilen. In 
het wantij worden we grondig schoon gespoeld in een zware regenbui, 
gelukkig zonder wind. Meren aan het eind van de middag af in Baltrum, 
wederom een rustig en autovrij eiland.

Donderdag 9 juni brengen we door op Baltrum waar we met elkaar genie-
ten van de koffie en taart aangeboden door de Marieholmvereniging en 
waar we ook moeten besluiten dat dit het keerpunt is van onze tocht. De 
bemanning van Olijfje en Alk wandelt het eiland rond. ‘s Avonds eten we 
met elkaar aan wal en nemen afscheid van Janny en Gerard Dubois die 
vanaf Borkum met ons op zijn mee gevaren. De volgende ochtend is de 
wind natuurlijk zuidwest i.p.v de voorspelde zuidenwind, maar gelukkig 
kunnen we het grootse deel toch zeilen. Op Norderney maken we een 
tij-stop waarna we op de motor het Memmert Wattfahrwasser volgen en 
vanaf de OsterEms kunnen we weer zeilend onze trip voortzetten naar 
Greetsiel aan de Duiste kust. Weer veel zeehonden op de zuidoost punt 
van Juist, lekker in de zon liggend of zelfs achter onze boten aanzwem-
mend! We schutten om 21.00 uur door de Leysluis en hebben dan nog 
een prachtige zonsondergang tijdens de tocht naar het plaatsje, dat nog 
een uur varen na de sluis ligt. Meren af in de avondschemering.

Zaterdag 11 juni is een zonnige dag met veel wind die we gebruiken om 
Greetsiel te bezoeken. Het havenplaatsje heeft een prachtig havenfront, 
authentieke vissersschepen en veel dagjesmensen; het ‘Marken’ van 
Noord Duitsland. 

Deelnemers

Alk : Paul van den Hoek en Ine Spijkers
Alacrity  : Romke en Rita Woudstra
Linnea : Janny Reinders en Ineke Dibbits
Olijfje : Hans ten Cate en Selma Rensen
Willemijn : Willem en Jet Dekker

Met de kiel in de modder in de haven van Juist. 

Groot hoogteverschil door eb.
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Zondag 12 juni begint de dag weer vroeg. We kunnen het stuk naar de sluis 
grotendeels zeilen. Op het wad gaan de zeilen direct omhoog en met een 
NW wind 4 Bft. zeilen we via de Oster Ems naar de Eems. Daar worden we 
voor stroom kruisend stevig in de golven gedrukt. Nat maar voldaan berei-
ken we om ongeveer 14.30 de jachthaven van Port Henry waar we afmeren in 
de wetenschap dat we de volgende dag weer een dag verwaaid zullen liggen. 
Maar het eiland is groot genoeg om je te vermaken en de winkels zijn divers 
genoeg voor de dames om ‘nieuwe tuigage’ te kopen. Willemijn verlaat ons 
dinsdags vanwege verplichtingen op vrijdag.

Woensdag 15 juni. Linnea vertrekt vroeg om over zee naar Terschelling te 
varen. Alk, Alacrity en Olijfje vertrekken rond het middaguur. De zeegang 
is vrijwel verdwenen en er staat een heerlijk licht windje, ideaal om op de 
spinaker naar het Westgat te zeilen. Een mooi kadootje voor Hans z’n 
verjaardag. We komen zelfs iets te vroeg bij het Westgat, waardoor we nog 
even stroom tegen hebben. Rond 20.00 uur meren we af in de buitenhaven 
van Lauwersoog. Daar neemt Olijfje afscheid om meteen door Friesland naar 
de thuishaven te varen.

Donderdag 16 juni. Alk en Alacrity gaan over het wad naar Ameland, waar-
bij ze op het Wierumerwad iets te vroeg zijn en de dieptemeter soms niet 
meer dan 1,20 meter aangeeft. Het volgende wantij, de Zuiderspruit, is diep 
genoeg. 

Vrijdag 17 juni. Na een overnachting op Ameland, waar we getrakteerd 
werden op life-muziek in de haven, wordt, via de Blauwe Balg en het Ooster-
om koers gezet naar Terschelling. Op het Oosterom moet de motor bij 
omdat de wind tegen staat. We vieren daar de verjaardag van Ine en pakken 
nog een klein staartje Oerol mee. 

Zaterdag 18 juni verlaten Alacrity en Alk het wad, overnachten de laatste keer 
gezamenlijk in Hindeloopen en vertrekken de volgende dag naar hun thuis-
havens.

Het varen op het Duitse wad was een bijzondere ervaring. Gewend aan het 
Nederlandse wad vind je een vergelijkbare natuurlijke omgeving maar proef 
je een heel andere sfeer. Dat we dit met vijf Marieholms konden doen maak-
te de tocht extra leuk. Het samen varen is niet alleen gezellig, maar maakt 
ook dat je ervaringen deelt en dat je daarvan leert. De beperkte tijd en de 
weersomstandigheden dwongen ons meer op de motor te varen dan we als 
Marieholms gewoon zijn.

Namens de deelnemers, Willem, Hans en Paul

Lessen geleerd

• Op Olijfje hebben we een Garmin GPS map met een 

kaart van 2020. Verder hadden we papieren kaarten van 

NV Verlag van voorjaar 2022. Vooral op het Duitse Wad 

weken zelfs de nieuwe NV charts al weer af van de werke-

lijkheid. Belangrijkste les was dat wat je moet weten op 

welke boeien je moet varen.

• Het is erg prettig om overzicht te hebben. Dat lukt op een 

papieren kaart een stuk beter dan op een navigatieappa-

raat.

• Het nut van een dieptemeter had ik overschat. Een wantij 

kan zulke steile kanten hebben of zo smal en grillig zijn, 

dat je alleen gebruikmakend van de dieptemeter toch vast 

loopt. Ook hier geldt dat goed naar het water en de boei-

en kijken beter werkt dan het aflezen van de dieptemeter.

• Een leermoment was dus om naast de QuickTide app ook 

altijd de actuele getijdenberichten op de Duitse RWS site 

(bsh.de ) te checken. Inmiddels zijn deze gegevens ook 

zichtbaar in QuickTide 

• De wantijen in Duitsland zijn gemarkeerd door prikken, 

berkentakken die op korte afstand van elkaar in de grond 

zijn gestoken. Het verloop van de geul is hierdoor goed 

zichtbaar. De ‘rode’ prikken zijn herkenbaar aan open 

takken, de ‘groene’ aan samengebonden takken. Het is 

handig om te weten dat op de wantijen, die van west 

naar oost lopen, de ‘rode’ markering altijd aan de noord-

kant van het vaarwater staat. 

• Een wantij verandert voortdurend en de prikken worden 

regelmatig verplaatst. Zelfs actuele digitale kaarten geven 

lang niet altijd de juiste positie van het wantij aan, je 

moet hier daarom altijd op zicht varen.

• Bij het ‘droogvallen’ in de modder moeten alle afsluiters 

dicht. Gootsteen en toilet zijn dus niet meer te gebruiken. 

Ook de waterinlaat van de motor moet dichtgedraaid 

worden.

• Informeer bij meer ervaren wadvaarders naar de omstan-

digheden. Vergeet vooral ook niet naar mooie plekken te 

vragen. 

• Als de tijd beperkt is en je hebt een vast reisplan, dan is de 

kans groot dat je vaak de motor moet gebruiken.
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Foto Hans ten Cate

Even voorstellen

Soms zijn er van die momenten in je leven dat je denkt: “Ja dit klopt 
helemaal!” Eén zo’n moment overkwam ons, toevallige voorbijgan-
gers, drie jaar geleden in een snackbar te Stavoren. Bij het ‘romanti-
sche’ licht van Tl-buizen kruisten onze blikken. Sindsdien zijn we onaf-
scheidelijk.
Begin zomer 2022 mochten wij weer zo'n moment beleven. Geen 
Tl-licht dit keer maar een snelweg, onze liefde stond op de kade in 
Eembrugge: een Marieholm 33 class.

Laten we ons nu eerst even voorstellen. Wij zijn Tessa en Gijs. We 
kennen elkaar dus zo'n 3 jaar. Samen met de kinderen van Tessa 
(Tijs 13 en Veerle 11) en hond Sara genieten we van alle facetten die 
het buitenleven te bieden heeft. Watersport zit bij ons beiden in het 
bloed. Tessa is van baby af aan opgegroeid bij het water in de Noord-
Hollandse polders. Elk vrij uurtje ging Tessa met haar ouders mee op 
de boot. Met de mooiste vakanties in Friesland en het waddengebied. 
Gijs werkte al jong als zeilinstructeur, verhuurde zeilschepen en tuigde 
superjachten en oceanracers. 
Het was dan ook een logische stap om samen op zoek te gaan naar 
een mogelijkheid om het water op te kunnen. Daar stond ze. 

Tessa van der Zee en Gijs de Jongh
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We hadden al veel makelaars bezocht maar het lukte niet dat ene 
schip te vinden. En nu stond ze daar, groot genoeg om samen mee op 
avontuur te gaan en met de mooiste lijn die een zeiljacht kan hebben; 
de Marieholmlijn!

Ze was voor ons een schot in de roos : een Marieholm 33 class, in 
zeer goede conditie en van de eerste eigenaar overgenomen. Die heeft 
haar met heel veel liefde en respect bevaren en onderhouden. Ze is 
als moderne klassieker ook nog eens een schip met geschiedenis. Ze is 
namelijk bouwnummer 1, gebouwd in Lemmer. Ze staat afgebeeld op 
de folder van de M33 class. Er is door diverse watersportbladen mee 
testgevaren en ze was te bewonderen op veel watersportbeurzen. Sinds 
eind juli 2022 hebben wij al vele mijlen kunnen varen, en elke mijl was 
een geweldig avontuur. Met Stavoren als thuishaven, is ons vaargebied 
in eerste instantie de Friese meren, IJsselmeer en de Wadden. 

We hebben ons vanzelfsprekend aangemeld bij de Marieholmvereni-
ging. Naast de gezelligheid is voor ons de ‘kennisbank’ van belang om 
meer te weten te komen over de Marieholm en over de M33 class. 

Het is nu oktober, de winterperiode komt eraan. Het schip ligt al 
binnen en er is een stappenplan gemaakt voor de winterklussen die 
gedaan moeten worden. Want ja, die horen er ook bij en ja, dat vinden 
wij ook nog eens leuk om te doen.

Het is een feest om aan boord te mogen zijn, haar zeilen te mogen 
hijsen, de wind de zeilen te laten bollen en ons geruis-
loos over het water te laten glijden. Eén zijn met de 
natuur, één zijn met water en wind; dat zijn zo van 
die momenten. 

De ‘NL1’ stond van 2005 -2009 op de 

achterkant van de MarieTeam in een adver-

tentie van het MarineCenter in Lemmer. 
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Najaarstreffen Regio Noord
24 en 25 september

Daar was ik dan, nieuwkomer bij de Marieholmvereniging. Toen 
het voor mij eenmaal duidelijk was dat ik een Marieholm 26 wilde, 
kwam ik al gauw bij de Omega van Willem en Pauline terecht. 
Tijdens de proefvaart attendeerde Willem mij op de najaarsbijeen-
komst van de Marieholmvereniging in Heeg. Lijkt mij leuk dacht 
ik, maar ik ben nog geen lid van die club. 
Ik had echter had al wel naar de NMV geïnformeerd en heb mij 
toen gauw bij Paul van den Hoek aangemeld. Het lidmaatschap 
was snel geregeld en ik was intussen ook opgenomen in de 
groepsapp van ‘Noord’. In de week voor het evenement kon ik met 
een rustig windje op de Fluessen nog twee dagen van dit heerlijk 
zeilschip genieten en ik werd steeds enthousiaster. 

Zaterdag 24 september, vroeg opgestaan, spullen gepakt en naar 
Woudsend gesjeesd. Daar de motor gestart, trossen los en via de 
Rakken het Heegermeer op. Ik meerde als debutant nog keurig op 
tijd af tussen al die mooie IF’s, M26’s en M33’s. Boot aan kant, 
zeilpak uit en schoof aan bij de groep. Ik zat meteen tussen de 
Marieholmers alsof ik er al jaren bij hoorde! 

Veel tijd kreeg ik echter niet. Met een bekertje koffie in de rechter-
hand en oranjekoek in de linker, liep ik met de groep mee richting 
Miedema Sails. Een mooi familiebedrijf waar uitsluitend gepassi-
oneerde vakmensen werken die allemaal iets hebben met de zeil-
sport. Zeilen maken is toch wel een bijzonder ambacht waar heel 
wat bij komt kijken, dat werd ons duidelijk. Na de wisseling van de 
groep kregen we uitleg over ‘het canvas’, de sprayhoods, huiken, 
dektenten etc. Ook hier weer puur ambachtelijk werk waarvoor veel 
kennis, inzicht en ervaring vereist is. Een hartverwarmend moment 
was dat we allen een unieke schoudertas kregen die van restjes 
doek, PVC en Dacron door iemand met een beperking in elkaar 
was gestikt. 

Na dit bezoek gingen we de boten optuigen voor een toertocht. 
Hans ten Cate opperde om fotosessie te doen rondom eiland III 
(nabij de Morra). Er stond een stevige bries uit een mooi bezeilde 
noordwestelijke richting. Daar ging de vloot! Wat een prachtge-
zicht. Dit is wel mijn ultieme kennismaking met de Marieholm. 
Wat een gracieus zeilende boten en wat een gezellig fanatieke 
groep zeilers. En wow wat ging dat hard, met vol tuig en 4bft! 
Het was een mooi veld Marieholms dat het eiland rondde, met 
als blijvende herinnering prachtige foto’s gemaakt door Hans. Na 
deze happening weer terug in de haven van Heeg, togen we naar 
restaurant De Watersport. Een ‘après sail’ in een gezellige sfeer 
en met leuke gesprekken over onze hobby en wat ons zoal bezig 
houdt, onder het genot van een heerlijk diner. 

Zondagmorgen stond ‘achteruitvaren’ op het programma. Drys 
gaf uitleg over het schroefeffect. De Marieholm blijft een lastige 
boot om mee achteruit te varen. Voordat we echter aan de praktijk 
van het achteruitvaren toekwamen verscheen Michiel Wester van 
‘De Blieken Wester’ om ons op zijn vrije dag uitleg te geven over 
de Nanni diesel die op zijn werf wordt verkocht en ingebouwd. Hij 

Foto Hans ten Cate
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Boot en techniek

bracht er een mee. Een prachtig machientje dat mooi past 
op de fundatie van de Volvo Penta MD5. Het werd een inte-
ressante en leerzame ochtend waar we vragen konden stel-
len over de technische aspecten van en mysteries rond een 
dieselmotor. 
We bedankten Michiel Wester en hiermee kwam er ook een 
einde aan dit gezellige weekend. De boel werd opgeruimd, 
handen werden geschud, boten losgegooid en met een ‘tot 
de volgende’ namen we afscheid. Een heerlijk en eerlijk 
weekend met een gevoel van verbinding, een gevoel dat we 
moeten koesteren als Marieholmers!
 
Martin Brouwer

M26 Omega

Ik ben een ‘plassenzeiler’ en vaar veel alleen in mijn IF. 
Omdat dat makkelijker te maken heb ik de boot voorzien 
van een rolfok, kreeg de grootzeilval een doorvoer met klem 
en lier op de kajuit, is de overloop gemoderniseerd en heb 
ik selftailing lieren gemonteerd. Deelname aan de HT-race 
was aanleiding om me te buigen over een reefsysteem dat 
ik makkelijk kan bedienen.

Na googelen en video’s bekijken besloot ik de halshoek bij 
de mast te laten zoals hij was en me te concentreren op de 
schoothoek aan de achterkant van het zeil. In de oude situ-
atie kon ik moeilijk het onderlijk strak krijgen en een net rif 
steken. Mensen in de appgroep adviseerden mij de lijnen 
vanuit veiligheid zoveel mogelijk vanuit de kuip bedienbaar 
te maken.

Ik hoef nu alleen naar voren om het oog in de halshoek om 
de reefhaak te doen. Door de dubbele kromming blijft het 
oog op de haak. Na het hijsen van het grootzeil trek ik de 
reeflijn op het kajuitdak aan. Via een schijf in de mastvoet 
loopt de lijn naar de giek. Aan de voorzijde van de giek-
hangt een blok aan een harpje. Op de giek popte ik een 
Harken schildpadblok van 29 mm. Vanaf het blok gaat de 
lijn naar het reefoog op het achterlijk van het zeil en dan 
door dat oog naar de beugeltje onder de giek. 

De positie van het blok op de giek is belangrijk. Je wilt dat 
het reefoog zowel goed naar beneden als naar achteren 
getrokken wordt. Ik heb het schildpadblok op de giek zo 
geplaatst dat de hoek van de lijn naar het oog 45 graden is 
om zo een goede balans te houden tussen trekkracht naar 
achteren en naar beneden. 
Ik heb alles dubbel uitgevoerd om ook een 2e rif te kunnen 
steken. Het 2e rif zit aan stuurboord en is hetzelfde uitge-
voerd. Het schildpadblok zit daar meer naar voren.

Een simpel reefsysteem voor mijn IF

Specificaties van de gebruikte materialen en tips komen 
op de Kennisbank.

Frank Visser

IF Kajsa

Voor Monel nagels heb je een extra stevige popnageltang nodig. 

Omdat de 5 mm. reeflijn niet lekker door het blok liep heb ik ze 

later een halve slag gedraaid. Daardoor had ik meer ruimte voor 

de lijn. Ik moest de nagels uitboren en opnieuw poppen.

Scan de 
QR-code 
voor de 
foto’s van 
de foto-
shoot van 
Hans ten 
Cate

https://drive.google.com/drive/folders/161_d7_JZNo2jLLgNxY3csmjZLJhaVGwX?usp=share_link
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Het regende Marieholm-artikelen op Marktplaats. Eerst 
zeilen, toen een mast en giek, daarna rails en overloop. Wat 
was er aan de hand? Pieter Kok van Rake Rigging had een 
Marieholm IF gekocht. Onze interesse was gewekt. Hoe past 
een professioneel tuiger zijn boot aan?

Begin november spreek ik af met Pieter op zijn bedrijf in Medem-
blik. Het is gevestigd in een van de hallen van Contest aan de 
Overleek. Nooit geweten dat zich achter dat kleine sluisje aan het 
eind van de Westerhaven zo’n grote jachtwerf en nautisch kwartier 
bevonden. Terwijl Pieter koffie verzorgt kan ik even om me heen 
kijken: een langgerekte ruimte met een lange werktafel, een wand 
met lijnen op rol, blokken en inspirerende folders. 
Pieter heeft weinig aansporing nodig om z’n verhaal te doen, hij 
is een enthousiaste verteller. Een echte zeiler; jaartallen en bootty-
pen komen voorbij. Zijn grote liefde is de Flying Junior waarin hij 
in 1986 Nederlands kampioen in werd. Met zijn Sigma 33 deed hij 
meerdere keren mee aan de Cowes Week en later stapte hij over 
naar een ’38. Om met de familie te kunnen zeilen in Friesland 
kocht hij een Randmeer.

Hoe kwam je bij de Marieholm IF terecht?
De Randmeer is een fijne boot maar hij bleek niet praktisch; voor 
een weekendje zeilen in Friesland waren we al bijna de hele zater-
dag bezig met traileren, te water laten en optuigen. Mijn zoon 
Duuk heeft een chromosomale afwijking en krijgt steeds meer last 
met praten en zijn stabiliteit. De Sigma 38 voer hij zo de sluis in 
maar de Randmeer werd te ingewikkeld. Hij is dol op zeilen. Het 

ontspant hem, hij zit lekker om zich heen te kijken en hij hoeft 
‘effe helemaal niks’. Ik ging op zoek naar een boot die stabiel is en 
waar hij op door kan zeilen. 
Ik ken de Marieholm IF van het Uitgeestermeer, daar lag zo’n 
mooie zachtgroene. Ik kocht voor hem, bij een particulier in 
Numansdorp, een IFe die we samen naar Medemblik voeren. Bij 
Enkhuizen ging het bijna mis, de schroefas was losgetrild. We 
doopten haar ook weer ‘Hoefnix’. In superscript voegden we een 
M toe: hoeft niks meer.

Wat deed je aan het schip?
Ik moest er natuurlijk nog veel aan doen en als ik iets aanpak 
doe ik het rigoureus. Ik heb meerdere schepen gerefit. Het vrij-
boord met de originele gelcoat werd professioneel gepolijst. Het 
dek werd gespoten en voorzien van kunststof teak, Ecodeck van 
Marron, het is makkelijk te onderhouden en goed antislip zodat 
mijn zoon stevig staat. Daarom wil ik ook zo min mogelijk in het 
gangboord. Alle lijnen gaan over het kajuitdek, de doorvoeren 
door de garage heb ik door roestvrijstalen vervangen. 

Het bestaande RVS-werk heb ik laten polijsten voor ik het terug-
plaatste. De oude mast en giek heb ik vervangen door de Seldén 
C139 mast met D profiel en de 8104 giek. Tussen mast en giek 
komt nog een ‘rodkicker’ ophouder. Alle blokken en lieren zijn van 
Harken. Ik ben een fan van hun overloopautomaat. Het touwwerk 
is van Lancelin, het merk dat wij voeren en waar we importeur van 
zijn. Voor de achterstagspanner maakte ik een cascade van wrij-
vingsloze ringen gecombineerd met een 1:4 vertraging, totaal 1:16.

De Hoefnixm
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Door mijn bedrijf kan ik makkelijk aan de onderdelen en het mate-
riaal komen. Maar alles moest toch tussen de bedrijven door. Pas 
in augustus was de boot klaar en konden we zeilen. Van de winter 
begin ik met het interieur. Mijn eerste werk is de dek-romp verbin-
dingen verbeteren, vooral bij het hoofdwant en het voorstag. Al het 
werk wordt gedaan met inachtneming van de klassenvoorschriften. 
We zullen waarschijnlijk niet veel wedstrijden met het schip varen 
maar met deze investering kan het schip weer een generatie mee. 
Ik hoop dat Duuk er heel lang plezier mee heeft.

Pieter liet me de boot en zijn bedrijf zien, hij nam er alle tijd voor. 
De mastenstellingen zijn indrukwekkend. Er ging een wereld voor 
me open; er gaapt een gat tussen onze praktijk en de professione-
le zeilwereld. Toen ik wegging was hij al weer druk met snelspan-
ners voor een hoofdwant. Mooi spul, dat ik wil ik ook wel. In weer-
wil van haar naam wekt de Hoefnixm beslist begeerte op.

 Redactie MarieTeam

Zaterdagmiddag 11 februari 2023 organiseert de Marieholmvereniging 

een bezoek aan Rake Rigging in Medemblik. 

Pieter Kok zal toelichting geven op de tuigage van de Marieholm volgens 

de klassenvoorschriften en mast, staand en lopend want bespreken. Ook 

zal hij een aantal Furlex en rolsystemen tonen. 

Meer mededelingen en wijze van aanmelding volgen in de nieuwsbrief.
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Menno Mostert heeft samen met Luc van Dam de ‘Universi-
teit van Harderwijk’ nieuw leven ingeblazen met zijn lezin-
gencyclus ‘Wedstrijdzeilen’ in het clubhuis van WV Flevo. 
Hij opende twee weken geleden zelf de serie met een presen-
tatie over windshifts. Afgelopen woensdag was het de beurt 
aan Sven Karsenbarg, oud olympisch zeiler die zijn Tornado 
inruilde voor een Nordic Folkboat. 

Menno en Luc hebben de lezingen georganiseerd om de groep 
jonge wedstrijdzeilers in Harderwijk aan te moedigen om ook in 
de winter actief bezig te zijn. Voor de lezing van Sven Karsenbarg 
hadden zij ook een beperkte groep Marieholmzeilers uitgenodigd. 
Om interactie mogelijk te maken bleef de groep klein. 

Sven werd als negenjarige in een Optimist gezet. Hij ontwikkel-
de zich als catamaranzeiler. Samen met zijn vriendin, zijn latere 
vrouw, toerde hij door Europa en zij wonnen in 1995 de Worldcup 
Dart. Hij stapte daarna over op een fysiek zwaardere catamaran en 
samen met Mischa Heemskerk behaalde hij veel successen in de 
Tornado-klasse. Hij had ondertussen kinderen gekregen maar het 
veel van huis zijn ging ten koste van zijn gezinsleven. Hij stopte 
met wedstrijdzeilen, werd jeugdcoach en begeleidde het Olym-
pisch Nacra 17 team. Als jongen zeilde hij met zijn vader wedstrij-
den in een Folkboat van Kroes en toen er een Nordic Folkboat 
‘langs kwam’ kocht hij deze en knapte ‘m op. Afgelopen jaar won 
Sven met zijn vrouw en dochter het NK ORC4 in deze Folkboat.
Deze avond had Sven vier onderwerpen die hij wou bespreken: de 
regels bij de start, de voorbereiding, de start en het eerste kruis-

“Harde wind komt van rechts”
Masterclass Sven Karsenbarg 16 november

rak. Hij vroeg ons om vanuit onze ervaring te reageren en vroeg 
regelmatig wat wij in een bepaalde situatie zouden doen. We keken 
naar zijn uitleg op het magneetbord en zaten op het puntje van 
onze stoel. Het is onmogelijk zijn gehele masterclass hier te repro-
duceren. Ik wil me beperken tot de belangrijkste leerpunten per 
onderdeel.

Regels bij de start
De race begint officieel bij het 4 minutensein, op het moment 
dat de P-vlag omhoog komt dus. Vanaf dat moment gelden de 
wedstrijdregels. Dat is ook het moment dat de motor uit moet 
zijn. Voor dat moment mag je je nog in positie manoeuvreren op 
de motor. Ik zag gelijk kansen bij starts op stromend water zoals 
die van de Harlingen-Terschelling race. 
Vanaf het startsein moet elke boot zijn ‘juiste koers’ varen naar 
de bovenboei. Voor die tijd mag je oploeven tot in de wind. Dat 
je vanaf lij loefgelegen boten over de startlijn mag dwingen is 
bekend. Sven wees op het feit dat je de boot aan loef altijd tijd en 

De Inner Limmit Mark (ILM) beschermt het startschip. De boei is vaak 

onderdeel van de startlijn maar dat hoeft niet. 

Als in het gearceerde gebied vaart maak je een indringstart.
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gelegenheid moet geven om te wijken; een stilliggende boot kan 
niks. En de loefrechten gelden pas als je overlap hebt, wanneer 
jouw boeg voorbij zijn spiegel steekt.

De voorbereiding
Als voorbereiding verkent Sven ‘het speelveld’, de wedstrijdbaan 
tot de bovenboei binnen de laylines. Waar zijn omgevingsfacto-
ren en obstakels die de windrichting beïnvloeden? Soms helpt 
een eenvoudig schetsje. Staat de wind onder invloed van de kust 
dan “komt hardere wind van rechts”. Het trekwal-fenomeen kan 
hij natuurkundig verklaren maar deze eenvoudige regel maakt 
het makkelijker toe te passen. Ook noteert hij in een eenvoudig 
systeem de windshifts: hoe vaak krimpt (header) en ruimt (lift) de 
wind? De wind is vaak ‘oscillerend’, ritmisch wisselend van rich-
ting, probeer het patroon te ontdekken. Samen met zijn beman-
ning bespreekt hij de input en maakt een strategisch plan. Waar wil 
je zijn op de baan? Deze benadering verandert het zeilen van ‘reac-
tief’ in ‘proactief’.

De start
Ook voor de start is Sven graag tijdig (ca. 5 minuten voor de start-
procedure) in het startgebied om voor zichzelf rust en overzicht 
te creëren. Of je alleen met Marieholms of met een gemengd veld 
start beïnvloedt de keuzes die je maakt. Dat de bovenboei exact in 
de wind ligt is minder belangrijk dan dat de startlijn precies haaks 
op de wind ligt. Er zijn verschillende methoden om uit te zoeken 
of het startschip dan wel het pin-end op voordeel ligt. Sven legt 
zijn boot even in de wind, liefst voor de startlijn zodat hij geen last 
heeft van andere boten. Hij noteert dan ook zijn kompaskoers. 
Voordeel van deze methode vindt hij dat hij deze meting op elk 
gewenst moment kan herhalen om te checken of de wind niet 
gedraaid is. De vlaggen op de boeien, het startschip en de andere 
boten geven ook informatie. Naast het voordeel op de lijn kunnen 
andere factoren de keuze bepalen waar te starten. Bijvoorbeeld je 
strategisch plan of het type boten waar tegen je vaart.

Start je bij het startschip dan kan je verwachten dat veel andere 
boten dit ook zullen doen. Aanvaren op de layline is ideaal; elke 
boot die daar boven zit maakt een indringstart. Boten die onder 
je zitten vormen wel een bedreiging omdat ze je omhoog kunnen 
dwingen. Vaar als hoogste boot voorop of blijf aan de onderkant 
van de groep. Dan kun je de groep door op te loeven in bedwang 
houden. 

Bij de start aan het pin-end is het van belang dat je op de lijn 
afstand tot de boei houdt en niet onder de layline komt. Waar 
bij het startschip ‘hoogte’ de doorslaggevende factor is (achter-
lijk dicht), is ‘snelheid’ dat bij het pin-end (achterlijk open). Ook 
besprak Sven de mogelijkheid van start over stuurboord, wat met 
voldoende bootsnelheid en het opzoeken van ruimte soms een 
mogelijkheid is bij het pin-end. 

Start je in het midden op de lijn dan moet je goed kijken waar de 
lijn ligt. Je hebt immers niet de referentie van het startschip of 
de pin-end boei. Probeer boten boven je zo goed mogelijk op te 
sluiten en behoud ruimte onder je door extreem af te vallen als 
iemand onder je duikt. Door veel te bewegen creëer je ruimte aan 
lij.

Voorbereiding: verken het ‘speelveld’, waar is luwte en waar is druk? Mijn 

ezelsbruggetje: “Hardere wind komt altijd van rechts”

Of de bovenboei in de wind ligt is minder belangrijk dan of de startlijn 

haaks op de wind ligt. Welke zijde biedt voordeel?

De start: elke startpositie vraagt zijn eigen strategie en is ook afhankelijk 

van de tegenstanders (eenheidsklasse of gemengd veld).
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Het eerste kruisrak
De eerste meters na de start zijn super belangrijk. Ga als stuurman 
niet achterom kijken; de kans dat je hoogte of snelheid verliest is 
aanzienlijk. Laat je door je bemanning informeren over de positie 
van de andere boten én of je voor iets meer hoogte (high mode) 
of voor iets meer snelheid (low mode) moet gaan. Vaar zo snel 
mogelijk naar het gebied met meer wind dat je verkend hebt. 
Houd de wind in de gaten; volgt deze nog steeds het patroon dat 
je verkend hebt? Verandert de richting van de overheersende wind? 
Anticipeer op de veranderende windrichting. 
Als je voorop ligt kun je vroegtijdig op de layline naar de boei gaan 
varen. Zit je in het veld dan zul je vuile wind van de andere boten 
krijgen; het is dan ‘achter aansluiten’. Je kan proberen je positie te 
verbeteren door lager te blijven varen voor vrije wind en vlak voor 
de boei een stuurboordslag te maken om in een gaatje te kunnen 
duiken. Je zal hierdoor niet op kop komen maar je creëert nieuwe 
kansen.

De tijd vloog voorbij. Opvallend was dat de wedstrijdzeilers steeds 
stiller werden. Waren ze onder de indruk door het complete over-
zicht (Sven had na de pauze de informatiedichtheid in zijn betoog 
behoorlijk opgevoerd) of wilden ze toch niet het puntje van hun 
tong laten zien? Svens uitleg was zo levendig dat ik na afloop door 
de adrenaline in mijn lijf het gevoel had een echte wedstrijd te 
hebben gevaren.

Hoe goed is het dat dit soort informatie met elkaar delen! Het 
maakt ons samen sterker. Het bestuur beseft het belang van dit 
soort bijeenkomsten en leverde een financiële bijdrage aan de 
masterclass. Dank voor het organiseren Menno en Luc.

Redactie MarieTeamMenno bedankt Sven voor zijn masterclass

Eerste kruisrak: 1. Voer je plan uit, 2. Anticipeer op winddraaing, vaar naar 

de nieuwe wind toe, 3. Achteraan aansluiten? Of voor vrije wind gaan en 

een gok nemen?
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De foto’s bij de artikelen zijn veelal gemaakt door 

de auteurs of de redactie, tenzij anders vermeld. 

2022 is the year after the 20th anniversary of the Dutch Marieholm Association. 
What do you do after the grand apotheosis? You just move on…

What happened in 2022? It has been a generous year. In January, we still had 
to hold our annual members’ meeting online, in March we lost interest in 
webinars: the corona pandemic was over.
In May, nine boats sailed in the HT race, a record. The HT race is an annual race 
from Harlingen, on the Frisian mainland, to the island of Terschelling in the 
north, and back. There was a strong wind of 5-6 Bft on both days. Many skippers 
pushed their limits; this race will be talked about for a long time to come.
At the beginning of June, a group of five ships made a tour to the German 
Wadden Islands. They went all the way to the Baltrum island. Spectacular 
photos of boats with the keel in the mud circulated on social media.
The summer was sunny and the wind often persisted long into the evening. We 
were able to sail the evening competitions in our T-shirts. These were unpre-
cedented evenings for the Netherlands and we enjoyed beautiful sunsets. Our 
summer event took place in the historic town of Hoorn. 23 boats entered the 
competitions: 13 in the touring class and 10 in the racing class. By offering 
competitions at different levels, the summer event is interesting for everyone to 
join in.
In September, the annual ORC4 races took place around Pampus island, in the 
south of the IJsselmeer lake. One of our members won the Pampus Regatta, for 
the third year in a row. A week later, we had some serious competition during 
the NK ORC4 (Dutch Championship) with the ‘Nordic Folkboats’. The winner 
was a former Olympic Dutch sailor. We were able to get him to give a master-
class.

One of our members has made a group of young sailors in Harderwijk, a slightly 
off-central location on the edge of a large polder on the IJsselmeer, enthusiastic 
about the IF. The boat is reliable and cheap to buy. All three bought an IF. One 
of these sailors tells how he bought his boat from a Norwegian who sailed his IF 
to the Netherlands. Our member organised a series of lectures on competitive 
sailing and coaches them. This group of sailors are, at this moment, leading in 
our winter competition, which we sail with seven boats.

Members are more often taking initiatives in organizing activities. The board 
stimulates this development and sponsors it. The season ended with a 
gathering at one of the Frisian lakes in the north of the country. Here again a 
large turnout, especially from the ‘touring sailors’ part of our association. They 
love to get and sail together and to talk about their boats. Recurring subjects are 
knowledge exchange and photo shooting while sailing. Some members bought 
larger Marieholm’s types, such as M32 or M33. It is also striking that now that 
the sales of the ‘new IF’ have stranded, professionals are fully refurbishing old 
IFs. We interviewed one of them.

With the 20th jubilee year as reference, we see that the focus of the association is 
broadening and deepening in various directions. That explains the theme of this 
year MarieTeam edition: ‘Expanding universe’.

We try to keep a balance between text and images. Additional photos to be 
viewed via the QR codes with the articles.

The MarieTeam editorial staff
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Weg met dat donkere hol

Voor de ‘renwed IF’ ontwikkelde jachtwerf 

Kuiper een transparant vluchtluik. Het geeft 

veel licht in de voorpunt en maakt de boot veel 

ruimtelijker. Het luik is op bestelling leverbaar.
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