
officiële uitgave van de pampusclub, de door het k.n.w.v. erkende klassenorganisatie

PAMPUS
Hidde Jan Haven en Don van Arem 
Sprint Kampioenen met lef

Masterclasses met Tips & Tricks

Omslaan en doorvaren? 
P205 onzinkbaar

 SINDS 1934 •

 SINDS 1934 •
Juli 2017



Van de Bestuurstafel

Soms zit het mee, soms zit het tegen. De lancering van de 
nieuwe website geeft de nodige kopzorgen, niet alle pa-
gina’s zijn gevuld, niet alle informatie is voorhanden. Onze 
nieuwe “leverancier” heeft ons laten zitten en recent hebben we een nieuwe partij 
gecontracteerd om de back bone van de website in te richten. Arjen doet onder-
tussen wat hij kan, nog even geduld en de site is weer up to date.
De hermeting van Pampussen, zoals we dat hebben afgesproken in de ALV, heeft 
dit jaar veel voeten in de aarde gehad. U leest daar meer over in het verslag van de 
TC. Er is veel over dit onderwerp gesproken, zowel binnen het bestuur als daarbui-
ten. Laten we er als club voor waken dat de discussies over technische zaken zuiver 
blijft. Bij een meting gaat het immers over het proces en uiteindelijk over de maten 
die worden vastgesteld en niet over de wijze waarop een boot gevaren wordt.

Het NK sprint, gevaren op de Kaag, was wederom een succes. Met 34 deelnemers, 
inclusief 8 zeilers van de Kaag een mooi veld. Perfect zeilweer en prima georgani-
seerd door KWV de Kaag. Hidde Jan Haven en Don van Arem met de P297 waren 
de verdiende winnaars van dit sprint evenement. Na deze NK sprint editie kunnen 
we vaststellen dat het concept werkt. We zullen dit NK blijven inzetten als een pro-
motie evenement voor de klasse door op verschillende, vaak wat minder bekende, 
locaties te varen.

Het Houtevenement, gelijktijdig klassenevenement, georganiseerd door de KWS 
was buitengewoon geslaagd, ondanks dat er, door gebrek aan wind, op de zondag 
niet kon worden gevaren.  Het evenement werd gewonnen door Angela Brandsma 
en Daan Stoel. Daarmee is een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van de club 
bereikt. Angela is zover ons bekend de eerst vrouw die een Pampus evenement op 
haar naam schreef. Een goed voorbeeld doet volgen. Dank ook aan Marieke Gui-
chard voor haar zeer gewaardeerde bijdrage aan het welslagen van dit evenement.

Niet onvermeld mag het Holland Weekend blijven. Wat een feest, Optimisten team 
zeilen voor de deur, met 180(!) starts, u leest het goed,  in één weekend.  En wat 
verder op de plas zowel op  zaterdag als op zondag 4 korte wedstrijden onder de 
bezielende leiding van Sander Jorissen. Bob Heineke  en Lieuwe Gietema  won-
nen de serie overtuigend.
Het NK, dit jaar op de Sloterplas, op z’n Fries Sleatemar, krijgt vorm, de NOR en 
wedstrijdbepalingen zijn klaar en het hospitality programma staat in de steigers, 
De organisatie is in handen van de WSV Sloten met support van de KWS. 
Wij rekenen op uw komst. 

Uw voorzitter zal, als gevolg van een hardnekkige schouderblessure, zeker dit jaar 
de wedstrijden vanaf een volgboot aanschouwen. Gelukkig blijft de P359 in de vaart.

Fair Winds, Rob Franken

rob franken
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ALV
sandra diJksman

Windgoden en Gurus 

Vaak lees je in wedstrijdverslagen iets over de 
windgoden. Die waren de zeilers dan goedgezind 
geweest met een lekker windje of slechtgezind met 
windstoten of juist geen spat wind. Wie zijn die 
windgoden eigenlijk vroeg ik mij af. En waarom 
praten nuchtere Hollandse en Friese zeilers ineens 
over de goden alsof we nog midden in de Griekse 
en Romeinse mythologie zitten?

Volgens de overlevering is Aeolus de heerser van 
alle winden. Het meest bekend van de windgoden 
zijn de goden van de windroos, de vier windrich-
tingen. Boreas blaast uit het koude noorden, Euros 
brengt lentebriesjes uit het oosten, Notos jaagt 
zware regenwolken uit het zuiden aan, Zephyrus uit 
het westen. Die winden kunnen mensen lelijk parten 
spelen. Onweerstaanbaar sleuren windvlagen alles 
mee, ontwortelen bomen, vernielen het gewas en 
verzwelgen schepen in de draaikolken van de zee. 
Aeolus hield deze winden opgesloten in een grot en 
kon ze, als hij dat wilde, uitzenden om wind te bren-
gen. Hij had ook een heel speciaal zeilzakje. Ooit 
ontmoette Aeolus Odysseus (de bedenker van de list 
met het Paard van Troje) op de Liparische Eilanden, 
ten noorden van Sicilië. Hij gaf Odysseus de zeilzak 
mee waarin de tegenwinden zaten, zodat Odysseus 
nooit last van tegenwind zou hebben. 

Zo’n zak willen we allemaal 
wel in het vooronder heb-
ben! De reisgenoten van 
Odysseus waren echter zo nieuwsgierig, dat ze in de 
zak keken. De tegenwinden ontsnapten, waardoor 
Odysseus zijn bestemming Ithaka nooit kon berei-
ken. 

Deze mythische windgoden hebben inmiddels stevi-
ge concurrentie gekregen van twee moderne goden: 
Windfinder en Windguru. Zeven dagen per week 
worden deze bij ons thuis aangeroepen om hun 
voorspellingen prijs te geven. Het maakt niet zoveel 
uit of er die dag wel of niet gezeild wordt. Voor veel 
zeilers is het gewoon een rituele handeling. Het is 
namelijk altijd leuk om een week of langer vooruit te 
kijken wat voor zeilweer het gaat worden. Natuurlijk 
heb je daar meestal niets aan want per dag kunnen 
de voorspellingen dramatisch wijzigen. Dat maakt 
het nu juist zo spannend! Het is een beetje dwang-
matig, maar ach, het breekt de werkdag en je hebt 
tenslotte niet voor niets de Pro versie genomen. 

In de aanloop naar de Harlingen Terschelling Race 
- waarvoor wij inschreven in de VA Klasse met een 
Pampusbemanning - werd ik al dagen gewaar-
schuwd dat het 33+ knopen ging waaien, wat best 
hard is op het wad. In werkelijkheid hadden de 
weergoden alles in de zak gehouden want er was 
niet eens genoeg wind om tegen de stroom in te 
zeilen. Waarmee ik maar wil zeggen: lange termijn 
voorspellingen zijn leuk maar vergeet niet om je 
heen te kijken. 

Mijn vader had steevast een simpele visie op het 
weer. ‘De thuisblijvers hebben altijd ongelijk’ voor-
spelde hij dan en hij kreeg altijd gelijk. 

Van de redactie
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Notulen

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van 
de Pampusclub gehouden op 27 november 2016 in 
het Verenigingsgebouw (”De Kajuit”) van de KWS 
Sneek te Sneek, aanvang 14.00 uur.

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet alle 
leden van harte welkom, in het bijzonder de aanwe-
zige ereleden Sandra Dijksman en Pieter Boelsma.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. In Memoriam
De voorzitter staat stil bij het overlijden van Theo 
van Driessel op 5 mei, van Hans Rietdijk op 9 augus-
tus en van Kees Goedkoop op 24 november 2016. Er 
wordt een moment stilte in acht genomen. 

3. Mededelingen en ingekomen stukken
Berichten van verhindering zijn binnengekomen van 
Jack Kamminga, Walter van Voorst, Marco Bosma, 
Gerard Paulich, Enno Bekkering, Sander Oost, Jan 
Deen, Hertzen Oost, Tom Otte, Anton Hassing en 
Edo Bakker.
De voorzitter doet een aantal mededelingen. Onder 
andere gaat de voorzitter in op trends in de water-
sport, waarbij de voorspelling is dat er een afname 
zal zijn van het aantal watersporters van 40% de 
komende 20 jaar, de instroom van jeugd stagneert 
en er een ontwikkeling zal zijn naar gedeeld gebruik 
van schepen.
Verder doet de voorzitter verslag van een aantal 
initiatieven op het gebied van verbetering van regel-
kennis en regelnaleving, zoals een nieuwe column 
over regels in het Pampusnieuws en jury op het 
water. Ook wordt nagedacht over het organiseren 
van trainingen op het water met een bondscoach en 
een cameraman. 

De voorzitter wijst verder op een aantal geslaagde 
evenementen, zoals het klasse evenement in Reeuw-
ijk, het NK Sprint in Sneek, de NK op de Beulaker, 
de Easyweek en een aantal nationale evenementen 
zoals het Holland Weekend en het Vrijbuiterweekend 
in Loosdrecht, de Kaagweek en de Sneekweek.
De voorzitter stelt verder dat onderlinge afstemming 
tussen de diverse regio’s en betere aanhechting van 
initiatieven van de diverse regio’s bij het bestuur 
aandacht behoeven. Daartoe zal deze winter een 
eerste gemeenschappelijke vergadering met de 
diverse regiocommissarissen en het bestuur worden 
georganiseerd.

De voorzitter doet verslag van de samenwerking 
met het Comité Easyweek, die het afgelopen jaar op 
onderdelen stroef verliep, een en ander mede als 
gevolg van onduidelijke afspraken uit het verleden. 
Het gaat er met name om onder wiens verantwoor-
delijkheid de Easyweek wordt georganiseerd. Gezien 
de enorme toename van het budget voor de Easy-
week (het afgelopen jaar bedroeg dat circa €23.000), 
meent het bestuur dat de organisatie van de Ea-
syweek in ieder geval formeel losgekoppeld zou 
moeten worden van de Pampusclub. Met de nieuwe 
leden van het Comité Easyweek, onder leiding van 
Robin Claushuis, zullen afspraken worden gemaakt 
om de organisatie, in het bijzonder de exploitatie 
van de Easyweek, onder te brengen in een stichting. 
De bemoeienis van de Pampusclub zal dan beperkt 
blijven tot de inbreng van wedstrijd-technische ken-
nis en ondersteuning.

Tot slot laat de voorzitter ten overvloede weten dat 
de formele communicatiekanalen en mededelingen 
e.d. binnen de Pampusclub lopen via het Pampus-
nieuws dat tweemaal per jaar uitkomt, de website 
en de periodieke nieuwsbrief.  

4. Notulen van de Algemene Leden Vergadering ge-
houden op 22 november 2015
De notulen van de Algemene Leden Vergadering ge-
houden op 22 november 2015 worden goedgekeurd. 

5. Verslag TC 
Hans Beekhoven doet namens de TC verslag. Hans 
gaat met name in op de weging van de Pampussen 
voorafgaande aan het NK. Er bleken drie Pampus-
sen minder dan het minimum gewicht te wegen. Die 
Pampussen hebben met extra gewicht gevaren. De 
eigenaren daarvan zijn onlangs aangeschreven met 
het verzoek hun Pampussen ook permanent op het 
juiste minimum gewicht te brengen. Het gemiddelde 
gewicht van de Pampussen was 736 Kg. 
De gebruikte weegschaal was een geijkte weeg-
schaal van het Watersportverbond. De weegschaal 
is na het NK nogmaals gekalibreerd. Er behoefden 
geen aanpassingen te worden doorgevoerd. Bij vol-
gende gelegenheden zal er ook een kalibratierapport 
van de gebruikte weegschaal aanwezig zijn. 

Jaap Rofekamp, Harm Nakken en Paul Bouwman



Op een vraag van Rolf Kurpershoek ter zake laat 
Hans weten dat hij een spreadsheet van alle meet-
gegevens die kennelijk bestaat zal bijwerken met 
vorengenoemde weeggegevens. 

6. Verslag regiocommissarissen
Robin Claushuis (mede namens Edo bakker), Egbert 
de Sauvage en Paul Bouwman doen verslag van 
diverse activiteiten en wedstijden die het afgelo-
pen jaar in hun regio’s zijn georganiseerd. In het 
bijzonder worden alle vrijwilligers die zich bij het 
organiseren daarvan hebben ingezet bedankt. (Het 
uitgebreide verslag van Robin staat op schrift en ligt 
ter inzage bij de secretaris.) 

7. Verslag secretaris 
De secretaris doet verslag. Dat verslag wordt voor 
iedereen die dat nog eens wil nalezen in het volgen-
de Pampusnieuws gepubliceerd.
  
8. Loting drie Pampussen met het oog op integrale 
meting
De Pampussen 432, 365 en 357 worden geloot om 
integraal te worden gemeten. Met de eigenaren zul-
len afspraken worden gemaakt wanneer en waar dit 
zal gebeuren.

9. Verslag kascommissie, goedkeuring financieel 
jaarverslag 2015/2016, begroting 2016\2017, dechar-
ge bestuur voor het gevoerde beleid.
De voorzitter van de Kascommissie, Willem Huberts, 
doet verslag. De kascommissie heeft vastgesteld dat 
er sprake is van een degelijke administratie waarin 
door haar geen onvolkomenheden zijn aangetroffen. 
Het schriftelijke verslag van de kascommissie ligt ter 
inzage bij de secretaris. De kascommissie beveelt de 
leden aan het bestuur decharge te verlenen voor het 
gevoerde financiële beleid.
De penningmeester licht het financieel verslag 
2015/2016 en de begroting toe. Het financieel ver-
slag 2015\2016 wordt bij acclamatie goedgekeurd. 
Het bestuur wordt bij acclamatie decharge verleend 
voor het gevoerde financiële beleid gedurende het 
boekjaar 2015\2016.
De voorzitter bedankt de Kascommissie voor haar 
inspanningen gedurende de afgelopen periode. 

10.  Benoeming nieuwe Kascommissie
Willem Huberts en Jaap van Waveren worden bij 
acclamatie herbenoemd als de twee leden van de 
Kascommissie voor het boekjaar 2016/2017. Beiden 
aanvaarden deze belangrijke functie wederom met 
groot enthousiasme. 

11.  Ontwikkeling ledenbestand
Op dit moment heeft de Pampusclub, inclusief 
donateurs en sponsors, 317 leden. Er zijn 26 nieuwe 
leden en 6 leden die hun lidmaatschap hebben 
opgezegd. 
 
12.  Vacature secretaris
Aai Schaberg treedt na 7 jaar af als secretaris. Totdat 
voor hem een vervanger is gevonden zal Ko Ottte 
mede de functie van secretaris vervullen.

13. Benoeming voorzitter TC tot lid bestuur en sa-
menstelkling TC
Hans Beekhoven is in de loop van het afgelopen 
verenigingsjaar actief geworden als voorzitter van 
de TC. Zijn benoeming tot lid van het bestuur wordt 
bij acclamatie bekrachtigd. De TC bestaat thans uit 
Hans Beekhoven en Gerard Biesot. Jeroen de Groot 
is adviseur van de TC. 
 
14. Evaluatie NK 20165 en NK Sprint 20165
Het NK op de Beulaker verliep naar wens. 
Het NK sprint op het Sneekermeer werd door alle 
deelnemers wederom als een groot succes ervaren. 
Het NK sprint zal ook in volgende jaren worden 
georganiseerd.

Mark Neeleman vraagt of tijdens volgens NK’s weer 
een medal race onderdeel van het programma zal 
zijn. Hij is daar geen voorstander van, zeker gezien 
het feit dat die niet aftrekbaar is en ook nog eens 
dubbel meetelt. Overigens is Mark er geen voorstan-
der van om bij 9 wedstrijden twee aftrekwedstrijden 
te hebben. Na enig discussie peilt de voorzitter de 
vergadering. Daaruit blijkt dat een overgrote meer-
derheid geen voorstander is van een medal race en 
de voorkeur geeft aan slechts een aftrekwedstijd. 
Het bestuur zal dienovereenkomstig aan de wed-
strijdbepalingen van het NK 2017 invulling geven. 

15. NK 2017, NK sprint 2017 en vastlegging NK’s 
volgende jaren
Het NK 2017 zal op het Sneekermeer worden ge-
organiseerd. In 2017 zal het NK Sprint op De kaag 
worden gehouden. Het NK 2018 zal naar alle waar-
schijnlijkheid op de Braassem worden gehouden, 
dat van 2019 op Loosdrecht.

16.  Discretionary penalties
Het bestuur stelt voor de mogelijkheid te creëren 
om discretionary penalties te geven. De voorzitter 
zet uiteen wat daaronder moet worden verstaan, 
namelijk een geringe puntenaftrek in geval van 
lichte overtredingen, in plaats van diskwalificatie. 
Na enige discussie peilt de voorzitter de vergade-
ring. Op basis van die peiling trekt het bestuur zijn 
voorstel ter zake in. 

17. Wedstrijdprogramma seizoen 2017 en klasse 
evenement
De wedstrijdcommissaris zal het wedstrijdprogram-
ma voor het seizoen 2017 zo snel mogelijk nadat dat 
bekend is op de website plaatsen.
Tijdens het Houtevenement zal tevens het klasse 
evenement worden gehouden. 

18. Uitreiking Bronzen Bel 2016, Jaar ranking en 
Burgemeester Reitsma Prijs
De Bronzen Bel 2016 is gewonnen door Mark 
Neeleman en Laurens van den Wijngaard, evenals 
de jaarranking. De Burgemeester Reitsma Prijs is 
gewonnen door Dieuwe Dijkstra. 
 
19.  Rondvraag
Robin Claushuis vraagt wat de status is van vernieu-
wing van de website. Arjen Kort licht toe dat daaraan 
hopelijk op korte termijn gewerkt zal kunnen worden. 
Thom Dijksman vraagt hoe het bestuur denkt de 
financiële reserve aan te wenden. De voorzitter zegt 
dat die onder andere bedoeld is voor het volgende 
lustrum, voor de update van de website en voor 
initiatieven voor verjonging van de klasse. Naast het 
feit dat er natuurlijk altijd een gezonde buffer dient te 
blijven voor onverwachte verplichtingen.
Martin Heineke vraagt aan de TC of zij in beeld heeft 
met betrekking tot welke Pampussen geen meetrap-

porten bestaan. De voorzitter antwoordt dat het om 
Pampussen gaat die werden gemeten in een peri-
ode dat die meetrapporten domweg niet werden 
gemaakt. Bij het Watersportverbond is bekend om 
welke Pampussen het gaat. 
Marieke Guichard vraagt namens haar vader of er 
nog nieuwe jacks en/of jassen in de maak zijn. Het 
antwoord daarop van de voorzitter is bevestigend. 

20. Sluiting
De voorzitter bedankt Aai Schaberg voor zijn werk-
zaamheden als secretaris de afgelopen periode 
van 7 jaar. Sandra Dijksman neemt als erelid mede 
namens Pieter Boelsma het woord. Ook zij bedankt 
Aai Schaberg. Ook bedankt Sandra het bestuur voor 
zijn werkzaamheden gedurende het afgelopen ver-
enigingsjaar. De Voorzitter sluit de vergadering en 
nodigt een ieder uit voor de borrel.

Erik Koekkoek, Robin Claushuis, Paul Grundmeijer, 
Rob Franken en Ko Otte

Ate van der Land, Jaap van Waveren, Willem Huberts en 
Marco Brocken

Laurence v.d. Wijngaard, Bob Heineke, 
Egbert de Sauvage en Jeroen de Groot

Thom Dijksman, Martin Heineke en Rolf Kurpershoek

Dieuwe Dijkstra ontvangt De Burg. Reitsma prijs 
Mark Neeleman en Laurence v.d. Wijngaard winnaars 
Bronzen Bel en de jaarranking
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van de voorzitter

Algemene Leden Vergadering
van de redactievan de voorzitter

Algemene Leden Vergadering
van de redactiedoor gerard paulich

Uit het parlement geklapt

Aangezien de start bij een zeilwedstrijd een zeer 
belangrijke bijdrage levert aan het uiteindelijk resul-
taat van de wedstrijd, hoop ik  met deze verhande-
ling duidelijkheid te geven hoe je het verloop van 
de start beter maakt, zodat je niet direct achter in 
het veld terecht komt.

Diverse fasen van starten tot het eerste merkteken.

Fase 1. Observeren van het startgebied
De observatie van het startgebied is nodig om een 
totaal beeld te krijgen van de plaats van het start-
schip, startlijn, ankerlijnen, lijschip,, lengte startlijn, 
ruimte tussen de merktekens van de startlijn en het 
start- en lijschip, of andere obstakels die in het start-
gebied kunnen voorkomen.

Fase 2. Waar mogelijk diverse voorgaande starts 
bekijken
Bij het bestuderen van eventuele voorgaande starts 
kan men op vrij eenvoudige wijze zien welke kant 
van de startlijn op dat moment het voordeligst is. 
Bedenk wel dat enkele graden draaiing van de wind-
richting voor het moment van jouw start een andere 
startpositie noodzakelijk kan maken.

Fase 3. Tussen het 5 en 10 minuten signaal de start-
plaats en tactiek bepalen
Tussen het 10 en 5 minuten signaal kan je enige 
proefstarts maken mits de lijn lang genoeg is. Je kan 
dit samen met een collega zeiler doen, start gelijk-
tijdig over verschillende boeg van beide uiteinden 
van de startlijn. Bij het kruisen van de koersen zal 
het duidelijk zijn welke koers het beste is. Controleer 
en reageer in fase 2 en 3 of de positie van de lijboei 
aangepast wordt.

Fase 4. Na het 5 minuten signaal de juiste startposi-
tie bewerkstelligen
Deze fase tussen het 5 minuten signaal en het start-
schot zal altijd de belangrijkste zijn. Alle observaties, 
proefstarts, tactiekbepalingen etc., zullen geen effect 
sorteren als je in deze laatste 5 minuten enkele zeer 
belangrijke zaken niet beheerst. Deze zaken zijn:
a. Een perfecte beheersing van het tijdsverloop door 
stuurman of bemanning.
b. Snelheidsbeheersing door het veelvuldig spelen 
met grootzeil en genua, zorg er vooral voor dat je 
bij het aanvaren van de startlijn voldoende ma-
noeuvreerruimte hebt, zonder deze ruimte wordt je 
onherroepelijk door andere schepen gedwongen je 
aan te passen, je bent dan het initiatief kwijt.
c. In de aanhef van fase 4 heb ik aangegeven dat je 
de juiste startpositie moet bewerkstelligen, hiermee  

geef ik aan dat je met alle mogelijke sportieve mid-
delen moet proberen in het laatste gedeelte voor 
het startschot een goede startpositie te krijgen, die 
positie moet het mogelijk maken met hoge snelheid 
te starten op de plaats die jij wil, beslist noodzakelijk 
is daarbij dat je aan lijzijde hiervoor ruimte schept, 
met deze ruimte wordt het gevaar dat het schip 
onder je een veilige lijpositie krijgt kleiner. Schepen 
aan loef hebben weinig kans over je heen te varen 
als je op tijd maar vooral met snelheid start.
d. In het voorgaande gaan techniek en tactiek hand 
in  hand toch zijn er enkele voorbeelden van zeilers 
die de tactiek laten prevaleren een goed voorbeeld 
hiervan zijn Pampus zeilers die  veelal aan lijzijde 
van het veld starten,het voordeel hierbij is dat je 
meestal vrij en met snelheid kunt starten waarbij je 
ook nog t.o.v. andere schepen in een veilige lijnpo-
sitie komt, het nadeel hiervan is dat je niet zelf kunt 
bepalen wanneer je overstag kan gaan omdat er 
in het begin veel boten over bakboord mee varen. 
Denk eraan dat het met veel schepen starten bij het 
startschip eerder een stommiteit is dan een tactische 
manoeuvre, het is wijs bij deze groep uit de buurt te 
blijven omdat slechts een enkeling er goed uit komt.

Fase 5. Tactiek direct na de start
Helaas je hebt aan alles gedacht en nu gaat het toch 
nog mis, ze lopen over en onder je door. Wat nu?
a. Blijf in deze hopeloze positie niet door varen 
maar neem snel een beslissing. Een bekende Loos-
drechtse zeilmaker, die zelden in deze positie kwam, 
ging als het toch eens fout ging, onmiddellijk over-
stag, zocht een plek met vrije wind om daarna weer 
terug te keren op de aanvankelijke koers, nadeel is 
dat je eerst wat verlies moet nemen maar dat je al 
die anderen, die het eerst nog even aankijken, direct 
achter je laat. Stelregel hierbij, vrij varen gaat voor 
afgedekt varen.
b. Gelukkig je hebt aan alles gedacht en het gaat 
nog goed ook, je kijkt om je heen en vaart met de 
top mee en je voelt je opperbest. Hoe nu verder ? 
Wel is waar brengt een goede start je meestal voor-
in maar bedenk dat voor je bij het eerste merkteken 
bent er nog veel kan gebeuren. Zorg ervoor alert te 
zijn bij windschiftingen, de zeilers in de top zullen 
bij een schifting vrij snel overstag gaan, het is dan 
ook zaak om op tijd mee te draaien om verlies te 
voorkomen en niet als nog in een afgedekte positie 
te komen.

Daar een mislukte start bijna altijd een mislukte 
wedstrijd tot gevolg heeft, hoop ik dat een aantal 
zeilers met deze verhandeling hun voordeel kunnen 
doen.

De geheimen van de start



goudse zeilweek 

Regio Reeuwijk

You Never Sail Alone 

Na een aantal jaren op een bescheiden niveau (of 
helemaal niet) te hebben meegedraaid lijkt de Pam-
pus nu toch definitief terug op de Reeuwijkse plas-
sen. Weliswaar niet het record aantal deelnemers 
van vorig jaar maar een mooi veld van 9 boten. Dit 
ondanks het feit dat de boten van Mark en Egbert 
het NK sprint niet zonder kleerscheuren waren 
doorgekomen. De P111 was niet meer inzetbaar te 
maken maar de P10 was voorzien van een halve rol 
Duct tape weer helemaal race klaar. Met 8 potjes in 
twee dagen leek het al met al verdacht veel op het 
NK Sprint. Deze versie overigens zonder averij. 
 
Tune up met Mark Neeleman
Het Reeuwijks contingent, aangevuld met team van 
der Spek was de week ervoor opgepept door een 
Masterclass van Mark Neeleman. Na eerst uitge-
breid de tijd te nemen aan de wal om op alle vragen 
antwoord te geven was het tijd om het water op te 
gaan. Mark sprong daarbij van boot naar boot om 

een ieder de fijne kneepjes van het hogeschoolzeilen 
bij te brengen. Hiermee was iedereen tot op het bot 
gemotiveerd om al het geleerde de volgende week 
in praktijk te brengen. Mark en Egbert nog veel dank 
voor een fantastische dag!
 
Zaterdag
In tegenstelling tot het ijskoude stormachtige weer 
van vorig jaar vorig jaar was het dit keer fantastisch 
zeilweer met zaterdag een licht lopend windje. 
De eerste wedstrijd kreeg het hele veld zeilles van 
nestors Willem Dercksen en Jan Krom P205 die zich 
ook gedurende de overige races geduchte tegen-
standers toonden en er uiteindelijk met de tweede 

10 11

Op 25 april verloren wij een goede vriend en zeil-
maat, Henk Zwiers. 
Wie je ook spreekt, iedereen zal zeggen wat een 
leuke, aardige vent Henk was. We hebben allemaal 
genoten van zijn vrolijkheid, zijn humor, snelle grap-
pen en verhalen. Voor mij kwam daar nog bij alles 
wat je samen beleeft als zeilmaatjes en dat al zoveel 
jaren zonder een onvertogen woord.

Toen onze dochters uitgezeild waren in Optimist en 
FJ, werd het tijd voor ons om samen een Pampus te 
kopen. Dat was in 1999.
Henk had zijn oog laten vallen op de P385, toen van 
Ed Hessing, de bekende autohandelaar. Omdat Henk 
zijn leven lang in de handel had gezeten mocht hij 
de onderhandelingen doen. Dat ging goed; hij heeft 
er nog een autoradio en nieuwe matjes uitgesleept.
De P385 heette toen Ad Aquas, wat zoveel betekent 
als Te Water, maar Aquas is meervoud, dus wate-
ren en die associatie leek ons voor bijna gepensio-
neerde heren niet de juiste insteek. Wij herdoopten 
de boot toen Heeren II. Dat klinkt misschien niet heel 
ambitieus, maar geeft toch aan dat naast en na de 
wedstrijd de gezelligheid voor ons heel belangrijk is.
Al gauw vormden we met de P383 en de P411 een 
hechte groep, waarmee we onderling om een euro 

van de voorzitter

In memoriam

Een leuke aardige vent

henk zwiers

per wedstrijd zeilden. Het is duidelijk dat die groep 
de Kopgroep moest heten; zo zeilde je elke wedstrijd 
een eentje, twee of drie. Toch werd er ook wel fana-
tiek gezeild, Henk kon best fel zijn, vooral bij de boei 
- en hij niet als enige natuurlijk. Een keer maakte hij 
zich zo boos omdat we consequent afgedekt werden 
in een voordewinds rak, dat hij zich woedend wilde 
omdraaien. Daarbij verloor hij zijn evenwicht en 
duikelde zo overboord. Woede bekoeld!

Twee jaar geleden ging het tijdens een wedstrijd 
plotseling mis. Henk viel onderin de boot en was 
niet meer aanspreekbaar en moest met spoed naar 
het ziekenhuis. Al gauw werd duidelijk dat het er 
niet goed uitzag. De laatste twee seizoenen zag je de 
problemen opdoemen. Verlies van fysieke kracht en 
alertheid. In maart hebben we de Pampus verkocht 
aan Bart Jan Keijzer, die er mee op de Kaag gaat va-
ren. Henk was erg blij dat de P385 in goede handen 
was overgegaan.

Wij koesteren de herinnering aan een bijzonder 
mens en aan alle mooie momenten die we met Henk 
hebben beleefd.

Evert Romkes, (ex P385)

Masterclass van Mark Neeleman



nk sprint 2017 op de kaag 

Regio Kaag

Hidde-Jan en Don winnaars met lef 
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van de voorzitter

Regio Reeuwijk
goudse zeilweek 

plaats vandoor zijn gegaan. Leo Bekker schoot 
eveneens uit de startblokken met een mooie derde 
plaats in zijn nog zeer authentieke(Mark’s woorden) 
P2. De vele winddraaiingen zowel op zaterdag als op 
zondag leken Maurice Schonk en Klaas Westerdijk 
P331 allerminst te deren. Met vijf tweede plaatsen 
een één en een drie toonden zij zich veruit de meest 
stabiele zeilers van het hele veld en de hoofdprijs 
was het logisch gevolg. Gert Pauli en Cor Jan 
Schouten hadden wat meer moeite met de draaiin-
gen maar wisten toch nog een derde plaats uit het 
vuur te slepen.
 
Door een groot deel van het veld werd er zater-
dag avond gezamenlijk een hapje gegeten en een 
drankje gedronken in het lokaal wereldberoemde 
Vaantje! Zeer gezellig.
 
Zondag
Zo kalm als het wedstrijdverloop was op zaterdag zo 
wild ging het er aan toe op zondag met een windje 3 
4. Meteen al de eerste race was het raak. Drie boten 
binnen 1 seconde over de finish waarbij twee van de 
drie niet alleen elkaar maar ook nog de boei raakten. 

Gezien de uitslag is alles rekkelijk en in der minne 
geschikt….het was ook te mooi weer om in een pro-
testkamer te gaan zitten.

Na race één was het haasten om weer op tijd bij de 
start te zijn voor race twee. Hans Kreisel leek hier-
mee zijn kandidatuur te stellen voor een toekomstig 
NK sprint op de Reeuwijkse plassen. De laatste race 
was het weer raak. De helft van het veld te vroeg 
gestart en niet terug gegaan. P10 en P401 dachten 
te strijden voor plaats 4 en 5 maar het bleek uitein-
delijk plaats 1 en 2 te zijn waarbij in beide boten 
de felle overtuiging leefde dat zij toch echt net een 
centimeter eerder over de lijn gingen. Inmiddels is 
bekend hoe dit is afgelopen. Volgende keer beter 
Egbert!

Lee Towers
De prijsuitreiking was zoals gebruikelijk in Reeuwijk 
weer een prachtig feest. Een replica van de Rot-
terdamse Hofpleinfontein was opgesteld en Lee 
Towers himself was bereid gevonden de prijzen uit 
te reiken waarbij “You Never Walk Alone” uit de 
speakers schalde. Alle winnaars gingen na het in 
ontvangst nemen van hun prijs min of meer vrijwil-
lig de vijver in onder aanmoediging van Lee.
 
Het is ieder jaar weer een feest om mee te doen aan 
de Goudse Zeilweek al was het alleen maar om te 
kunnen genieten van het mooiste uitzicht van Ne-
derland vanaf het terras van de Goudse Roei en Zeil. 
Volgend jaar allemaal komen!
 
Dietert Vos P 401

“The will to win is important, but the will to pre-
pare is vital” – Joe Paterno. 

Voor wie niet weet wie Joe Paterno is: Joe Paterno 
was één van de allergrootste in het Amerikaanse 
College Football, zowel als speler maar vooral als 
coach. Hij werd door Sport Illustrated, ‘t bekendste 
en meest toonaangevende sportblad ter wereld, 
in 1986 verkozen tot sportman van het jaar. En 
won talloze prijzen. Zijn uitspraak is tijdens het NK 
Sprint onderstreept door de Kampioenen die heer 
en meester waren op de Kagerplassen. Hidde-Jan 
Haven vertelde in zijn speech dat hij samen met 
o.a. Don van Arem, onder toeziend oog van Pieter 
Boelsma, weekenden lang (de hele winter) is bezig 
geweest om hun Pampus 297 klaar te maken voor 
dit seizoen. Wat een paar foefjes van erelid Pieter al 
niet teweeg kunnen brengen…

Op zaterdag is meer gebeurd 
dan je soms tijdens 

een heel seizoen meemaakt

Het was me een weekend wel, op de zaterdag is 
meer gebeurd dan je soms tijdens een heel seizoen 
meemaakt. Van protesten, schades, diskwalificaties 
maar vooral schades, schades en nog een schades. 
Een ongeluk zit in een klein hoekje en het is inherent 
aan onze sport dat er weleens wat stuk gaat, maar 
wat ik op de Kaag weer heb gezien deed me denken 
aan de horror incidenten van de Easyweek 2016. 

Einduitslag:
No Zeilno Naam 
1  331  Maurice Schonk, Klaas Westerdijk 
2  205  Willem Dercksen, Jan Krom 
3  430  Gert Pauli, Cor Jan Schouten 
4  401  Jan de Kock van leeuwen, Dietert Vos 
5  10  Egbert de Sauvage, Stan Schouten 
6  348  Yorick de Waardt, Ton de Waardt 
7  329  Bert van der Spek, Toon Bonjer, Leo Huiser 
8 80  Wim Fabrie, Jasper Nonner 
9  2  Leo Bekker, Charles Klinkenberg 

Maurice Schonk en Klaas Westerdijk P.331 ontvangen 
hun hoofdprijs uit handen van Lee Towers

Format NK Sprint
Als zeilers moeten we hierin verantwoordelijkheid 
nemen door geconcentreerd en netjes te varen, 
daarnaast vind ik dat de opzet van het NK Sprint 
juist geïnterpreteerd moet worden. Nu als ik corres-
pondent van de Pampusclub stukjes moet schrijven 
maak ik van de gelegenheid gebruik om hier mijn 
ongezouten & kritische, van huis uit meegekregen, 
mening over het format te ventileren. 
De essentie van een sprintwedstrijd is het zeilen 
van 1 kruisrak en 1 voordewinds rak waardoor de 
wedstrijd maximaal 15 tot 20 minuten duurt. Waar-
door je meerdere wedstrijden op een dag kan zeilen: 
Top! Dat moet niet verward worden met een sprint-
kruisrak. Een kort kruisrak werkt o.a. aanvaringen 
(schades) in de hand. Vaar een normaal kruisrak 
met voldoende lengte! Hierdoor kom je niet met 
veel boten tegelijk bij de bovenboei en verklein je 
de kans op aanvaringen e.d. Plus de kwaliteit van 
sprintwedstrijden is gebaat bij een kruisrak met 
voldoende lengte waardoor een kruisrak niet be-
paald wordt door 1 vlaag/shift. Het kleine kruisrakje 
aan het einde, met een gate, is een must want dan 
is er nog wat te winnen. Anders is het na de boven-
boei halverwind en alleen voordewind en dan zijn 
de plekken veelal verdeeld. Als laatste punt wil ik 
aanhalen dat de spreader een spreader moet zijn, 
en dus net als tijdens het NK sprint in Sneek (2016) 
maximaal +/- 100 meter moet zijn. En niet zoals we 
nu hadden op de Kaag. Voor de mensen die vooraan 
bij de bovenboei komen is zo’n lang halverwinds rak 
fijn want ze lopen verder uit. 

Sprintkampioenen Hidde Jan Haven 
en Don van Arem

Zilver Bob Heineke 
en Henri Boere

Brons Tom Otte en Reinier Tromp



nk sprint 2017 op de kaag 

Regio Kaag

Maar voor de competitie en spanning is een lang 
halverwindse rak van 0 toegevoegde waarde. 
Daarom sprinten we en voor de liefhebber van lange 
(ouderwetse) halverwindse rakken is de Sneekweek 
nog altijd een prima uitkomst. 

Een sprintwedstrijd 
moet niet verward worden met 

een sprintkruisrak

Na al de kritische noten ga ik snel weer verder met 
meer positieve opmerkingen. Allereerst voor het 
comité, onder extreme omstandigheden zijn ze ge-
duldig geweest en hebben ze duidelijk zichtbaar hun 
best gedaan om goede wedstrijden te organiseren. 
Daarvoor dank. Daarnaast zijn er een aantal teams 
die een extra toelichting verdienen.

 Team P300: een nieuw team, vol in ontwikke-
ling natuurlijk maar de heren hebben zichzelf wel 
even de Goldfleet in gezeild. Chapeau!

 Team P459: Max heeft in zijn nieuwe boot 
tijdens zijn 2e tewaterlating al goed de snelheid erin, 
en voer zijn eerste 1e plekkie. Hij vaart als een 
gentleman, en geeft je een biertje als je in de buurt 
van zijn moederschip bent: zoals het hoort dus! 

 Team P8: Harry pakte een verdiende 7e plek in 
het eindklassement. Hij liet zien met zijn geliefde 
Pampus 8, samen met Sjaak, met de beste mee te 
kunnen.

 Team P99: strak bij de pin en simpel stuurboord 
voor langs. Angela en Daan voeren sterk in de boot 
van good-old Fred Bosch. Een hele terechte en 
welverdiende 6e plek behaalden ze uiteindelijk in 
het eindklassement.

 Team P306: zeilde een soevereine 1e dag. Het is 
een kwestie van tijd tot de heren een grote prijs 
pakken. Na de overwinning van het tachtig jarig 
jubileumevenement in 2014, zijn ze daar ook aan toe.

 Team P297: Last but not least: Hidde-Jan en 
Don zeilde ijzersterk, simpel en met lef - vooral met 
veel lef. De heren zijn een goed op elkaar ingespeeld 
team, maar dat wisten we al toen ze in de 319 stapte 
een aantal Sneekweken geleden. Nadat pa en ik er 
niet voorbijkwamen in het kruisrak vroeg pa: “wie 
zijn die dat?” Ik: “Hidde-Jan Haven: die Yngling 
zeiler pa”. Pa: “Die hoef je niks meer uit te leggen”. 
Wederom van harte gefeliciteerd met jullie terechte 
overwinning.

masterclass

Regio Friesland

Olympische training van Tom en Jan 

Op 13 mei was er een Pampus training op het Snee-
kermeer. Trainers Tom Otte en Jan Deen hadden 
een goed programma voor deze dag samengesteld. 

De 9 deelnemende boten hadden een ontzettend 
goede lesdag met optimale omstandigheden van 
zon en wind. Mede doordat Tom en Jan direct ach-
ter de boten varen hebben ze een goed zicht op het 
geheel.
Aanvang 10.30 uur bij de Roerkoning met een korte 
briefing. Daarna het water op, waar de focus op de 
boothandeling en dergelijke lag. Aanvankelijk zie 
je veel verschillen. “Hoe zit je in de boot? Hoe ga 
je overstag? Wat doe je eerst? Wat is de gewichts-
verdeling voor de wind? Hoe is de inrichting van de 
boot? Hoe krijg je de optimale bootsnelheid? Wat 
moet de stand van de mast zijn? Hoe ga je optimaal 
gijpen? Hoe moet je het zeil voeren t.o.v. de wind?” 
Met de instructie van de trainers werd duidelijk dat 
iedereen dit kan verbeteren en daardoor meer snel-
heid uit z’n boot kan halen.

Iedereen kan meer snelheid 
uit z’n boot halen

Na een heerlijke lunch met verse groentesoep, 
tosti’s en broodjes, verzorgt door Rinnie en Marrit, is 
er een evaluatie van de ochtendtraining. In de mid-
dag zijn er veel starts gemaakt en daarmee kwamen 
vele stramme spieren weer tot leven. Na een aantal 
korte sprint wedstrijdjes kwam de nestor en erelid 
van de club Pieter Boelsma, samen met Andries de 
Vries als winnaar uit de bus. Na een nabespreking 
en verplicht afdouchen was er tijd voor een hapje en 
een drankje. Iedereen was erg enthousiast over de 
training van Tom en Jan en het is zeker voor herha-
ling vatbaar. 

Paul P208

In de Silver is de eindoverwinning uiteindelijk in de 
laatste twee wedstrijden beslist. De locals in de P265 
Koos en Ronald kwamen uiteindelijk net te kort voor 
de overwinning in de Silver. Marco Bosma, nog 5e 
op het Nederlands kampioenschap van 2016, won 
uiteindelijk terecht de Silver. De 3e plek werd even-
eens door een local hero ingenomen. Jan Willem 
ten Kley wist, met Heineke Sails, de bronzen plak 
binnen te slepen. 

Quote
Ik eindig zoals ik begon, en dat is met een quote. Dit 
keer van Ernie Banks, één van de beste Honkbalspe-
lers aller tijden in Amerika. In 2013 ontving de beste 
man uit handen van Barack Obama de hoogste 
onderscheiding die je in de Verenigde Staten kan 
ontvangen als burger: the Medal of Freedom. 

Voor de Zeilers #2 tot en met #34 wil ik dan ook een 
van zijn beste quotes als houvast meegeven: 
“The only way to prove that you’re a good sport is 
to lose”

Met sportieve zeilgroet,
P387

Uitslagen Gold:         Uitslagen Silver:
1e: P 297   1e: P 449
2e: P 387   2e: P 265
3e: P 393   3e: P 100

Zeilersnieuws
Als je dan echt niet meer zeilt, kan je nog altijd 
plezier hebben van je halfmodel!
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Overgenomen uit het KWS journaal, met dank aan Klik en Co/Richard de Jonge
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van de voorzitter

Regio Friesland 

Spannende inhaalrace door Jan en Sander 

openingswedstriJden kws 22 en 23 april 2017 

Met 24 deelnemers was de Pampusklasse weer goed 
vertegenwoordigd tijdens dit evenement. Dat het 
koud en winderig zou worden was van te voren be-
kend, echter dat weerhield de meesten niet om toch 
de spullen te pakken en de boot vaarklaar te leggen. 

Zaterdag is er nog wel getracht te starten, maar 
ruim voor de start van de Pampus werd besloten de 
al gestarte wedstrijden voortijdig af te breken. Het 
comité was van mening dat er te weinig rescue op 
het water was om de vereiste veiligheid te kunnen 
bieden. Uiteindelijk werden alle wedstrijden voor 
die dag afgelast. 

Uitreiking KWS Jaarprijzen
De nazit in het Foarunder was er niet minder gezellig 
om. Dit met dank aan het comité en de jubilerende 
Regenboogclub. Aansluitend was er nog het nodige 
vertier met de uitreiking van de KWS-jaarprijzen 
2016. 

Een nieuw en geslaagd initiatief van de KWS. Voor-
heen werd de uitreiking namelijk gecombineerd met 
de jaarvergadering in de winter.

Vergeet de boei niet
Zondag was qua omstandigheden in feite een kopie 
van de zaterdag, maar nu met meer hulp op het 
water. Er zijn 2 wedstrijden gevaren. Er waren 13 
Pampusbemanningen die de pittige en koude wind 
trotseerden. De eerste wedstrijd was Tom Otte met 
Reinier Tromp (393) als eerste goed weg, gevolgd 
door zijn Pa met Jacques Poeisz (402). Ook team Ate 
(364) begon scherp en koos direct voor de stuur-
boordslag, gevolgd door ondergetekende met Caro-
line in hangpositie (108). Tom had als eerste van het 
peloton in de gaten dat de stuurboordzijde van het 
kruisrak wel eens goed kon uitpakken, direct ge-
volgd door Pa. Bij de boventon gaf team 364 ieder-
een het nakijken. Helaas hadden ze de spreader-boei 
niet gelezen en moesten zij vervolgens de beide Ot-
tes voor laten. Dit nadat ze sportief waren gewezen 
op de verkeerd gekozen route. 

Nat pak
Lang leek het erop dat de kaarten waren geschud. 
Maar Jan Deen en Sander waren begonnen aan een 
lange inhaalrace. P108 inmiddels 3e achter de beide 
Ottes liet zich op 10 meter voor de finish verschal-
ken door deze Jan en Sander ‘’Verstappen.’’ Dat 
deze twee mannen kunnen varen en zeker onder die 
zwaardere omstandigheden bleek ook de 2e wed-
strijd. Zij zegevierden in deze korte baan wedstrijd 
en pakten hiermee ook de totaalwinst. Het podium 
werd verder bezet door de beide Ottes. 
Schrikken was het voor team Boelsma/De Vries. Zij 
voerden een ongewilde man-over-boord-manoeuvre 
uit. Gelukkig liep het goed af en ging de P6 toch nog 
als 10e over de finishlijn. 

Quintus Lampe

1919

van de voorzitter

Algemene Leden Vergadering
van de redactievan de voorzitter

Regio Friesland 
houtevenement / klassenevenement 17-18 Juni

Girlpower

Angela Brandsma en Daan Stoel (P99) hebben het 
houtevenement gewonnen. Tevens werden zij daar-
mee winnaar van het klassenevenement. Tom Otte 
en Reinier Tromp (P393) werden tweede. Jeroen de 
Groot en Abele de Jong (P1) werden derde. In totaal 
deden er 35 schepen mee. Op zaterdag werden drie 
wedstrijden verzeild en zondag werd een dag van 
uitstel en wachten. Wegens gebrek aan wind konden 
er geen wedstrijden worden gevaren.

Uitslagen
No Zeilno Naam Pt.
1 99 Angela Brandsma, Daan Stoel 9,0 (5,3,1)
2 393 Tom Otte, Reinier Tromp 12,0 (1,1,10)
3 1 Jeroen de Groot, Abele de Jong 14,0 (8,2,4)
4 306 Jan Deen, Sander Oost 14,0 (4,5,5)
5 357 Paul Bournas, 
  Thomas van den Wijngaard 22,0 (2,6,14)



kleine sneekweek 25 - 28 mei

20

Jeroen de Groot en Cor Jan Schouten 
winnen nipt op spannende slotdag

De Pampusklasse was tijdens de Kleine Sneekweek 
weer veruit de grootste klasse van het evenement. 
Veel Pampuszeilers, jong en oud, waren weer van 
de partij, dat is toch uniek en daar mogen we trots 
op zijn. 

Strijders op het water, vrienden op de wal
De eerste valse start van het evenement was al op 
de woensdag avond voorafgaand aan het evene-
ment. P6 (Pieter Boelsma) had een verkeerde vlaag 
tijdens het invaren met de motorboot de haven in 
en bleef met de stag achter de motorboot van Harm 
Nakken hangen. Knak was het, de mast was gelijk 
dwars door midden en geluk bij een ongeluk was de 
Pampus zelf verder onbeschadigd. Er is vervolgens 
diezelfde avond nog gelijk met vier man drie uur 
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Op de valreep Goud voor 
Pampus 1

lang gesleuteld om het beslag over te zetten op een 
oude mast, die vrijwillig beschikbaar werd gesteld 
door P225. Vakmannen, stuk voor stuk, en een mooi 
voorbeeld van strijd op het water, vrienden op de 
wal! Hierdoor waren Pieter Boelsma en Andries de 
Vries donderdag bij de eerst start van het evene-
ment gelukkig gewoon alsnog van de partij. 

Tactisch windje
Donderdag, de eerste dag van het evenement was 
een schitterende zeildag met een temperatuur van 
zo’n 22 graden en windkracht 3. “Een mooi tactisch 
windje”, zei Erik van Eijk van P393. Erik had voor dit 
evenement het roer van P43 omgeruild een beman-
ningsplek in P393. En gelijk had Erik wat betreft het 
tactische windje; we begonnen meteen met een 1e 
plaats na een mooie strijd met de P297 (Hidde-Jan 
Haven) en P6 (Pieter Boelsma). 

Knak, en de mast was nog voor 
de wedstrijd doormidden

Vrijdag was weer een mooie zonnige dag met wat 
meer wind dit keer, windkracht 4 a 5. Deze dag 
deelden de cracks Cees van Grieken (P62) en Jeroen 
de Groot (P1) de lakens uit, met beide een 1 en 2 

verdeeld over de twee wedstrijden. Dit mede door 
een tactische set van Cees door zijn lekke P88 in te 
ruilen voor de P62.

Top BBQ
De vrijdagavond van de Kleine Sneekweek staat al 
jaren in het teken van de uitstekend georganiseerde 
BBQ bij Hans, Truus en Marieke Guichard thuis. Met 
een grote groep van zo’n 80 zeiler reisden we na 
de wedstrijden van het eiland af en naar vaste wal 
richting de familie Guichard. Ook ditmaal was de 
barbecue weer zeer goed voor elkaar met dank aan 
het organisatie comité. Henk aan de BBQ, Louise, 
Jente en Marieke verzorgden de salades; Hans en 
Truus deden de overall organisatie en Jan, Hidde-
Jan , Johan en Arjen stonden aan de biertap. Het 
was wederom een erg gezellige en geslaagde avond 
wat tot in de late uurtjes doorging. 

Veel wind en een gemiste boei
Zaterdag stonden er opnieuw twee wedstijden op 
het programma, ditmaal met veel wind. Met Erik 

in het hangvest waren we (P393) niet te houden en 
zeilden een mooie 2 en 3. Jeroen en Cor-Jan la-
gen de eerste wedstrijd mooi 3 maar vond het niet 
noodzakelijk om boei 12 te ronden bij Terhorne met 
een DNF als gevolg. P453 (Klaar-Jasper) en P297 
(Hidde-Jan) gingen die dag er met de eerste plekjes 
vandoor. 

Zondag werd uiteindelijk een spannende slotdag 
waarin de P393 (Tom en Erik) nog een punt voor-
sprong hadden op P1 (Jeroen en Cor-Jan). We 
moesten helaas die dag onze meerdere erkennen 
aan de P1, die de slotwedstrijd knap als eerste fi-
nishte werd met ons vlak op de spiegel. Het zweet-
hok kon ons hierin helaas ook niet meer redden 
en daarmee hadden Jeroen en Cor Jan de Kleine 
Sneekweek gewonnen. Gefeliciteerd! 

Met vriendelijke zeilersgroet 
Tom Otte (Pampus 393)

Zeilersnieuws
Op zoek naar verborgen parel

Tijdens de Hiswa, op het ‘terras’ van 
Ome Ko, komt er een familie, vader 
en moeder met 3 kinderen naast je 
aan tafel zitten. En je raakt in gesprek. 
Deze familie heeft een camping, annex 
watersportbedrijf aan de Waal en alle 

familieleden werken erin mee. Mooi, denk je en toont verder 
geen interesse. Totdat de vader begrijpt dat je een Pampus-
zeiler bent en zegt dat hij een oude Pampus heeft liggen van 
een klant die al 10 jaar zijn rekening voor stalling niet heeft 
betaald. Dan gaat je Pampus-hart sneller kloppen. Is dit dan 
de verborgen parel die vraagt om te worden afgestoft?
Na 6 maanden wint mijn nieuwsgierigheid het van mijn 
rationale. Ik moet toch maar eens gaan kijken. En na enkele 
telefoontjes merk ik dat ik op een dag in de auto ben gestapt. 
Waar kom je dan? In Druten (aan de Waal) bij een camping-
beheerder met grote loods op het terrein. Achterin een loods 
onder een stapel bouwmateriaal ligt dan een houten romp 
onder dikke laag vergetelheid. Bij nader onderzoek blijkt het 
niet eens een Pampus te zijn. Je bedankt deze vader en ver-
trekt. Weer een illusie armer. Zijn er nog verborgen parels? 

Robin Claushuis

Ko Otte erelid KWS

Van rechts naar links: erelid Ko Otte, erevoorziter 
Jaitie Dijkstra, lid van verdienste Onno Yntema

Tijdens de Algemene Leden Vergadering 
van de Koninklijke Watersportvereniging 
Sneek in mei jl. heeft Ko Otte afscheid 
genomen van het bestuur. Ko was twintig 
jaar lang vrijwilliger en bestuurslid beheer 
gebouwen en materialen. Als dank voor 
zijn inzet werd hij uitgebreid in het zonnetje 
gezet en benoemd tot erelid. Proficiat Ko, 
met deze welverdiende waardering voor de 
goede werken die je hebt verricht!



Zeilersnieuws
hemelvaartswedstriJden
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Nieuw concept Hemelvaartswedstrijden slaat aan

Het traditionele Hemelvaartsweekend georganiseerd 
door de watersportvereniging het Witte Huis werd 
dit jaar in samenwerking met de Vrijbuiter omgeto-
verd tot een vierdaags evenement.  Dat betekende 
vier dagen lang genieten van de Loosdrechtse plas-
sen met twee wedstrijden per dag. Daarmee is het 
evenement een concurrent van de al even zo popu-
laire Kleine Sneekweek geworden. Als experiment  
werd de mogelijkheid geboden relaxed te varen door 
voor 2, 3 of 4 dagen in te schrijven (toch een beetje 
een Easyweek element). Ook werden twee aftrek 
wedstrijden toegekend waardoor je een dag kon 
missen en toch kon meedingen in het klassement.  
Met 27 deelnemers verschenen er gemiddeld 17 
boten aan de start.
 
Mooie aftrap met 2 eentjes door P449
Op Hemelvaartsdag werd gestart onder subtropische 
omstandigheden met een mooie zuid oost-oostelijke 
windkracht 3 wat over het algemeen weinig voor-
komt waardoor voor velen het een beetje zoeken 
was op de banenkaart. Met het Vrijbuiter startschip 
werd gestart onder de strakke leiding van Frank 
Schiet als wedstrijdleider met Martin Heineke als 
technisch adviseur. (Het KNVB zou jaloers zijn op zijn 
op dit duo!). Tijdens de openingswedstijd ontstaat 
een spannende strijd tussen de 449 met Marco Bos-
ma en Auke Veenstra en de 434 van Joop Schram en 
Mark Kok die uiteindelijk in het voordeel van de 449 
werd beslecht. De 438 van Bart & Hans van Soest 
finishte als 3e. In de middag wedstrijd was het even 
wachten op een wat vastere windrichting, nadat die 
kwam lag de baan er goed in en kon wederom een 
mooie baan worden gevaren met een felle strijd tus-
sen de 434 en 449 en de 365 van  Sabine en Froukje 
Romkes. Uitslag 1e 449, 2e 434, 3e 365.

Windzakken en extreme shifts
De vrijdag ochtend liep uit op een licht weer potje 
wat overtuigend door de 450 van Edo Bakker en John 
van Altena werd gewonnen gevolgd door de 438 
en de 57 van Milco Alblas en Willem den Beer als 
derde. De middag wedstrijd kenmerkte zich als door 
windzakken en extreme shifts waarin de echte plas 
kenners naar voren kwamen. 1e  de 432 van Rob de 
Bruin met Coen Alewijnse, 2e de 59 van Jan en  Harry 
Bijleveld gevolgd door Bart en Hans van Soest.

Middellandse Zee gevoel
Op zaterdag werd het stokje overgenomen door het 
Witte Huis en werden we verwend met een strakke 3 

met af en toe een krappe 4, waardoor de billen weer 
eens overboord mochten.  De ochtend wedstrijd 
werd opgeëist door de 440 met Wiebe Schippers en 
Mike Kamminga, gevolgd door de 434 en de 449. 
De zaterdag deed niet onder voor een dag aan de 
Middellandse zee. Warm en nog steeds oosten 
wind. De middag wedstrijd werd gewonnen door de 
P387 met Bob Heineke en Tom van der Pol, gevolgd 
door de 449 en de 396 met Erik Bieze en Hans Wil-
lem Verwoerd als 3e.  
Zondag was de afsluiter met een zwakke windkracht 
2 nog net genoeg om een volwaardige wedstrijd te 
varen. De ochtend wedstrijd werd gewonnen door 
de 449, gevolgd door de 396 en de 434. De middag 
wedstrijd verliep naar omstandigheden redelijk tot 
het laatste kruisrak waar de wind verstek liet gaan. 
Dat geduld en overtuiging een schone zaak is lieten 
Edo Bakker en John van Altena zien door onge-
stoord de wedstrijd te winnen, gevolgd door de 396 
en de 454 van Leon Heddes en Jack Kamminga.  

Dumoulin won ook 
Een mooi evenement door goede samenwerking 
tussen Wsv HWH en de Vrijbuiter. Dank aan de wed-
strijd comités en alle vrijwilligers, de barcommissie 
van het Witte Huis in het bijzonder. In zomerse con-
dities bij 28 graden tijdens en na de legendarische 
tijdrit van “onze” Tom Dumoulin werden de prijzen 
uitgereikt. De 1e prijs en de Zomerkind Wisselprijs 
ging naar Marco Bosma en Auke Veenstra (449), 2e
Joop Schram en Mark Kok (434) en als derde het 
legendarische Pampus duo Edo Bakker en John van 
Altena (450).

Marco Brocken
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Pampushistorie

Voorzitter
rob franken
m: 06 53 23 79 50
e: voorzitter@pampusclub.nl

Secretaris
ko otte (interim)

Penningmeester
ko otte
e: otte.sneek@planet.nl

Wedstrijdsecretaris
erik koekoek (p266)
m: 06 20 36 54 47 
e: erik.koekoek@planet.nl

Webmaster/ICT:
arjen kort (p426)
e: info@pampusclub.nl

Regiocommissaris Loosdrecht
edo bakker (p450)
m: 06 53 44 90 51
e: edobakker@msn.com
robin claushuis (p300)
m: 06 55 70 76 86
e: robin.pampusclub@gmail.com 

Regiocommissaris Noord
paul bouwman (p208)
m: 06 53 76 04 91 
e: pauljbouwman@home.nl

Regiocommissaris Kaag 
& Braassem
boris bayer (p278)
m: 06 53 98 3125
e: boris@bayervastgoed.nl

Regiocommissaris Reeuwijk
egbert de sauvage nolting (p10)
m: 06 20 35 67 77
e: e.desauvage@kpnmail.nl

Technische commissie 
hans beekhoven (p435)
m: 06 53 94 64 60
e: h.beekhoven@wiegerinck.nl
gerard biesot (p268)
e: gerard.biesot@planet.nl

Pampusnieuws
sandra dijksman (p4)
m: 06 50 61 15 33
e: sandra@dijksman.net

bestuur pampusclub

Pampus 20 op de Kaag 
In het blad van de Vereniging 
Hendrick de Keyser (januari 2017) 
stond een verhaal over de opkomst 
van de watersport recreatie. Onder-
werp van het artikel was een huis 
met botenhuis aan de Kaag met de 
naam Zonnehoek dat in 1929 werd 
gebouwd voor de familie van Dalen. 

Het oog van de redactie werd 
natuurlijk meteen getrokken naar 
de zeilboot op de foto, Pampus 20. 
Of dit schip ook bij het huis hoorde 
vertelt het verhaal niet. De Vereni-
ging HdK was zo vriendelijk ons de 
foto ter beschikking te stellen. Wel-
licht weet een van onze lezers meer 
van deze boot?

Pampuspromotie
Tijdens Boot Holland werd de door 
Pieter Boelsma schitterend gereno-
veerde P6 getoond aan het publiek. 
Op de foto steekt de trotse eigenaar 
tevreden een peuk op tijdens het 
eerste trainingsrondje. Pieter: “het 
belooft veel goeds.” Ook op de 
Hiswa werd de Pampusklasse ge-
promoot. Daar stonden onze oudste 
en nieuwste Pampus, de P1 en P459 
gebroederlijk naast elkaar. Op de 
foto is alles nog in opbouw maar de 
P1 staat er al. Daarnaast P459 van 
Max Blom voor het eerst onder zeil.
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winterwedstriJden

Regio Loosdrecht

Jammer dat we maar heel kort konden schaatsen 
deze winter maar gelukkig hebben we altijd nog de 
winterwedstrijden! Op 10 december zag het er nog 
grauw en koud uit op het water, maar het was top 
om te varen. Paul Bournas en gelegenheidsbeman-
ning Peter Hoogendam voeren het meest constant 
en bleven Bob Heineken en Laurence van den Wijn-
gaard ruim voor. Derde werden Arjen en Harry Kort 
(P416). Onder perfecte omstandigheden werden drie 
spannende wedstrijden gevaren. Veel positiewis-
selingen en sportieve deelnemers maakten het tot 
een waar spektakel! Op 6 april begon het voorjaar 
al voorzichtig voelbaar te worden en konden de 
wedstrijden ook doorgang vinden, onder toeziend 
oog van een volgboot vol wijze heren. Winnaars 
van de Winterkoning 2016/17 werden Bob Heineke 
en Laurence van den Wijngaard. Van harte gefelici-
teerd! 

van de voorzitter

Regio Loosdrecht

Winterspektakel

winterwedstriJden
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Zo leuk zijn de winterwedstrijden! 



holland weekend 10-11 Juni 

Regio Loosdrecht 

My first 
Pampusbeproeving 

“Gaat het vandaag dan eindelijk gebeuren?” vraagt 
Wilfred Stutterheim terwijl ik over de brug richting 
het clubhuis loop. Samen met Jan Hein Wondergem 
ga ik mijn eerste wedstrijd sturen in de Pampus. 
Het voelt best bijzonder. De Pampus 4 was immers 
de boot van mijn opa. “Pas op voor bakboord/
stuurboords” waarschuwde mijn ouders voor de 
100ste keer waarop ik vriendelijk doch dringend 
reageerde met: “jaaahaaaa!”

Het Holland Weekend was het strijdtoneel waarbin-
nen deze eerste Pampusbeproeving plaatsvond. 
We hadden allemaal geluk. Heerlijk warm weer en 
een lekker windje. Niet te hard, niet te zacht. Op de 
derde plas voeren we elke dag 4 sprintwedstrijden. 
We startten in twee groepen om vervolgens op dag 
2 een Gold en Silver indeling te kunnen maken. On-
danks de stevige Loosdrechtse winddraaiingen lukte 
het het wedstrijdcomité onder leiding van Sander 
Jorissen om tijdig door te starten. Complimenten 
voor de organisatie op het water! Leuk en attent 
waren de dagelijkse mails met een mini review van 
de wedstrijd commissie en de startinformatie voor 
de volgende dag. 

We hebben het democratisch 
aangepakt

Deze derde generatie stuurvrouw heeft een heerlijke 
tijd gehad dit Holland weekend. Dankzij de verde-
ling van het veld in twee groepen was er steeds een 
gaatje te vinden op de startlijn of bij de boven of 
onderton. Waar we in de eerste wedstrijd nog 

holland weekend 10-11 Juni 

Regio Loosdrecht 

Nieuwe Pampus Wisselprijs voor 
het Holland Weekend

Namens de P 365 werd een prachtige 
nieuwe wisselprijs ter beschikking gesteld

voor de Pampusklasse. 
‘Bij het Holland Weekend hoort zilver’, 

aldus bedenker en schenker Peter Hoogendam.  
De wisselprijs bestaat uit een grote zilveren 

schaal en deze ging voor de 1e keer 
naar stuurman Bob Heineke.

Uitslagen:
1  P 387 Bob Heineke/Lieuwe Gietema. 
2 P449  Marco Bosma/Auke Veenstra
3  P455  Henk Bergsma/Sabine Romkes
4  P433  Walter van Voorst van Beest/Eduard Hafkamp
5  P396  Erik Bieze, Hans Willem Verwoerd

Winnaar in de Silver werd P333 Willem Huberts

voorzichtig ruimte gaven bij de boei, prikten we de 
boot in de laatste wedstijd door de binnenbocht. Zo 
pak je dus drie boten in één klap. Weer wat geleerd. 
Ook hebben we geleerd wat er gebeurt als je ge-
parkeerd staat in de wind bij de boventon en er een 
stuk of 10 bakboordschepen op je neus klappen. 
Dan gebeurt er dus helemaal niks en ga je als één 
na laatste om de ton. Een pijnlijke les.

Jan Hein en ik hebben het democratisch aangepakt 
om zo het probleem van twee stuurmannen aan 
boord te ondervangen. We stuurden om de beurt 
een wedstijd.  Eenmaal op het terras  kregen we van 
verschillende betrouwbare bronnen te horen dat dit 
doorgaans niet de ideale manier is om Pampus te 
zeilen. Taakverdeling, taakverdeling, taakverdeling 
was hier de toon van het gesprek. “Een bemanning 
moet zich ondergeschikt kunnen maken” verkondig-
de Paul Bournas, nadat hij een dag zelf had bemand. 

Hij voegde eraan toe hij na vandaag meer respect 
heeft gekregen voor zijn eigen bemanning.  Zelfs de 
meest beproefde stuurmannen leren nog elke dag, 
zo blijkt. 

Zo pak je dus drie boten 
in één klap

Om half 10 ‘s-avonds weet Pieter Keijzer ons nog te 
vertellen dat de sleutel tot succes het trimmen van 
de achterstag is. ‘je pakt hem beet tussen duim en 
wijsvinger; het is centimeter werk”. Of dit een wijze 
les is zien we morgen wel, dacht ik. Op het terras is 
het in ieder geval gezellig met een DJ en een buffet. 
Uiteindelijk zijn we 8e geworden in de Silver. 
Een plek die ons helemaal niet slecht beviel. Zou 
het dan toch door die achterstag komen? Of was het 
dat privé-vlaagje in het voor de windse rak? Wat dit 
weekend echter zo leuk maakte was de intrede in de 
Pampus. Als derde generatie zeiler was dit moment 
onvermijdelijk natuurlijk, maar niet minder speciaal. 
Jan Hein en ik verwachten trouwens vanaf nu alleen 
maar beter te worden. Als in een goed kruisrak gaan 
we jullie één voor en pakken. Dus laat die adviezen 
maar komen, wij zeilen nu ook Pampus!

Charlotte P4

Links: Hoofdprijswinnaars Bob Heineke en Lieuwe Gietema 
P 387 met zilveren wisselprijs
Rechts: Marco Bosma en Auke Veenstra

Milco Alblas

Joop v.d. Pijl en Tom v.d. Pol

Charlotte Dijksman en Jan Hein Wondergem
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Marco Bosma en 
Auke Veenstra



masterclass pampuszeilen
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Zeiltraining K.W.V. Loosdrecht voor nieuwe 
Pampus-zeilers 

Bij de KWVL hebben in twee jaar diverse mutaties 
plaatsgevonden in de Pampus-vloot. Enkele Pam-
pussen werden overgenomen van (oud-)leden of 
van eigenaren in het land. Een ontwikkeling die wij 
hier op Loosdrecht van harte toejuichen, is dat jon-
gere zeilers de oude garde opvolgen. En daardoor 
blijft niet alleen het aantal Pampussen bij de KWVL 
op peil, maar vooral het deel daarvan dat actief 
wedstrijd zeilt hoog. 

Deze nieuwe toetreders hebben een lange, vaak 
succesvolle wedstrijd-carrière achter zich. Ze zoe-
ken de combinatie van bijzondere wal-sfeer en 
uitzonderlijke wedstrijd uitdaging. En dat biedt de 
Pampusklasse zeker. Wanneer deze toetreders al-
les hebben geregeld en deelnemen aan hun eerste 
wedstrijd blijkt deze boot niet zo snel zijn geheimen 
prijs te geven. Er is meer ‘overreding’ nodig voordat 
verwachtingen worden omgezet naar bootsnelheid. 
Dan blijkt maar weer dat wedstrijdzeilen met de 
Pampus toch een verhaal apart is. Deze boot heeft 
tijd, aandacht en techniek nodig. 

OP 22 april jl. hebben 19 Pampuszeilers een dag 
lang zeiltraining gekregen van 2 Pampus-coryfeeën. 
Om deze nieuwe eigenaren de handigheidjes van 
het Pampus-zeilen bij te brengen en om nieuwko-
mers een warm onthaal te geven in het Pampus-
clubje. Ieder van de deelnemers heeft zijn boot in 
afgelopen 24 maanden gekocht. In overleg met Paul 
Bournas (P357, meervoudig Nederlands kampioen) 
en Milco Alblas (P57) wordt een programma voor 
de zaterdag in elkaar gedraaid met een theorie- en 
praktijkgedeelte. Met een RIB volgen zij de boten op 
het water om instructies te geven. Aanvullend aan 
de instructies worden er video-opnames gemaakt. 
Deze opnames worden tijdens de afsluiting bespro-
ken en van feedback voorzien. De trainingsdag vliegt 
om. De deelnemers hebben veel opgestoken van 
alle tips en hints.  Met de beste voornemens en met 
grote glimlach op het gezicht vertrekken ze na een 
enerverende dag huiswaarts. 

Wij zijn Paul en Milco erkentelijk voor hun goede 
uitleg, hun enthousiasme en de nuttige uitwisseling 
van hun vele ervaringen. Nu is het aan ons Pampus-
zeilers om het in de praktijk te brengen.

masterclass pampuszeilen

Regio Loosdrecht

Zeiltraining Pampus: 
Tips en Tricks van Paul en Milco

Pre-start: 
Maak ruim voor de start jouw game plan, gebaseerd 
op windrichting/snelheid, en verwachtte winddraai-
ing. Voer je plan uit en anticipeer dan ook op ver-
wachte winddraaiing. Gebruik je Tacktick om wind-
draaiingen inzichtelijk te maken.

Start: 
Beslis aan welke kant (schip of pin) te starten. Zoek 
een gat op bij de line-up. Ruimte aan lij is belangrij-
ker dan aan loef! Lij-waartse schip heeft loef recht 
en kan daardoor jouw VMG nadelig beïnvloeden. 
Loef-waartse schip levert nooit vuile wind op, tenzij 
het op gelijke hoogte komt, (wat je natuurlijk niet 
laat gebeuren). ‘Start te vroeg, dan start je nooit te 
laat.’
Kruisrak: 
Volg je game plan!! (keuze voor BB of SB van de 
rumbline). Ontdek de oscillatie van de windshifts 
(b.v. via je Tacktick). Wanneer die shift 20 seconde 
aanhoudt, ga overstag. Kijk over het water waar de 
wind (-vlagen) zit (Doe zonnebril op!!)

Downwind: 
Bij up-&down course, met koers naar bovenboei, 
weet je ook welke hoek je slag maakt terug naar de 
benedenboei.

Trim:
  Sturen is remmen (balans loef/lij door o.a. 

 mast raak, lengte van fokkenval).
  Minder helling is hydrodynamisch gezien  

 beter.
  Bij harde wind is trim minder belangrijk.
  Harde vlagen opvangen door overloop te  

 vieren.
  Neerhouder trimmen doe je ruim voor de start.
  Achterstag enigszins ondergeschoven rol, 

 slechts bij harde wind (extra lozen bij GZ. 
 Of als borg ivm voor-de-windse rak).

  Fokkeschoot niet te strak 
 (Zie tell-tale achterlijk).

  Trim mogelijkheid (Cunningham haule) in je 
 fok is essentieel bij lichte / matige wind.

  Beperk het aantal trim instellingen tijdens de 
 wedstrijd tot absoluut minimum, zodat je 
 prioriteit kan uitgaan naar wat zich buiten de 
 boot afspeelt.

De trim van deze mast is extreem

Zeilersnieuws

Oude zeilen doen het uitstekend in de circulaire 
economie.

SAVE THE DATE 
 

13-16 juli Kaagweek
  

31 augustus - 3 september 
NK Pampus op het Slotermeer

We varen vanuit de jachthaven 
Badmeester Keimpe. 

Hier is ruimte voor moederschepen, 
tenten en campers. 

Tevens kan men een huisje huren in het 
naastgelegen bungalowpark. 

Het programma is zoals iedereen de 
laatste jaren gewend is:

  Woensdag takelen en meten
  Donderdag selectiewedstrijden en  

 Happy Hour
  Vrijdag selectiewedstrijden, 

 Happy Hour en splitsingsdiner
  Zaterdag groepswedstrijden, 

 Happy Hour en een gezamenlijke   
 maaltijd 

  Zondag groepswedstrijden en   
 prijsuitreiking
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easy week 

Regio Loosdrecht

Kijk snel op www.easyweek.nl

De EW commissie is goed op dreef door het funda-
ment te hebben opgepoetst. 
De website is per 1 april in de lucht en geheel voor-
zien van een nieuwe huisstijl. Van de nieuwsbrief 
wordt je meteen enthousiast. En de sponsors heb-
ben hun commitment uitgesproken voor 2017. Nu al 
deze basis zaken geregeld zijn stort het EW-comité 
zich vol op de organisatie van het programma. Het 
walprogramma is qua invulling in lijn met voor-
gaande jaren. Via de website en nieuwsberichten 
houden wij u op de hoogte. Kijk vooral even op 
www.easyweek.nl.

Wat maar weer eens blijkt, is dat het concept Easy 
Week goed in de markt ligt. Easy Week is meer dan 
een weekje wedstrijdzeilen tegen vrienden. Het 
vervult een behoefte om lekker fanatiek wedstrijd te 
zeilen afgewisseld met relaxen op de wal. En van ’t 
Bonte Paard en Ome Ko tot Oostergo, het gonst al 
van de geruchten van de Pampus-insiders die erbij 
willen zijn. Redden we het wel met 50 startplaatsen?

Robin Claushuis

zeilersnieuws

Regio Loosdrecht

Hugo en Daan Freriks brengen P392 weer in de vaart

Onlangs werd bekend dat Loosdrecht binnenkort 
P392 weer kan verwelkomen. Het Pampusnieuws 
was er snel bij voor een kort vraaggesprek met de 
nieuwe eigenaren Hugo en Daan Freriks.

Hugo, welkom in de Pampusclub. Maak je hiermee 
een overstap uit een andere klasse?
“Ik heb jaren op de KWVL op dinsdagavond gezeild 
in de Laser en ben daar altijd class captain geweest. 
De relatie tussen de Pampus en de Laser is mis-
schien niet een hele voor de hand liggende, maar de 
afgelopen jaren zijn veel zeilers van onze dinsdag-
avond club overgestapt naar de Pampus, al dan niet 
door de jaarlijks georganiseerde uitwisselingsavond. 
Tijdens die avond zetten Pampus zeilers hun boot en 
overtuigingskracht in om Laserzeilers voor de klasse 
te enthousiasmeren; met succes!”

Volgens mij heb je wel eens eerder aan een Pampus 
gesnuffeld. Wat gaf nu de doorslag?
“De gezelligheid van de Pampusclub in combinatie 
met de competitiviteit in de klasse heeft mij altijd 
aangesproken. Ik heb vaak mogen bemannen in 
de P387 en de P439 maar tot een aankoop van een 
Pampus zelf kwam het nooit, voornamelijk omdat ik 
niet de goede partner vond om dit avontuur samen 
mee aan te gaan.” 

Ga je met een vaste bemanning zeilen?
“Afgelopen voorjaar kwam mijn zoon naar mij toe 
met het plan om samen te gaan varen. Hij had de af-
gelopen jaren al enkele keren in de Pampus bemand 
bij Bob Heineke en wilde na zijn studie en eerste 
stappen op de arbeidsmarkt het zeilen weer serieuzer 
oppakken. Ondanks dat we nog nooit samen hebben 

gezeild hebben we nu toch samen een boot gekocht 
en zijn we van plan zo veel mogelijk wedstrijden te 
gaan varen; op Loosdrecht en daar buiten.”

Waar komt P392 ook al weer vandaan? 
“De P392 is gebouwd door Werf de Jong en is, 
nadat Abele de Jong lange tijd zelf met de boot 
heeft gevaren, vanaf 2000 in bezit geweest van Cees 
Douze. Cees voer samen met Johan van de Pavert 
tot zijn overlijden in de P392 en sindsdien heeft de 
boot in een loods gelegen.” 

Is hij helemaal wedstrijd klaar of moet er eerst ge-
tuned worden? 
“De boot is wedstrijd klaar maar natuurlijk kan er na 
zijn lange winterslaap nog wel wat aan gebeuren. 
We zijn van plan dit gedurende het seizoen aan te 
pakken om nog dit jaar zo veel mogelijk series mee 
te doen en ervaring op te doen; zowel als team als 
met de boot.”
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pampus internationaal

Regio Loosdrecht

Zou het 65 jaar later ook kunnen?

Tja, als je na tien jaar organisatie van de Easy Week 
het stokje hebt overgedragen, dan krijg je tijd om 
na te denken. En dat kan funest zijn. Doen is het 
leidmotief en dus stelde ik mijzelf de volgende 
vraag: ‘Zou het 65 jaar later ook kunnen’?

In 1951 is op de Loosdrechtse Plassen een wedstrijd 
Parijs – Loosdrecht gevaren. In Tornado’s. De Franse 
zeilers kwamen over en voeren in de Loosdrechtse 
boten hun teamwedstrijd. Zie bijgaand artikel uit het 
rijkelijk gevulde archief van onze Sandra.

Zoiets zouden we voor de Pampus ook kunnen 
organiseren. Een uitwisseling met een buitenlandse 
jachtclub gebaseerd op het thema dat we niet de 
boten verplaatsen maar alleen de bemanning. Wel 
zo gemakkelijk. Op deze manier kunnen we aan ons 
typisch Hollandse schip een internationaal element 
toevoegen.  We varen dan bij gelegenheid met bui-
tenlanders in onze boten in Loosdrecht en gaan na-
tuurlijk ook op bezoek bij de dan bevriende jachtclub  

om een serie wedstrijden op hun vaarwater met hun 
schepen te varen. 

Om dit te organiseren zijn heel wat vragen te beant-
woorden: Wat is onze doelgroep? Is hier voldoende 
animo voor bij de Pampusclub en haar leden?, Wil 
men zijn boot wel voor een dergelijk evenement 
uitlenen? Welke jachtclub kiezen we en willen zij ook 
ons retour ontvangen? Wat voor type wedstrijd wordt 
het en met welke frequentie? Waar past het in onze 
wedstrijdagenda? Wat mag het kosten?, Hoe hangen 
we het organisatorisch op?, en ga zo maar door.

Indien u zin heeft om tezamen 
met mij aan dit idee vorm te 
geven schuif dan om 19.00 uur 
aan op dinsdagavond 11 juli in 
Restaurant Heineke voor een 
geheel vrijblijvende brainstorm 
sessie. Met een daghap erbij 
komt er vast voldoende inspi-
ratie los. Graag van tevoren 
een r.s.v.p. aan marco.broc-
ken@me.com om te bepalen 
welk formaat tafel ze voor ons 
vrijhouden.

Marco Brocken
06-22348661

Zelfs in de Carib blijft 
Marco betrokken bij 
de Pampusklasse
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Bedenkingen
van de voorzittervan de redactievan de voorzitterdoor aai schaberg

De Kopgroep 

Ik was ontroerd door het verhaal van Wilfred Stut-
terheim tijdens de herdenkingsdienst van Henk 
Zwiers. Het ging over de zogenoemde “Kopgroep” 
van drie Pampussen in het Pampusveld. Waaronder 
die van Evert Romkes met zijn bemanning Henk. 
Daarnaast Wilfred zelf met zijn bemanning Bob 
Louet en Paul Monking met Gijs Maks aan de fok. 
Ongeacht hun positie in het veld - niet altijd voorin 
- voerde de Kopgroep altijd een eigen onderlinge 
strijd. De winnaar kreeg van de verliezer een Euro. 
Als bijdrage aan een blaadje bier voor de inmiddels 
volgestroomde Pampustafel na afloop. Die aderla-
ting in de portemonnee had de winnaar er deson-
danks altijd heel graag voor over. Er moet altijd een 
wedstrijdje ergens over worden gespeeld, met een 
winnaar en verliezers.
Laatst speelde ik een spelletje Risk met één van mijn 
beste vrienden en zijn twee nog schoolgaande puber-
dochters. Naarmate de ontknoping dichterbij kwam 
en het duidelijker werd dat ik niet zou winnen, werd 
ik knorriger. Na afloop was mijn humeur tot een diep-
tepunt gedaald. Ik gooide nog net niet met de glazen. 
Ik was tweede geworden en had dus verloren.

Liever de hele dag regen 
en winnen dan 

stralend weer en verliezen

Toen ik zelf nog de puberleeftijd had en in een Pluis 
zeilde, vooral op de Kralingse Plas in Rotterdam, 
won ik weleens, maar ook verloor ik regelmatig. Zo 
ook een keer op de eerste mooie zomerdag van het 
seizoen, zon en wind volop. Toen ik aan het eind 
van de dag thuis kwam, vroeg mijn moeder: “En, 
hoe ging het?” “Balen”, zei ik, waarop mijn moeder 
reageerde: “Maar het was tocht heerlijk zeilweer, je 
hebt toch zeker lekker gezeild”? Liever de hele dag 
regen en winnen dan stralend weer en verliezen. 
Stampvoetend liep ik de kamer uit.  
Op donderdag 2 maart finishte Pieter Heerema in 
de Vendee Globe na 116 dagen op zee. En 9 uur, 24 
minuten, om precies te zijn. Even een potje wed-
strijdzeilen rond de wereld. Zeventiende werd hij, 
ruim achter de kopgroep van die wedstrijd. Verloren 
dus, zou je zegen. Dat nu ook weer niet. Hier gaat 
het natuurlijk vooral om een overwinning op je zelf, 
de wedstrijd volbrengen. Elf deelnemers vielen uit, 
die zou je de verliezers kunnen noemen, hoe lang 
ze het wellicht ook hebben volgehouden. Direct na 
aankomst sprak Pieter de eerste woorden met de 

pers. Hoe was het geweest? “Dat weet ik niet, daar 
is geen antwoord op. Dat is zo’n ingewikkelde vraag. 
Misschien dat je dat te horen krijgt na twee weken 
vakantie. Nee, daar heb ik nu geen antwoord op.” 
Hoezo, ingewikkelde vraag? Zou dat te maken kun-
nen hebben met winnen en verliezen?

Het is bekend dat 
Willem van Hanegem niet 

tegen zijn verlies kon en zelfs het 
sjoelen moest winnen

Er zijn voorbeelden waarbij er naast de reguliere 
competitie onderling spelletjes werden gespeeld 
die de persoonlijke verhoudingen in het team niet 
ten goede kwamen. In het Nederlands voetbal elftal 
bleek één van de spelers bij het klaverjassen eens 
vals te spelen om de (geld)pot te kunnen winnen. 
Hij werd ontmaskerd. De volgende wedstrijd van het 
Nederlands elftal werd verloren. Dat werd - toen nog 
- toegeschreven aan het klaverjas incident. En het is 
bekend dat Willem van Hanegem niet tegen zijn ver-
lies kon en zelfs het sjoelen moest winnen. Bij verlies 
was hij de rest van de dag niet meer aanspreekbaar. 

Krijg en houdt het ding maar 
eens aan de praat

Wat is dat toch? Dat we van alles en nog wat een 
wedstrijdje maken met het risico van verlies, maar 
kennelijk vooral ook om te kunnen winnen. Wed-
strijdzeilen in een Pampus is wat dat betreft natuur-
lijk ook geen sinecure. Het ziet er van een afstandje 
allemaal leuk en aardig uit, maar krijg en houdt het 
ding maar eens aan de praat. Met zijstagen die er 
los bij bungelen, het achterlijk van de fok die om de 
diamantverstaging krult en een mastvoet die zich 
vast klemt op een plek waar jij die niet wil hebben. 
Met weinig wind kan je ook maar beter aan de wal 
blijven, hoe mooi het weer ook is. Dan moet je hele-
maal onderin gaan zitten, zie je niets meer en hangt 
de giek in het achterlijk van het grootzeil waardoor 
dat schept als een emmer. Met dat alles vergeleken 
is de Vendee Globe een peulenschilletje. Toch klau-
teren we iedere keer weer massaal in het houten ge-
vaarte terwijl we weten dat er maar één kan winnen, 
zelfs in de Kopgroep. Maar als je wint is de beloning 
zoet! Het was tot voor kort toch ook geen lolletje om 
supporter van Feyenoord te zijn?    
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ganisatie en of de organiserende autoriteit willen 
dat bijvoorbeeld coaches nadrukkelijk uit het wed-
strijdgebied moeten blijven, zullen ze daarover een 
regel in de wedstrijdbepalingen gaan opnemen.
Er is echter een conflict ontdekt sinds deze nieuwe 
regel is ingevoerd. Regel 63.1 schrijft voor dat een 
boot mag niet gestraft worden zonder verhoor, met 
uitzondering van een aantal specifieke regels. En 
bij die uitzonderingen staat regel 64.4(b) niet bij. 
Dus als een ondersteunend persoon zich niet aan 
de regels houd en de Protestcommissie wil daarna 
de boot straffen door bijvoorbeeld een puntenstraf, 
zullen ze ook een protest tegen de boot moeten in-
dienen – zodat hij bij het verhoor wordt uitgenodigd 
en zich kan verdedigen. Zonder verhoor mag de 
score niet worden aangepast! Een gaatje in het net 
dat naar mijn verwachting in de komende jaren zal 
worden gedicht.

2 Belangenverstrengeling. In de nieuwe versie 
is meer aandacht voor, en nadruk op, belangenver-
strengeling komen te liggen. Protestcomité leden 
moeten vooraf een mogelijk belang melden en er 
moet een afweging plaatsvinden of zij dan nog wel 
aan een verhoor mogen deelnemen. Indien gesigna-
leerd, moet e.e.a. in een eventuele schriftelijke uit-
spraak worden vastgelegd. Verder moeten bij wan-
gedrag zaken, in aantal gevallen de aanklagende en 
de beslissende partijen worden gescheiden, ook om 
belangenverstrengeling te voorkomen. De definitie 
van wat belangenverstrengeling precies inhoud, is 
ook aangepast. De perceptie dat er mogelijk invloed 
kan zijn op een onpartijdige beslissing, is genoeg 
om de vraag naar mogelijke belangenverstrengeling 
aan de orde te brengen.
Gelukkig hebben de regelmakers ingezien dat dit 
strenge eisen niet voor alle wedstrijden praktisch 
zijn. Derhalve mag er – mits alles netjes op tafel 
komt te liggen – door de partijen bij het verhoor 
dispensatie worden verleend voor een mogelijke 
belangenverstrengeling en mogen de PC-leden toch 
blijven.

3 Regel 2 (eerlijk zeilen). De straf voor een over-
treding van regel 2 – onsportief gedrag – is aange-
past en kan nu ook, naast een DNE (niet aftrekbare 
diskwalificatie) een ‘gewone’ DSQ zijn. Hetgeen 
betekend dat regel 2 eerder toegepast kan gaan 
worden door de PC nu er een minder zware straf 
mogelijk is. Als er tijdens een verhoor vastgesteld 
wordt dat je enigszins onsportief hebt gedragen dan 

van de voorzitter

Bijspijkeren met Jos
door Jos spiJkerman

Zoals gebruikelijk worden de regels voor wedstrijd-
zeilen elke vier jaar – na het jaar van de Olympische 
Spelen – aangepast aan de gewijzigde inzichten van 
zeilers en officials. Daarvoor is bij de Internationale 
Zeilfederatie, sinds een paar jaar omgedoopt tot 
“World Sailing”, een uitgebreid proces met voorstel-
len en goedkeuringen opgezet, die bij een nieuw 
regelboekje moeten zorgdragen voor alle aanpas-
singen.

We zijn inmiddels een aantal maanden voorbij 1 
januari en er begint zich af te tekenen wat de wijzi-
gingen in de regels voor zeilers in de praktijk beteke-
nen. Ik neem met jullie de top tien van de belangrijk-
ste wijzigingen hieronder door:

1 Uitbreiding van aantal personen die onder 
de regels vallen. Voorheen waren eigenlijk alleen 
deelnemers (en in zekere mate alle officials) onder-
worpen aan de regels. Die groep is nu uitgebreid 
met alle “ondersteunende personen” – een nieuwe 
definitie in het boekje:
Ondersteunende persoon: Iedere persoon die
(a)  fysieke of adviserende ondersteuning aan een 
deelnemer geeft of kan geven, met inbegrip van 
iedere coach, trainer, manager, staflid van een team, 
medicus, paramedicus of iedere andere persoon die 
met een deelnemer werkt, een deelnemer behandelt 
of hem assisteert bij de competitie of de voorberei-
ding daarvan, of
(b)  de ouder of voogd van een deelnemer is.
Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers 
en booteigenaren om alle ondersteunende personen 
duidelijk te maken dat zij onder de regels vallen. 
Inclusief de regels in de aankondiging en de wed-
strijdbepalingen. Niet op de hoogte zijn van deze 
regels is geen excuus meer.
Op het water heeft dat misschien voor een boot niet 
zoveel consequenties, maar op de wal wel. Indien 
ondersteunende personen zich niet aan de regels 
houden of zich misdragen, dan kunnen ze door de 
Protestcommissie ter verantwoording worden ge-
roepen en – indien dat invloed heeft op de score van 
een boot – kunnen boten daarvoor gestraft worden. 
Dit alles komt tot uitdrukking in diverse aangepaste 
regels ( o.a. RvW 3 en 64.4). Indien de wedstrijdor-

35

van de voorzitter

34

Wijzigingen in de Regels 
voor Wedstrijdzeilen 
2017-2020

kan regel 2 worden gebruikt. Blijft natuurlijk altijd 
de vraag wat onsportief is. Er is een werkgroep bij 
World Sailing ingesteld die Case 178 onderzoekt. 
Deze case behandelt het opzettelijk tegenwerken 
van een tegenstander – zonder de regels te overtre-
den – om zelf een betere eindscore, kwalificatie of 
resultaat in een serie te behalen.

4 Deel 2 – preambule. Nieuw in de regels: Wan-
neer een boot niet aan het wedstrijdzeilen is en 
regel 14 overtreedt (een aanvaring niet voorkomt 
terwijl dat redelijkerwijs mogelijk was) en het inci-
dent heeft als gevolg letsel of ernstige schade, dan 
moet die boot zich terugtrekken. Indien een boot dat 
niet doet, kan zij gestraft worden met een DSQ voor 
een race die in tijd het dichtst bij het tijdstip van het 
incident lag. Niet alleen ernstige schade of letsel aan 
de andere boot maar ook aan de eigen boot. Dus, 
als je van wal gaat om naar het startgebied te varen, 
of terugkeert naar de wal nadat je bent gefinisht, 
extra opletten want je score kan alsnog worden 
gewijzigd in een DSQ.
In de praktijk was het goed mogelijk dat je al voor 
de start een aanvaring had. Gelukkig kon de andere 
boot wel verhaal krijgen – en dat kan nog steeds, 
maar het werd als onrechtvaardig gezien dat de 
andere boot geen enkele straf kreeg terwijl zij mis-
schien de aanvaring had kunnen voorkomen. Deze 
aanpassing geeft de PC in ieder geval de mogelijk-
heid daar wat aan te doen.
Oh, daarnaast is regel 14 met letsel of ernstige 
schade, ook strafbaar als je deze overtreed in een 
race die daarna wordt afgebroken. Ook daar was 
dezelfde rechtsongelijkheid mogelijk, tot nu toe. 
Daarmee is nog meer nadruk in de regels komen te 
liggen op het voorkomen van aanvaringen. Je score 
kan altijd nog worden aangepast bij een overtreding 
in de eerstvolgende race…..

5 Regel 18.2(d) Merktekenruimte geven. Deze 
regel geeft nu aan wanneer een boot niet langer 
beschermd wordt onder regel 21 (vrij-uit aan) als zij 
onder regel 18.2(b) merktekenruimte of onder regel 
18.2(c) ruimte heeft gekregen. Dit “uitzet” moment 
treedt op, als zij die merktekenruimte heeft gekre-
gen, hetgeen is als zij ruimte heeft gekregen om het 
merkteken aan de voorgeschreven zijde te ronden 
en er dicht langs te varen als haar juiste koers was 
om er dicht langs te varen. Zodra dat recht op merk-
tekenruimte is vervallen, moet je dus weer alles 
doen om vrij te blijven.
Het moment dat je dat recht verliest, had ik tot nu 

toe geïnterpreteerd als het moment dat je spiegel 
voorbij het merkteken is. Sindsdien echter is mij 
duidelijk geworden dat de richting naar het vol-
gende merkteken veel invloed kan hebben. Is die 
richting naar het volgende merkteken zodanig, dat 
je daarvoor overstag moet of moet gijpen, dan mag 
je dat ook doen onder de bescherming van merkte-
kenruimte (en regel 21). Let wel; je recht op merk-
tekenruimte gaat uit, als je van boeg veranderd bij 
overstag!

6 Regel 18.3 Overstag gaan in de Zone. Hier lijkt 
een aanzienlijke wijziging op te treden. Regel 18.3 is 
nu alleen nog maar van toepassing bij een merkte-
ken dat aan bakboord moet worden gelaten. En al-
leen nog maar tussen een stuurboord boot die in de 
zone overstag gaat en een boot die over bakboord 
boeg vaart vanaf het moment dat zij de zone binnen-
vaart. Dus ook niet langer tussen twee stuurboord 
boten die beide in de zone overstag gaan. 
Bij een merkteken dat aan stuurboord moet worden 
gelaten is regel 18.3 niet langer van toepassing. Een 
boot over stuurboord heeft in dat geval alleen recht 
op merktekenruimte bij een binnenliggende over-
lap, als de bakboord boot die overstag is gegaan, in 
staat is die merktekenruimte te geven.
De meeste boeirondingen waren al tegen de klok in 
dus dit zal in de praktijk niet veel veranderen.

7 Regel 20 (Ruimte om overstag te gaan bij een 
hindernis). De bewoordingen in de regel zijn aan-
gepast zodat het nu verplicht is om te reageren op 
een aanroep om ruimte om overstag te gaan bij een 
hindernis, ook al denkt de aangeroepen boot dat er 
geen hindernis is of er veel te vroeg wordt aange-
roepen. 

Bijspijkeren met Jos
wiJzigingen regels



De aanroepende boot overtreedt regel 20.1(a) als zij 
aanroept terwijl er geen hindernis is (en mogelijk re-
gel 2, als ze dat opzettelijk doet); en de aangeroepen 
boot kan tegen die aanroep protesteren, nadat ze 
ruimte heeft gegeven om overstag te gaan. Maar de 
regelmakers vonden het veiliger om aanroepende 
boot ruimte te moeten geven, in tegenstelling tot 
het recht van de aangeroepen boot om een aanroep 
te negeren als zij dacht dat de aanroep onnodig of te 
vroeg was.
Let wel: Als je aanroept en de andere boot reageert 
– door overstag te gaan of te antwoorden “Ga maar 
Overstag” - moet je zelf METEEN daarna overstag 
gaan. Niet wachten totdat je de boei kunt halen of 
toch nog een lengte of twee doorvaren. Nee, met-
een!

8 Regel 21 (vrij uit gaan). Deze regel is verplaatst 
van Deel 2; Hoofdstuk C, waar deze regel alleen van 
toepassing was bij incidenten bij merktekens en 
hindernissen, naar Hoofdstuk D.
Zodat “vrij uit gaan” nu van toepassing is bij elk in-
cident waar de boot die moet vrij blijven, recht heeft 
op ruimte. Dus ook ruimte onder regel 15 (Voorrang 
verkrijgen) en ruimte onder regel 16.1 (van koers 
veranderen). 
De significantie van regel 21 is, dat een boot vrij uit 
kan gaan voor het overtreden van een regel, zon-
der dat de PC moet vaststellen dat zij daartoe werd 
gedwongen door een andere boot die een regel 
overtrad. Met andere woorden: ze kan vrij uit gaan 
zonder dat een andere boot gestraft hoeft te wor-
den. Dit betekent dat een voorrangsboot van koers 
kan veranderen of voorrang kan verkrijgen, in de 
nabijheid van boten die moeten vrij blijven, zonder 
gestraft te worden, zolang er ze geen aanvaring ver-
oorzaakt of de boot die moet vrij blijven, dwingt tot 
handelingen die verder gaan dan handelingen onder 
goed zeemanschap.

9 Regel 92 (Technisch Comité). Alle klassencon-
troleurs en meters zijn voortaan onderdeel van het 
“Technisch Comité” . Deze moet vooraf worden 
aangesteld, net als de PC en de Wedstrijdleiding en 
mogen (moeten) zelfstandig protesten indienen als 
ze overtredingen tegen de klassenregels constate-
ren. Voorheen was het wedstrijdcomité dat, na rap-
portage van de meter , een protest indiende. De TC 
doen dat nu zelfstandig. En ze zitten voortaan dus 
ook als partij aan tafel bij het verhoor.
Wel zo efficiënt want zij hebben immers inzicht in de 
gevolgen van een overtreding van de klassenregels.

10 Regel 61.2 (Inhoud voor een protest). In 
voorgaande jaren was het mogelijk dat, als je het 
verkeerde racenummer op het protestformulier 
invulde – en dus ‘waar en wanneer” van het incident 
niet goed had – het protest moest worden afgewe-
zen omdat het ongeldig was. Ook de protestcom-
missie vond dat meestal heel vervelend – de situatie 
was duidelijk, je tegenstander wist waarover je het 
had - maar toch mocht de PC niet verder. 
Gelukkig is daar nu iets mee te doen in de nieuwe 
regels. Je mag “waar en wanneer” nog tijdens het 
verhoor verbeteren, mits de tegenstander voldoen-
de tijd heeft gehad om zich voor te bereiden. Zolang 
je het incident duidelijk beschrijft, zijn bijna alle 
andere zaken ook nog na einde protesttijd en tijdens 
het verhoor te verbeteren of aan te vullen.
Iets wat ik al langer aanraad: zorg ervoor dat je voor 
einde van de protesttijd je formulier indient, is nu 
nog eenvoudiger geworden.
Dit zijn in mijn ogen de meest ingrijpende wijzigin-
gen. De overige zullen ongetwijfeld in de loop van 
de komende jaren duidelijk worden. 

De volgende editie;
Indien jullie voor de volgende editie een situatie 
onder de aandacht willen brengen mail dan naar 
ltw-regelservice@home.nl met een zo duidelijk mo-
gelijke omschrijving en/of tekening.
In ieder geval veel zeilplezier, komend seizoen!

Bronnen: 
Significant Rule and Game Changes RRS 2017-2020 by 
Dave Perry; US Sailing
Changing the Rules, Changing the Game by Rob Over-
ton, Chairman US RRC
Study Version of Racing Rules for 2017-2010; World Sailing

Bijspijkeren met Jos
wiJzigingen regels
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JaarliJkse meting na loting 

Technische Commissie

Verslag van de metingen

Zoals de meesten van jullie zullen weten zijn tijdens 
de ALV van 2016 drie schepen door middel van 
loting aangewezen voor een grondige meting. Zo’n 
meting wordt door een KNWV verbondsmeter 
uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de metingen op 
een deskundige manier plaatsvinden. Het jaarlijks 
meten van drie schepen is inmiddels een vast ritu-
eel geworden binnen de Pampusklasse.

Uit ervaring weten we dat het meten van schepen 
een nauwkeurige bezigheid is en dat dit alleen goed 
kan verlopen als het onder de juiste, dat wil zeggen 
binnen vastgestelde condities wordt uitgevoerd. Het 
vinden van een locatie met de goede condities, aan 
het begin van een winterseizoen, in de regio Loos-
drecht, is niet eenvoudig en dat bleek ook eind 2016 
begin 2017. Een locatie in Loosdrecht lag voor de 
hand omdat het drie schepen betrof, de P 357, de P 
365 en de P 432 die Loosdrecht als hun thuiswater 
hebben. Na enig heen en weer bellen en overleg 
met de verbondsmeter bleek dat de eerste helft van 

april 2017 de meest haalbare mogelijkheid was om 
de schepen onder goede condities te kunnen meten.
Met de eigenaren van bovengenoemde schepen is 
toen afgesproken dat de drie schepen op 10 april 
2017 bij jachtwerf De Vrijheid gemeten zouden 
worden. Geen ideaal moment om de metingen uit 
te voeren omdat de gekozen datum nogal kort op de 
aanvang van het wedstrijdseizoen zit, helaas andere 
mogelijkheden waren niet voorhanden. 
Op 10 april jl. zijn er uiteindelijk geen drie maar 
slechts twee schepen, de P 365 en de P 357, geme-
ten. Het meten nam meer tijd in beslag dan van 
tevoren was ingeschat. De P 432 zal later dit seizoen 
(voor aanvang van de Sneekweek) alsnog gemeten 
worden.
Eerder in dit stuk gaf ik aan dat het kort voor aan-
vang van het zeilseizoen meten van schepen niet 
ideaal is en dat bleek in het gaval van de P 357 ook 
het geval. Het meetrapport van de P 357 liet “afwij-
kingen” zien op meetpunt 5 en 46 (positie van de 
mastkoker en mastspoor). De TC was van mening 
dat deze “afwijkingen” opgelost, dus aangepast 
dienden te worden. Als voorzitter van de TC heb ik 
Paul Bournas, de eigenaar van de P 357, laten weten 
dat aanpassing op de genoemde punten noodza-
kelijk was tenzij hij ( Paul )van mening was dat de 
bevindingen uit het meetrapport onjuist bleken te 
zijn. Een vervelende boodschap zo aan het begin 
van een zeilseizoen.
Het gevolg van de genoemde mededeling aan Paul 
was een reeks misverstanden en gedoe waarvan ik 
de details in dit artikel niet wil benoemen. Helaas is 
pas zeer recent door hermeting duidelijk geworden 
dat bij de eerste meting van de P 357 vergissingen 
gemaakt zijn. Op de genoemde meetpunten 5 en 46 
voldoet en voldeed de P 357 aan alle te stellen eisen 
en voldoet daarmee geheel aan de Klassenvoor-
schriften.
Het verloop van de meting van de P 357 heeft voor 
Paul vervelende gevolgen gehad die wij als TC zeer 
betreuren. Voor TC en het Bestuur van de Pampus-
klasse is de meting van de drie schepen uit de NK 
2016 editie aanleiding om met aanpassingsvoorstel-
len te komen voor wat betreft de jaarlijkse meting 
van schepen. 
 
Hans Beekhoven
Voorzitter TC 
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7. Als je zo in de techniek van een Pampus duikt 
krijg je vast wel een paar ideeën voor de TC.
Ja, die heb ik inderdaad, zoals onzinkbaarheid. Met 
de P205 kan ik omslaan en daarna weer door zeilen, 
ik zou wel eens een demonstratie  willen geven.

8. Hebben ze je nooit gevraagd om lid van de TC te 
worden. Je weet waar het over gaat, hebt de erva-
ring, en de leeftijd der wijzen.
Dit is een enorme vergissing; toen  jullie nog niet 
geboren waren zat ik al in het bestuur en de TC van 
de Pampusclub. Ik zal vertellen hoe dat kwam. Van 
uit de Vrijheidjes wist ik dat een mast die wat voor-
over kan sneller is, dus had ik bij de P291 de boven-
ste mastbout vergeten, de mast bleef toch wel staan 
in de sluitbeugel. Dat liep als een trein, alleen Leo de 
Wit had het door en ik moest dus wat anders verzin-
nen. Sleufgaten waren de oplossing, ook niet goed. 
Als je dit soort dingen verzint zit je al snel in de TC. 
Je zou kunnen zeggen dat jullie de rolmast aan mij 
te danken hebben, ook het minimum gewicht komt 
uit mijn koker.

9. Het is altijd heel gezellig om naast jou (én jouw 
lieve vrouw Marijke!), op het terras te zitten. Kan je 
uit je rijke repertoire nog één sterk Pampusverhaal 
vertellen?
In de eerste plaats mag dit niet van Marijke en ik 
wens ook zelf niet dat het  voor altijd wordt vast-
gelegd, dit is meer iets voor de Pampustafel op de 
Vereniging.

10. Wat is je grootste frustratie?
Dat ik in 1996 niet als deelnemer in de Star naar 
de Spelen ben geweest. Van Europa mochten  15 
landen naar de Spelen, hiertoe werd op Garda een 
Qualifier gezeild met 23 deelnemers. Samen met Ko-
bus van de Berg werden we 15e, dus naar Amerika  
want NOC/NSF hadden zwart op wit aangegeven dat 
je op basis van de Qualifier naar de Spelen ging. Het 
slappe NOC/NSF haalde ineens de oude regel van 
stal, bij de eerste 8 op een WK. Zelfs Nico de Jong, 
Chef de Equipe, zei ooit: “als jij niet naar de Spelen 
gaat treed ik af.” Natuurlijk had ik naar de rechter 
moeten stappen, maar het geld was op en heb ik  
me er bij neergelegd. Het is jammer dat een unieke 
kans van vader en zoon op dezelfde spelen niet is 
gerealiseerd.  
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van de voorzitter

6. Jouw huidige Pampus 205 is op een aantal ma-
nieren een interessante doorontwikkeling. Hij is bij-
voorbeeld matzwart en heeft heel bijzonder beslag. 
Kan je daar wat meer van vertellen?
De P205 heeft voor en achter waterdichte schotten 
Ik heb te veel luchtzakken los zien komen, denk ook 
aan de storm op het Braassemermeer in 1997: 14 
gezonken Pampussen en een bemanningslid ver-
dronken, al die boten hadden luchtzakken. De Star 
was al heel lang onzinkbaar en de Draken en Regen-
bogen hebben nu ook schotten. Het matzwart was 
een bevlieging omdat het zo goed kleurde bij het 
trekkende voertuig. Alle beslag dat niet volgens de 
regels van RVS moest zijn is uitgevoerd in carbon, 
zoals steven- en spiegelbeslag.
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van de voorzitter

10 vragen aan Willem Dercksen 

Dingerdis, ook bekend van de Gill zeilkleding. Na het 
Olympisch zeilen heeft  Herbert zich bezig gehouden 
met het bouwen van carbon catamarans zoals de 
Extreme 40, de voorloper van het  huidige America’s 
Cup gebeuren en dan nu snelle motorboten.

4. Je hebt aardig wat Pampussen gehad. Kan je het 
lijstje eens opnoemen met misschien hier en daar 
een aardige anekdote?
Als eerste de P291, met ballast van ijzer waarvan 
grote stukken ontbraken. Op de waterlijn veel 
gebroken spantjes, maar wel heel snel. Daarna de 
P44 en P36 gerestaureerd. Tussendoor de P344 bij 
Jachtwerf Boot gebouwd, met de naam Zuipschuit; 
dat gaf veel  hilariteit bij het uitreiken van 4 eerste 
prijzen op Hollandweek 2. Jan Brinkhorst, de toen-
malige voorzitter van de Pampusclub verzocht mij 
zeer dringend de naam te veranderen, dat hebben 
we dan maar gedaan in Jonge Claere.

5. Jouw zeil-bakermat is Reeuwijk. Heb je nog een 
mooi sterk verhaal uit de gloriedagen?
Wanneer je  in Reeuwijk niet in een Pampus zeilde 
was je geen lid van de jetset, aangevoerd door onze 
latere voorzitter Jan van Geenhuizen. Als de club 
ergens neerstreek  werd het altijd bal, of dat nu de 
Kippentent aan de Ringvaart of De Kampioen in 
Nieuwersluis was. Fietsen op het biljart, met je voe-
ten in de spoelbak, appelmoes aan het plafond. 

1. Kan je wat vertellen over je ruime zeil carrière in 
en buiten de Pampus?
Ik ben begonnen in de Vrijheidjes en in 1966 voor 
het eerst in de Pampus gestapt. Van 1981 tot 1998 in 
de Star met o.a. Wouter Botterweg aan de fok. Ook 
grotere boten gevaren, deelgenomen aan de Fastnet 
Race en in 2015 de Atlantische Oceaan overgestoken 
in een Swan 65 samen met Pieter Keizer en Reinier 
Wissenraet

2. In jouw familie zit Olympisch bloed. Jouw zoon 
Herbert ging twee keer naar de Olympische Spelen. 
Was je daar veel mee bezig?
Herbert heeft zeilen geleerd in de Optimist. Daar-
voor zijn we van hot naar her gereden voor EK’s en 
WK’s. We waren daar als familie heel druk mee maar 
het is de investering waard geweest. Zijn oudere zus 
Franciska kwam daardoor wel eens in het gedrang,  
maar heeft hier ook  veel plezier aan beleefd. De 
Olympische Spelen zeilde Herbert in de Tornado 
klasse in 1996 en 2004. 

3. Later verkocht Herbert van die mooie Tack & 
Gybe horloges. Zijn ze er nog? En nu maakt hij 
supersnelle RIBS. Help je hem nog een beetje met 
de business?
Natuurlijk bestaan die nog, recent een serie gele-
verd aan Akzo Nobel in het kader van de deelname 
aan de Volvo Ocean Race. Het bedrijf is nu van Frans 

door walter van voorst van beest

Goudse Zeilweek 2017 samen 
met Jan Krom




