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De opvattingen over het Sprintkampioenschap 2018, en de 
vraag of al dan niet in het door het Watersportverbond 
aangereikte format zou worden gevaren, hebben uiteindelijk  
tot onoverbrugbare verschillen van inzicht geleid binnen 
het bestuur. Het bestuur leeft het principe van collegiaal bestuur na, en besluiten 
worden bij meerderheid genomen. Dit heeft als gevolg gehad dat Erik Koekoek 
besloten heeft zijn bestuurszetel ter beschikking te stellen. De overige bestuursleden 
hebben respect voor zijn besluit en danken Erik voor zijn tomeloze inzet in de 
afgelopen zes jaren. 

Tijdens de laatste Technische vergadering in November zijn de onderwerpen Controles 
een Eerlijk Zeilen nadrukkelijk aan de orde geweest. De vergadering heeft het bestuur en 
de TC een duidelijke boodschap meegegeven; overtredingen van de klassenvoorschriften, 
gesignaleerd voor- of tijdens een evenement worden niet langer door de vingers gezien. 
Bij de komende kampioenschappen zal ad random worden gecontroleerd op uitrusting en 
andere punten die binnen de bevoegdheid van een klassencontroleur vallen. Het is maar 
dat u het weet.

Tijdens ons klassenevenement gevaren in Sneek op 5 en 6 mei, kreeg Marieke Guichard de 
Gouden Pampusspeld uitgereikt voor haar inzet voor de Pampusclub in de afgelopen jaren. 
Vrijwilligers als Marieke, vaak opererend op de achtergrond zijn de stille krachten in onze 
club en onmisbaar. Vader Hans, aan de beterende hand, was zichtbaar in z’n sas met de 
onderscheiding van zijn dochter.

De organisatie van het komend lustrum staat in de steigers, veel leden dragen hun steentje 
bij aan de verschillende commissies, 2019 belooft een feestelijk Pampusjaar te worden!

Het regulierlijntje in fok en grootzeil heeft de gemoederen wekenlang bezig heeft gehouden, 
waar emoties al niet toe kunnen leiden. Na alle verhalen te hebben ontrafeld bleek dat tijdens 
de transitie van de klassenvoorschriften in 2010 door Verbond en TC het regulierlijntje over het 
hoofd gezien te zijn en uit de klassenvoorschriften te zijn verdwenen. Het foutje is inmiddels 
recht getrokken, het Watersportverbond heeft middels een tijdelijke maatregelen het lijntje  
weer toegevoegd aan de klassenvoorschriften en in november bekrachtigen we het voorlopig 
besluit aansluitend op de ALV in een extra technische vergadering van eigenaren.

Begin september wordt het NK gevaren op de Braassem, het bestuur verwelkomt u graag 
allemaal. Het is een mooie plas, er is een top comité en aan de faciliteiten aan de wal zal 
het niet liggen.

Tenslotte meldde onze cijfermeester uit Sneek dat het aantal leden inmiddels de 325 is 
gepasseerd en nog steeds stijgende is, en dat 85% van de leden de contributie heeft betaald. 
Een penningmeester zonder zorg dus.

   
 Het bestuur wenst alle Pampuszeilers een welvarend  
 seizoen en ziet u graag op het water terug

 Fair winds,
 Rob Franken, Voorzitter
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Voorzitter
Rob Franken
M: 06 53 23 79 50
E: voorzitter@pampusclub.nl

Secretaris
Peter Hoogendam
M: 06 53 82 16 38
E: info@pampusclub.nl

Penningmeester
Ko Otte
E: penningmeester@pampusclub.nl

Wedstrijdsecretaris
Vacature

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 21 32 02 19
E: robin.pampusclub@gmail.com 

Regiocommissaris Noord
Ard-Jen Spijkervet
M: 06 20 40 20 16
E: Ard-Jen.Spijkervet@acco.com

Regiocommissaris Kaag 
& Braassem
Vacature

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
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Wanda Meijst P442
Harald Camphuis  P427
Marco Juffermans P47 
Rene Middelweert P427
Erik van Veen  P334 
Jaap Allart  P330
Joost van Raay  P3 
Sierk Jan ter Haar  P440
Douwe Visser  P340 
Marloes Kamminga  P440

Marcelien Neeleman  P111 
Fetze Reitsma  P328
Sander Spannenburg 
Jan Willem ter Kley  P100
Wessel van Kammen  P104 
Marieke Guichard  P65
Daan Kannegieter  P353 
Steven van der Zee  P382
Marlies Oost                P307
Rinnie Boelsma          P6
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Vrijwilligers vormen het fundament van elke club en vereniging. 
Zonder vrijwilligers zijn wij immers niet in staat ons spelletje te 
spelen. Daarom heeft het bestuur de Gouden Speld ingesteld om 
tijdens evenementen en bijeenkomsten één of meer vrijwilligers in 
het zonnetje te zetten die zich inzetten of hebben ingezet voor de 
Pampusclub. 

Edo en Liesbeth Bakker
Edo & Liesbeth Bakker ontvingen uit handen van voorzitter Rob Franken 
tijdens de Nieuwjaarsreceptie in januari de ”Gouden Speld” voor hun 
jarenlange inzet en enthousiasme voor het Pampuszeilen in de regio 
Loosdrecht en bij Het Witte Huis. Edo is al vanaf 2003 regiocommissaris, 
was betrokken bij de organisatie van het eerste uur van het winterzeilen, is 
stuwende kracht achter de man/vrouw wedstrijden en verzorgde jarenlang 
de prijzen voor het Rad van Fortuin. Liesbeth levert hierin een groot 
aandeel, niet in het minst door de originele prijzen bij deze evenementen. 

Marieke Guichard
Tijdens het Houtevenement werd een totaal overrompelde Marieke 
Guichard in het zonnetje gezet en verrast met de Gouden Speld. Marieke 
is de laatste vijf jaar de drijvende, stille, kracht achter Noord, mede 
organisator van nagenoeg elk Pampusevenement in Noord, een trouwe 
steunpilaar van het Pampusnieuws, kortom, een allesdoener zonder ooit 
op de voorgrond te treden. Hans en Truus Guichard waren minstens zo in 
hun nopjes als hun dochter.

Hartelijk gefeliciteerd kanjers!

Welverdiende Gouden 
Pampus Spelden uitgereikt

Edo & Liesbeth Bakker Marieke Guichard
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Dit mooie gezegde heb ik niet zelf verzonnen maar ik 
las het op de Facebook (ja ik zit er nog op) post van Eize 
Hoekstra na een windstille dag op de Kleine Sneekweek. 
Parallel aan de Kleine Sneekweek zeilden wij in Loosdrecht 
de Hemelvaartswedstrijden. Het was de eerste keer dat 
we gebruik maakten van het nieuwe boeienplan; zie ook 
verderop in dit blad. De typerende oranje piramidevorm is 
gehandhaafd, er zijn vijf nieuwe boeien bijgekomen en er 
is een andere volgorde van nummering. Dat laatste is even 
wennen voor het ingesleten brein want de boeien lagen 
al 30 jaar op hun vaste plekje. Van veel zeilers hoorde ik 
dat zij nu boei 5 “de oude boei 9” en boei 9 “de oude Boei 
3” noemen, want die nummers horen gevoelsmatig bij een 
bepaalde plek. Voorlopig gaan we dus nog even verbaal 
omnummeren, maar het zal wel net zo zijn als met de euro: 
op een gegeven moment vergeet je dat er ooit een gulden 
was, en dan vergeet je gelukkig ook dat je bankrekening en 
je salaris er vóór de euro 2.2 x beter uitzagen. Wij zagen 
de boeien overigens voornamelijk vanuit de achterhoede, 
waardoor wij er een beetje bedrukt bijzaten aan boord en 
ruim de tijd hadden alle nieuwe nummers uit ons hoofd te 
leren. Boeiuh! Nog een heel seizoen met nieuwe kansen.

Hoofd als een boei
En als ik dan toch eerlijk ben, ik ben er ook ingetuind, 
terwijl ik toch al een paar jaar zeil op Loosdrecht. Maar 
Rolf ook, en Tjabien en nog vele anderen. Boei 15 was 
niet te vinden op de nieuwe banenkaart. Huh? Wij zoeken 
natuurlijk, maar écht niet hoor! Als het nou boei 13 was 
zou je dat kunnen begrijpen. Het eureka-moment kwam 
pas tussen de middag bij het bestellen van de broodjes aan 
de bar van Het Witte Huis. De vriendelijke bediening had 
namelijk met koeienletters boei 15 op hun shirt geprint. 
Dat u het maar weet. Boei 15 is de 19e hole, de derde 
helft, van Het Witte Huis. 

Boeien! 

Is het u trouwens opgevallen dat boeien uitsluitend 
mooi zijn als je als je er als eerste omheen gaat? Als je er 
tegenaan wordt gezet blijken ze vol stikkers, verfsporen en 
deuken te zitten. Om ongewenste situaties bij het complexe 
aanzeilen van de bovenboei te voorkomen vindt u in dit 
nummer unieke flashcards van onze regelgoeroe en vaste 
medewerker Jos Spijkerman. De regels bij de bovenboei 
zijn complex omdat door de vele positiemogelijkheden 
er steeds andere van toepassing zijn. De flashcards geven 
in één oogopslag houvast en overzicht. Wedden dat het 
boeiender is dan u dacht? 

4 NIEUWS

“Al zijn de boeien nog zo mooi, 
zonder wind blijft zeilen geklooi!”

De Pampusclub is super actief en dat is te zien aan 
deze dikke editie. Peter Hoogendam heeft zijn com-
merciële kwaliteiten overtroffen door vele nieuwe 
sponsoren te interesseren. De fraaie advertenties 
van stuk voor stuk topmerken laten zien waar de mo-
derne Pampusklasse voor staat. Redactioneel zijn er 
twee nieuwe rubrieken: ‘Hallo allemaal’ en ‘Ik en mijn 
stuurman/fokkenmaat’. De column ‘Uit het Parlement 
geklapt’ met wijze beschouwingen van Gerard Paulich  
is gestopt. Gerard heeft wat afstand genomen van 
het actieve zeilen, en zonder Wouter komt het Parle-
ment ook niet meer bijeen. Veel dank voor de samen-
werking Gerard, gelukkig blijf je de klasse van dichtbij 
volgen!

?
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Vanaf donderdag 13 juni t/m zondag 16 juni 2019 
viert de Pampusklasse haar 85-jarig bestaan.  
Dit jubileum zal uitgebreid worden gevierd op de 
K.W.V.L.–“Loosdrecht”. In dit Pampusnieuws willen wij 
u alvast in grote lijnen meenemen in het programma 
dat door de Lustrum-commissie - bestaande uit 
Wilfred Stutterheim, Egbert de Sauvage, Marco 
Bosma, Ko Otte, Robin Claushuis en ondergetekende -  
in de steigers is gezet. Wij gaan nog niet teveel in 
detail omdat wij het programma nog even met wat 
mist willen omhullen. 

Voor de moederschepen die voorafgaande aan het 
evenement naar Loosdrecht worden gebracht zal een 
gereduceerd haventarief gelden. Om dit alles te kunnen 
financieren wordt er gerekend aan diverse mogelijkheden 
om in te schrijven. Daarnaast is de Sponsorcommissie aan 
het nadenken hoe fondsen kunnen worden geworven om 
zo de kosten voor een ieder acceptabel te houden maar er 
toch een mooi feest van te kunnen maken.

Minimaal 85 schepen
De Lustrumcommissie verwacht minimaal 85 Pampi aan 
de start en zal er alles aan doen om het jong en oud naar 
het zin te maken.

Om er feestelijk uit te zien heeft Code Zero 
een polo en een sweater voorzien van 

het Lustrumlogo ontworpen. Bij tijdige 
bestelling kan mogelijk ook het 
Pampusnummer op de mouw worden 
geborduurd. De voorverkoop zal in het 

najaar worden gestart zodat wij tijdig 
weten hoeveel Polo’s en sweaters er 
moeten worden besteld. 

In een nieuwsbrief zullen wij u in de 
komende maanden nader op de hoogte 
houden over het 85 jarig jubileum. 

Vragen over, en suggesties voor het jubileum zijn welkom 
op: info@pampusclub.nl

Peter Hoogendam
Secretaris 
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13 t/m 16 juni 2019 Lustrum 
in Loosdrecht

Een tipje van de sluier:

Donderdag 13 mei:
Ontvangst deelnemers vanaf 14.00 uur
Takelen tot 20.00 uur
Buffet
Opening jubileum 21.00 uur
Muziek / Happy Hour

Vrijdag 14 mei:
Ontbijt 09.00 uur
Palaver 09.30 uur
2 open wedstrijden - eerste start 10.30 uur
Doorlopende poule-indeling
Lunch op de wal
’s Middags speciaal programma met een regionaal 
karakter dat zich voor de starttoren van de KWVL af 
zal gaan spelen.
Muziek en Happy Hour (bier) op de steiger
BBQ

Zaterdag 15 mei:
Ontbijt 09.00 uur
Palaver 09.30 uur
2 open wedstrijden - eerste start 10.30 uur
Doorlopende poule-indeling
Lunch op de wal
’s Middags enkele fun wedstrijden waarbij de familie-
leden betrokken zullen worden. 
Happy Hour 
Diner en optreden Special Guest!

Zondag 16 mei:
Ontbijt 09.30 uur
Palaver 10.00 uur
3 open wedstrijden - eerste start 10.30 uur
Doorlopende poule-indeling
Lunch mee aan boord
Takelen op poule-indeling
Prijsuitreiking uiterlijk 16.00 uur

Is een verzekering verplicht?
Nee, er geldt geen wettelijke verplichting. Voor motor-
rijtuigen wél, maar voor pleziervaartuigen niet. Maar wat 
ons betreft is er wel soort van morele verplichting ten 
opzichte van uw medewatersporter. Heeft u geen lig- en/
of stallingplaats bij u thuis, dan zal het jachthavenbestuur 
of de eigenaar van de loods waar uw schip is gestald u 
verplichten een ‘uitgebreide pleziervaartuigenverzekering’ 
(= WA/casco, zie hieronder) af te sluiten.
Sommigen verkeren in de veronderstelling dat de 
‘aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren’ (AVP) 
dekking biedt voor een zeilboot. Dat is maar voor een 
deel waar. De meeste AVP’s bieden dekking voor “de 
aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt is met 
zeilboten met een maximale zeiloppervlakte van 16 m2 

en uitgerust met een (buitenboord)motor van maximaal 
4 PK (ongeveer 3 KW).” Sommige AVP’s bieden alleen 
dekking voor personenschade en dus geen dekking voor 
zaakschade. Raadpleeg uw AVP om te kijken óf en zo ja, 
welke dekking deze biedt. Biedt deze in uw geval geen 
of onvoldoende dekking, dan is het zeer verstandig een 
pleziervaartuigenverzekering af te sluiten.

                      uw PamPus 
Wel oF niet verzekeren?

Verzekeringsvormen
• Uitsluitend WA (Wettelijke Aansprakelijkheid)
U verzekert zich hiermee tegen zaak- en/of personenschade 
welke u met of door uw Pampus aan derden kunt toebrengen. 
Bij een WA-schade heeft u geen eigen risico. Het verzekerd 
bedrag is maar liefst € 5 miljoen per schadegeval.
• WA/casco (“all risks”)
De hierboven genoemde WA-dekking kunt u uitbreiden 
met een cascodekking. De cascodekking omvat o.a. 
vergoeding van schade door bijvoorbeeld aanvaring, 
storm, inbraak/diefstal, brand, blikseminslag, stranden 
en zinken. Uw Pampus verzekert u voor de dagwaarde 
ervan. Door schadevrij te varen kunt u een aantrekkelijke 
no-claimkorting op uw premie krijgen. Een WA/
cascoverzekering is een uitgebreide verzekering met vele 
extra’s. Bij ons is wedstrijdvaren standaard meeverzekerd, 
maar dat is niet bij alle verzekeraars het geval.

Het woord ‘wedstrijdvaren’ is gevallen. Bij een aanvaring 
bespaart u uzelf, de tegenpartij én het wedstrijdcomité c.q. 
de protestcommissie heel veel rompslomp en ergernis door 
een goede pleziervaartuigenverzekering te hebben. Het 
liefst bij een gespecialiseerd verzekeraar.

Ko Nederhoed
Kuiper Verzekeringen BV
www.kuiperverzekeringen.nl

Naschrift van het bestuur
De Regels voor Wedstrijdzeilen zijn wat vaag waar het 
gaat om afhandeling van schades in die gevallen dat er 
sprake is van wedstrijdzeilen in onverzekerde boten. Ook 
staan er geen sancties op. 
Artikel 67 RvW zegt: “ Schadegevallen, die het gevolg 
zijn van een overtreding van enige regel, moeten worden 
geregeld door de bepalingen, als die er niet zijn, van de 
Nationale Autoriteit.”
Appendix K, Leidraad voor een aankondiging, artikel 
21 Verzekeringen zegt: ” Elke deelnemende boot moet 
verzekerd zijn voor Wettelijke Aansprakelijkheid met een 
minimum bedrag van…….. per incident of het equivalent 
daarvan.” Het is de organisatie vrij een bedrag in te 
vullen, veelal staat daar 1.5 miljoen. Dat lijkt zo op het 
eerste gezicht redelijk vrijblijvend, te meer ook daar 
Kuipers daar al 5 miljoen in de polis voor neerschrijft.  
Het bestuur heeft inmiddels de Reglementen Commissie 
van het Watersportverbond opmerkzaam gemaakt op de 
brief van Kuiper verzekeringen. Check uw polisvoorwaarden 
of verzeker uw kostbare Pampus.
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NU BIJ VAN HELLEMOND SPORT: 

AL MEER DAN 80 JAAR 
EEN BEGRIP IN HET GOOI.

SENIORENFITNESS 
MET BEGELEIDING

Kijk voor alle info op: www.hellemond.nl

Advertentie 86x130mm Van Helmond sport.indd   1 18-04-18   13:45

anton vlasman, mauritsweg 30, 3012 js rotterdam 
www.antonvlasman.nl
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Afgelopen periode heeft u veelvuldig het onderwerp 
privacy voorbij zien komen in het nieuws. In een 
wereld waar in toenemende mate gegevens digitaal 
worden verwerkt doen zich ook in toenemende mate 
problemen met privacy voor. Facebook ligt onder vuur 
en dat zal niet het laatste grote bedrijf zijn dat aan de 
schandpaal wordt genageld. 

De Europese Commissie tracht de privacy van haar 
ingezeten te waarborgen door nieuwe wetgeving te 
introduceren. Deze wetgeving is al een tijdje van kracht 
maar op 25 mei van dit jaar zal deze ook gehandhaafd 
gaan worden.
In het kort komt het voor de Pampusclub (verenigingen in 
het algemeen) erop neer dat wij moeten aantonen dat wij 
bewust bezig zijn met het verwerken van persoonsgegevens 
die wij beheren. Wij moeten kunnen uitleggen wat wij doen 
met deze gegevens en wie er toegang tot hebben. Om aan 
deze ‘eis’ te voldoen is het onderstaande privacy statement 
opgesteld welke ook te vinden is op de site. Mocht deze 
wijzigen dan zullen wij u daarvan uiteraard op de hoogte 
stellen.

Arjen Kort

Privacy beleid Pampusclub
Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens 
die de Pampusclub verwerkt van haar leden, donateurs, 
deelnemers, vrijwilligers en andere geïnteresseerden.
De Pampusclub hecht veel waarde aan de bescherming 
van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen 
wij u heldere en transparante informatie geven over hoe 
wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles 
aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zo 
zorgvuldig mogelijk met uw gegevens om. De Pampusclub 
houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en 
regelgeving, waaronder ook de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming.

Ledenadministratie
De ledenadministratie vindt plaats via E-Captain. Deze 
gegevens zijn alleen toegankelijk voor bestuursleden 
en op aanvraag van de regiocommissarissen teneinde 
de continuïteit van de vereniging en haar activiteiten 
te dienen. Wanneer een lid, donateur of sponsor zich 
uitschrijft zullen deze gegevens worden gewist.

Introductie Privacy beleid 
          Pampusclub

Inschrijfformulieren & Contactformulieren
Persoonlijke gegevens die worden ingevoerd op 
contactformulieren worden opgeslagen op de server 
waarop deze website draait. Daarnaast heeft de webmaster 
en wedstrijdsecretaris toegang tot deze gegevens. Na 
afloop van het zeilseizoen (november) worden deze 
gegevens gewist.

Nieuwsbrief
Het inschrijven als lid, donateur of het aangaan van 
een sponsorship houdt automatisch in dat u de digitale 
nieuwsbrief van de Pampusclub ontvangt tenzij u anders 
aangeeft. Daarnaast kunt u te allen tijde uw persoonlijke 
voorkeuren wijzigen of zich uitschrijven voor de 
nieuwsbrief.

Pampusnieuws
Alle leden, donateurs en sponsoren ontvangen 2 maal 
per jaar een Pampusnieuws (hardcopy) op het opgegeven 
verblijfadres. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor 
bestuursleden, de redactie van het Pampusnieuws en de 
drukkerij die tevens de verzending verzorgt.

Foto’s
Bij deelname aan wedstrijden in de Pampus of bij deelname 
aan activiteiten van de Pampusclub kunnen foto’s worden 
gemaakt door derden. Dit kunnen foto’s betreffen van 
u en/of uw boot. Deze foto’s kunnen worden geplaatst 
(zonder naam en onderschrift) op de website van de 
Pampusclub. Mocht u onverhoopt bezwaar maken tegen 
één of meerdere geplaatste foto’s dan kunt u dit melden 
bij webmaster@pampusclub.nl. Wij zullen dan zo spoedig 
mogelijk de genoemde foto’s verwijderen.
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Ik ben 28 jaar en ik woon in Alphen aan den Rijn. Ik heb een 
coating bedrijf, genaamd Chemona. Wij produceren diverse 
coatings/poetsmiddelen voor de watersport, automotive, 
bouw- en schoonmaaksector. 

In augustus 2017 heb ik samen met mijn vader besloten 
om Pampus te gaan varen. Ik was toen in Como (Italië) 
het 100 jarig jubileum aan het varen in de Regenboog, 
waar mijn vader ook aanwezig was om de wedstrijden te 
bekijken. Mijn vader raakte weer enthousiast om de boot 
in te stappen. In een lokale pizzeria in Como hadden we 
het erover in wat voor een boot we moesten gaan varen 
met zijn tweeën. We kwamen redelijk snel tot de conclusie 
dat het de Pampus moest worden; zodat we z’n tweeën 
kunnen zeilen in mooie grote velden en de liefde voor hout 
gaf de uiteindelijke doorslag. 

Van huis uit opgegroeid met zeilen, op de Westeinder 
begonnen als 4-jarig jongetje, later in de Optimist en Laser 
in Andijk veel gevaren waar de ligplaats van de zeilboot 
was. Na de Laser heb ik een jaar of vijf J22 gevaren. Daarna 
een periode bemand in de Regenboogklasse. Enkele jaren 
geleden begon het toch weer te kriebelen om het helmhout 
zelf weer vast te houden en toen ben ik in de Star gestapt. 
Een erg mooie boot, maar ik zit wel veel in het buitenland 
om de wedstrijden te kunnen varen. 
Daarnaast heb ik met een vriendje van mij in 2015 een 
Regenboog ontwikkeld en hij heeft haar gebouwd. De 
Regenboog 158 hebben we vooral voor het 100 jarig 
jubileum vorig jaar veel gebruikt en we zullen ook zeker de 
komende jaren erin blijven varen.

Ik heb met Guus de Groot vorig jaar op Loosdrecht in 
de Easy week de eerste meters gemaakt. Super zeilweek, 
gezellige club mensen en leuk competitief varen, waarbij 
ik opmerkte dat de snelheidsverschillen niet erg groot zijn. 
Dat maakt het zeilen in de Pampus mooi en strategisch 
en denk ik dat er de komende jaren alleen nog maar meer 
boten bij zullen komen.

thomas allart:

Mijn vader houdt wel van projectjes, laten we maar zeggen! 
Kortom, de 330 is een Lamme Pampus waar nodig wat 
liefde ingestopt moest worden. Jachtbouw de Groot uit 
Foxhol heeft dit voor ons gedaan. Ze is afgelopen winter 
volledig door Jeroen onder handen genomen en kan weer 
als een mooi verzorgd bootje het water op.

Ik ga met mijn vader varen, we zijn beiden erg enthousiast 
om weer eens samen te kunnen varen!
Ambities hebben we zeker, ‘’mijn ouwe’’ is vanaf het nieuwe 
jaar steeds meer in de sportschool te vinden en neemt de 
rol van bemanning dan ook zeer serieus. We gaan vooral 
heel veel plezier maken en lekker zeilen!

Star blijft op dit moment wel de boot waar ik het meeste in 
zal varen, na 3 jaar zien we dat we steeds beter worden en 
steeds beter meekomen. Regenboog doen we ook nog een 
paar wedstrijden mee, waaronder de Grevelingen en het 
Pinksterweekend op Loosdrecht.
Niet getreurd, na het sturen van de Pampus kalender naar 
mijn vader kreeg ik een vrij volle agenda teruggestuurd van 
hem.  We zullen dus zeker veel meters gaan maken dit jaar, 
we kijken ernaar uit om jullie allemaal aankomend jaar op 
het water te zien! Het eerste evenement wat we varen met 
de 330 is het NK Sprint, tot dan en fair winds!
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Op 26 april kreeg Martin Heineke uit handen van burge- 
meester Freek Ossel de versierselen die horen bij een  
Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau. De 74-jarige Martin kreeg dit o.a. voor zijn 
palmares op het water (18 kampioenstitels), zijn werk als 
vrijwilliger in de watersport en als hoofdbaancommissaris 
en ijsmeester van IJsclub De Loosdrechtse Plassen. “Met zijn 
onderscheidende carrière en inzet heeft Martin Heineke 
een onuitwisbare bijdrage geleverd aan de gemeente in het 
algemeen en de water- en schaatssport in het bijzonder”, 
aldus de burgemeester.

lintje voor martin

KWS Hoofdprijs 2017 voor fotograaf Eize Hoekstra
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke 
Watersportvereniging Sneek werd door de voorzitter aan Eize 
Hoekstra de KWS Hoofdprijs 2017 – het bekende wandbord - 
uitgereikt. Deze hoofdprijs wordt traditiegetrouw uitgereikt 
aan een persoon of instelling die een belangrijke rol speelt 
in het welslagen van de Sneekweek, zonder dat hij of zij 
deel uitmaakt van de organisatie van de Sneekweek op 
en aan het Sneekermeer. Eize fotografeert bij bijna alle 
KWS evenementen, de Sneekweek van 2010 (de 75e) was 
zijn eerste vanaf de ‘andere’ kant. Ons Pampusnieuws zou 
ongetwijfeld veel minder fraai zijn zonder de actiefoto’s 
van Eize waar we altijd reikhalzend naar uitkijken na elke 
wedstrijdserie in het noorden. Hopelijk kunnen we Eize 
verleiden ook eens op ander water (lustrum?) onze klasse 
te vereeuwigen. Van harte gefeliciteerd Eize, met deze 
welverdiende erkenning. We vinden het leuk dat je nu eens 
zelf op de foto staat in ons blad!

Eize in het zonnetje 

Foto: kws-sneek.nl

Eveneens tijds de ALV van de KWS werd Beer van Arem 
postuum benoemd tot erelid. Zichtbaar ontroerd nam zijn 
vrouw Carien uit handen van de voorzitter de bijbehorende 
oorkonde en wandbord in ontvangst. Beer wordt nog elke 
dag gemist op de KWS waar hij veel goed werk heeft 
verricht. Beer had het inzicht om de vereniging in al haar 
facetten van de wedstrijdzeilsport te professionaliseren. 
Verschillende opleidingstrajecten zette hij in gang. In stilte 
op de achtergrond, creatief en deskundig, als wedstrijdleider, 
opleider, instructeur en inspirator van velen. 

Beer van Arem postuum erelid

Waarom heb je in het grote aanbod van Pampussen voor de 
330 gekozen?

Met wie ga je in de Pampus varen en wat zijn je ambities 
voor het Pampuszeilen?

Gaan we je veel zien in de Pampus of ga je ook veel in de 
Star en Regenboog zeilen?

   Liefde voor 
hout

De aanwas van nieuwe Pampuszeilers is groot. In 
deze rubriek gaan we steeds nader kennismaken met 
een van deze zeilers. Interviewer Bob Heineke vroeg 
Thomas Allart het hemd van het lijf. 

Hallo Thomas, welkom bij de Pampusclub! Kun je even kort  
vertellen wie je bent, waar je vandaan komt, wat voor werk je 
doet en hoe je besloten hebt om Pampus te gaan zeilen?

Kun je vertellen over je zeilcarrière buiten de Pampus?

Wat waren jouw eerste meters in de Pampus en hoe bevielen die?

Bob, Dorith, Martin, Kelly Heineke



13

egbert 
zet zijn schouders eronder 
en wint de voorkaag

Goed gedaan ouwe!
Zondag 1e wedstrijd. Nog een zomerse dag, wind ZO 2bft. 
Prima startlijn en 6 Pampi aan de start op weg naar de X 
boei. De P10 had goed over zijn rechter schouder gekeken 
en kwam als 1e bij de bovenboei aan om die plek ook niet 
meer af te staan. Zou het dan echt zo zijn…? P459 en P377 
wisselden nogal eens van plek, maar uiteindelijk met 1 
meter verschil finishte de P459 als tweede.

Privéstrookje voor Jan Willem
Na de lunch 1 to go. De wind was afgenomen tot 1 bft of 
minder. Moeilijk zeilen dus. Net als de zonnebrandfactor, 
was de geluksfactor hoog. Het veld werd al gauw uit elkaar 
getrokken en de wind viel nagenoeg weg. Koplopers waren 
P341 en P401. De achtervolging werd ingezet en P459 
vond ergens een privé strookje en gleed naar de 1e plek. 
Een stuk omvaren omdat daar de rimpeltjes zijn, kunnen je 
zo naar plek 1 brengen, of naar de laatste. 
Het wedstrijdcomité had twee opties, of de wedstrijd 
inkorten of de wedstrijd afblazen. Bij optie 1 zou P459 er 
met de eeuwige roem vandoor gaan, aangezien P10 op 
dat moment op plaats 4 lag (verkeerde schouder Egbert?) 
Er werd uiteindelijk voor optie 2 gekozen, waardoor de 
Voorkaag werd gewonnen door P 10, gevolgd door P459 
en P377 werd derde.

Groepsapp superhandig
Een groepsapp voor regio Kaag heeft er voor gezorgd dat 
er toch nog 7 inschrijvingen waren. Volgend jaar gaan we 
voor het dubbele aantal! Het was een fantastisch weekend!

Erik Zaadnoordijk P377
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Ik kan me niet heugen dat we ooit een Voorkaag 
(21-22 april) hebben gezeild met zulke fantastische 
zomerse omstandigheden als we dit jaar hadden. 
Temperaturen van 24-26 graden, blauwe lucht en een 
lekker lopend windje 2 bft.

Zaterdag 1e wedstrijd. Er verschenen 6 Pampi aan de start 
en de windrichting lag in de lengterichting van de Kaag, 
dus prima kruisrakken. Al snel nam P278 de leiding, gevolgd 
door Jan Willem ten Kley in P459 (eigenlijk P100 met een 
leen-tuig). Bij het ronden van de voorlaatste boei, bleek 
koploper P278 deze aan de verkeerde zijde gepasseerd te 
hebben en mocht als 3e boot weer aansluiten. Duidelijk 
aangeslagen finishte hij als 5e. Winnaar werd P459, 
gevolgd door P10 en de P401.

Tegelwijsheden
Op de kant aangekomen kwamen natuurlijk de mooiste 
verhalen bovendrijven. Egbert (P10) kwam met een 
wijsheid, die hij van ene Mark N. had. “Als je laag start en je 
kijkt over je rechter schouder en je ziet geen Pampi, ga dan 
overstag en je wint de wedstrijd…”! Bovenin starten idem, 
alleen geeft geen garantie voor een overwinning.

Poet deed weer mee
Zaterdag 2e wedstrijd. Ik heb Egbert niet over zijn 
rechterschouder zien kijken, maar hij won de wedstrijd wel 
met overmacht, gevolgd door P278 en de gecamoufleerde 
P100. Ondergetekende zeilde zaterdag met de oudste (88 
jaar) nog actieve Pampuszeiler van het land, m’n vader. 
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Begin jaren 90 kwam Frans naar Het Witte Huis. Hij 
had toen de P251. Samen met een paar Pampuszeilers 
richtte hij in 1993/94 ”Steiger 7” op. Deze naam 
werd gekozen omdat er toen zeven Pampussen lagen. 
Hij maakte er een hechte club van en kwam met 
allerlei activiteiten, waardoor de Pampuszeilers een 
vriendengroep werd. Hierdoor groeide het aantal 
Pampuszeilers bij HWH.

Tijdens de Nieuw-Loosdrechtweek, en later tijdens de 
Easyweek organiseerde Frans met Marjan en een groepje 
Pampusdames de Steiger 7 Borrel. Hij maakte er een 
geweldig feest van. Ieder volgend jaar waren er meer en 
luxere hapjes met mooie wijnen.

Ondertussen liet Frans Pampus 407 bouwen bij Lamme in 
Loosdrecht. Hij nodigde de leden van Steiger 7 thuis uit voor 
een tuinfeest en diner. Frans was een geweldige animator 
waardoor Steiger 7 uiteindelijk meer dan 25 leden telde. 
Er vonden een groot aantal evenementen plaats die door 
Frans werden mogelijk gemaakt, wij gingen bowlen, twee 
keer een weekend naar FC den Bosch voetbal kijken vanuit 
de skybox met diner, en volgende dag een boottocht. Frans 
regelde het met Jan Schouten van P429, die toen voorzitter 
van FC den Bosch was. Wij hebben ook twee keer op MS Piet 
Hein een rondvaart gemaakt in de haven van Rotterdam.  
Jan Bijlsma van P59 was er kapitein en Frans regelde 
sponsors, vaak was hij de hoofdsponsor. Ook liet hij Steiger 
7 vlaggen maken, die tijdens de evenementen werden 
opgehangen.

Piet van Zanten wist een mooie koperen Pampus te koop. 
Samen met Frans werden sponsors gezocht en de Steiger 
7 Wisselprijs was geboren. Jarenlang was er een Steiger 
7 feestje tijdens de Sneekweek. Het 80 jarig bestaan van 
Het Witte Huis is gevierd met een diner in Kievitsdal mede 
georganiseerd door Frans Hessing. De dames van Steiger 7 
maakten ieder jaar een reisje. Zij werden gastvrij door Frans 
en Marjan uitgenodigd om in een van hun vakantiehuisjes 
op Texel te logeren. Altijd kregen ze een doosje wijn mee.

Boegbeeld 
van 
Steiger 7

Frans hessing 04.11.1943 – 18.12.2017

Langzamerhand ging Frans wat minder zeilen. Hij vond 
één wedstrijd per dag voldoende. In 2015 nam hij afscheid 
van zijn vaste bemanning Rob Brouwer en verkocht zijn 
Pampus aan Richard Koster. In dat jaar verkocht ook Piet 
van Zanten zijn P300, en ging Twaalfvoets-jol varen. Mede 
hierdoor liep de interesse voor Steiger 7 terug. Wij zullen 
zijn enthousiasme missen.

De Pampusclub wenst zijn echtgenote Marjan en familie 
veel sterkte. 

Edo Bakker

2e prijs voor Jan Willem ten Kley
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punt uit. Het moet eigenlijk niet meer zo zijn dat zeilers 
winnen omdat ze gebruik maakten van de mogelijkheden 
die hen werden geboden door de discrepantie in de regels. 
Ik stel dan ook dat als de regels goed in orde zijn zeilers niet 
in de verleiding komen. Daarom moeten onze regels goed 
in orde zijn, zo moeilijk hoeft dat niet te zijn. Dus geachte 
leden van de TC: spijker dicht die regels. Waarom? Omdat 
de beste zeiler moet winnen. (En dan kunnen we aan de bar 
lekker lullen over leukere zaken). 

Het nemen van goede beslissingen valt en staat bij goed 
geïnformeerd zijn. Vanuit die optiek zou ik als TC niet 
schromen om gebruik te maken van mannen als Gerard 
Paulich, Pieter Boelsma en mijn vader. Zij hebben met veel 
passie de klasse zo groot gemaakt zoals die nu is en ze willen 
vast en zeker hun kennis over lastige zaken overdragen. Ze 
hebben ten slotte al vaker met dat bijltje gehakt gok ik zo. 
Daarnaast zou ik gebruik maken van de kennis die de heren 
hebben nu dat nog kan. Maar dat is misschien weer een 
onderwerp dat in ander column aangekaart kan worden. 

Mark Neeleman (P111) uit Reeuwijk heeft zich 
verbonden aan de SKS. Mark wordt tacticus op het 
Philips-skûtsje d’ Halve Maen met schipper Klaas 
Westerdijk. 

“Dit stond altijd nog op mijn bucket-list”, aldus Mark, 
die er veel zin in heeft. “Het is toch een van de mooiste 
vormen van zeilen die er is.” Dat is gaaf om te horen uit 
de mond van iemand met een zo veelzijdige zeil carrière 
als Mark. Met o.a. 5 Olympische Spelen, een groot aantal 
NK Titels (o.a. Finn, Star, Regenboog en Pampus) en EK/WK 
podiumplekken (o.a. Star, Finn, J22), en rollen als tacticus/
stuurman o.a. de Swann 80 Favonius en de spectaculaire 
J-Klasser Rainbow. Vorig jaar liep Mark al warm door 
mee te trainen met schipper Lucas Bouma in de IFKS. Het 
betekent wel dat de Pampus op het tweede plan komt dit 
jaar. De Sneekweek zal hij ervoor moeten laten schieten. De 
Goudse Zeilweek op thuiswater Reeuwijk staat wel op het 
programma. Het water waar zijn vader in de jaren ‘70 tot 
eind jaren ‘90 voer met P323 die, het kan geen toeval zijn, 
ook de naam d’Halve Maen droeg.
Neeleman is een nieuwe topzeiler in een lange rij van 
wedstrijdzeilers die als adviseur of tacticus skûtsjeschippers 
ondersteunen. Onder hen Tom Otte (o.a. op skûtsje 
Akkrum), en Pieter Boelsma was een aantal jaren adviseur 
op de Sneker Pan. Klaas Westerdijk is de jongste schipper 
van de vloot en Pampus bemanning bij Maurice Schonk.

Er blijven zeilers 
die gebruik willen maken 
van de mazen in de wet 

Mark Neeleman 
naar SKS
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Er is buiten de winterwedstrijden om nog geen reguliere 
Pampuswedstrijd geweest tijdens dit schrijven en 
toch is er al weer een hoop gebeurd binnen ons 
Pampusclubje. Zo konden we zien hoe Pieter Boelsma 
onze Pampusclub prachtig vertegenwoordigde in De 
Stip, en in het NOS Journaal van 24 februari legde mijn 
vader Gerrit Hiemstra even goed uit waarom er nog 
niet geschaatst kon worden. Een grappige afleiding 
tijdens de “zeilloze” maanden zullen we maar zeggen.

Goede beslissingen
Tijdens de technische vergadering van 14 februari zijn er 
in mijn optiek goede beslissingen genomen. De keuze om 
af te zien van elektronica met satellietontvangst zodat je 
precies weet als zeiler hoe ver je bijvoorbeeld van de lijn af 
ligt is een goede beslissing. Hierdoor blijft een belangrijk 
element van het spelletje intact, namelijk dat een zeiler 
zelf moet schatten hoe ver hij of zij van de lijn is. In mijn 
optiek is de start een van de lastigste onderdelen van 
het spel maar het is ook tegelijkertijd weer heel mooi en 
uitdagend. Een andere goede beslissing is de tweede beugel 
op de mast zodat de fok vrij blijft van de knikstagen. Het 
raken van de fok met de knikstagen was in mijns inziens 
een schoonheidsfoutje in het ontwerp en dat is nu met 
een goedkope oplossing verholpen. De oppervlakte van 
de vensters is vanuit mijn oogpunt 
terecht afgewezen. Het is een kwestie 
van wennen aan het zicht wat je hebt 
en daarbij zijn twee vensters genoeg. 
Daarnaast wordt de fok er duurder en 
kwetsbaarder van.
Een belangrijk punt waar nog geen 
uitsluitsel over is gegeven is het discussiepunt van wrang 
8. Een ander actueel onderwerp zijn de reguleerlijnen in 
de fok en het grootzeil. Tussen beiden onderwerpen zie 
ik een gelijkenis. (Je kunt jezelf hardop afvragen of je als 
Pampusclub moet willen dat een zeiler zich met dit soort 
zaken moet bezighouden).

Wrang 8
Zowel bij wrang 8 als bij de reguleerlijnen ligt de oorsprong 
van het ontstane probleem in dezelfde hoek. Namelijk dat 
beiden punten niet, dan wel onvolledig beschreven staan in 
de klassenvoorschriften. Voor wrang 8 wordt bekeken door 
de TC wat de maximale maat moet zijn. Ik zou zeggen: nu we 
toch bezig zijn met het bedenken van die maximale maat, 
kies dan een maat die het zeilen in de Pampus ten goede 

De beste 
moet Winnen

bob heineke P387

komt. Het voorstel van 170mm als maximale maat is dan 
een goede oplossing. Het heeft onder andere als voordeel 
dat de boot makkelijker wordt om in te zeilen want je gaat 
vele malen makkelijker overstag. Ik zeg dit niet op basis 
van theorie maar op basis van praktijkervaring aangezien 
wrang 8 van de P387 op 155mm ligt. Ik heb met de oude 
maat gezeild van 130mm en de verhoging van wrang 8 
van 130mm naar 155mm was al een wezenlijk merkbaar 
verschil. Al werd de P1 kampioen met een wranghoogte 
zoals beschreven staat op de bouwtekeningen. En daar 
gaat de discussie dus ook niet om, of het wel of geen 
voordeel heeft. 

Reguleerlijn
Het verhaal van de reguleerlijn is vrij simpel. Het 
verbond is een paar jaar geleden overgegaan, zo ook de 
Pampusclub, van de nationale zeil-meetreglementen 
op de internationale zeil-meetreglementen. Toen is er 
simpelweg nagelaten om de regel van de reguleerlijn toe te 
voegen aan de klassenvoorschriften. Het mocht dus altijd, 
maar nu niet meer. Omdat er is gekozen voor gesloten 
klassenvoorschriften is het zo dat alles dat niet beschreven 
staat niet is toegestaan. Het zou simpel aangepast kunnen 
worden door de regel van de reguleerlijn op te nemen 
in de klassenvoorschriften. Een reguleerlijn is een prima 

optie die een zeiler kan vragen aan zijn 
zeilmaker om toe te voegen aan zijn of 
haar zeilen. Het is een vrij onschuldig 
iets. Daarbij moet je bedenken dat op 
het moment dat je de reguleerlijn van 
de fok moet gebruiken het een teken is 
dat het beste er wel vanaf is.

Voor zowel wrang 8 als voor de reguleerlijn geldt dat beiden 
punten gelden als geaccepteerde ‘ongeschreven’ regels. Of 
is het oogluikend toegelaten? Het maakt in die zin niet veel 
uit. Maar door iets niet of onvolledig te beschrijven in je 
klassenvoorschriften blijft er ruimte voor interpretatie en 
er zijn nou eenmaal zeilers die de regels bestuderen om 
het beste middel te vinden om de regels te overtreden. 
Overtreden? Nou ja, er blijven zeilers die gebruik willen 
maken van de mazen in de wet. Laat ik het iets vriendelijker 
formuleren. En geef ze eens ongelijk toch? Dan moet het 
maar goed beschreven staan...?

Klaar punt uit
Ik denk dat we met zijn alle eerlijke potten willen zeilen 
binnen de Pampusclub. Want de beste moet winnen, klaar 

Op het moment dat je 
de reguleerlijn van de fok 

moet gebruiken is het 
beste er wel vanaf
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Mark met dochter Bo in P111



Het schaatsseizoen viel weer vies tegen, maar de keerzijde 
van de medaille was dat het weer wel een handje mee hielp 
met de winterwedstrijden afgelopen seizoen. Er kon er vier 
keer gevaren worden: in november, december, januari en 
april. Dertig enthousiaste teams uit alle regio’s wisten 
weer het beste te halen uit hun anders saaie, winterse 
zondagen. Cees van Grieken en John van Altena (P450) 

Winterwedstrijden 
seizoen 17/18 

zijn na afloop van de laatste winterwedstrijden gekroond 
tot winterkoningen ’17/’18. Zij wisten de finale winnend 
af te sluiten en daarmee stelden zij de titel veilig. Mark en 
Marcelien/Guus Neeleman (P111) werden tweede en derde 
plek was voor Maurice Schonk en Klaas Westerdijk (P331).

Einde oefening voor P455 na een gebroken stag
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Aan het begin van dit zeilseizoen hebben de drie 
verenigingen (KWVL, HWH en GWV) de bekende 
oranje pyramide vormige boeien op hun plaats gelegd 
volgens een nieuw boeienstelsel. 

Hiermee hoopt men twee dingen te bereiken:
1. Meer logica in de nummering en de plaats van de boeien
2. Wedstrijden competitiever maken met kortere rakken

Logische nummering
In het nieuwe stelsel dat per heden in de plas ligt volgen 
de nummers van de boeien elkaar beter op. De gedachte 
hierbij is: alle lage nummers op de 1e plas opeenvolgend 
tot de hoogste nummers op de 5e Plas. 

Wedstrijden competitiever
De tendens in het wedstrijdzeilen is kortere rakken waardoor 
wedstrijdvelden dichter bij elkaar blijven en een wedstrijd 
tot aan het einde spannend blijft. Daarvoor zijn er 5 extra 
boeien toegevoegd. Dat betekent dat er ook nieuwe banen 
zijn dus let goed op dat je voor de wedstrijden de nieuwe 
banenkaart aan boord hebt. 

Nieuw boeienstelsel in Loosdrecht is een feit
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op het gebied van woningbouw, 

utiliteitsbouw, renovatie en onderhoud. 

Daarnaast beschikt Van Omme & De 

Groot over een zelfstandige afdeling 

projectontwikkeling waar grootschalige 

woon- en kantoorprojecten, maar ook 

bedrijfsgebouwen, winkelcentra en 

zorginstellingen worden gerealiseerd.

Met 100 medewerkers en een bouwomzet 

van circa 60 miljoen euro, behoort Van 

Omme & De Groot tot de middelgrote 

bouwondernemingen met vrijwel geheel 

Nederland als werkterrein. Kenmerkend 

binnen onze bedrijfscultuur is de 

klantgerichte, daadkrachtige mentaliteit.

“HET VERMOGEN OM JE ALS BEDRIJF 
POSITIEF TE ONDERSCHEIDEN WORDT 
BEPAALD DOOR DE KEUZE OM 
ANDERS TE DURVEN ZIJN.”

WIJ WILLEN. WIJ KUNNEN. WIJ DOEN.
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’sNaam  Daan Kannegieter
Leeftijd 35
Boot  P353 Nieuwe Maen
Rol aan boord Bemanning
Zeilen al samen sinds NK 2011

Hoe was je kennismaking met de Pampus en hoe 
ben je erin terechtgekomen: Ik ben bekend met de 
Pampus sinds Andele en Erik samen in de P43 gingen 
varen. Mijn schoonvader, Rob Rietveld, heeft de P353 
in 2011 gekocht en dankzij hem varen Andele en ik af 
en toe een wedstrijdje samen. 
Het leuke van samen zeilen in de Pampus is:  
Dat we elkaar vaker spreken, bier drinken en weer eens 
bijpraten over van alles en nog wat, zoals vroeger... 
Onze zeilrelatie kenmerkt zich door:
Eindeloze discussie tussen twee eigenwijze kerels (ik 
een beetje meer dan hij).
Wij vullen elkaar aan op de volgende manier: 
Door die discussie komen we vaak wel tot de kern van 
dingen. Ik vrees dat we wel nog wat gesprekken nodig 
hebben om het zeilen goed te doorgronden. Inmiddels 
weten we wel i) waarom we (nog) geen “kapitaal” 
hebben, ii) wat we fout doen in onze carrières en iii) 
hoe we beter onze kinderen kunnen opvoeden.
Wat zou je veranderen als je een dag bemanning/
stuurman was: Niks. Als er iets niet bevalt zeg ik het wel. 
Ons hoogtepunt samen tot nu toe was:Die hele 
grote donderwolk en bijbehorende windvlagen tijdens 
het laatste NK op de Beulakerwijde! Een mast die 
knapte, Rob (P432) overboord, boten die zich terug 
moesten trekken (gelukkig geen gewonden), maar wij 
hebben de boot gelukkig onder controle gehouden. Ik 
hou wel van een beetje stress en chaos…
Onze sportieve ambities en doelstelling voor 
aankomend seizoen zijn: Niet erg hoog gezien we alle 
twee nog een keer vader worden deze zomer. Tevens 
zie ik Andele ook nog wel een klushuis kopen ergens 
dit jaar. Sportief gezien: iedere wedstrijd focussen op 
1 verbeterpunt en daarna gezellig met iedereen een 
biertje drinken!

ik en mijn Fokkenmaat

Naam  Andele de Zwart
Leeftijd 36
Boot  P353 Nieuwe Maen 
Rol aan boord Stuurman
Zeilen al samen sinds NK 2011

Hoe was je kennismaking met de Pampus en hoe 
ben je erin terechtgekomen: Vroeger zeilde ik in 
de Vaurien en was ik wel jaloers op de starttijden 
van de Pampus. Daarnaast is de Pampus uiteraard de 
mooiste boot aan de start.
Daan en ik woonden samen in Amsterdam. Zijn 
schoonvader Rob Rietveld, had ondertussen een 
huisje gekocht op de Potten. Hij wilde een zeilboot 
erbij en vroeg Daan wat hij vond; een Pampus of een 
16m2. Daan adviseerde een Pampus. Als Rob niet kon 
mochten wij wel eens een wedstrijdje zeilen. Rob 
bleek het al snel leuker te vinden om naar ons te 
kijken vanuit de sloep dan zelf te zeilen. Zo is ons 
team geboren.
Het leuke van samen zeilen in de Pampus is: 
De combinatie van de starttijden en de Irishsssssss.
Onze zeilrelatie kenmerkt zich door: Ja maar..
Wij vullen elkaar aan op de volgende manier: 
Wij hebben allebei wel eens over zeilen gelezen. 
Zo hebben wij ‘winnen is geen geluk’ van Imhoff 
onder het kussen liggen. Wel is het zo dat we het 
boek verschillend interpreteren. Zo zegt Daan dat we 
scherper moeten zijn, de materialen op orde moeten 
hebben en niet zomaar iedereen er tussen moeten 
laten. Terwijl ik meer denk dat we een paar dagen 
eerder op de zeillocatie aanwezig moeten zijn om het 
werk te vergeten en de thermiek kunnen bestuderen. 
Op deze manier proberen we goed voorbereid aan de 
start te komen en laten we er alleen niemand tussen 
als de controle er is.
Wat zou je veranderen als je een dag bemanning/
stuurman was: Dat is het laatste wat ik wil. Ik zou 
de boel saboteren om snel weer achter het stuur te 
kruipen. Bemannen in de Pampus is erg zwaar. Het 
randje doet pijn. De fok is zwaar, krijgt veel water 
over je heen en je ziet niks. Daan bedankt dat je bij 
mij aan de fok wilt zitten!
Ons hoogtepunt samen tot nu toe was: Windkracht 
10 tijdens NK op de Beulaker zonder de controle 
volledig kwijt te raken. Verder zijn we vorig jaar een 
keer vóór Tom geweest. 
Onze sportieve ambities en doelstelling voor 
aankomend seizoen zijn: Wéér een keer vóór Tom!
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Het Pampusseizoen begint op Loosdrecht elk jaar zo’n 
beetje eind april/ begin mei. De eerste wedstrijd van de 
‘gecombineerde’, die door de 3 zeilverenigingen van 
Loosdrecht (KWVL, HWH, de Vrijbuiter), om toerbeurt wordt 
georganiseerd, betekent ook de aftrap. Zondag, 6 mei, is 
alweer de 2de gecombineerde verzeild onder sublieme 
omstandigheden. De wind is matig tot zwak, maar een 
prettige temperatuur compenseert dat. Uitslag van deze 
zondag is: 1.) P434 van Schram / Kok 2.) P396 van Bieze / 
Verwoerd en 3) P433 van Van Voorst van Beest / Hafkamp, 
waarbij Bieze c.s. aan de leiding gaat na 2 wedstrijden.

Gecombineerde wedstrijden 

dit voorjaar 
weer 
      van start

Pampuszeilers 
nemen hun tafel 
weer in gebruik

‘The watering hole’ op het terras van de KWVL 
vervult al 20 jaar een centrale rol en dat laat 
zijn sporen na. Door intensief gebruik was 
de Pampus-tafel toe aan een opknapbeurt. 
Langs de rand van het mahonieblad zitten de 
zeilnummers van de Pampussen van toen. De 
mutaties in de vloot, van zowel schippers als 
boten, hebben ook veranderingen veroorzaakt 
in de gemonteerde messing plaatjes met 
zeilnummers. Zondag, 6 mei, heeft Hein Coops 
(P456) onder ogen van vele metgezellen rond 
de Pampus-tafel een korte uitleg van alle 
perikelen gegeven. Dit gaat onder genot van 
een drankje aangeboden door Walter van 
Voorst van Beest. Zijn kroonjaar was destijds de 
aanleiding voor deze tafel. En nu 20 jaar later, 
bij wederom een kroonjaar, is de opknapbeurt 
de geste van goede vrienden. De tafel is weer 
helemaal klaar voor vele uren gezellig napraten 
met bier en bitterballen.

Robin

Thuiskomen bij It Foarûnder
It Foarûnder onderscheidt zich door de gezellige, ongedwongen sfeer, die mede be-
paald wordt door de familie Vellinga en hun enthousiaste team. Het is een plek waar 
je elkaar ontmoet en waar je je vrienden of familie mee naar toe neemt. Vanaf de drie 
ruime terrassen met een prachtig uitzicht over het Sneekermeer kunt u aanschui-
ven voor een kop koffie, een lekkere lunch, borrel of diner. Ook de kids kunnen zich 
prima uitleven in de bijbehorende speeltuin en kunnen een heerlijk ijsje halen in de 

snackbar!  

Uw event bij It Foarûnder
Naast een borrel, lunch of diner kunnen wij zowel klein als grootschalige evene-
menten voor u organiseren. Door de speelse indeling van ons bedrijf kunnen wij 

gemakkelijk onze ruimtes aanpassen. De ruimtes zijn geschikt voor vergaderingen, 
presentaties, brainstormsessies, congressen, netwerkborrels, relatie dagen, work-

shops, bedrijfsuitjes of familie- feestjes.
Klaar om uw evenement met ons te plannen en nieuwsgierig naar de mogelijkhe-
den? Loop gerust even binnen en vraag naar Yodi Vellinga. Of stuur uw mail naar 

info@starteiland.com en ontdek hoe uw “Foarûnder event” er uit kan zien.

April - vrijdag t/m zondag vanaf 10:00 uur
Mei - woensdag t/m zondag vanaf 10:00 uur

Juni t/m aug - maandag t/m zondag vanaf 10:00 uur 
september - woensdag t/m zondag vanaf 10:00 uur

Oktober - vrijdag t/m zondag vanaf 10:00 uur

Kolmarslan 1 8626 GH Offingawier - info@starteiland.com - 0515 416712

It Foarunder Foarunder_starteiland 

www.jachtbouwdegroot.nl

HARD EN HOOG GAAN
Dat is onze passie!

Wedstrijdzeilen voor de eenheidsklassen is 
maatwerk. Het model, de snit, de doeksoorten, 
in alles moet de juiste keuze worden gemaakt.

Met onze kennis en ervaring gecombineerd 
met de ontwerpsoftware en vooral de 

 feedback van de zeiler, komen we tot een 
goed presterend eindproduct.

Hydraulic Solutions

WWW.HYDRAUVISION.COM 
Tel.: +31 (0) 88 57 47 000

Worldwide rental of 
hydraulic equipment 
 
24/7 worldwide service 
and support 
 
specialised engineers
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Rhone 32  |  2491 AP  Den Haag
070 - 354 25  22  | peterpeet@print-pro.nl

www.printproductions.org   |  www.beachfl ags.nl

• beachfl ags
• vlaggen
• banieren
• spandoeken
• stickers

• T-shirts
• bedrijfskleding
• belettering
• tassen
• reclameborden

Bij Print Productions Scheveningen kunt u 
terecht voor onder andere:

VALUE360 schept overzicht en 
duidelijkheid met eerlijk advies over 
de Telecom en ICT mogelijkheden 
voor u� organisa�e

WWW.VALUE360.NL E: info@value360.nl T: 085-0640360

Project Management - Inkoop Begeleiding - Vaste Telefonie - Mobiele Telefonie - IP Telefonie - Callcenter, 
Hosted Werkplek - Online Backup - Office 365 

WWW.W.VALUEUEE36060.NL 
E: info@value360.nl T: 085-0640360

Vaste Telefonie - Mobiele Telefonie - IP Telefonie - Callcenter,  
Hosted Werkplek - Online Backup -  Office 365 - 
Glasvezel - Internet - VPN diensten- Security 
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Advertentie pampusclub.ai   1   10-1-2018   21:30:34

Janesloot 1  Joure 
Tel. (0513) 63 72 50 
info@snijtech.nl

snijtech.nl

FULL SERVICE 
SNIJBEDRIJF >

SPECIALIST IN SNIJWERK  
EN BOUWPAKKETTEN VOOR 
DE STAAL- EN ALUMINIUM  
JACHTBOUWINDUSTRIE.

Van 10 t/m 13 mei a.s. organiseerde WSV Het Witte 
Huis, in samenwerking met GWV De Vrijbuiter, weer 
de traditionele Hemelvaartwedstrijden, een serie van 
acht wedstrijden verdeeld over vier dagen. 

De toon is gezet
Het zou een zacht weekend worden met weinig wind. Op 
Hemelvaartsdag lukte het om twee wedstrijden te varen. 
Team Paul Bournas/Peter van Koppen ging meteen voor 
de eerste plek, en ’s middags gingen Marco Bosman/
Auke Veenstra als eerste over de finish. Daarmee was de 
toon wel gezet voor de rest van het evenement waarbij 
beide teams niemand anders op de eerste plek duldden. 
Op vrijdag ochtend won Marco en zeilde Paul zijn aftrek, 
een vijfde plek. Vrijdagmiddag liet de wind verstek gaan en 
werd de wedstrijd afgeblazen.

Ook op zaterdag was het licht weer, met af en toe een 
windwak en flinke windshifts. Lastig varen. De eerste - 
afgekorte - wedstrijd leverde weer een eerste plek op 
voor Paul en de derde voor Marco. Daarna viel een royale 
middagpauze ons ten deel waarin wij bij het clubhuis van 
Het Witte Huis ruim konden genieten van de make-over 
van het interieur, de overheerlijke broodjes, de petit fours, 
en uitgebreid konden bijpraten met Pampusvrienden.
De middagwedstrijd begon, evenals de ochtend met een 
valse start. De tweede start was wel raak, maar in het 
eerste rak maakte de wind wat rare draaiingen en ook 
viel hij even helemaal weg. Daardoor werd er een enorm 
gat geslagen tussen de kopgroep en het peloton. In het 
volgende voor de windse rak ging Paul Bournas er met een 
privé vlaag – die hij natuurlijk had zien aankomen – nog 
verder vandoor waarna hij met bijna een rak voorsprong 
de zege veilig stelde. Concurrent Bosma was die middag 

hemelvaartswedstrijden 
overtuigend gewonnen door

afwezig (aftrek), maar Bob Heineke met Pascal Meijer 
aan de fok wist op onnavolgbare Heineke wijze zijn P387 
knap vanuit de middenmoot naar voren te zeilen met als 
beloning een 2e plek. Bij de gekozen baan MX was nou niet 
direct te merken wat het voordeel van de nieuwe boeien 
was. De laatste vier rakken naar de finish waren bezeilde 
rakken en dat was ronduit saai. 

Zij waren er ook
Het was goed om te zien dat P316 Tobbedanser weer in 
de vaart was. De eigenaren Carlijn en Sanne Botterweg 
hebben het zelf te druk met kleine kinderen, maar interim 
stuurman Frank Meijer wist de boot, met een tuig van 
P357 lekker aan de praat te krijgen. Arie Versloot P313 
neemt nog steeds de moeite om vanuit de UK te reizen 
voor een weekendje zeilen, en Milco Alblas P59 zeilde heel 
verdienstelijk met zoon Berend een 9e totaalplek. Thom 
en ik bevonden ons na twee jaar van blessureleed in de 
achterhoede, dat moet beter kunnen als we weer uren 
gaan maken.

Het onweer dat niet kwam
Zondagochtend weer een 1 voor Paul, een mooie 2 voor 
Rob de Bruijn en Coen Alewijnse en 3 voor Marco. Voor de 
middag werd had het KNMI code geel afgegeven vanwege 
naderende regen- en onweersbuien, waardoor het comité 
besloot de middagwedstrijd niet te varen. De hoofdprijs ging 
overtuigend naar team Bournas/van Koppen met 6 punten. 

45% DNC is teveel
Het was een lekker zeilweekend, al waren er ook zeilers 
die hun vraagtekens zetten of vier dagen zeilen met acht 
wedstrijden nog wel helemaal van deze tijd is. Slowsailing 
is het wel, met ruime en gezellige lunchpauzes. Er was 
een mooi veld van 33 inschrijvingen in de Pampusklasse, 
maar gemeten over de gezeilde serie was gemiddeld 45% 
van de boten niet aanwezig en dat is jammer. Een korter 
evenement zou die score ten goede kunnen komen. Alle 
dank natuurlijk aan het comité voor de organisatie en 
het mobiliseren van voldoende enthousiaste vrijwilligers 
gedurende alle dagen.
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Droog stallen is echt een voorwaarde voor een 
wedstrijdboot en het aantal hefplekken op de KWVL is 
gestaag gegroeid de afgelopen jaren. De felbegeerde 
ligplaatsen vinden gretig aftrek. De Pampus ligt tussen 
de meerpalen en de steiger, met kiel en steunpunten 
op een bok die je omhoog kunt lieren. Maar wat maakt 
de hefplek zo aangenaam? Dat is de eenvoud van het 
aanleggen en het droog stallen zonder de mast te 
strijken. Dekzeiltje eraf / erop en klaar ben je. Geen 
moeilijk getakel meer vanaf een trailer. Ideaal. In totaal 
beschikt de KWVL nu over 14 overdekte hangplekken 
en 22 hefplekken. Alle gebruikers zijn zeer enthousiast. 

      kWvL hefplekken- 
                  hoog en 
                     droog

sChrijF snel in – zes starts – 
zaterDag FooD Festival & mUziek 
We zitten al weer volop in het zeilseizoen en een paar 
geslaagde Pampus-events zijn al verzeild. Gelukkig 
staat er nog veel moois op de agenda. Graag brengen 
wij het Holland Weekend 2018 onder uw aandacht. 

Oorsprong
Het Holland Weekend is al sinds 1936 een succesvol 
evenement waar wedstrijdzeilen gepaard gaat met een 
gezellig walprogramma. Vroeger heette het de Holland 
Week I & en Holland Week II. Het ene evenement werd op 
Muiden gevaren, het andere op de Loosdrechtse Plassen. 
Later werd de Holland Week alleen door de KWVL in 
Loosdrecht georganiseerd en vaak werd dit gepland tegen 
de HWH Loosdrechtweek aan. Zo kon men maar liefst 8 
dagen achter elkaar wedstrijdzeilen. Tijden veranderen en 
tegenwoordig lijkt een Nederlandse zeilvakantie niet of 
nauwelijks tot de mogelijkheden te behoren. De Sneekweek 
misschien daar gelaten. 

Nieuw elan
In een veranderende tijd is het Holland Weekend ook 
geëvolueerd en aangepast. Het is nu het grootste KWVL 
weekend evenement voor Pampus, 12-voets jol en 16m2. 
Nieuw is de aanwezigheid van de Lasers. In 2019 breiden 
we het Holland Weekend verder uit met Finn, Solo en 
O-jol klassen. In twee dagen worden nu meer wedstrijden 
gevaren dan vroeger maar deze zijn wel korter en daarmee 
spannender. Voor dit jaar staan 6 starts op het programma. 

Geen plassenbanen waarbij de kans groot is dat je achter 
elkaar aan vaart op de lange ruimewindse rakken, maar een 
op- en neerbaan met een inner- en een outerloop. Deze 
banen zijn makkelijk optimaal neer te leggen t.o.v. de wind 
en maken het mogelijk de duur van de wedstrijden beter te 
plannen. Zoals we van het Holland Weekend gewend zijn, 
komen we tussen de wedstrijden door terug naar de kant 
voor de lunch.

Het grootste open 
KWVL weekend evenement 
voor Pampus, 12-voets jol,

16m2 en Laser 
Walprogramma
Wanneer u na de eerste zeildag weer op de wal bent, dan 
wordt u verwelkomd door José Fischer. Zij speelt geweldig 
saxofoon en wordt bijgestaan door een DJ. Tijdens het 
inschrijven kunt u meteen dinerbonnen aanschaffen voor 
de zaterdag. Buiten worden vier food-corners gecreëerd 
waar Roel Pos de lekkerste gerechten zal uitserveren. Een 
nieuwe opzet die perfect past bij het Holland Weekend 
op de KWVL: ongedwongen gezelligheid, eten aan de 
picknicktafels, en relaxte muziek.

Unieke beschilderde Delfts-
blauwe hoofdprijzen

Data voor 2019 en 2020
We hebben de data voor 2019 en 
2020 alvast voor u vastgelegd. 
Wel zo gemakkelijk, zet ze in uw 
agenda! 
22/23 juni 2019 
13/14 juni 2020

Inschrijven
U kunt via de website van de KWVL inschrijven via deze 
link: www.kwvl.nl/kwvl-wedstrijden
Heel graag treffen wij u tijdens het Holland Weekend. Tot 
dan. Namens het organiserend comité,

Sabine Romkes
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Nieuw elan KWVL 
Holland Weekend 
9 & 10 juni
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12e Easyweek 13-17 augustus 2018

De voorbereidingen voor Easy Week 2018 zijn in volle 
gang. Het is al enkele jaren het grootste jaarlijkse 
Pampus evenement bij de KWVL. Gewoontegetrouw 
zeilen hier minimaal 50 Pampussen in de 2de week van 
augustus (13-17 augustus). Het comité, dat vorig jaar 
het meeste werk op zijn hals haalde met o.a. website, 
huisstijl en administratie, kan zich dit jaar concentreren 
op festiviteiten, de kleding, sponsoring en banenkaart. 
Leuk om te vermelden is, dat de balans tussen hard 
zeilen en goed entertainment ongemoeid blijft, maar we 
dit jaar toch zwichten voor een (1) up&down wedstrijd 
mogelijk op woensdag. Want Easy Week staat gelijk 
aan vernieuwing. Easy Week was de eerste met doping 
controle, drones boven de boeien, jury te water, track & 
trace met presentatie real-time in clubhuis. Easy Week 
volgt niet de laatste ontwikkelingen van wedstrijdzeilend 
Nederland, nee, zij bepaalt de nieuwe trend! En dat 
blijft niet onopgemerkt, want er is 19,8% vrouwelijke 

deelname en 9% jeugd (onder 25 jaar). Want Easy Week 
is voor iedereen (met een Pampus)!!
Ook dit jaar zijn er ca. 50 startplaatsen. Dat is toch weer 
een kwestie van zorgen dat je tijdig bent ingeschreven. 
Zeker wanneer u zich realiseert dat er al 55 Pampussen 
bij de KWVL liggen en nog eens 40 bootjes bij de ons 
omringende havens. Dus wanneer de inschrijving op 1 
juli, om 00:00 uur begint, dan is er een stormloop. De 
inschrijving gaat via www.Easyweek.nl, dus onze zeilers 
uit alle regio’s hebben een gelijke kans.
Ons comité, bestaande uit Esther Ulmann, Huug Obertop, 
Arnold Schuurman en Robin Claushuis, is er dan klaar 
voor. Wanneer wij ook nog op mooi weer mogen rekenen, 
dan wordt Easy Week 2018 weer een ongelooflijk 
evenement.
Arnold, Esther, Huug, Robin 
Wil je meer informatie, kijk op www.easyweek.nl. 
Voor de Easy Week nieuwsbrief, meld je aan bij info@easyweek.nl

2018

save 
the Date
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Ook dit jaar is er bij de Pampus-zeilers veel animo voor 
uitleg over en praktijk oefening in wedstrijdzeilen met 
de Pampus (1.1). Na het versturen van uitnodigingen 
zijn er al 7 inschrijvingen binnen 24 uur. Paul Bournas, 
bijgestaan door Ard van Aanholt, kan wederom 
tijd vinden voor een vervolgtraining van vorig jaar. 
Vandaar ook de verwijzing naar versie 1.1. Ondanks 
zijn enkelblessure, die hij twee dagen tevoren bij 
werfbezoek aan Lamme opliep, staat hij zijn mannetje. 

Vroeg in het seizoen, ofwel de zaterdag voor aanvang 
van de ‘gecombineerde’ wedstrijden op Loosdrecht (28 
april), blijkt een goed moment om ieders zeilkunsten af 
te stoffen met een verkwikkende training. Buiten de tien 
Pampussen die aanwezig zijn, zijn er nog drie bootjes die 
wel mee hadden willen doen, maar hun Pampus niet op tijd 
beschikbaar hadden. Deze tien zijn ruim voldoende om de 
aandacht van de trainers erbij te houden. 

Met plezier luisteren we naar Paul. Zijn gevleugelde 
uitspraken zijn; ‘sturen is remmen’ en ‘wanneer je niet te 
vroeg start, ben je feitelijk te laat.’ Door zijn enthousiasme 
realiseren we ons dat we weer een heerlijke dag gaan 
meemaken. Praten over onze geliefde sport in aanwezigheid 
van onze zeilvriendjes. Er is niks mooiers. En wij zijn zo blij 
dat Paul en Ard dit ondersteunen.

Voorbereiding wedstrijd cruciaal
De ochtendsessie biedt alle tijd voor theorie. In de middag 
is het een combinatie van praktijk op het water en de 
evaluatie met videobeelden. Paul wijst ons op het belang 
van de voorbereiding. Hij vertelt dat zijn hele belevenis om 
en rond het Pampus zeilen nog altijd voor hem een feestje 
is. Met gezellige mensen op een fantastische club, en in 

Zeilkunsten afgestoft met een verkwikkende 
training door Paul en Ard

geweldige boot met elkaar wedstrijdzeilen, is top! En daar 
heeft hij veel voor over. Zijn enthousiasme en oprechtheid 
slaan aan. En dwingen tegelijkertijd respect af zoals hij 
al jaren succesvol is in deze klasse deelneemt. Daarbij 
opgemerkt dat Paul ook altijd bereid is zijn ervaringen en 
inzichten met iedereen te delen. We zitten vol aandacht 
te luistern naar wat gaat komen. Ik herinner mij nog een 
antwoord van Paul, die na afloop van zeiltraining Marco 
Bosma tegenkomt op de steiger. Marco vraagt Paul; “Je 
hebt ze toch niet alles verteld hoe het zit, he?’ “Nee, joh, 
natuurlijk niet’, antwoordt Paul. Kortom, voor dit jaar is dit 
een extra stimulans om meer van de bekende sluier op te 
lichten!

Sturen is remmen
Kort staat Bournas stil bij het vorige seizoen. ‘Als je nagaat’, 
gaat hij verder, ‘een heel zeilseizoen is maar 4 maanden’. 
En als je daarvan 2 maanden in niemandsland verkeert 
vanwege mogelijk issue met je mastspoor, dan doet dat 
wat met je. Daarnaast wisselt Bournas dat seizoen ook nog 
eens van zeilmerk. Het duurt dan ook even voordat de boot 
lekker loopt. Alle tijd die daarmee verloren is gegaan, heeft 
hij niet meer kunnen inhalen. En constateert verder dat hij 
dat seizoen geen prijs heeft gewonnen. Is er een verband?! 

Dit jaar herhaalt Paul wat hij verstaat onder voorbe-
reidingen en die beginnen bij hem enkele dagen voor 
de start:
1. Alles in/ rond de boot moet voor elkaar zijn. En moet het 
ook doen, anders sta je al op achterstand.
2. Zelf moet je je ook prettig voelen. Dus elastische kleding, 
goede bootschoenen dragen, die je droog/ warm houdt. 
Goed eten en benodigde drankjes vooraf en tijdens de 
wedstrijd.
3. Polariserende zonnebril zodat je goed zicht hebt over 
water i.v.m. wind effecten.
4. Weerberichten nagaan om idee te hebben wat er qua 
wind valt te verwachten, zodat je deze verwachting je 
tactische zeilplan kunt meenemen.
5. Trim instellingen vastleggen met tape en/of stift, zodat 
je uitgangspunten voor trim hebt die eerder al werkten.
6. Kompas of TacTic is belangrijk voor referentie i.v.m. 
koers-aan-de-wind en windshifts. 
7. Zorg dat je Pampus zich niet onderscheidt van de anderen. 
(geen rode mast, afwijkende rompkleur, of zeilnummers of 
opvallende kleding.) Anders val je tijdens een (te vroege) 
start op.
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Dus kom goed voorbereid naar de start, dat is de 
halve wedstrijd. 
Voorbereiding uurtje voor de start:
a.)  Ruim de tijd nemen om kruisrak te varen zodat patronen 
 in windshifts duidelijk worden.
b.)  Startlijn beoordelen op voorkeur pin vs. schip.
c.)  Tactisch plan maken en overleggen met bemanning. 

Routine en perfectie
In navolging van vorig jaar legt Paul de nadruk op zekere 
routine in voorbereiding en perfectie in de uitvoering. 
Diverse aspecten van boot-/zeiltrim komen aan bod;
• GZ-schootvoering i.v.m. overloop door kuip vs. op  
 achterdek.
•  GZ twist controle via neerhouder vs. schoot/overloop  
 combi.
•  mast stand (‘rake’) i.v.m. loofdruk.
•  hellingshoek voor-de-wind naar loef met bemanning  
 daarbij in de ‘bloemenbak’.
•  zijstagen heel strak ter voorkoming van beweging van 
 mast (naar lij) en doorhangen van voorlijk/ fok.
•  fok moet bovenin goed ‘ademen’, ofwel wind moet  
 eruit kunnen.

Paul en zijn bemanning regelen complete trim-instelling 
voor de start (binnen de boot). Daarna worden zeilen 
wel geregeld via schoten enz., maar aandacht gaat dan 
over naar tactische deel van zeilen en de uitvoering 
daarvan (buiten de boot). Voor de goede verstaander is 
dit een herhaling van wat Paul vorig jaar vertelde. Voor de 
nieuwkomer is dit of een bevestiging of een ‘eye opener’.

Boothandling
Naast de aspecten zoals hierboven genoemd, vertelt Paul 
over boot-handling. Wij complimenteren hem alsnog met 
zijn roll-tack. Paul maakt de beste roll-tack tijdens overstag 
van alle deelnemers en verliest daarbij de minste meters. 
Dat geeft hem de optie om extra (wind-) voordeeltjes te 
pakken bij het maken van een tussen-klapje. Ook deelt Paul 
zijn ervaring omtrent diverse zeilmerken en de gemiddelde 
levensduur van verschillende zeilen. We zullen hier geen 
namen noemen. Zijn grootzeil gaat gemiddeld 2 seizoenen 
mee, medium-fok 1 seizoen, en de overige fokken 2 of 3 
seizoenen.

Ard meldt wat hem opvalt zeilend met Pampussen op het 
water. Wanneer Pampussen moeten afvallen om achter een 
boot met voorrang heen te zeilen, dan is het geen gewoonte 
om fokkenschoot en grootzeil-schoot te vieren. Hierdoor 
gaat snelheid verloren en maakt ook het afvallen met strakke 
fokkenschoot moeilijk. Vieren die schoot!!, is zijn devies.

Intimidatie vs. regelkennis
Een nieuw aspect dat dit jaar wordt ingebracht door Ard 
is intimidatie en regelkennis. Als ervaren internationale 
wedstrijdzeiler in open boten, maar nieuw in de Pampus 
klasse, ervaart hij dat vele zeilers geïntimideerd raken door 
de ‘experts’ tijdens start of in de buurt bij de boei. Uiteraard 
is menigeen voorzichtig met zijn boot, maar psychologische 
oorlogvoering met roepen om ‘ruimte’ (waar ze dat recht 
niet hebben) of ‘omhoog, omhoog’ (waar dat niet gevraagd 
mag worden) brengt je in nadelige situatie wanneer je 
daar op ingaat. Ard legt uit dat je wel de zeilregels dient te 
kennen om je daartegen te wapenen. 

Wel of niet loeven bij de start
Zo wijst hij ons op een regel waarbij tijdens de startprocedure 
de lijwaartse boot wel mag opsturen tot in de wind en de 
loefwaartse boot wel mee ophoog moet (mits hij daarvoor 
tijd en gelegenheid krijgt), waarbij aanroepen vaak nodig is. 
Belangrijk detail, legt Ard uit, is te weten of de lijwaartse 
boot er al eerder lag, want alleen dat geeft hem dat recht 
om te loeven. M.a.w. een boot die onder jou bij de startlijn 
‘in een gaatje duikt’, kan vervolgens jou niet omhoog 
dwingen, wanneer jij daar al ligt! Nog een aardig detail: Dit 
geldt ook in het kruisrak. Iemand die ‘onder jou klapt’ en 
boord-aan-boord komt te liggen, kan dan niet vervolgens 
jou omhoog drukken door hoger dan aan-de-wind te 
sturen (met killend voorlijk). 

Wanneer je niet te vroeg start, 
ben je feitelijk te laat

Sommigen van ons zullen het als een compliment 
beschouwen wanneer in de buurt van de boei en/of zeilend 
in de ‘gold fleet’, er tegen je wordt gepraat. Dan weet je dat 
je er nu dan echt bij hoort. Dus: Ken uw zeilregels en laat 
dat terloops ook het andere bootje weten, zodat hij niet 
krijgt wat hij denkt wel ff te regelen over jouw rug. Vaker 
protesteren zou ook geen kwaad kunnen in Pampus klasse. 
Iedereen praat erover, maar niemand doet het. Wellicht 
een goed voornemen voor 2018? Tijdens de lunch, legt Ard 
uit wat de bedoeling van de praktijk op het water. Er zullen 
2 boeien worden gelegd voor up&down koersen. Daarbij 
kunnen de Pampussen tegen elkaar ’sparren’. En door de 
korte rakken zijn veel bootmanoeuvres en handling nodig. 
Na de lunch gaan we naar de bootjes. Er waait een stevige 
bries. Eenmaal op het water geeft Ard commentaar aan alle 
Pampussen vanuit de RIB. En Robin hanteert videocamera 
of zijn teksten bij deze beelden vast te leggen. 
Na twee uur zeilen volgt de evaluatie in de zaal. Paul en Ard 
leggen met de videobeelden nog eens uit hoe het anders 
kan. En met een biertje in de hand heeft ieder ondertussen 
goede voornemens gemaakt. Rond 4 uur sluit Robin af, 
nadat Paul en Ard voor hun begeleiding en uitleg heel 
hartelijk zijn bedankt en na overdracht van een fles wijn.

Robin Claushuis
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De regels bij de bovenboei zijn complex omdat door 
de vele positiemogelijkheden er steeds andere van 
toepassing zijn. Om enigszins overzicht te krijgen in 
deze “brij”, hierbij een basis.

Maar in plaats van een langdradig verhaal heb ik “flash-
cards” gemaakt die je kunt uitknippen/kopiëren. De vier 
kaartjes geven aan de voor en achterkant, acht beginsituaties 
weer op het moment dat één van twee boten de zone 
invaart. Onafhankelijk van wat daarna ontstaat in de meeste 
gevallen begint de boeironding met één van deze acht.  

jos sPijkerman

Problemen bij de bovenboei?
   Check de Flashcards
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Regel 18 is in veel gevallen van toepassing, met uitzon- 
dering – die veel voorkomt – als twee boten over  
verschillende boeg varen. Als je deze “flashcard” plastificeert 
en meeneemt heb je, ook in geval van protest, een 
beginsituatie waar je het met je tegenstander (en met de 
PC) over kunt spreken. Als er beginsituaties bij de boven- 
boei zijn die je hebt meegemaakt en die niet in deze acht 
passen, aarzel dan niet om te mailen: info@pampusclub.nl

Veel plezier dit 
seizoen!

Pampus 102 na stormschade in restauratie
Het ziet er naar uit dat Cees van Grieken (Pampusverzame-
laar) concurrentie gaat krijgen. Begin januari meldde Pieter 
Walker dat hij zojuist zijn derde Pampus had aangeschaft. 
(Hoewel, de gepimpte P254 is niet echt een Pampus 
meer te noemen.) Nieuwste aanwinst is Pampus 102. 
“Stormschade opgelopen en van zijn bokken afgevallen 
in Reeuwijk. De schade is aanzienlijk, kielbalk door en  
5 gangen per kant verwoest. Een leuk project voor 
de zomer”, aldus Pieter. Daarnaast is hij bezig met de 
restauratie van P17 met als doel deze te behouden voor de 

volgende generatie. Walker: “Ik sluit mij aan bij het gezegde 
van Ard-Jan Spijkervet hierover. Mijn intentie is om er een 
clubboot van te maken. Kunnen geïnteresseerden eens een 
dagje een Pampus uitproberen en bovenal ga ik proberen 
jongeren zelfstandig op het scheepje te laten varen. Ook 
mag ze ingezet worden voor schippers welke door averij 
wedstrijden dreigen te missen. Al met al, het moet de 
meest gebruikte en meest varende Pampus worden.”
Wij zijn benieuwd naar de resultaten van de restauraties!Nieuw doodhout voor P17

Stormschade opgelopen en van zijn 
bokken afgevallen
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Nieuwbouw pont 
starteiland ligt op koers
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exCUrsie PamPUsClUb noorD oP 17 maart 2018

Het is onder Pampuszeilers de bekendste pont van 
het land: het pontje van en naar het starteiland in 
het Sneekermeer. Pampusclub Noord ging een kijkje 
nemen bij de bouw van een grote, nieuwe pont met 
een capaciteit van 120 personen. 

Doel van de jaarlijkse excursie was deze keer de werf 
Scheepreparatie Friesland bv te Harlingen. Een flinke 
onderneming met circa 60 medewerkers, op 17 hectare 
grond en water. Het idee voor dit bezoek kwam van Ko Otte, 
die naast lid van de Pampusclub Noord tevens bestuurder is 
van de Stichting Skarsweagen. Deze stichting heeft o.a. de 
ponten, die varen tussen de vaste wal en het Starteiland in 
bezit. Begin dit jaar is definitief besloten om de grote pont 
te vervangen door een nieuwe, elektrisch aangedreven 
pont. De nieuwe pont wordt door Scheepsreparatie 
Friesland gebouwd onder toeziend oog en keur van de 
Scheepvaartinspectie.

Zelfs voor Ko waren er nieuwtjes 
Ko introduceerde ons bij twee van de eigenaren van 
de werf; de heren Lex Tichelaar en Wychard Raadsveld. 
Samen gaven ze ons inzicht in de werkzaamheden van 
de werf. Daarna volgde een rondleiding door het bedrijf. 
Uiteraard werd bij de in aanbouw zijnde pont: De Sweagen, 
begonnen. De onderkant van de pont, het drijvende 
gedeelte, wordt op z’n kop in elkaar gezet, gelast, afgelast 
en geheel geschilderd. Interessant om te zien, vooral omdat 
dit deel later onzichtbaar en geheel gesloten is en meestal 
in het water zal liggen. De tekeningen van de pont werden 
bekeken en vele vragen werden op de heren afgevuurd, die 

n
o

o
r

D

NIEUWS

alle naar tevredenheid konden worden beantwoord. Zelfs 
voor Ko waren er nieuwtjes. Het gezelschap, meer dan 20 
leden en belangstellenden in alle leeftijdscategorieën, ging 
daarna onder leiding van de beide directeuren langs een 
aantal schepen die werden gerenoveerd in allerlei loodsen 
op het terrein. Hier werd geverfd, daar werd geslepen, of 
er werden complete interieurs ingebouwd. Teveel om op 
te noemen, maar alle werkzaamheden aan visserskotters 
tot en met plezierschepen waren er te zien. Er was ook 
een zeilschip bij dat door het ijs kon varen. Extra beplating 
op de romp en vooral de boeg, een speciale schroef, afijn 
er was veel bijzonders te zien. Koud was het er wel. De 
temperatuur binnen en buiten verschilden niet veel. Na 
afloop hebben we onder het genot van koffie/thee met 
Friese oranjekoek nog met elkaar nagepraat. Onze voorzitter 
Ard-Jen Spijkervet bedankt de beide directeuren voor hun 
bereidwilligheid om ons op zaterdag de werf te laten zien 
en overhandigde een bekende fles van de Weduwe Joustra 
als dank. Beide heren aanvaardden deze geste met dank.

Gastvrije borrel bij Ard-Jen en Margriet
Ard-Jen nodigde vervolgens iedereen uit om bij hem thuis 
na te praten onder het genot van een drankje en een hapje. 
Tegen ca 17 uur waren er zo’n 30 leden en belangstellenden, 
van zeer jong tot (zeer) oud aanwezig bij Margriet en  
Ard-Jen. Er volgde een geanimeerde after-party, die door 
de gastvrouw en gastheer meer dan goed verzorgd was.  
Ze werden dan ook bedankt voor de uitnodiging door onze 
penningmeester Johan Otte, waarbij een bos bloemen werd 
overhandigd. Al met al een zeer geslaagde middag, die 
weer succesvol kan worden bijgeschreven in de annalen 
van de Pampusclub Noord.

Hans Guichard P65
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De Bergsma Classic is een evenement dat is ontstaan 
vanuit de fietsgroep Team 36 knopen. Team 36 
knopen is in 2012 opgericht door Henk Bergsma.  
Het had als doel om samen met een groep Pampus- 
en Regenboogzeilers geld in te zamelen door deel te 
nemen aan de Alpe d’Huzes. Drie jaar lang werd er 
door Team 36 knopen succesvol aan de Alpe ‘d Huzes 
deelgenomen. In deze drie jaar werd in totaal bijna een 
half miljoen euro ingezameld. De naam Team 36 knopen 
staat voor een groep van 36 zeilers uit de Regio Friesland, 
Rotterdam, Leiden en Loosdrecht. Daarnaast refereert de 
naam naar ‘zwaar weer, je knopen tellen’, etc. 

Jaarlijks gaat er nog een kleine groep Pampuszeilers de 
bergen in om een weekje te klimmen. Om fit te blijven voor 
het beklimmen van de bergen, worden er in Nederland een 
aantal fietstochten georganiseerd. Een van de tochten is de 
Bergsma Classic! 200km van de K.W.V.–“Loosdrecht” naar 
Watersport Vereniging Paterswolde waar Etha Bergsma, de 
moeder van Henk, ons altijd weer opwacht met Groninger 
koek. Een verslag van Marco Bosma, die voor het eerst 
meefietste.

Zaterdagochtend 28 april
Om 8.30 uur komen 8 enthousiaste fietsers samen aan de 
bar van de KWVL. Roel Pos had speciaal een appeltaart klaar 
staan als laatste energie boost voor de aanvang van de 
“tocht der tochten”. Dit wordt de 6e editie. Henk Bergsma 
(P455) belde in 2012 zijn moeder Etha in Paterswolde met 
de mededeling: “Ik kom naar je toe ma, morgen op de fiets, 
neem ook een paar vrienden mee.” “Je bent gek,” volgde 
moeder, maar luisteren op deze leeftijd had geen zin meer 
en de trip ging door en daarmee was de jaarlijkse Bergsma 
Classic geboren. Een fietstocht - alleen voor gezellige fietsers 
– startend vanuit de KWVL op de Loosdrechtsedijk met een 
finish bij zeilvereniging VWDTP aan het Paterswoldsemeer. 
Met professionele begeleiding: Bastian Bergsma reed met 
een luxe bezem- en materialenwagen mee voorzien van 

   De 6e editie 
van de 
   Bergsma-Classic

een GPS-tracker van het peloton. Voor mij een veilig gevoel. 
Het selecte gezelschap van 2018 bestond uit de routiniers 
Henk Bergsma (P455), Peter Hoogendam (P365), Monique 
van Driessel (P356), Roel Harting, Sabine & Froukje Romkes 
(P365), Peter Vlaandere en ondergetekende Marco Bosma 
(P449). Voor mij een debuut aangezien ik nooit meer dan 
1\0 km gefietst had.

Klaar voor de start
Om 8.30 uur was het 
team klaar, op zoek naar 
Dopamine. Routekoning 
Hoogendam nam globaal de dag door en het klonk toen 
nog als een eitje: via Hilversum de polder in, via Zeewolde 
naar Kampen waar we zouden gaan lunchen, na Kampen 
richting Genemuiden en dan via de Beulaker-Giethoorn 
richting Vledder, Noordwolde, Oosterwolde met als doel: 
Eelde-Paterswolde. Klonk nog eenvoudiger dan de nieuwe 
banenkaart op Loosdrecht €.
Als “new kid on the block” vertrok ik toch enigszins 
gespannen; in afwachting of ik het allemaal wel bij zou 
kunnen benen. We vertrokken met een klein drupje maar 
het weerbericht leek gunstig; zeker de 10-12 knopen wind 
die van zuidoost gedurende de dag naar zuidwest zou 
draaien. Mogelijk een buitje in de middag. Ja, ook fietsen 
doe je met Windguru! Het team vertrok voortvarend door 
een ontwakend Hilversum met meten al 25-28 km op de 
klok. Na de nodige rode stoplichten doorkruist te hebben, 
werd het team door Froukje gesommeerd vandaag wél de 
verkeersregels in acht te nemen. Toen we richting Eemnes 
de rugwind voelden, werd het tempo opgevoerd naar 32 km 
en op mijn vraag of we niet wat te hard van stapel liepen 
werd geantwoord: “die kilometers hebben we maar vast”. 
De eerste 50 km hadden we te pakken bij het inrijden van 
Zeewolde. Terwijl ik de eerste gedachte ontwikkelde hoe nu 
een kop koffie zou smaken, brulde onze routekoning: “plat!”. 
De eerste lekke band. De timing op nog geen 500 meter van 
een fietsenzaak en 600 meter van een lokaal kroegje was 
helemaal goed. Peter een nieuwe binnen- en buitenband, 
wij allemaal een cafeïne boost en we vervolgden onze rit 
over de dijk langs de randmeren. Richting Kampen krijg je 
visioenen van planerende boten en droom je over fietsen 
met spinaker. Toen we de brug afzwaaiden richting Kampen 
met inmiddels behoorlijke trek, kwam de wind van opzij. 
Klaar voor een goede kop soep en tosti met uitzicht over de 
IJssel. Het materiaal gecheckt, bidons bijgevuld en kleren 
gewisseld. We konden een buitje verwachten. Middagrit 
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verliep vlot met korte pauze op de pont van Genemuiden, 
mooi stukje over de dijk bij St Jansklooster dwars tussen de 
Beulaker en de Belterwijde door met goede herinneringen 
aan een mooi Pampus-kampioenschap in 2016. 

Lekke banden
Net na het bordje Wanneperveen (Giethoorn) was ik aan de 
beurt, pang – plat. Snel bandje verwisselen in de berm met 
7 goedwillende coaches om je heen is ook een uitdaging. 
Maar het lukte. Fietswinkel 300 meter verderop met een 
goede pomp om de broodnodige 7-8 bar er in te krijgen
Toen werd de route wat onduidelijker. Al snel werd duidelijk 
dat als je niet weet waar Vledder ligt, dat het dan vrij lastig 
wordt om de kortste route naar Groningen te vinden. 
Leuk om te zien hoe 8 notoire navigators met support van 
Garmin en Google Maps er niet in slagen om Vledder aan 
te fietsen. Overigens een tip voor het VVV van Vledder om 
iets meer marketing te doen en ruimte op de bordenwijzers 
te claimen…… want ja, als wij het al niet vinden, dan rijdt 
die bus met Chinezen zeker niet door na Giethoorn naar 
Vledder. De beauty van Vledder werd me dus ontnomen 
maar inmiddels hadden we een buitje gehad en wilde je 
maar een ding; naar Paterswolde. De hindernissen waren 

echter nog niet voorbij en na zo’n 
150 km – ik wil Lance Armstrong’s 
gedrag niet goed praten – begin je 
te begrijpen waarom drugsgebruik 
onder wielrenners regelmatig 
voor komt. Midden in de Drentse 
duinen kreeg Henk een lekke band 
en daarna een 2e en vervolgens 
was ik weer aan de beurt. Ondanks 
de nieuwe binnenband ging mijn 
band nog 2 keer plat en even had 
ik het idee dat ik op 185 km alsnog 
de bezemwagen in zou draaien, 

rampzalig. Gelukkig had Peter V een magic spuit pasta 
flesje waarmee ik de finish kon halen. De teamspirit was 
geweldig, iedereen stimuleerde elkaar, bleef in de groep 
en hielp een handje daar waar het zwaar werd. Zo kon ik 
boven mijn krachten uitstijgen om voldaan, samen met het 
team, het terrein van VWDTP op fietsen.

Oranje loper
Een warm onthaal van het bestuur, moeder Bergsma 
en onze wedstrijdleider Paul de Groot die ook even op 
geboortegrond was. Na een gezellige borrel en huldiging 
zijn we over de oranje loper naar de Rietschans gegaan waar 
Koning Willem en Koningin Maxima net vertrokken waren. 
Heerlijk gegeten en daarna een prijsuitreiking door Etha 
met Groninger gemberkoek gevolgd door mooie speeches. 
Na een traditionele Irish coffee werden we om 23.15 moe 
maar voldaan naar Loosdrecht gechauffeerd. Dank aan 
Bastian, Susanne en Sandra voor jullie ondersteuning. 
Een onvergetelijke dag en een top teamprestatie. Voor 
herhaling vatbaar! 

De lessen die ik meeneem na deze rit zijn zonder twijfel:
1. Je bandenmerk is belangrijker dan je fietsenmerk.
2. Weet waar Vledder ligt, anders rijd je teveel kilometers.
3. 8 uur zitten kan behoorlijk vermoeiend zijn.
4. Klaag nooit meer dat hangen in een Pampus zwaar is! 

Marco Bosma
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Pampus 10 Egbert de Sauvage Nolting heeft zijn Pampus 
10 flink onder handen genomen in de werkplaats onder 
zijn huis in het centrum van Gouda. “Ik ben zeer tevreden 
met het nieuwe hout in de romp, je ziet nauwelijks 
kleurverschil en het kleine beetje zal nog bijkleuren. Om van 
beschadigingen in de lak af te zijn heb ik de oude mahonie 
stootlijst vervangen door een teak lijst, en het dek is nu 
strak wit gelakt. Voor zo’n oude romp is die boot gewoon 
onwijs mooi geworden,” aldus een enthousiaste Egbert. 

Pampus 10 en 
    Pampus 442 
onherkenbaar na make-over 
Beide Pampussen hebben nogal een transformatie 
ondergaan, na de dramatische schades (die overig 
niks met elkaar te maken hebben) van vorig seizoen. 

Voor Pampus 442 van Sander en Wanda Jorissen 
moest flink worden gezocht naar het juiste hout voor 
de beschadigde gangen. Het hout dat Lamme in eerste 
instantie had gevonden kon de cosmetische toets niet 
doorstaan door teveel kleurverschil. Uiteindelijk werden 
de goede planken gevonden bij Jeroen de Groot en zowel 
Lamme als eigenaren zijn heel blij met het uiteindelijke 
resultaat. De oplettende kijker zal zien dat meteen van 
de gelegenheid gebruik werd gemaakt om de boot om te 
dopen in Compaen. Dit was voorheen de naam van de boot 
van Wanda’s vader waar ze op heeft leren wedstrijdzeilen.

na

voor voor

na
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Wat een top begin van het zeilseizoen! De Openings-
wedstrijden waren de eerste dit jaar weer in de Pampus. 
Tropische omstandigheden op het Sneekermeer met 
temperaturen van 25+ graden op beide dagen. Helaas was 
de keerzijde van deze omstandigheden dat de wind soms 
wat te wensen over liet (Als echte Nederlanders moeten 
we natuurlijk wel zeuren over het weer). Gelukkig heeft de 
wedstrijdleiding het goed gedaan en hebben we 4 mooie 
wedstrijden gevaren, met 22 Pampussen.
Na onze mega start (2e linie aan de verkeerde kant) hebben 
wij er voor gekozen om met iets meer klappen dan normaal 
omhoog te gaan, een stuk of 5 dit keer, waardoor we 
redelijk in het spoor konden blijven van de kopgroep. Na 
veel stuivertje wisselen heeft Erik van Eijk (P43) de eerste 
wedstrijd gewonnen. Door een zeilwissel daarna heeft hij 
helaas niet deze vorm behouden tijdens de rest van het 
evenement. De eerste wedstrijd was een voorbode voor de 
overige drie. Door de zachte wind werden er gedurende de 
wedstrijd veel plaatsten gewisseld en bleef het spannend 
tot het laatste rak naar de finish. Het liep bij ons heel soepel 
aan boord en de snelheid was ook goed waardoor we de 
openingswedstrijden op ons naam hebben geschreven. 
Tot op een volgend evenement,

Groeten Tom en Reinier

Tom en Reinier 
winnen 
zomers weekend 
in april

oPeningsWeDstrijDen sneek 22-23 aPril n
o

o
r

D

NIEUWS

Uitslag 
1 393 tom otte, sneek, reinier tromp 6,0
2 306 jan deen, joure, sander oost 16,0
3 387 bob heineke, loosdrecht, thomas allart 17,0
4 416 harry kort, lelystad, dirk van der zee 24,0
5 6 pieter boelsma, sneek, andries de vries 27,0
6 99 angela brandsma, sneek, daan stoel 28,0
7 62 cees van grieken, sneek, john van altena 30,0
8 43 erik van eijk, leeuwarden, wierd zijlstra 34,0
9 430 gert pauli, sneek, corjan schouten 34,0
10 187 dieuwe dijkstra, goingarijp, kyra de vries 47,0

De Stip is een rubriek in de tv-programma’s Koffietijd 
en 5 Uur Live, dagelijks op RTL4. ‘Op de Stip’ staan 
mensen met een bijzonder verhaal, die een oproep 
willen doen, een verzameling hebben, een bijzondere 
baan hebben of iets origineels doen.

Pampusnieuws vroeg aan regisseur Anne Hoogendam hoe 
ze op het idee kwam om Pieter Boelsma uit te nodigen 
op de stip. Anne: “We maken eigenlijk kleine, vrolijke mini-
portretjes van mensen om de kijkers thuis te laten zien wat 
hun landgenoten allemaal ondernemen. Ik wilde heel graag 
een portretje maken van iemand die houten boten bouwt. 
Zo’n bijzonder beroep en fascinerend ambacht. Mijn vader 
Peter Hoogendam wees mij op botenbouwer Piet Boelsma 
in Sneek.”

PN: Was Pieter meteen enthousiast? 
Anne: “ Hij zei, zoals ‘t een oer-Fries betaamt: “Oh dat mag 
wel hoor, kom maar langs. Niet over enthousiast, uitkijkend 
naar zijn Moment of Fame. Met de meeste stip-deelnemers 
houd ik telefonische voorgesprekken, met Piet heb ik dat 
niet gedaan. Dat had helemaal geen zin. Dat voelde ik 
meteen. Niet te veel poespas, gewoon een item opnemen 
zoals Piet is en het verhaal zou ik op de werf wel horen.”

PN: Het filmpje ziet er gelikt uit, maar ging het 
allemaal zo makkelijk als het er uit ziet, of had Pieter 
plankenkoorts? 
Anne: “We begonnen met een lekkere kop koffie uit plastic 
bekertjes, in zijn kantoortje, daar rook het heerlijk naar 
“werf”; fantastisch! Piet was totaal niet zenuwachtig. 
Het is natuurlijk wel even spannend, maar het interview 
ging eigenlijk in één keer goed. We hebben een aantal 
vragen opnieuw gedaan, zodat het verhaal wat korter en 
bondiger werd en ik meer informatie in het item kwijt kon. 
Normaliter stuur ik als regisseur de deelnemer aan als we 
actie-shots gaan maken. Shots die we over het interview 
heen monteren. Ook dat heb ik bij Piet niet gedaan. Na 
het interview heb ik met de camera wat shots in de loods 

Met Pieter Boelsma 
op de Stip 
bij RTL4

36

n
o

o
r

D

NIEUWS

gemaakt en begon Piet te klussen aan een Pampus die 
daar lag. We hebben Piet met de camera “gevolgd” in de 
handelingen die hij deed. En dat deed hij super natuurlijk. 
Het was een heel leuke Stip om op te nemen.” 

De uitzendingen van Koffietijd op de landelijke TV worden 
gemiddeld door 300.000 mensen bekeken. Daarnaast zijn 
er nog eens een heleboel personen die het later online zien. 
Dank je wel Anne, voor deze geweldige promotie voor de 
Pampusklasse!

www.pampusclub.nl/2018/03/12/pieter-boelsma-stip/

Via nevenstaande QR code 
komt u bij het filmpje 

(QREncoder in de Appstore 
of QR Code Reader in 

Google Play)

Kalender
NK sprint: 2 en 3 juni op het Zuidlaardermeer
Holland Weekend: 9 en 10 juni, KWVL
Zomerwedsrtijden: 23 en 24 juni, KWS
Nieuw Loosdrecht Weekend: 23 en 24 juni, KWVL
Vrijbuiterweekend: 7 en 8 juli, Vrijbuiter
Kaagweek: 19 tot 22 juli, KWV de Kaag
Sneekweek: 4 tot 9 augustus, KWS
Easyweek: 13 tot 17 augustus, KWVL
NK: 30 augustus tot 2 september op de Braassem
OFK: 15 en 16 september, Goingarijp
Nakaag: 22 en 23 september, KWV de Kaag
Sluitingswedstrijden: 22 en 23 september, KWS
Open Najaarsweekend: 22 en 23 september, HWH
Houtskoolcup: 29 en 30 september, KWVL



hoUtevenement 5-6 mei

Hartstikke druk 
aan de start

hoUtevenement 5-6 mei

Het Houtevenement kenmerkte zich dit jaar door twee 
zonovergoten dagen met wind uit Noord/ Noord Oostelijke 
richt kracht 2/ 3 Beaufort. Prachtig zeilweer met deelname 
van maar liefst 36 boten, waarvan circa 8 van buiten 
Friesland.

Na de eerste dag stonden de volgende teams bovenaan: 
1. Angela en Daan  P99 
2. Froukje en Sabine  P365
3. Marco en Auke     P447

Keigoede resultaten van de dames in het veld dus. 
In de laatste wedstrijd op zaterdag ging Pieter Boelsma 
als een speer naar de eerste plaats met een slag vanaf het 
Prinses Margriet kanaal naar de eerste bovenboei. Geluk 
of wijsheid ? Pieter hield het op het laatste en de winnaar 
heeft (helaas) altijd gelijk ..... 

Het was weer een zeilweekend 
uit het boekje

Op zondag nog twee wedstrijden met als winnaar in de 
eerste pot Paul Bournas P357 en in de tweede pot Hertzen 
Oost P307. Opvallend was de deelname van Pampus 101. 
De oude boot van Hans en Marga van Rij. Pake Lammert 
Kok heeft deze boot dit voorjaar helemaal opgeknapt. Zijn 
kleinzonen Linze en Fetze Andringa voeren frank en vrij 
naar de 20e plaats in het eindklassement!

Harm Nakken P137
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Uitslag 
1. Marco en Auke    P 447   17 punten
2. Paul en Elte           P 357 18 punten
3. Angela en Daan    P 99 22 punten
4. Cees en Henjo   P 66 22 punten
5. Tom en Reinier  P 393 24 punten
6. Froukje en Sabine  P 365 24 punten
7. Gert en Gerard  P 430  24 punten
8. Hertzen en Jacqueline  P 307  31 punten
9. Sander en Wanda  P 442  31 punten
10. Jeroen en Abele  P 1  34 punten
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Het bestaat nog, lang werken bij dezelfde werkgever. 
Op 1 mei was havenmedewerker Johan Bakker 40 
jaar werkzaam bij de KWVL. Zonder het waardevolle 
havenpersoneel zou men op de KWVL de perfecte 
accommodatie niet zo hebben kunnen verwezenlijken. 
Het staat heel mooi in het KWVL lustrumboek 
omschreven in het hoofdstuk “Trouwe Dienst”: Hard 
werken, soms bij nacht en ontij, vaak in turbulente 
tijden en stormachtige veranderingen en vernieuwingen 
en niet zelden onder (tijds)druk en verschillende ‘bazen.’ 
Voor de Pampusklasse staat Johan altijd klaar, of het 
nu is om extra palen te slaan voor een NK of om in 
recordtijd tientallen schepen boven uit het water te 
lieren en op de trailer te zetten. En natuurlijk leest hij 
het Pampusnieuws bij de koffie. Johan is erg bescheiden 
en wil het liefst op de achtergrond blijven en aan het 
jubileum zelf eigenlijk geen aandacht aan besteden.
Toch werd een interview geregeld met zijn favoriete 
radiozender, Radio Utrecht, de zender die altijd 
aanstaat waar Johan zich ook bevindt (stukje nostalgie 
van vroeger). Namens de Pampusklasse heeft Peter 
Hoogendam op 1 mei een boeket bloemen op de haven 
gebracht en Johan persoonlijk namens de Pampusklasse 
gefeliciteerd.

Johan Bakker
40 jaar 
in dienst bij de 
KWVL

KWVL voorzitter Henk Bergsma feliciteert Johan



Skûtsjesilen steeds meer tijd in beslag en hebben we ons 
werkterrein verlegd naar het IJsselmeer, om daar zand 
te laden. We zijn nu eigenlijk nooit verder van Sneek 
verwijderd dan 1 uur rijden met de auto.

3.Hoe ben je op het Skûtsje de Sneker Pan gekomen 
en hoe vaak heb je deel genomen aan de SKS wed-
strijden?
Zoals al eerder gezegd, waren mijn ouders ook al 
binnenvaartschipper. Mijn pake Douwe was ook 
binnenvaartschipper en schipper op SWH. Het Skûtsje van 
Staveren. Als echte Friese binnenvaartschippers ook altijd 
betrokken bij het Skûtsjesilen. Ik weet niet beter dan dat 
onze vakantie werd gehouden tijdens het SKS Skûtsjesilen 
met de hele familie. Pakes en beppes, ooms en tantes, neven 
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negenvoUDig 
sks kamPioen 
       Douwe Visser

Door ko otte

1.Douwe kan je jezelf en je familie introduceren?
Ik ben Douwe Visser en ik kom uit een binnenvaart familie. 
Ik ben geboren op een binnenschip van 86 ton. Mijn ouders 
voeren veel met zand en grind vanuit Duitsland naar Friese 
bestemmingen, bijvoorbeeld Joure, Sneek en Koudum. 
Tijdens een van die reizen in 1957, mijn moeder was toen 
al hoog zwanger, dachten ze dat ze nog makkelijk een reis 
grind op konden halen voordat ik geboren zou worden. 
Maar onderweg diende ik mij plotseling aan en zodoende 
ben ik in Zwolle geboren. Op dat kleine scheepje van 86 ton. 
Tot mijn 7e jaar bleef ik aan boord. Daarna ben ik eerst in 
Vreeswijk en later in Leeuwarden op een schippersinternaat 
geweest om onderwijs te gaan volgen. In 1975 trouwde 
ik met Hetty Oldekamp, die ik had ontmoet tijdens het 
Skûtsjesilen. Ik was toen matroos bij mijn ouders aan 
boord en zeilde bij de Sneker Pan. Hetty’s ouders woonden 
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en nichten. Dus was het voor mij als kleine schippersjongen 
een droom om ooit mee te varen op een Skûtsje. Toen bij 
mijn voorganger Jan van Akker een bemanningslid ziek 
werd, ben ik gevraagd als vervanger en ik ben altijd op de 
Sneker Pan gebleven. Ik heb vanaf 1973 meegezeild en ik 
ben in 1989 schipper geworden tot 2017.

4.Hoe vaak ben je kampioen geweest in de SKS klasse?
Ik ben in totaal 9 keer kampioen geweest van de SKS.

5. Je ziet steeds meer jongeren zeilen in de SKS 
vloot. Is dat ook de reden geweest om het roer over 
te dragen aan je zoon Jappie?
Ja, dat is zeker een van de redenen. Daarnaast is het ook 
zo, dat het Skûtsjesilen steeds intensiever wordt. Je hebt 
naast je bedrijf er een bedrijf bij. Je moet dus optimaal 
gemotiveerd zijn om het te kunnen combineren. Het kost 
veel tijd en energie. Op een gegeven moment heiligt het 
middel het doel niet meer. Dan wordt het tijd om een stap 
terug te doen.

Ik ben geboren 
op een schip met grind

Douwe met zijn vrouw Hetty 
tijdens het Houtevenement

De Orion

Vakanties tijdens het SKS Skûtsjesilen 
met pakes en beppes, 

ooms en tantes, neven en nichten 

Foto’s Sneker Pan: Klik & Co Richard de Jonge

in Wanneperveen. Haar vader was werkzaam in het 
onderwijs. Het toeval wil, dat de zoon van Skûtsjeschipper 
Sietse Hobma van het Lemster Skûtsje, aan dezelfde school 
stond als Hetty’s vader. Zodoende is ze op uitnodiging van 
de familie Hobma bij het Skûtsjesilen betrokken geraakt. 
Van het een kwam het ander. Het spectaculaire resultaat is 
geworden de geboorte van Dinie, Stien en Jappie. Inmiddels 
zijn Dennis, Teake-Klaas en Wiepkje erbij gekomen( kouwe 
kant) Ook zij hebben niet stilgezeten en we zijn trotse pake 
en beppe van Hetty, Douwe en van Douwe en Pieter.

2.Ben je altijd vrachtschipper geweest of heb je nog 
andere dingen gedaan?
We zijn altijd in de binnenvaart werkzaam geweest. Na de 
schooltijd ben ik eerst bij mijn ouders aan boord gekomen 
als matroos. Nadat we zijn getrouwd, zijn Hetty en ik bij 
een rederij gaan varen als matroos. Vandaaruit heb ik 
de benodigde diploma’s gehaald en na twee jaar was ik 
bevoegd om als schipper te gaan varen. Daarna zijn we 
als schippersechtpaar gaan varen voor diverse rederijen. Na 
verloop van tijd begon het ondernemersbloed te kriebelen 
en hebben we een eigen schip gekocht. De eerste jaren als 
zelfstandig ondernemer hebben we veel internationaal 
gevaren met allerlei soorten goederen, zoals kunstmest, 
veevoer, zand, grind, kolen van bijvoorbeeld Rotterdam en 
Amsterdam naar o.a. Keulen, Duisburg, Minden, Papenburg 
en soms zelfs naar de Moezel. De laatste 20 jaar nam het 
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voordat we enig niveau bereiken. Het mooie is dat we dit 
met z’n tweeën kunnen doen, in plaats van 12 op een 
Skûtsje. Een training is snel te organiseren.

10. Wat vind je tot nu toe van het zeilen in een 
Pampus?
Het verschil in snelheid, oppervlakte en afstanden ten 
opzichte van wat ik gewend was op het Skûtsje is groot.  
Je moet alles opnieuw leren te interpreteren.
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6.De laatste jaren zie je haast op elk Skûtsje een 
adviseur met veel wedstrijd ervaring zoals Pieter 
Boelsma, Tammo Oosterhof, Thijs Kort, Tom Otte en 
dit jaar zal Mark Neeleman bij Klaas Westerdijk op 
d’Halve Maan het proberen. Wat is de reden hiervan 
en worden hun adviezen altijd opgevolgd?
De Skûtsjes van de SKS gaan steeds meer lijken op een 
eenheidsklasse. Waar je vroeger nog op basis van materiaal 
beslissingen kon afdwingen, komen de schepen d.m.v. 
de formule qua potentiele snelheid steeds dichter bij 
elkaar. Het verschil moet dus worden gemaakt door de 
aanwezige competenties aan boord. Dus elke taak moet 
zoveel mogelijk op niveau worden ingevuld. Met andere 
woorden ; een schipper kan niet alleen een schip met 12 
man aansturen. De taak van de adviseur is dus adviseren. 
De schipper beslist altijd en blijft eindverantwoordelijk.

7.Heb gelezen dat je vrachtschip te koop is wat ga je 
doen als deze wordt verkocht?
Ja dat klopt. Het vrachtschip is te koop (wie biedt?) Als 
het schip is verkocht gaan we op zzp basis nautisch werk 
verrichten in de binnenvaart en in de zeilerij als coach en 
zeilinstructeur proberen te werken. Ook wil ik lezingen 
gaan geven. Daar heb ik nu vaak te weinig tijd voor.

8.Zo nu zijn we bij de Pampus aangekomen, nu je ge-
stopt bent met het Skûtsjesilen ben je in de Pampus 
340 gestapt hoe is dat tot stand gekomen.
Nou dat was niet zo moeilijk. Zolang ik schipper was op 
de Sneker Pan, is Pieter Boelsma bestuurslid of bemanning 
geweest. Onze gesprekken gaan altijd over een Skûtsje of 
een Pampus. Dus als je dan stopt met Skûtsjesilen, dan 
wordt het automatisch een Pampus (Dan kunnen we onze 
gesprekken voortzetten). Ook een reden om een Pampus 
aan te schaffen was het feit dat het qua vaargedrag een 
hele vriendelijke boot is.

9.Het Houtevenement was de eerste test hoe is je 
dat bevallen?
Het Houtevenement was mooi. Het was inderdaad onze 
eerste wedstrijdervaring. Dat was ook te merken. We zaten 
geregeld met van alles in de knoop. Om de theorie in deze 
nieuwe zeilwerkelijkheid in praktijk te brengen, wordt nog 
een hele uitdaging. Daar gaan nog heel wat uren inzitten, 

Het werd steeds intensiever. 
Je hebt naast je bedrijf 

er een bedrijf bij
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Voor Reeuwijkse begrippen had er 
een mooi Pampusveld ingeschreven 
voor de Goudse Zeilweek. Voor de 
nieuwkomer in de Pampusklasse 
die zich afvraagt: ‘waarom de 
Reeuwijkse Plassen?’ kunnen we 
het antwoord kort en krachtig 

houden. Reeuwijk is van oudsher een Pampusnest 
(lees maar in het jubileumboek), er komen hele goede 
zeilers vandaan en het is er altijd beregezellig. O 
ja, en de lunchbuffetten zijn super. Vandaar dat de 
wedstrijden ook altijd oud-Reeuwijkers trekken zoals 
Wim Dercksen P205, Thom Dijksman P4 en Peter 
Hoogendam P365. Paul Bournas ontbrak deze keer in 
dit rijtje omdat hij moest spelen met een nieuwe boot 
met heel veel Pk’s.  

De wedstrijden worden georganiseerd door de Roei en 
Zeilvereniging Gouda en Goudse Watersportvereniging 
Elfhoeven. Op zaterdag startten de 12 Pampussen op de 
lange en smalle ’s-Gravenbroekseplas. Het was fris weer 
en onder een grijs wolkendek kon na een uurtje uitstel 
begonnen worden. Met moeite zijn er drie starts geweest 
en korte banen, gelukkig wel met mooie kruisrakken over 
de lengte van de plas, weer vakkundig uitgelegd door 

Mooi festijn 
met 
weinig wind

aftredend wedstrijdleider Thijs Struis, die rond de wereld 
gaat zeilen. Ooit wordt die plas in Reeuwijk je toch te klein! 
De dagwinst ging respectievelijk naar Gert Pauli en Cor Jan 
Schouten (ook Reeuwijker) en 2 x Mark en Bo Neeleman 
(ook Reeuwijk). Het waren geen inspannende maar wel 
heel spannende wedstrijden want het veld bleef constant 
dicht bij elkaar en er werd veel stuivertje gewisseld. Na 
een gezellige borrel op het terras – het warme weer was in 
aantocht – hebben we met een man of 30 gezellig gegeten 
en veel gezongen in het Wapen van Reeuwijk, waar Gert 
aan regiocommissaris Egbert de Sauvage Nolting een Friese 
fles berenburger overhandigde voor zijn inspanningen 
om de Reeuwijkse vloot in gang te zetten en dit voor de 
Pampussen te organiseren.
Zondag zat de windvoorspelling er weer dramatisch naast. 
Een teleurstelling vooral voor Wanda en Sander Jorissen 
die zaterdag verstek hadden laten gaan omdat ze geen zin 
hadden in een dag terrashangen, maar dat mochten ze 
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alsnog op zondag bij Elfhoeven (eerst even het bruggetje 
door en pas op je vaantje bij de bomen).  In een uiterste 
poging toch nog een wedstrijd te varen werd om een uur om 
2 gestart op de Elfhoeven plas met wind uit alle richtingen, 
en meer daar dan hier. Gelukkig wonnen Wanda en Sander 
deze wedstrijd door feilloos wind te zoeken zodat ze toch 
met een goed gevoel aan Reeuwijk terug kunnen denken.  
Naar de prijsuitreiking werd reikhalzend uitgekeken 
vanwege de jaarlijkse one-man show van Egbert. Dit jaar 
was het weer helemaal te gek en kwam hij aangevaren 
als Dorus met een waslijn op zijn schip, een bezem als 
harmonika en veel motten in zijn jas. Het werd een 
hilarische prijsuitreiking waarbij tot ieders plezier diverse 
prijswinnaars en niet willekeurige slachtoffers een liedje bij 
Dorus op Schoot mochten zingen. Grote Klasse Dorus! De 
felbevochten hoofdprijs in de Pampusklasse was voor Gert 
en Cor-Jan P430.
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Op Boot Holland (8-13 februari) was er veel belangstelling 
voor de fraai gerestaureerde Pampus 6 van Pieter Boelsma 
die daar stond te shinen. Ate van der Land was dagelijks 
aanwezig, bijgestaan door een enthousiaste ploeg waarin 
o.a. Erik van Eijk, Tom Otte, Ard-jen Spijkervet, Gerrit 
Salverda, Pieter Boelsma, Hans en Marieke Quichard, en 
Hans en Marga van Reij. Als extra service naar bezoekers 
was er een monitor opgesteld met directe uitzending 
van de Olympische Spelen. Veel Pampuszeilers waren er 
niet meer weg te slaan wanneer de Nederlandse schaats 
favorieten aan de start verschenen.

Olympisch schaatsen op 
Boot Holland

3e prijs Willem Dercksen en Joost van Vliet

Uitslag 
1 430 Gert Pauli, Corjan Schouten
2 111 Mark Neeleman,  Bo/Marcelien Neeleman
3 205 Willem Dercksen, Joost van Vliet
4 365 Peter Hoogendam, Froukje Romkes
5 10 Egbert de Sauvage, Hans Kreisel
6 401 Jan de Kock van Leeuwen, Dietert Vos
7 4 Thom Dijksman, Sandra Dijksman
8 331 Maurice Schonk, Klaas Westerdijk
9 348 Ton de Waardt, Jens de Waardt,
10 2 Lejo Bekker, Aletta de Sauvage Noltingh, Bert Kreek
11 442 Sander Jorissen, Wanda Meijst
12 80 Willem Fabrie, Jasper Nonner

goUDse zeilWeek 19-20 mei

Hoofdprijs Cor-Jan Schouten
2e prijs familie Neeleman

Bij Elfhoeven hing onverwacht een oude 
kampioensvaandel uit 1949 van G.N. Roepel jr. die 
onlangs tevoorschijn was gekomen. Naar verluidde 
aan de bar leeft de deze kampioen nog steeds. Zo zie 
je maar, Pampuszeilen is reuze gezond.

Broer en zus Hoogendam op schoot bij Dorus
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NANOCOAT TECHNOLOGIES

Official supplier of Team Brunel 
in the Volvo Ocean race

Official supplier of
Team Brunel in the 
Volvo Ocean race

ON DECK - IMHOFF - HARKEN - U-ROPE - MAFFIOLI - MARLOW - FSE - ROBLINE - BAINBRIDGE 
OPTIMUM TIME - BALTIC  WICHARD - SIKA - DANFENDER - RM69 - BLUE PERFORMANCE - PLASTIMO 
TYE TEC - PROTECT TAPES - STALOK - MCLUBE - PAINS WESSEX - SUNBRELLA - SCANSTRUT - ROPEYE

Van de geplande zes Kleine Sneekweek races kon er eentje, 
op vrijdag, vanwege gebrek aan wind niet worden gevaren. 
Er hadden 30 Pampussen ingeschreven. In de laatste race 
kon het al niet meer mis voor Jeroen de Groot, die de serie 
in P1 zeilde met Marlies Oost. Hij zeilde toen zijn slechtste 
resultaat (14), maar met 2, 1, 1, 4 kon hij deze aftrekken. 
Gert Pauli werd tweede. Een mooie derde plaats was voor 
Sander en Wanda Jorissen uit Loosdrecht. Klaas Jasper /
Bram Pasma en Steven van der Zee/Marcel de Vries werden  
4e en 5e.

Jeroen de groot 
en 

marlies oost 
zegevieren in 

kleine sneekWeek

Uitslag 
1 1 jeroen de groot, foxhol, marlies oost 8
2 430 gert pauli, sneek, corjan schouten 17
3 442 sander jorissen, loosdrecht, wanda meijst 19
4 453 klaas jasper, sneek, bram pasma 19
5 382 steven van der zee, sneek, marcel de vries 23
6 365 peter hoogendam, loenen aan de vecht, sabine romkes 23
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voor de jeugdinstructie en het jeugdzeilen, hetgeen in een 
later stadium wordt bekroond met de komst van een aantal 
‘Pluizen’ uit Nederland voor de inmiddels dan weer wat 
meer gevorderde jeugd. 
In die beginperiode ligt het accent op excursies met 
familie- en vrienden, waarbij een tochtje naar het strand 
nabij de ingang van het Spaanse Water – nu algemeen 
bekend als Barbara Beach - erg populair wordt. Zwemmen 
en sportvissen (met harpoengeweren) zijn daarbij de 
meest favoriete nevenactiviteiten, waarbij deze vorm 
van sportvissen nogal eens ter discussie heeft gestaan 
vanwege een aantal ernstige ongelukken. Zeilen op open 
zee komt sporadisch voor, maar wordt aangewakkerd 
met de komst van een iets groter, voormalig visserschip 
waarmee ook weekendtochten naar het eilandje Klein-
Curaçao, een zandplaat met vuurtoren en een mini-werfje, 
ten zuidoosten van Curaçao worden gemaakt.

Opbouw van een vloot
Uiteraard zijn er in de Shell-gemeenschap diverse mensen 
te vinden die in Nederland hebben gezeild en meer 
belangstelling tonen voor het wedstrijdzeilen. De sloepen 
lenen zich daar niet erg voor; te traag en onderling ook 
te verschillend om het voor een wedstrijdzeiler spannend 
te maken. Er is toen veel gelobbyd en met de steun van 
de plaatselijke directeur, de heer Van Krimpen, is het 
uiteindelijk gelukt om fondsen te verwerven voor de 
aanschaf van in eerste instantie vijf Pampussen, te leveren 
vanuit Nederland. 
Vanaf die tijd verschijnen over de vloot in de West berichten 
in De Waterkampioen, meest in de rubriek De Uitkijk. Het 
eerste bericht uit 1948 meldt de aanschaf van een aantal 
Pampusjachten. Ook is hier te lezen dat de zeilafdeling van 
de SOV Asiënto uit 288(!) leden bestaat en dat men reeds 
in het bezit is van een twaalftal verenigingsboten. Er wordt 

gemeld dat er hoofdzakelijk in de baaien wordt gezeild, 
maar dat het wel in de bedoeling ligt om geleidelijk tot 
het zeilen op zee over te gaan. In datzelfde jaar wordt in 
De Uitkijk nogmaals melding gemaakt van deze activiteiten 
met de mededeling dat de Nederlandse zeiler J. Berghoef 
op Curaçao een jachtwerf zal gaan beginnen. Er wordt ook 
meegedeeld dat de belangstelling voor het wedstrijdzeilen 
op het eiland kennelijk toeneemt, hetgeen wordt afgeleid 
uit het feit dat het Centraal Bureau voor Watersport een 
tachtigtal handboekjes aan de zeilafdeling van Asiënto 
heeft geleverd. In de januari-editie van 1949 wordt op pag. 
33 gemeld dat er een Pampus-vloot gaat ontstaan: 
‘Ten behoeve van de jachtwerf van de heer J. Berghoef, 
waarover wij reeds bericht hebben, werd de “Woelwater”, 
klassenummer 136, aangekocht en verscheept, terwijl 
het in de bedoeling ligt nog meer Pampusjachtjes en ook 
Draken voor Curaçao aan te kopen.’
Het loopt echter iets anders. De Shell-gemeenschap heeft 
met haar vereniging Asiënto alles in eigen beheer geregeld, 

particuliere schepen komen er niet en de activiteiten van 
de heer Berghoef hebben nauwelijks voor een extra impuls 
gezorgd. 
Volgens overlevering is de eerste serie van vijf Pampussen 
afkomstig van de destijds bekende werf “Het Fort” te 
Nieuwendam. Helaas zijn verdere details niet meer 
bekend. Het archief van Asiënto is inmiddels van het 
eiland verdwenen en de werfboeken van “Het Fort” zijn 
na sluiting van de werf bij een lid van de familie De Vries 
Lentsch gebleven (niet zijnde Willem de Vries Lentsch van 
het bekende ontwerpbureau in Amsterdam) en helaas 
niet toegankelijk. Ook de jubileumboeken van de Pampus 
organisatie geven op dit punt geen opheldering. Wel is 
er nog redelijk veel fotomateriaal beschikbaar, naast een 
uitgebreide collectie houten schilden met vermelding 
van de kampioenen die vanaf 1950 in de verschillende 
klassen (aangeduid met A, B, C) jaarlijks om de eer streden.  

NIEUWS

boven: Brakkeput 1948. vlagvertoon vanwege de komst van de 
eerste Pampussen
onder: Er was altijd zeer veel publieke belangstelling op de haven 
voor het wedstrijdzeilen
links: In het begin - de schepen waren toen nog gelakt - was er 
veel stof om na de wedstrijd te evalueren

n de periode die volgde op de Tweede Wereldoorlog 
vertrokken er veel medewerkers van Shell naar het 
Caraïbisch gebied, zo ook onze ouders met ons gezin. 

In een korte tijd ontstond er veel werk op de diverse 
raffinaderijen, die in hoog tempo inspeelden op de grote 
behoefte aan fossiele brandstoffen en smeermiddelen 
die overal ter wereld nodig waren om de economie een 
oppepper te geven. De eerste standplaats van ons gezin 
werd Curaçao en in een later stadium Cardon in Venezuela.
Uiteraard was er naast het drukke leven rond de raffinaderij, 
de Isla, in Willemstad ook tijd voor sociale en sportieve 
activiteiten en de beide Shell-poten, officieel geheten 
CPIM (Curaçaose Petroleum-Industrie Maatschappij) en 
CSM (Curaçaose Scheepvaart Maatschappij - voor het 
transport van de ‘crude oil’ van Venezuela naar Curaçao), 
hadden daartoe de SOV (Sport- & Ontspannings Vereniging) 
Asiënto opgericht. Als sporten waren het vooral tennis 
en het opkomende golf die in de belangstelling stonden, 
maar er werd al enige jaren met een schuin oog naar de 
mogelijkheden van watersport gekeken. De Koninklijke 
Marine had in een prachtige baai, het Spaanse Water, 
een kleine faciliteit in de vorm van een aanlegsteiger 
gerealiseerd waar een zestal open boten – categorie sloep 
– lagen afgemeerd. De marine maakte weinig gebruik van 
die haven (men had ook nog een andere faciliteit) en toen 
de CPIM belangstelling toonde was de deal tamelijk snel 
gemaakt. 
Onze ouders waren verwoede zeilers en vader wordt reeds 
kort na aankomst (1945) benoemd tot zeilcommissaris van 
Asiënto met als taak de watersport verder uit te bouwen. 
Toen wij als gezin in 1946 waren herenigd bestond het 
schepenbestand dus voornamelijk uit de (marine)sloepen; 
één grote, zware zeilsloep “Sip” genaamd, twee middelgrote 

Pampus 
in de 

West

bron: sPiegel Der zeilvaart 3

zeilsloepen, waaronder de snellere “Niek” en wat kleiner, 
onbestemder spul, waarmee instructie werd gegeven. 
Teneinde het jeugdzeilen een impuls te geven koopt mijn 
vader voor zijn gezin in de VS een bouwpakket van een 
eenvoudig knikspant, cat-getuigd zeilbootje dat door de 
plaatselijke bootsman in elkaar wordt gezet. Het scheepje, 
“Teddy” genaamd, heeft een midzwaard en blijkt voor de 
lokale omstandigheden flink overtuigd te zijn. Vervolgens 
worden drie aangepaste varianten - met een kiel en een 
veel kleiner zeiloppervlak - voor Asiënto besteld en gaat 
ook de “Teddy” uiteindelijk naar Asiënto. Dit wordt de start 
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Geen zeilboot zo geschikt voor de Nederlandse 
plassen als de Pampus zou je zeggen. Toch beleefde 
deze klasse een exotische bloeiperiode in Curaçao 
en Venezuela, waarbij op zee werd gezeild. Jouke 
van der Baan schetst een bijzonder, maar verdwenen 
watersportverleden.

Joke van der Baan

boven: Pampussen voor Willemstad onderweg naar open zee. De 
eerste serie schepen krijgt in 1948 haar vuurdoop en wordt na 
aankomst in het de Schottegat door leden van Asiënto overgeva-
ren naar de thuishaven aan het Spaanse Water (onder)

i
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onder de opperwal door, hoewel er natuurlijk steeds enige 
deining staat. Daar de wind trouwens bijna parallel met de 
wal loopt, geeft deze niet veel opper.’
Ik kan mijn ervaringen enigermate met die van de heer 
Goedkoop delen, maar dan wel vanuit het perspectief 
van een 10-jarige, die geacht werd de fok in een kruisrak 
dicht te kunnen zetten. Mijn vader was een goede zeiler, 
maar een minder goede organisator, zeker wanneer het op 
tijdig regelen van zijn bemanning aankwam. Dus was ik als 
oudste van de kinderen nogal eens de klos. Het dieptepunt 
maken wij mee als mijn moeder en ik als bemanning 
moeten deelnemen aan een zee-wedstrijd. Het eerste 
deel gaat nog uitstekend en wij liggen zelfs op kop op het 
moment dat we het Spaanse Water verlaten en buitengaats 
de neus in de golven steken. Dan begint de ellende. Samen 
met moeder de fok dichtzetten wil niet lukken, dus maakt 
vader langere slagen uit de wal met als gevolg aanzienlijk 
meer stampen en veel meer buiswater in de boot. Wanneer 
wij in de buurt van Nieuwpoort, onderaan de Tafelberg, 
eindelijk de ton hebben gerond liggen alle boten ruim 
voor ons en hebben wij bovendien het schip vol water. De 
stemming is er dan ook niet beter op geworden en vanaf 
dat moment heeft het zeilen in de Pampus nauwelijks nog 
enige bekoring voor mij en houd ik het maar op mijn eigen 
ranke vissersbootje, een scheepje oorspronkelijk afkomstig 
van het eiland Trinidad.

Portugese bootsman
Het zeilen met Pampussen begint een dominante factor 
te worden voor de beleving van Brakkeput en bij meerdere 
gezinnen wordt het de vaste weekendbesteding. De boten 
worden door de vereniging in eigen beheer onderhouden 
en daarbij speelt vooral de zeer bekwame Portugese 
bootsman José – afkomstig van het eiland Madeira – een 
belangrijke rol. José stond bekend als stug en afstandelijk, 
zeker wanneer je niet zorgvuldig met het materieel omging 
en dat gold ook voor de jeugd met de diverse soorten 
jeugdbootjes. Een deel van die jeugd liep dan ook met een 
grote boog om hem heen en bij de rest stond hij veelal in 
hoog aanzien wanneer zij rekening konden houden met 
zijn “huisregels”. Dan bleek hij goed toegankelijk te zijn 

en kregen wij veel bij hem gedaan, ook bij zulke triviale 
zaken als het timmeren van een houtvlot. Communiceren 
gebeurde in een mengelmoes van Portugees, Nederlands en 
Engels (pseudo-Papiamento). Wanneer wij echter de kreet 
te horen krijgen hopie trabau, nada plakka - hetgeen er op 
neerkomt dat hij hard moet werken voor zijn inkomsten – 
begrijpen wij dat wij tegen een grens zijn aangelopen.
Voor ons gezin komt begin 1951 een eind aan deze 
situatie als vader naar “de overkant” wordt overgeplaatst, 
naar Cardon in Venezuela. Zelf vertrok ik naar familie in 
Groningen om de middelbare school te gaan volgen.
De eerste serie Pampussen heeft het 12 jaar volgehouden en 
wordt dan door nieuwe schepen vervangen, gebouwd door 
werf “De Vlijt” in Aalsmeer. Huib de Vries van het bekende 
scheepsbouwersgeslacht De Vries uit Aalsmeer, beschreef 
het als volgt op de internetpagina scheepswerfdevlijt.nl:
‘Weinig mensen zullen het weten, maar tussen 1939 en 
1965 zijn er ongeveer dertig zeiljachtjes van het type 
Pampus gebouwd op onze scheepswerf. Ongeveer 15 
voor Nederlandse rekening en een zelfde aantal ging naar 
Venezuela, Curaçao en Indonesië.’
In juni 1959 werd zowel op de werf “De Vlijt”, als op de 
werf “Westeinder” met de bouw van zes duurzamere 
teakhouten Pampussen begonnen. Gezien de bepaald 
zwaardere omstandigheden waaronder ze zouden gaan 
zeilen kregen ze ook verzwaarde spanten. Huib de Vries 
schrijft dan verder:
‘Op zondag 17 januari 1960 werd door de Asiento zeilclub 
het nieuwe seizoen geopend met de symbolische overdracht 
van de zes nieuwe Pampussen. Feestelijk gepavoiseerd 
voeren de scheepjes langs het paviljoen ‘Brakkeput’, 
schreef de Amigo di Curaçao. Er werden wedstrijden op het 
Spaanse Water georganiseerd, voor de wind naar de boei 
Caracas en daarna een groot kruisrak naar boei Barbara. 
Zes oudere Pampussen, die al 12 jaar in gebruik waren, 
werden diezelfde dag afgeschreven.’
In 1965 vertrekt er nog een zevende Pampus naar Curaçao, 
de laatste die op de werf is gebouwd. De mallen die bij de 
bouw werden gebruikt zijn bewaard gebleven en onlangs 
weer teruggevonden. Vanaf 1971 wordt de Pampus 
geleidelijk door de polyester Yngling vervangen.
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Eén van de Pampussen bij aankomst in de haven van 
Brakkeput met Sjoerd van der Baan aan het roer
rechtsboven: Feestelijke prijsuitreiking van de 
Pampus·wedstrijden op het terras van de voormalige 
plantage Brakkeput Mei Mei

De schilden zijn nog steeds te bewonderen aan de wanden 
van het destijds gebouwde clubpaviljoen bij de zeilhaven. 
Vanonder de overkapping naast dit paviljoen kon het 
publiek de wedstrijden goed volgen. Zeker in de beginjaren 
is er voor de zeilwedstrijden veel publieke belangstelling, 
want bijna iedereen die voor vertier aan de haven komt 
(er is zelfs een kinderzwembad aangelegd) heeft wel een 
familielid of kennis die meezeilt. 

Sociaal middelpunt
De eerste boten arriveren in 1948 en worden door 
een stel enthousiaste leden vanaf de centraal gelegen 
Schottegatbaai naar de thuishaven aan het Spaanse Water 
gezeild, daarmee meteen blootgesteld aan een vuurdoop 
op open zee. Het wordt een zeer feestelijk onthaal met 
een demonstratie van admiraalzeilen bij de thuishaven 
Brakkeput. Deze haven behoort tot het fraaie landhuis 
Brakkeput Mei Mei - ooit één van de roemruchte plantages 
uit de koloniale tijd, maar inmiddels omgevormd tot 
sociaal middelpunt voor het personeel van Shell. Zelfs 
de eilandelijke pers besteedt royale aandacht aan deze 
gebeurtenis. Er breekt vervolgens een actieve periode aan 
waarbij veel wedstrijden worden gevaren, voornamelijk 
nog op het Spaanse Water, maar gaandeweg ook meer 
buitengaats. De vloot bestaat aanvankelijk uit vijf schepen, 
maar men beschikt ook nog over een “bastaard-Pampus”, 

een kieljacht met iets lager vrijboord, hogere mast en een 
papagaai-stok ten behoeve van de gevoerde achterstag. 
Dit schip blijkt iets sneller te zijn dan de Pampus, maar 
verdwijnt op een zeker moment volledig uit beeld. Een jaar 
later wordt er nog een nieuwe Pampus vanuit Nederland 
aan de vloot toegevoegd. 
De berichtgeving in de Waterkampioen wordt vanaf 
1949 overgenomen door de heer J. Goedkoop Jr. die in 
dat jaar zijn stalen kajuitjacht “Aeolus” naar Curaçao laat 
overbrengen en bij Asiënto ligplaats kiest. Onder de titel 
Zeilen in Curaçao schrijft hij in 1949 en 1950 een paar 
artikelen over dit onderwerp. De eerste keer meldt hij dat 
hij reeds zeer kort na aankomst wordt uitgenodigd om op 
zondagochtend met een wedstrijd in een Pampus mee te 
zeilen. Het relevante gedeelte van zijn verslag leest als 
volgt: 
‘De wind is vrijwel constant O.t.Z. kracht 4 tot 6 en varieert 
niet meer dan ca. 1 streek naar beide richtingen. De 
Pampussen zeilen nimmer gereefd. Er is een wedstrijdbaan 
uitgezet van ca. 4 mijlen en het enthousiasme om aan 
de wedstrijden deel te nemen is zo groot, dat ’s zondags 
steeds 3 wedstrijden worden gezeild met telkens nieuwe 
bemanningen. Soms wordt een stukje over zee gezeild van 
ca. 1,5 mijl naar een naburige baai, waar een ton moet 
worden gerond en dan hetzelfde stukje over zee terug. Dit 
traject vergt ongeveer 2 - 2,5 uur en loopt vrijwel steeds 

50

n
ie

U
W

s

NIEUWS

links: Detail van de zogeheten Werbata-kaart met daarop het 
Spaanse Water
midden: Bij zijn vertrek in 1951 naar Venezuala werd als blijk van 
erkentelijkheid de havenfaciliteit van Brakkeput naar Sjoerd van 
der Baan vernoemd
onder: De scheepshelling met loods was het centrale domein van 
de Portugese bootsman José



Passief afgemeerd
In het vroege voorjaar van 2017 maken 
mijn vrouw en ik een nostalgische trip naar 
Curaçao. We bezoeken uiteraard ook de 
zeilhaven Brakkeput. Het oude landweggetje 
van het landhuis naar de haven is er nog 
steeds, maar de oorspronkelijk natuurlijke 
omgeving blijkt helemaal te zijn volgebouwd 
en het ooit zo ruime Spaanse Water ligt 
redelijk vol met voor anker liggende (zeil)
jachten. De grootste schok is echter dat er 
op de beide zaterdagen, als wij er langsgaan, 
nauwelijks enige activiteit te bespeuren is 
op het havencomplex. Een instructeur met 
rubberboot geeft instructie aan zes Optimisten en een 
timmerman klust wat bij het ooit zo drukke paviljoen, 
en verderop staan een paar sleutelaars aan motoren 
van motorboten. Geen Pampus meer te bekennen, maar 
wel liggen er een aantal Ynglings, met het bekende 
rood-wit-rode schildje van Asiënto op de boeg, passief 
afgemeerd aan de hoofdsteiger. De enige herinnering 
aan weleer zijn de reeds eerder vermelde schilden van de 
verzeilde kampioenschappen waar veel bekende namen op 

voorkomen. Daar zie ik tot mijn grote genoegen dat Truusje 
Donker, een aantal jaren ouder meisje bij wie ik in de Pluis 
nogal eens fokkenist was, een jaar na mijn vertrek, in 1952, 
kampioen is geworden in de C-klasse. 

Volgende keer: De Pampus in Venezuela
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De muziekband van Portugees personeel dat 
werkzaam was op de voormalige plantage 
van Brakkeput Mei Mei met uiterst rechts 
bootsman José
boven en rechts: Pampussen tijdens een 
wedstrijd. De vloot werd vanwege de felle 
zon wit gelakt. zodat het koeler aan boord 
bleef. Vooraan de “bastaard”  Pampus
onder: Het ideaalbeeld van het varen op het 
Spaanse Water

Daarom PEGA 
De PEGA boottrailer staat garant voor vele jaren rijplezier.
Het basisconcept van alle PEGA boottrailers bestaat uit een       
degelijk chassis zodat u ook onder extreme omstandigheden 
op uw boottrailer kunt vertrouwen. 
Het robuuste chassis levert u de uitstekende wegligging en lange 
levensduur waar de PEGA boottrailer bekend om staat.

• Betrouwbaar

• Toonaangevende marktleider

• Hoogwaardige trailers

• Breed assortiment, uw wens staat centraal

• Efficiënte en verantwoorde productieprocessen

• Landelijk dealernetwerk met hoge service

• Innovatief

onderscheiden door kwaliteit

 Middelweg 5 - 2992 SP Barendrecht - T 0180 615380 - info@pegabv.nl

kijk voor alle informatie op www.pegabv.nl

Model KMP 1350 / 520  S - Comfort - Optioneel Draagmallen Pampus

Advertentie_A5_april_v1_+3 mm_afloop_Pampusclub.indd   1 13-4-2018   8:49:18

www.nauticawatersport.nl
✆ 0515 - 559316 Hendrik Bulthuisweg 10

8606 KB  Sneek
info@nauticawatersport.nl

Dealer van o.a. Talamex rubberboten 
en 3D Tender, Narwhal ribs.

Narwhal

Eastcraft 850 Tender3D Tender3D Tender

180002 nautica watersport adv pampus 180x130 #2.indd   1 17-01-18   10:09



  Altijd op zoek naar
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Veenema Olie, Chemie en Energie

Druk, druk, druk? Waar haal je toch de energie vandaan? Bij Veenema in Sneek 

natuurlijk. Als 100% familiebedrijf weten we wat erbij komt kijken om de zaak 

draaiende te houden. Als leverancier van o.a. GTL Diesel (Gas To Liquid) doen we 

daarom net dat beetje meer. GTL zorgt voor minder uitstoot van schadelijke stoffen

en is bovendien niet gevoelig voor bacterievorming. Dus ook voor uw ultra schone 

brandstof vaart u naar de jongens van Veenema. Raadpleeg onze website voor de 

verkooppunten.
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De rookwolken van de Technische Vergadering van onze 
klasse op een donkere woensdagavond in februari in de 
Kajuit in Sneek waren nog niet opgetrokken, of het volgende 
technische probleem diende zich al weer aan. In Sneek ging 
het tijdens de vergadering om zulke belangrijke zaken als 
het toestaan van elektronica aan boord en de vergroting 
van het venster in de fok. Beide voorstellen werden 
nagenoeg met unanimiteit van stemmen verworpen. 
Gelukkig maar! Toch niet voor niets door weer en wind 
naar Sneek en weer terug naar Den Haag gereden. Want u 
weet: de eenheid in de klasse is mij heilig en verdient wat 
mij betreft topprioriteit. 

Geef mij maar afgebrande achterlijken, 
maar daar gaat het nu niet om 

Maar nu hebben we echt een probleem: wel of geen 
regulierlijntjes in het achterlijk van de fok en het grootzeil. Er 
is één zeilmaker die zeilen levert mét regulierlijntjes. En omdat 
de klassenvoorschriften die niet toestaan, zijn ze verboden. 
Iedereen vindt er het zijne van met als gevolg: hommeles 
in de klasse! Hoewel ik om zeil technische redenen daarvan 
helemaal geen voorstander ben - geef mij maar afgebrande 
achterlijken, maar daar gaat het nu niet om - , vind ik dat 
zo’n regulierlijntje wél toegestaan moet worden. Sterker: 
verplicht moet worden! Want de zeilen worden daarmee 
duurzamer. Mét regulierlijntje slijten de achterlijken immers 
minder snel. Volgens mij kende onze klasse tot voor kort drie 
strategische prioriteiten. In de eerste plaats dus de bewaring 
van eenheid, ten tweede goede competitieve zeilwedstrijden 
met behoorlijke deelnemersvelden, en tot slot een goede 
public relations met als basis dit ouderwetse Pampusnieuws 
naast een moderne interactieve website. Ik bepleit een vierde 
prioriteit: duurzaamheid.

Ik bepleit een vierde prioriteit: 
duurzaamheid

In het FD las ik onlangs een artikel met als kop: “Waarom 
kitesurfen slecht is voor het milieu”1. Het ging over de 
strategie die een bedrijf moet voeren. Daarbij gelden 
twee vragen: “Welk spel wil je spelen?” en ”Hoe ga je 
dat spel winnen?” (Het lijkt net zeilen.) Of wel: in welke 
sector of industrie ben je actief, en hoe ben je daarin 
succesvol? En: zit je in een groeiende of in een krimpende 
markt, is consolidatie de trend, op welke technologische 
ontwikkelingen moet je inspelen, lijken de voor de hand 
liggende vragen. Maar in toenemende mate bepaalt 
iets anders de groeipotentie van een sector. Het idee bij 
investeerders en regelgevers dat er ergens op een rem moet 
worden getrapt om binnen de ecologische draagkracht van 

Duurzaamheid
de aarde te blijven, zal volgens 
de auteur van het FD-artikel 
grote invloed gaan krijgen op 
de groeipotentie van bepaalde 
industrieën. Grosso modo zou je 
kunnen zeggen dat er maar twee soorten producten zijn 
die op de lange termijn kunnen groeien. Producten die 
leiden tot een lagere milieu-impact bij een vergelijkbare 
kwaliteit van leven, of producten die de kwaliteit van leven 
verhogen bij een vergelijkbare (of lagere) milieu-impact. De 
kitesurfmarkt lijkt snel te groeien. En evenals zeilen in een 
Pampus, lijkt kitesurfen op het eerste gezicht weinig milieu-
impact te hebben. Toch zou de auteur van het FD-artikel 
niet investeren in een bedrijf in de kitesurfmarkt omdat de 
groei in deze tak van sport beperkt is. Een kitesurfer heeft 
namelijk honderden, zo niet duizenden vierkante meters 
strand nodig. Dat is vele malen meer dan een tafeltennisser, 
voetballer of zelfs een snowboarder, en dan ook nog eens 
op locaties die extreem schaars zijn. De milieu-impact van 
kitesurfen is dus enorm: voor het plezier van één persoon is 
een enorme natuurlijke capaciteit nodig. En de vraag naar 
schone stranden groeit enorm.

Evenals zeilen in een Pampus, lijkt 
kitesurfen op het eerste gezicht weinig 

milieu-impact te hebben
De paralellen met de Pampus lijken snel getrokken. Maar 
dat is schijn. Wij varen bijvoorbeeld het liefst in hele 
grote velden op een niet te groot oppervlak. Dat doen we 
overigens ook bij slecht weer en in de winter, wanneer er 
verder niemand op het water is. Ook zijn onze schepen op 
zich duurzaam: zijn ze eenmaal gebouwd of gerestaureerd, 
dan kan je er bijna zorgeloos tientallen jaren mee zeilen. Ze 
zijn van hout, een relatief duurzaam product, en overigens 
niet vervuilend. Terug naar de regulierlijntjes in onze 
zeilen. Strategisch gezien een ABC’tje, lijkt me. Niet eens 
facultatief, maar zelfs verplicht stellen dus!
Overigens: een goede manier om het achterlijk van ons 
grootzeil te sparen zou ook het verplicht stellen van een 
kraanlijn kunnen zijn. Zodat bij licht weer de giek iets kan 
worden opgetrokken en niet zo in het grootzeil hangt. Zo’n 
moderne neer- en ophaler met een soort veer daarin zou 
natuurlijk de voorkeur verdienen, maar heeft vanwege de 
gebruikte materialen een grote milieu-impact. Dus daarom: 
regulier- én kraanlijntjes verplicht. 
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1Ebel Kemeling, ‘Strategisch denken, Waarom kitesurfen slecht is 
voor het milieu’, Het Financieele Dagblad, FD Weekend, p.7, zaterdag 
14 April 2018.
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