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Voor u ligt Pampusnieuws Nr.2 – editie 2019. Het jaar is voorbij gevlogen. Ik denk
dat de Pampusklasse terug kan kijken op een meer dan geslaagd seizoen. Over
deelname aan de wedstrijden mogen wij niet klagen, er verschenen regelmatig
grote velden aan de start. De verkoop van Pampussen loopt gestaag door evenals
de instroom van nieuwe leden in onze klasse, en de aanwas is gelukkig nog
steeds groter dan het aantal leden dat hun lidmaatschap om welke reden dan
ook beëindigt.
Het hoogtepunt van 2019 was het 85-jarig jubileum van de Pampusklasse en het 60jarig bestaan van de Pampusclub. Dit is tijdens het jubileum evenement in juni uitgebreid
op de KWVL gevierd. Wat was het memorabel om met 122 boten op de Loosdrechtse
plassen te zeilen. Het was in alle opzichten een geslaagd evenement.

Pampus 1 was grootverdiener
Jeroen de Groot en zijn bemanningsleden waren dit jaar de grootverdieners en wisten vele
hoofdprijzen in de wacht te slepen. Als kers op de taart pakten zij de dubbel in de vorm
van de overwinning op het NK Sprint - Reeuwijk en het Pampus NK op de Beulakerwijde.
Met respect volg ik de 1 op het water. Nooit betrokken bij problemen bij boeien of in het
veld en voor de wind bijna nonchalant achter in de boot zittend, zeilt Jeroen z’n eigen
koers. En wanneer je zou denken, ‘nu gaat hij de bietenbrug op’, dan komt hij uit de meest
onverwachte hoeken toch weer tevoorschijn. Zonder iets aan de prestatie tijdens het NK
van Jeroen en Abele te kort te willen doen wil ik toch nog even melden hoe close het dit
jaar tijdens het NK was met de 440 gezeild door Wiebe Schippers en Mike Kamminga.
Voor de vierde keer op rij grepen zij net naast de titel. Laten wij hopen dat het gezegde “
de aanhouder wint” ooit een keertje voor hen op zal gaan.

Oud hout heeft meer met elkaar gemeen
dan wij mogelijk denken
Het NK sprint werd dit jaar georganiseerd door de Roei- en Zeilvereniging ‘Gouda’. Regio
commissaris Egbert de Sauvage organiseerde op zijn wel bekende enthousiaste wijze
samen met Geert Geelkerken en Mark Neeleman dit evenement waaraan 23 boten deel
hebben genomen. In de regio Reeuwijk was in het verleden een grote Pampus enclave
gevestigd die op een haar na uitgestorven was maar met het vele enthousiaste werk van
Egbert nieuw leven is ingeblazen.
In oktober bereikte ons het bericht dat Bootbouwerij ‘Vrijheid’, mogelijk beter bij u
bekend als Jachtbouw Lamme, per 1 april 2020 ophoudt te bestaan omdat het voor Gert
Lamme tijd is geworden om er mee te stoppen.
Vervolg op pagina 4
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Na 75 jaar komt er een einde aan de bouw en restauratie
activiteiten aan de Oud Loosdrechtsedijk. Gelukkig blijft
het vakmanschap van Elte Folkertsma en Hans van Kessel
behouden en zetten zij hun werkzaamheden voort onder
de paraplu van de KWVL. Zowel Hans als Elte zijn een
dienstverband met deze vereniging aangegaan en zullen
per genoemde datum hun vakmanschap daar uitoefenen.
In het eerste Pampusnieuws van 2020 zullen wij uitgebreid
bij dit onderwerp stilstaan.

Eerder inschrijven voor evenementen
Deze winter zal er mede op initiatief van Reinout Klapwijk,
voorzitter van de 16m2 klasse een overleg met enkele
“oud-hout” klassen plaats vinden. Tijdens dit overleg zullen
vertegenwoordigers van de 16m2, 12voets jol, Valkenklasse,
Regenboog en de Pampusklasse aanwezig zijn. Doel van
het gesprek is om ervaringen uit te wisselen die betrekking
hebben op de volgende zaken:
Demografische samenstelling van de klasse
Hoe houden wij de zeilsport aantrekkelijk voor de
jongere generaties
Instroom nieuwe leden
Ontwikkelingen op technisch gebied
Aantal evenementen per klasse.
Samen optrekken op beurzen zoals Boot Holland
en Hiswa
Locaties voor klassenevenementen / NK’s.

Jaarranking en

Wij hebben meer met elkaar gemeen dan dat wij mogelijk
denken en het lijkt mij goed om samen met andere klassen
ervaringen te delen. Ik houd u op de hoogte van de
voortgang.

Bronzen Bel

Tijdens het jubileum is de redactie van ons onvolprezen
Pampusnieuws in het zonnetje gezet. Nu is een clubblad
een blad voor leden van een club, dat ligt opgesloten in
het woord, “das logisch’ zou Johan Cruyff zeggen. Maar
een clubblad is alleen een clubblad wanneer dit gevuld
wordt door leden. Ik doe hierbij dan ook een oproep om
leuke weetjes, uitslagen of ander nieuws dat met de
Pampusklasse of de Pampusclub van doen heeft aan de
redactie op te sturen. Zo blijft het Pampusnieuws voor ons
en door ons.

PAMPUSCLUB

166 UNIEKE DEELNEMERS

vervolg van pagina 3

Het zal niemand verbazen dat Jeroen de Groot (P 1)
de eerste plek op de jaarranking 2019 bezet.
Daarmee bekroont hij een topseizoen waarin hij
grossiert in eentjes. De Bronzen Bel wordt verzeild
over zes evenementen in de verschillende regio’s
en is gewonnen door Marco Bosma (P 449) en zijn
bemanningen.
Dit jaar verschenen er maar liefst 166 unieke deelnemers
aan de start (2018: 140). Op een tweede constante plek
eindigde Paul Bournas en ook Bob Heineke, Marco Bosma
en Peter Hoogendam prolongeerden hun top 10 ranking.
Ten opzichte van vorig jaar zijn er ook wat interessante
verschuivingen, omdat er breed sterk gezeild wordt en
omdat soms zeilers een seizoen overslaan. Dat maakt de
resultaten altijd onvoorspelbaar en spannend in de top.

De eerste winterwedstijden van het seizoen 2019 / 2020
zijn inmiddels gevaren, seizoen 2020 is in aantocht waarbij
wij weer vele mooie evenementen met elkaar zullen gaan
beleven. Ik hoop dat iedereen in 2020 wat eerder voor
evenementen in zal schrijven zodat niet alleen het bestuur,
maar ook de organiserende verenigingen tijdig weten op
hoeveel deelnemers zij mogen rekenen.

Peter Hoogendam
overhandigt de Bel
aan Marco Bosma

Wij naderen de kerstdagen, een mooie periode om het
zeilseizoen nog een keertje te evalueren en voor het
nieuwe jaar weer een aantal goede Pampusvoornemens te
maken. Ik wens jullie mooie feestdagen toe en een gezond
en succesvol 2020.

De Pampusclub wenst u
fijne feestdagen
en een goede start in 2020

Zó groot is De Groot

Het bestuur heeft het genoegen u
uit te nodigen voor de
Pampus Nieuwjaarsborrel op
zondag 12 januari 2020 om 16.00 uur
op de Sociëteit Koninklijke
Watersport-Vereeniging ’Loosdrecht’.
Voorafgaand staat een winterwedstrijd gepland,
of wellicht wordt het schaatsen.
Wij zien alle leden en donateurs, uit alle regio’s,
graag voor deze borrel rond het haardvuur!
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Aansluitend serveert Pos Catering een winterbuffet voor €15,- pp.
Opgeven vóór 8-1-2020: info@Pampusclub.nl o.v.v. het aantal deelnemers.
Betaling op de dag
zelf aan de bar.
SIN D
S1
Bij no show zijn wij genoodzaakt de diners
in rekening te brengen.
4•
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De volledige ranking staat op www.pamplusclub.nl

Door zowel het NK Sprint als het NK te winnen schrijven Jeroen
en Abele geschiedenis in de Pampusklasse.

NIEUWS

5

ANDRÉ VAN GALEN
5 APRIL 1945 – 9 JULI 2019

Pampusnestor

Blaters
en bloopers
Op de cover 100% puur Pampusplezier, met Pieter Jan
Postma, de Panschipper van 2019. Illustere Friese
Pampuszeilers gingen hem voor met deze benoeming: Rienk
Alberda, Ko Otte, Douwe Visser, Dirk v.d. Zee, Pieter Boelsma,
Beer van Arem. Wat maakt deze mensen zo bijzonder? Ze
delen. Ze geven en gaven hun vrije tijd en aandacht, uit
liefde voor hun sport, uit liefde voor hun vereniging of
vanuit een groot sociaal bewustzijn, en vergeten niet om
zelf ook nog van hun sport te genieten. Met hen worden
al die onzichtbare vrijwilligers, zonder wiens hulp ze niets
zouden realiseren, ook geëerd. Zo is het altijd gegaan en
zal het altijd blijven, denkt u misschien. Maar veel werk
komt vaak op dezelfde personen terecht. Dus voelt u zich
vooral aangesproken om ook iets te doen voor uw geliefde
hobby en ja te roepen als dat gevraagd wordt. Bijvoorbeeld
in Loosdrecht, waar het donderdagavond zeilen nog een
zetje nodig heeft. (Aanmelden bij Lukas)
Wat ik jammer vind is hoe sommige zeilers vinden dat ze het
‘recht’ hebben om het ergens niet mee eens te zijn en dat ze
hun gelijk moeten afdwingen. Ik heb het hier niet specifiek
over de Pampusklasse hoor, want het gebeurt overal. Dat
men vrijwilligers benadert alsof het aangenomen werk is.
Alsof zeilen geen hobby is, die door leden en vrijwilligers
wordt gedragen maar alsof de bestuursleden in dienst zijn
van de multinational, met activistische aandeelhouders
die hun zin willen hebben. Zelfs tot het dreigen met
juristenbrieven aan toe. Met dat wapen leg je een groot
beslag op de vrije tijd van andere mensen en de middelen

Op 9 juli verloren wij een goede zeilvriend en Pampusnestor,
André van Galen. Een zeiler in hart en nieren, die zoals
hij het zelf noemde, ‘besmet was met het Pampusvirus’.
Geboren aan de Loosdrechtse plassen, onder de Hoge
Wilgen, zat de liefde voor het water er al jong in.

van de club. Het is prima om het ergens niet mee eens te
zijn en het is nodig om af en toe tegen de status quo aan
te schoppen maar wel op een opbouwende manier waar
niet alleen jezelf maar ook de klasse beter van kan worden.
Waar veel belangen moeten worden gediend, beslist de
meerderheid.
Blijf vooral genieten tijdens het varen, en als iets tegenvalt
is humor vaak een prima wapen, er is meestal toch al
niks meer aan te doen. Een mooi voorbeeld is de blooper
van het wedstrijdcomité op de Hylper Hardzeilerij, een
evenement voor Lemsteraken. Wat het wedstrijdcomité
exact had gedaan op de feestavond op zaterdag was niet
bekend, maar op zondag werd race 1 na zo’n 25 minuten
afgebroken. Ondertussen waren alle bemanningen op
alle schepen al als een waanzinnige de horizon aan het
afspeuren waar nu toch die bovenboeien lagen. Wij hadden
ook problemen ze te lokaliseren en zelfs de verrekijker bood
geen uitkomst. Totdat iemand van de organisatie toch
maar even radiocontact opnam met het wedstrijdschip.
Een wake-up call mag je het wel noemen. Toen kwam men
er pas achter dat de baan er gespiegeld inlag. U leest het
goed, de bovenboeien waren er downwind in gelegd en
het comité had niks gemerkt. Een blooper van de bovenste
plank. Op elegante wijze werd het comité tijdens de
prijsuitreiking bedankt dat ze iedereen een oefenrondje
hadden laten zeilen om wakker te worden en fris en fruitig
aan de ‘echte’ start te verschijnen. Zo kan het ook!

WIJ VERWELKOMEN DEZE
NIEUWE LEDEN
(vanaf augustus 2019)
Ap Wentink
Ridzert Gildemacher
Gerard van der Krogt
Karel Boersma
Manfred Schepers
Willem Vermeulen

P423
P46
P453
P9
P312
P358

Zsazsa van Raalte
Marc Ferber Duitsland
Dirk Lodewijk
Jan Bert Bochove
Wim Verbove
Evelyn van Leur

P11
P246
P338
P301
P34
P448

In 2019 zijn er 29 nieuwe leden bijgekomen en
hebben er 16 leden opgezegd.
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VAN DE REDACTIE

SANDRA DIJKSMAN
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André heeft in zijn actieve zeiltijd veel betekend voor de
Pampusclub en was een bevlogen promotor van de klasse.
In de periode 1978-1985 maakte hij deel uit van het
bestuur. In 1966 kreeg hij de mogelijkheid om zijn geluk
te beproeven in de Pampus 5 die toen van Marietje en Jan
Pijfers was. Voor André een geweldige ervaring, om als
jongen van 21 jaar te varen tegen Piet Besseling, Henny
Scholtz, Friso Palsma en nog vele andere grote namen in
die tijd. Met de 5 werden vele hoofdprijzen gewonnen,
zoals de Sneekweek, Loosdrechtweek, Hollandweek I en II,
Goudse Zeilweek, prestatieprijs (2x) en het zilveren drieluik.
Het was dezelfde familie Pijfers die de traditie heeft gestart
om jaarlijks tijdens de Loosdrechtweek de deelnemers in
de Pampusklasse uit te nodigen voor een zeer uitgebreide
borrel met gerookte paling en zo is de borrel aan de plas
ontstaan.
P1 voor 1200 gulden
In 1976 kwam de Pampus 1 te koop en naar verluid kocht
André hem voor 1200 gulden en een fles jenever. Deze
Pampus stond in het polyester en was in een erbarmelijke
staat. Samen met Klaas Wingelaar uit Breukeleveen heeft
André hem totaal gerenoveerd. Klaas had een scheepswerf
en stond bekend als een heel goede Pampus restaurateur.
Er bleef van deze Pampus niet veel meer over dan alleen de
romp boven de waterlijn. De rest werd allemaal vervangen
zoals de kiel, bodem, spanten, spiegel, steven en dek, plus
natuurlijk mast, giek, zeilen en beslag, maar daarmee
was de P 1 wel weer terug in de vaart en werd in 1977
‘Zomerkind’ gedoopt.
Met dit schip heeft André 24 jaar met veel plezier en met
de nodige resultaten gevaren. De boot was na intensief
gebruik weer toe aan een opknapbeurt, en daar zag André
een beetje tegenop. Hij koos ervoor een nieuwe te laten
bouwen. Tijdens het NK van 2000 op de Beulaeker verkocht
André de 1 aan Pieter Boelsma uit Sneek, die al jaren zat te
azen om deze boot in zijn bezit te krijgen.
Nieuwbouw P 427
In 2001 werd bij scheepswerf De Jong uit Joure P 427 op
stapel gezet. Daarin heeft André tot voor een aantal jaar
geleden met veel plezier gevaren. Zijn vaste bemanning
Alex van Bemmel vertelt daarover: “De kennismaking met

André was op een zaterdagmiddag 27 jaar geleden op het
Witte Huis. Hij had gehoord dat ik niet meer met Ruud
van Dijk zou zeilen en hij vroeg mij of ik bij hem wilde
bemannen. Ik heb daar toen gelijk ja op geantwoord omdat
Henk de Jong (mijn neef) tien jaar met André had gezeild.
Via hem wist ik dat het een goede zeiler was en ook nog
een aardig persoon! En ik vond het natuurlijk interessant
om in de Pampus 1 te varen. Het was elk weekend aan
de bak, weer of geen weer, varen maar, vanaf 30 april tot
einde van het zeilseizoen. Voor en na de wedstrijden werd
de vlag altijd gezet met de gouden kloot. We deden veel
mee aan wedstrijden buiten. Bijvoorbeeld de Sneekweek
waar we te laat hadden ingeschreven en toen ook bijna
geen slaapplaats konden krijgen behalve bij het kleinste
hotelletje in Sneek. Nou dat heb ik geweten, want ik
moest ik naast een aangeschoten André in een twijfelaar
slapen! En dan ’s morgens bij het ontbijt horen: “waar
ik gisterenavond mee geëindigd ben moet de dag mee
begonnen worden: bier!”
Later zijn we de naar de buiten-wedstrijden gegaan met
onze motorboot. André ging heel graag naar de Goudse
zeilweek omdat het daar zo gezellig was. Het zeilen
met André was spannend maar ook ontspannend. In de
wedstrijd werd er alleen gepraat over welke slag we zouden
ingaan en verder niet. Natuurlijk ging er wel eens iets mis
maar in de 15 jaar dat ik bemand heb bij André is er nooit
een onvertogen woord over zijn lippen gekomen. In mijn
herinnering zal hij altijd tevoorschijn komen als een goede
zeiler en vriend en een lieve vader voor zijn kinderen.”
Een paar jaar geleden moest André door zijn lichamelijke
conditie stoppen met zeilen. We zagen hem nog wel eens
volgen in de mooie sloep ‘de Klanne’ maar dat werd steeds
minder want het zat hem niet mee qua gezondheid.
De Pampusclub wenst zijn kinderen, kleinkinderen en
verdere familie veel sterkte met het verlies van zo’n
markant mens.
Sandra Dijksman en Alex van Bemmel
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MET CODE ZERO NAAR MALLORCA

AVONTUURLIJKE RACING DAY

							 in het TP52 circuit
Tijdens het diner van het lustrumevenement Pampus
85 jaar was ik de hoogste bieder op de door Code Zero
aangeboden reis naar Mallorca en het meezeilen op
een jacht. Na het evenement werd er door Marc Blees
(van Code Zero sportswear) alles aan gedaan om te
zorgen dat ik mee kon met een van de schepen van de
TP52 vloot. De TP52’s varen rond de wereld regatta’s,
waaronder een World series. Van 24 tot en met 29
augustus streek het hele TP52 circus neer in Port
Portals (naast Palma de Mallorca).
Warm welkom
Marc had alles in de puntjes geregeld; van vlucht tot hotel.
Op vrijdagavond vloog ik naar Palma de Mallorca. Zodra
ik in de taxi zat kreeg ik van hem een uitnodiging om nog
‘even’ een biertje te drinken in zijn favoriete restaurant
naast het hotel. Dat was een leuke kennismaking en heel
gezellig. Na een bezoek aan de jazzclub op de hoek doken
we onze hotelkamers in. Op mijn hotelkamer lag een

fantastische ‘goodie-bag/rugzak’ van Code Zero, met een
paar polo’s, een short en een cap. Echt geweldig, zo attent.
De volgende ochtend bij het ontbijt ontmoeten we elkaar
weer en liep Marc mee naar de Code Zero winkel om
de hoek, waar de lokale shopmanager Madeleine mij al
opwachtte. Ik ken Madeleine van de bezoeken die ik aan de
Real Club Nautico de Palma breng in het voorjaar als we de
Palma Vela varen met La Belle (een Swan56).

Tussen de America Cuppers maakt
‘I have a Pampus at Loosdrecht’
niet veel indruk
Internationale pro crew
Madeleine bracht me met haar auto naar Port Portals en
introduceerde me daar bij een dame die voor alle gasten
aan boord van de TP52 zorgt. Vanwege de terugkomst van
de eigenaar/stuurman van de Quantum boot en een andere
gast, werd ik samen met de president van de WSF aan

boord van de Bronenosec Gazprom geplaatst. Zeker geen
straf, gezien de crew die hier aan boord zit! 3 Italiaanse
voordekkers, waaronder de bowman, Nieuw Zeelandse
genua trimmer, twee Amerikanen op tactiek/grootzeiltrim
en twee Russische grinders. Na een rondje kletsen en
voorstellen kom ik er achter tussen enkel America’s Cup
winnaars te zitten en ook jongens die in de laatste VOR
hebben mee gevaren. “I have a Pampus at Loosdrecht”
maakt dan ook niet heel veel indruk….
Aan de helm
De boot vaart uit en Morgan Larson vraagt meteen of ik de
helm wil overnemen. Dan kunnen zij zich voorbereiden op
de wedstrijd. Nou heel graag hoor, dat doe ik wel.

Igor is niet zo spraakzaam:
het is yes or no
Eenmaal bij het wedstrijdveld aangekomen gaan de
zeilen omhoog en neemt iedereen zijn posities in. Het is
ongelofelijk hoeveel snelheid zo’n schip kan maken met de
wind die er staat (10 knopen), ik mag achterop het schip
blijven naast Igor en hike mee zo goed ik kan. Met Igor is
het wat lastig communiceren en het lijkt of hij maar twee
woorden Engels spreekt: yes en no. Op iedere vraag die ik
hem stel wordt een van de twee antwoorden gegeven.
Krakend carbon
Na drie startjes die erg indrukwekkend zijn (omdat alles
van carbon is en er een lege hull is, kraakt het carbon
als een gek als de schoten gereleased of aangetrokken
worden) wordt de baan klaar gemaakt voor een race. Nog
even grootzeil wissel en andere genua. Nee, toch niet goed,
er wordt wederom gewisseld. De rib wordt opgeroepen;
die heeft de zeilen aan boord, alle koeltassen en wat niet
nodig is gaat ook van boord, de rib in. We zijn lekker weg
bij de start en komen met een mooi kruisrak aan bij de
bovenboei. Wat me meteen opvalt, is dat er een tweede
(witte) boei ongeveer 10 bootlengtes onder de bovenboei
is gelegd, zodat je niet aan stuurboord direct naar de
bovenboei kan varen. Dat zal in het verleden wel eens tot
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problemen hebben geleid. Downwind is echt een feestje, de
wind is wat toegenomen en de gennaker met genua zorgt
ervoor dat we over het water vliegen. Wat een snelheid…
Ook bij de TP52 is het dan oppassen bij de beneden boei en
worden er wat vriendelijkheden uitgewisseld. Het tweede
kruisrak is wat steviger, door de aangetrokken wind en
het feit dat de wind iets gedraaid is. Ik help nog mee door
een bakstag los te maken die iemand vergeten was (nadat
ik had gevraagd aan de tactician of dat mocht), en door
zo goed mogelijk te hiken. De tweede downwind is nog
spectaculairder en we eindigen op de 6e plaats, iedereen is
goed tevreden. De pro’s stappen over op de rib, die de hele
tijd al mee voer. Ik blijf liever aan boord en krijg meteen
weer de helmstok. Met grootzeil op vaar ik het schip terug
naar de haven, waar we aan het einde van de middag
aankomen. Aan wal drink ik een biertje met de eigenaar
en de president van de WSF en voel me geweldig. Wat een
ervaring en wat een prachtige dag!

Bij de beneden boei worden wat
vriendelijkheden uitgewisseld
Na wat biertjes vertrek ik naar het hotel om daar even lekker
in het zwembad op het dak te liggen en ’s-Avonds pak ik
het openingsfeest met Mark en zijn vrouw en Madeleine
en haar vriend ook nog mee. Moe en voldaan val ik laat in
mijn bedje.
De volgende ochtend nog een heerlijk ontbijt en wat uren
aan het strand. Rond 15.00 vloog ik terug en rond 19.00
uur was ik weer in Nederland. Een geweldige ervaring rijker
en wat was het goed geregeld door Code Zero en in het
bijzonder door Marc Blees. Super bedankt hiervoor!
Lukas Arends
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BOB HEINEKE P 387

JONG LEERT VAN OUD
‘Of onervaren leert van ervaren’
Het was een seizoen met een hoge jubelstemming
vanwege het 85-jarig jubileum, maar voor vele
Pampuszeilers eindigde net als voor mij het zeiljaar
toch wel in mineur. Daarmee doel ik op het einde
van het tijdperk Lamme. Wat de werf betekend
heeft in de loop der jaren voor de Pampusklasse zal
volop benoemd worden. Ik maak van de gelegenheid
gebruik om ook namens pa Gert, Hans en Elte onwijs
te bedanken voor hun gastvrijheid en super service
die zij jarenlang aan ons verleend hebben.
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ermee. Behalve met het NK Sprint dan: een normaal kruisrak
- een normaal voordewinds rak - en een klein kruisrakje om
te finishen: +/- 20 minuten. Prima. Het NK Pampus daar
hebben we mooie rakken met lengte gehad, dat is zeilen!
Moeilijke, onmogelijk in te schatten omstandigheden? “Tja
als het makkelijk was geweest dan hadden we het allemaal
gekund” zou mijn leermeester dan zeggen.

Bij de bootbouwerij voelde ik me altijd als kind aan huis,
al zal ik daar niet de enige in zijn, en ik ga het zeker
missen. Maar ik kan ook terugkijken op een mooie periode.
Het vakmanschap van de werf kan op vele manieren
geïllustreerd worden. Een mooi voorbeeld kan ik geven
over de nieuwe rondhouten voor de 16m2 die er twee jaar
geleden zijn gemaakt. Voor de gaffel en de giek had ik mijn
ideeën, maar voor de mast ben ik blind op pa afgegaan.
“Ga maar naar Gert, die heeft nog wel de maten van de
mast die hij voor mij heeft gemaakt eind jaren ‘70/begin
jaren ’80.” Bij Lamme werd het notitieboek erbij gepakt,
het stof werd van de kaft geblazen, de vergeelde pagina’s
werden doorgebladerd en de maten kwamen tevoorschijn.
De nieuwe spullen zijn er vervolgens op gezet. Een beetje
bij-trimmen, de gang kwam erin en later dat jaar wonnen
mijn zus en ik met overmacht de Sneekweek. Nogmaals
mannen, bedankt voor alles.

De opvatting om kortere wedstrijden te varen komt volgens
mij voort uit het idee dat het de oplossing zou zijn voor de
huidige ontwikkeling dat de deelname in de zeilerij steeds
verder terugloopt. ‘Het nieuwe zeilen’ zou het zeilen wel
actueel houden en de afname in de zeilerij terugdringen.
Dat is in mijn optiek een goedmoedige gedachtengang,
maar niet de oplossing voor het probleem. Ik sprak onlangs
een oud-bestuurslid van de Hiswa, en die nam 30 jaar
geleden al waar dat men geen bezit meer wilde en niet
meer verbonden wilde zijn aan de bijbehorende kosten. Tel
daarbij op dat de jeugd tegenwoordig meerdere hobby’s
heeft, het zeilen niet meer van generatie op generatie
wordt overgedragen en de cultuur van het ‘zelf een bootje
onderhouden, in de winter met de familie schuren en
lakken’ om zo de kosten te drukken bijna uitgestorven is.
Je komt dan tot de conclusie dat de zeilerij niet gebaat
is bij kortere wedstrijden om zo het euvel op te lossen.
Het probleem heeft te maken met een maatschappij die
verandert en de daadwerkelijke feiten: ‘bezit’ en ‘geld’ de
grote rol spelen.

In mijn vorige column heb ik mij kritisch-opbouwend
uitgelaten over de wedstrijdzeilerij op Loosdrecht. Het is
een redelijk groot onderwerp met veel details, ik zal deze
column gebruiken om het e.e.a. nader toe te lichten.
Daarbij is mij geleerd dat zeilen een kwestie is van doen,
‘doen en nog eens doen, veel uren maken’. Aangezien de
kracht dus kennelijk ligt in herhaling leek het mij goed om
er op terug te komen.

Leuk geprobeerd, maar met die korte wedstrijden bereik je
dus eigenlijk een tegenovergesteld effect want hierdoor
gaan er juist minder mensen zeilen. Dus stop ermee. Zoek
het misschien in de hoek van Yngling, een stichting waar
mensen een boot kunnen leasen voor +/- 1000,- per jaar:
geen hoge kosten bij: de aanschaf van een boot; onderhoud
van de boot; winter/zomerstalling; nieuwe zeilen. Maar
bovenal heeft men dan geen bezit meer.

Stop ermee
Mijn boodschap is, dat de ontstane gedachtengang om
meer en kortere wedstrijden te varen op een dag het
nieuwe zeilen vormt waar zeilers behoefte aan hebben,
met macht 8 van de harde schijf moet worden verwijderd
bij de mensen die deze gedachtes hebben. Korter is niet
beter, kwantiteit wint het niet van kwaliteit. Asjeblieft stop

Het juiste format
Terugkomend op de wedstrijdzeilerij op Loosdrecht, ik hoor
zeilers behoorlijk zwart wit categoriseren. “Plassenbanen?
Nou, 2 of 2,5 uur een wedstrijd zeilen hoeft van mij niet
hoor, dan vaar ik liever wat meer en kortere potjes”. Ja, nee,
ho, wacht even, dat hoef ik ook niet. Maar een wedstrijd
zoals bij het Hollandweekend 2019, waarbij ik letterlijk
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met 3 tikken binnen 4/5 minuten naar een bovenboei toe
kruis… Ja kom op jongens, zulke banen zou ik er nog niet
in leggen als ik een trainingswedstrijd voor Splashzeilers
zou moeten organiseren. De motivering dat er weinig wind
stond en dat daardoor de baan korter was kan van tafel,
want alsnog waren die kruisrakken veel te kort.
Waar het fout gaat, is bij het kiezen van het format. Het
format bedoel ik de keuze voor het type wedstrijden
wat je wil gaan zeilen met een weekend, eigenlijk je
wedstrijdbepalingen dus. Van tevoren wordt er gekozen
voor een inner-outerloop. Een inner-outerloop vaar je
bij voorkeur met twee startgroepen, want dan blijft de
ene groep op de innerloop en de andere groep op de
outerloop (zo logisch als het klinkt is het daadwerkelijk
ook). Het gevaarlijke van een inner-outerloop is dat het
op Loosdrecht lastig te realiseren is. Bij N O Z W richtingen
kan het goed uitgevoerd worden, maar bij alle andere
windrichtingen is het lastig: eigenlijk kan het niet want je
kan er simpelweg geen ideale baan inleggen dan. Je zal dan
altijd ergens moeten compenseren, en dan lever je weer
in op kwaliteit. Nou is de inner-outerloop variant al twee
jaar uitgevoerd met het Hollandweekend, en al twee jaar
wordt het er niet fraaier op. Dan laat ik me echt op mijn
allerzachts uit mag u weten. Een A-boei, plassenboeien en
finishen voor de toren, dat was het format. En daar was
helemaal niks mis mee, misschien nog een afkort/finish
optie bij een boei erbij en klaar is kees.
Een voorbeeld: Op het WK voetbal 2010 in Zuid-Afrika
speelde van Marwijk met een 4-2-3-1 opstelling, niet
met het klassieke 4-3-3. Van Gaal speelde op het WK
2014 met een 5-3-2 opstelling. Beiden coaches keken
naar het materiaal wat ze hadden en pasten daar hun
format(ie) op aan. Wij verzinnen nu eerst een format
en dan gaan we vervolgens niet meer kijken naar de
deelnemersaantallen, zoals met het Hollandweekend
nu al twee jaar gebeurt. Je weet met een Sneekweek,
of een Vrijbuiterweekend wel van tevoren wat de
deelnemersaantallen ongeveer worden op basis van
voorgaande jaren. Dus dan weet je ook wat het format
moet zijn. Kijk nou net als van Gaal en van Marwijk naar
de deelnemersaantallen/startgroepen en pas daar je
format op aan, niet andersom.
‘Hoe het moet’
Dat een inner-outerloop lastig te realiseren is op deze
plas met tussenrichtingen, dat is nou puur iets wat met
ervaring te maken heeft. En dat mis ik heel erg momenteel
op Loosdrecht. De aanwas van nieuwe wedstrijdleiders
vindt gelukkig wel plaats, maar de ervaring op Loosdrecht;

daar komen de mannen tekort. Een goede wedstrijdleider
vaart geen inner-outerloop op Loosdrecht, want dan
maak je het jezelf alleen maar lastig. Kijkend naar de
KWS. Het NK 16m2 2019 staat er een jonge ‘onervaren’
wedstrijdleider op het startschip, van 26/27 jaar. Hij heeft
het echt uitstekend gedaan, maar naast hem stond wel de
‘ervaren’ Jan Kooistra. Dus de nieuwe garde leert ‘hoe het
moet’ van de oude garde. Perfect. Hier laten we nieuwe
wedstrijdleiders maar aan hun lot over. Mijn pa heeft er nog
jaren bijgezeten op zijn stoel met het Vrijbuiterweekend,
als klankbord; als ze vragen hadden dan was ie er maar
ze moesten het verder zelf doen. Wie stond er met de
november-winterwedstrijden naast Bas Mientjes? Welke
ervaren Loosdrechtse rot in het vak stond er naast hem om
de kneepjes bij te leren? Daar zijn die winterwedstrijden
echt perfecte wedstrijden voor, want dan knijpen we voor
een kleinigheidje nog wel een oogje dicht. Volgens mij is er
sinds kort een goede wedstrijdleider bijgekomen, die heeft
al Sneekweken geleid en won het jubileum van de Pampus.
Dan heb je iemand in huis met kwaliteit, echt kwaliteit;
een bewezen goede wedstrijdleider en een zeer goede
wedstrijdzeiler. Dus ga mij niet vertellen dat de kennis
en kunde niet in huis is, al ga je alleen al met zo’n type
eens een keer sparren over het juiste format. Al waren er
al genoeg zeilers met kunde en kennis in huis, maar dat
terzijde.
Tijdens de ALV werd er volop op de loftrompet geblazen
omdat de 122 boten zo goed waren weg gestart tijdens het
Jubileum. Een diepe buiging moest er plaats vinden, dubbel
applaus. Nou die loftrompet mag weer terug in zijn koffer
want het hele format deugde voor geen meter. En om nou
iemand te complementeren voor boeien erin leggen, op de
fluit blazen en voor het waarnemen van de windrichting en
wat shifts, de tijd in gaten houden etc. is bijna denigrerend
want we hebben het over volwassen mensen, die moeten
dat allemaal wel kunnen. Dat in die loftuiting dank wordt
geuit voor het vrijwilligerswerk is uiteraard geheel terecht
en welverdiend. Het gaat fout door de keuze van het
format en daarmee vaak ook de locatie van het startschip.
Korte inner-outerloop wedstrijden met 122 boten waarbij
je slechts 20% van een al kleine plas gebruikt, ja nee
geweldig! Eén Loftrompet maar? Haal voortaan het hele
Nederlandse strijkorkest erbij. Het is wat cynisch, maar
het moet toch doordringen dat het vele malen beter had
gekund. Ik benoem het weer, want soms krijg ik een beetje
het gevoel van: “we deden een plas en lieten bij wat het
was”. We moeten elkaar niet gaan complimenteren uit
beleefdheid we bereiken meer als we elkaar kritisch en alert
houden.
Vervolg op volgende pagina
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Voorzitter
Peter Hoogendam (P 365)
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Penningmeester
Ko Otte (P 402)
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Marco Bosma (P 449)
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Vervolg van vorige pagina

Krachten bundelen
Een belangrijk punt, wat ik bij alle verenigingen in Loosdrecht hoor. “We
komen mankracht tekort.” “Bob, we wilden wel afkorten maar we kwamen een
rubberboot tekort.” Het is natuurlijk doodzonde dat we moeten inleveren op de
kwaliteit van de wedstrijden door een gebrek aan vrijwilligers. De verenigingen
steken al de koppen bij elkaar voor de kalender, wellicht dat het op Loosdrecht
eindelijk tijd wordt voor echte samenwerking. Een CWL. Een wat? Een Comité
Wedstrijdzeilen Loosdrecht. Waarbij de verenigingen niet meer afzonderlijk
evenementen organiseren, maar per evenement de poppetjes met elkaar
invullen en de wedstrijden vanuit één duidelijke filosofie organiseren. Eigenlijk
de krachten bundelen dus, dan hangen alle drie de vlaggen maar omhoog op het
startschip. Ego’s en clubbelangen opzij, en samen goede wedstrijden faciliteren
voor de zeilers. Je kan dat hele CWL ook skippen, en de collega vereniging vragen
of ze kunnen helpen. Regel dat dan al gelijk aan het begin van het seizoen, en
spreek af wanneer je elkaar kunt assisteren. Als we daardoor betere wedstrijden
kunnen organiseren, why not?

COLUMN

BESTUUR PAMPUSCLUB

Visie NK 2020
Hiermee samenhangend heb ik een visie voor het format NK 2020. Eigenlijk mijn
visie van hoe ik wedstrijden zou leiden op Loosdrecht, in dit geval het NK pampus
waar ik toch +/- 80 boten verwacht. Dan zijn goede wedstrijdbepalingen, en een
juiste visie hoe je al die boten goede wedstrijden wil laten zeilen van cruciaal
belang. Het zit al in mijn hoofd en ik moet het alleen nog op papier zetten. Deze
winter ga ik daar tijd voor maken. Ik ben benieuwd of daar draagvlak voor is,
wellicht is een gesprek met het bestuur zelfs een optie. In mijn optiek hoeft dat
gesprek niet eens, ik geef alleen mijn mening en ieder moet daar mee doen wat
hij of zij wil. Dat doe ik dan voor het eerst, maar gelukkig zit pa erbij op zijn stoel
als ik ergens vragen over heb. Al moet ik goudeerlijk zeggen dat ik de filosofie
van pa 1 op 1 geadopteerd heb, en ik elke vraag ondertussen wel gesteld heb
aan hem. Op die manier blijft ‘jong’ nog altijd leren van ‘oud’, of beter gezegd
‘onervaren’ leert van ‘ervaren’ want leeftijd is niet altijd alleszeggend.

Regiocommissaris West
Egbert de Sauvage (P 10)
M: 06 20 35 67 77
E: e.desauvage@kpnmail.nl
Technische commissie
Hans Beekhoven (P 435) – Voorzitter TC
M: 06 53 94 64 60
E: hans.beekhoven@gmail.com
Jeroen de Groot (P 1)
E: info@jachtbouwdegroot.nl
Gerard Biesot (P 168)
E: gerard.biesot@planet.nl
Bob Heineke (P 387)
E: bha_heineke@hotmail.com
Pampusnieuws
Sandra Dijksman (P 4)
M: 06 50 61 15 33
E: sandra@dijksman.net
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Leer mij de Beulaker kennen!
Voor het NK op de Beulakerwijde hadden 40 schepen
ingeschreven, waarvan de meeste in of nabij de
haven een plek hadden gevonden om te overnachten.
Het evenement kenmerkte zich door moeilijk te
doorgronden winddraaiingen en windstroken op een
plas die zich niet makkelijk laat lezen. Het was leuk –
ook voor de volgers - om weer eens te varen zonder
splitsing zodat iedereen elke dag weer nieuwe kansen
en dezelfde tegenstanders kreeg. En de volgers niet
van de ene naar de ander poule hoefden te sjezen.
Lange dag
Het was al een tijdje mooi zomers weer en dat beloofde
tijdens het NK nog even zo te blijven. De eerste dagen
liet de wind het een beetje afweten. Daardoor werd de
eerste dag meteen een hele lange en de boten kwamen
pas om zeven uur van het water. Moeilijk varen en veel
stuivertje wisselen; je kon net zo makkelijk eerste of laatste
worden als je aan de verkeerde kant zat. Met een 1, 2 en 10
maakte P 306 met Jan Deen en Sander Oost een flitsende
en veelbelovende aftrap. Door een misverstand met het
restaurant ging de BBQ helaas de mist in en werd het
individueel snacken in het dorp.
Pampus on the beach
Op vrijdag werden ook drie races gevaren. Na een 2, 4, en 5
stond team Deen/Oost op de eerste plek. Pampus 1 Jeroen
de Groot en Abele de Jong zeilden met een 17e plek hun
aftrek, maar wisten ook een eentje te varen. Ook een eerste
plek voor Wiebe Schippers en Mike Kamminga die de eerste
dag al een aftrek (29) hadden gevaren. Alles was mogelijk
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(v.l.n.r.) Wiebe Schippers, Mike Kamminga (2e), Jeroen de Groot,Abele de Jong, (Kampioenen)
Thom van der Pol, Mark Neeleman(3e)

NK kampioen masters Mark en Thom

5e Bob Heineke en Erwin de Vries

6e Henri Boere, Martin Baas

met dit weer. Kijk maar naar P 330 Thomas en Jaap Allart,
die zowel een 1 als een 27 scoorden. De gemiste BBQ van
de vorige dag werd dubbel en dwars goedgemaakt met een
Caribische beach party op een echt strand. Zand tussen je
tenen, dat hebben Pampuszeilers niet vaak en de sfeer, de
drankjes en de borrelhappen waren top, in een prachtig
stukje natuur. Was het altijd maar zo zonnig.
Voor het diner stonden binnen de gedekte tafels al klaar
en weinig zeilers ontbraken. Peter Hoogendam heette allen
welkom en gaf een wrap up van de wedstrijden. P 4 Thom
Dijksman en Diederik Philippens stonden 1 voor de Joekel
en Jan Deen en Sander Oost 1 overall. Vol vertrouwen
hieven zij het glas. “Alles viel gewoon op zijn plek vandaag,”
aldus Deen, “elke klap was raak, het ging gewoon lekker.”
Top tekent zich af
Op zaterdag viel tijdens de eerste wedstrijd de wind helemaal
weg, toch werd er gefinished al moesten sommigen daar
wel lang en langzaam naar toe drijven. Daarna liet het
comité iedereen een uur of twee dobberen, wachten,
zwemmen, dobberen. Waarom niet even naar de kant?
Het was wat onduidelijk allemaal. Toen het eenmaal ging
waaien duurde het nog wel een uur voordat het startsein
gegeven kon worden. Het was bloedheet in de boten en
ieders geduld werd op de proef gesteld. Qua wind was het
wachten wel een goede beslissing geweest want rond twee
uur kon er weer gezeild worden. Aan kop Jeroen de Groot,
Bob Heineke, Hans van Drunen, Wiebe Schippers, Kees
Barnard. Het lag allemaal heel dicht bij elkaar op de finish
en werd een 1e plek voor Wiebe Schippers en 2e voor Bob.

Hans van Stekelenborg, Jens Jongsma

’s Middags weer een carrousel wedstrijd met verschillende
stroken met wind waar geen peil op te trekken viel voor de
meesten. Toch tekende de top 10 zich af en daar zaten zeker
degenen bij die er thuis horen, dat dan weer wel. Het was
een mindere dag voor team Deen/ Oost die er helemaal niet
bij kwamen en kelderden in het klassement. Aan top stonden
nu De groot en Wiebe Schippers en Neeleman er achteraan.

Je kon net zo makkelijk eerste
of laatste worden

2e Silver Diederik Philippens en Thom Dijksman

4e Sander Oost en Jan Deen

Harry Kort

Na de wedstrijden was het weer prima vertoeven in het
resort met mooie grote haven, borrelterrassen en een heuse
Pampuscamping. Op zaterdag was er geen groepsdiner en
de meeste zeilers organiseerden iets op eigen gelegenheid
in grote of kleine groepen. Het pittoreske Giethoorn bood
genoeg restaurants en een mooie wandeling langs de
vaartjes. Wat ze in Venetië nu pas gaan invoeren doen ze
in Giethoorn al jaren: we moesten zelfs toegang betalen
om het dorp in te mogen. We waren niet de enigen tussen
drommen publiek met klapstoeltjes, die van heinde en
verre afkwamen op de Gondelvaart.
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NK 2019: WAT VONDEN ZIJ ER VAN?
P 111 Mark Neeleman, titelverdediger:
Gokken en durven.
“De Beulaker is een prachtige plas, waar bij elke
windrichting een goede baan uitgelegd kan worden.
De wedstrijdbanen lagen er dan ook goed in. Er zijn
11 prima wedstrijden gevaren. Het zeilen was lastig.
Je moest links of rechts zitten, of zelf links én rechts
zitten. Het midden was meestal verlies. Dus wel erg
gokken en durven.

De Gondelvaart, inclusief Chinese Draken is een jaarlijks
hoogtepunt. Wij liepen er wat verdwaasd tussen. Na een
gezellig en volgens de bazin te luidruchtig diner aan een
lange Pampustafel, namen we nog een laatste afzakker in
café “De fanfare” en voelden wij ons helemaal thuis.
Nek aan nek race
Met nog 2 races te gaan op zondag kon het spannend
worden. En dat werd het ook. Een nek aan nek voor Jeroen/
Abele en Wiebe/Mike, die pas in de laatste wedstrijd beslist
werd. Door beide teams werd die dag magistraal gevaren,
ieder een eerste plek. De wimpel ging uiteindelijk naar Jeroen
en Abele, met 1 punt verschil. Waarmee Jeroen de ‘ban van
de Sneekweek’ doorbrak door zowel de Sneekweek als het
NK op zijn naam te schrijven. Voorzitter Peter Hoogendam
mocht de blauwe wimpel uitreiken en de overige prijzen
in de vorm van stoere houten Pampus borrelplanken.
Kampioen in de Masters werd Mark Neeleman met Thom
van der Pol. De Joekel ging naar Milco Alblas en Willem den
Beer. Veel dank ging ook uit naar het wedstrijdcomité, de
jury en overige vrijwilligers.

Thom v.d. Pol en ik hebben geconcludeerd dat de
oorzaak van deze voor ons rare wind ligt in het feit dat
de plas vrij hoog ligt ten opzichte van het achterland
bij Vollenhove (Noordoostpolder). Dat land was vroeger
Zuiderzee en ligt wel 7 meter lager dan de plas. De
zuidwesten wind komt dan vanuit de richting van dat
lage land in de richting van de plas. Deze wind moet
dan bij en door het hoger gelegen land omhoog. Bij de
plas aangekomen komt de wind weer omlaag en geeft
hele vreemde draaiingen die je niet over het water
ziet aankomen zoals we gewend zijn. Het is maar een
theorie.
Tijdens het zeilen heb je niets aan deze theorie dus kan
je het ook maar weer beter vergeten. Wij konden tot en
met de 7e wedstrijd aanhaken met de nummers 1 en
2. Daarna waren team Schippers en team de Groot een
maatje te groot voor ons en moesten wij ruim afhaken.
Wij waren dik tevreden met de derde plek.“
P 88 Cees van Grieken: Geen peil op te trekken
Cees zeilde met bemanning John van Altena. “Wij
hadden veel moeite met de onvoorspelbare wind. Op
de derde dag lagen we tot drie keer toe vooraan bij de
eerste ton. Maar steevast zakten we in het volgende
rak helemaal naar achter. Geen peil op te trekken die
wind.”
P 205 Wim Dercksen: Puur genieten
Wim zeilde met bemanning Lodewijk Baas, en genoot
ervan. “Een prachtige plas om op te varen en mooie
banen. Topevenement met alles wat er om heen is
georganiseerd.”

Uitslag
1
2
3
4
5
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1
440
111
306
387

Jeroen de Groot, Abele de Jong
Wiebe Schippers, Mike Kamminga
Mark Neeleman, Thom van der Pol
Jan Deen, Sander Oost		
Bob Heineke, Erwin de Vries
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Milco en Willem blij met de Joekel
Natuurlijk werd er in de Silver ook volop gestreden om
de eerste plek. Want wie wil er nu geen Joekel mee
naar huis nemen? Pampus 4 met Thom Dijksman en
Diederik Philippens lag na twee dagen aan kop en wist
deze positie ook de laatste dag te behouden en dacht
hiermee de Joekel veilig te stellen. Maar niets bleek
minder waar. Als gevolg van een toegewezen protest
uit de laatste wedstrijd tussen twee andere Pampussen
werd het klassement even bijgesteld. Daardoor liftten
Milco Alblas en Willem den Beer met P 57 een plek
omhoog, terwijl P 4 er geen voordeel van had en zo
van de Joekel af werd geholpen. Wij vroegen Milco
om een reactie.

Helaas moet ik ze dan toch teleurstellen want dit recht is
voorbehouden aan de winnaars van de Joekel.
PAMPUSNIEUWS: Kunnen we volgend jaar een vaatje bier
verwachten?
MILCO: Qua pils komt het volgend jaar wel goed. ik
moet alleen nog bedenken welk merk van de Grolsche
Bierbrouwerij het beste past bij de Pampusclub. Gezien de
huidige verjongingstrend denk ik dat het verfrissende pils
van de jonge brouwers van Grolsch het beste past. Kornuit
pils dus.

PAMPUSNIEUWS: Gefeliciteerd met de Joekel. Dit schept
een verplichting maar dat moet in jouw positie (bij Grolsch)
makkelijk te regelen zijn! Hoe hebben jullie het NK ervaren,
inclusief dwarrelwinden?
MILCO: Wij vonden het NK op de Beulakerwijde erg
geslaagd. Het is altijd erg gezellig als veel zeilers in de buurt
blijven logeren zodat het sociale programma druk wordt
bezocht. Qua wedstrijdzeilen was het heel uitdagend op
de plas en soms geen touw aan vast te knopen. Met name
onze resultaten de laatste dag hebben ervoor gezorgd dat
we de Joekel in ontvangst mochten nemen.
PAMPUSNIEUWS: Wie mag de Joekel mee naar huis nemen,
jij of Willem?
MILCO: De Joekel heeft een prominente plaats in mijn huis
gekregen en ik heb al aanvragen ontvangen uit de buurt
van mensen die met zo’n grote cup op de foto willen.

P 440 Wiebe Schippers en Mike Kamminga:
Blijven lachen
“We hebben hard gestreden, stonden op zondag gelijk
met Jeroen, en draaiden beiden een 1 die dag. Maar
uiteindelijk zette Jeroen de laatste wedstrijd een derde
plek neer terwijl wij ’s morgens 4e waren, en hij kwam
met 1 punt voor ons. We zijn nu voor het vierde jaar
op de tweede plek geëindigd op het NK. Het was heel
spannend. Maar we blijven lachen!”

”

NIEUWS 17

NK 2019

Toen een vriend (ook gastzeiler) mij vroeg te
bemannen tijdens het NK zei ik weifelend: “Je hoort
van mij… binnen 24 uur”. De twijfel zat niet in de
agenda maar in de lust om als stuurman te bemannen
‘en dan ook nog in een Pampus’. Mijn enige ervaring
in een Pampus was twee dagen Kleine Sneekweek,
ook als bemanning, bij een stevig windje. En dat was
verrekte hard werken om op gelakte vlonders overeind
te blijven, op tijd ‘over de muur te klauteren’ zodat je
goed zit om de toch wel grote genua door te zetten.

De mast omhoog is best een dingetje
Enfin, de volgende dag bevestigde ik mijn deelname wat
leidde tot de volgende ervaringen en observaties. De
boeiend geschreven ‘Bedenkingen’ van Aai Schaberg, zie
het schitterende Pampus Nieuws van juli 2019, pagina
50 en vooral de paragraaf ‘Open mind’ zijn voor mij mede
aanleiding om het navolgende met u te delen.
Een prachtig schip, een stukje Hollands Glorie, een
waardevol en ik neem aan waardevast bezit, een genot om
naar te kijken.
Toch wel even iets zwaarder dan ik gewend ben om
alleen boven de trekhaak te manoeuvreren maar goed,
eenmaal rijdend, prima te doen met voldoende paarden
onder de motorkap en de geremde trailer.
Los van de auto onder de kraan? Toch liever even met
z’n tweeën.
Even de mast omhoog? Het zal na een aantal keren
wel makkelijker gaan, voor ons was het ‘best een dingetje’.
Uiteraard vier dagen later wederom, bij het strijken.
Een gelijkwaardige strijd. Verschillen in bootsnelheid
zag ik niet, wel of iemand net dat baantje wind had, een
windwak scoorde en bovenal… wie wat minder vaak de
verkeerde kant op zeilde.
Een gemoedelijke strijd. Geen enkele keer – en dat
waren er heel wat – dat wij krap voor bakboord langsgingen,
heb ik iemand horen klagen, laat staan protesteren. Dat
gaat heel anders in menige klasse!
Veel gezelligheid. Ik voelde me zéér welkom, heb
gezellige mensen leren kennen en genoten van de goede
sfeer.
Zwaar. Ik gaf al aan de boot-trailer combinatie zwaar
te vinden, de mast ‘een dingetje’, het klauteren naar boven
een uitdaging (als je te laat bent), het effectief hangen is
ook niet niks en ik meende behoorlijke verschillen te zien
naar leeftijd. Waar de jongeren aan een touwtje over de
muur kleven om vervolgens ‘even naar binnen wippen’ om
overstag te gaan blijven de ouderen en minder atletische
bemanningen maar gewoon op het kantje zitten. In
hoeverre dat een substantieel verschil oplevert… mwa… ik
weet het niet.
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Een Pampuszeiler vertelde mij dat het voorstel om de
trapeze in te voeren ooit met één stem verschil is afgevoerd.
Misschien het heroverwegen waard.
Zijstagen los! Dit heb ik vier dagen trouw gedaan mij
afvragende wat die 16mm nu werkelijk brengen. Dit is de
diameter van een ouderwets dubbeltje… Ik zag enorme
verschillen in mastbuiging vóór-de-wind. Sommige
masttoppen stonden in mijn beleving halverwege het
voordek. Terwijl alle boten tegen dezelfde rompsnelheid
aanduwen zag ik méér gebeuren in wel of niet dat baantje
wind dan absolute verschillen die met maststand te maken
(lijken te) hebben. Enfin, het zijn slechts observaties van
een gastzeiler… u weet ongetwijfeld beter.
Vlonderhoogte. Zit je als bemanning (laat ik voor
mezelf praten) binnen aan lij, dan verlies je het overzicht
naar loef zodra de boot maar een beetje scheef gaat.
Gaat het ietwat waaien en word je op het gangboord
verwacht dan is enige soepelheid gewenst om maar niet in
herhaling te treden over de klauterpartij vanuit de diepte
als het serieus gaat waaien. Wat is er op tegen om de
vlonders (flink) omhoog te brengen en het zeilcomfort en
(-veiligheid) te verbeteren?

Trapeze het heroverwegen waard
Over de locatie kan ik kort zijn.
Een prima plas om kampioenschappen te varen, dat
weet ook ik al 45 jaar. De op en neer baan met gate boven
en beneden vind ik fantastisch op voorwaarde dat de gates
voldoende breed zijn. Dat kon af en toe beter.
Comité… prima. Jury… arbitrair.
Walgebeuren. Het splitsingsdiner op vrijdag vond
gelukkig bij de buren plaats en was in één woord fantastisch!
Een pluim voor de organisatie.
Dat de uitbater bij de haven ‘er niet zo’n zin in had’
(zo leek het) kan de Pampus organisatie niets aan doen.
Tijdens alle voorbereidingen zal de uitbater ongetwijfeld
beloofd hebben zijn best te doen en ja, daar mag je dan
toch vanuit gaan.

Zijstagen los,
wat brengt die 16mm nu eigenlijk?
Hierbij wil ik de Pampus Klassenorganisatie
nogmaals danken voor alle goede zorgen.
Met sportieve groet,
Reinout Klapwijk
Voorzitter 16m2 Klasse Organisatie,
gastzeiler/bemanning in P 99

Prijzen CODE ZERO
Pampus kledinglijn
Polo
Artikel
Model
Kleur
Prijs
Borduren
Jacket
Artikel
Jacket
Model
Kleur
Prijs
Borduren

: Shore Polo
: Men / Women
: White / Grey
: € 33,00 incl. BTW
: Incl. badge op de borst
: Halyard Softshell
: Men / Women
: Navy
: € 72,00 incl. BTW
: Incl. badge op de borst

Short
Artikel
Model
Kleur
Prijs
Borduren

: Luff Short
: Men / Women
: Black
: € 52,00 incl. BTW
: Incl. badge op de pijp

Shirt
Artikel
Model
Kleur
Prijs
Borduren

: Oxford Shirt
: Men
: Blue
: € 36,00 incl. BTW
: Incl. badge op de borst

Sweater
Artikel
Model
Kleur
Prijs
Borduren

: Martingale V-Neck
: Men
: Navy
: € 38,00 incl. BTW
: Incl. badge op de borst

Ontdek de nieuwe
		

CODE | ZERO

		Pampus collectie

ZEILERSNIEUWS

BESPIEGELINGEN VAN EEN GASTZEILER
BIJ HET NK OP DE BEULAKERWIJDE

De CODE ZERO jubileumkleding was blijkbaar een succes. Het bestuur kreeg
herhaaldelijk de vraag of er nog kleding besteld kon worden. Om aan die vraag te
voldoen hebben wij samen met CODE ZERO een basic Pampus kledinglijn ontwikkeld:
Polo M/V, short M/V, Softshell jack M/V, overhemd M, en een Sweater M.
Daarnaast kan CODE ZERO u nu ook een Unisex Life jacket aanbieden in de kleur
Skydiver blue/grey. Dit Life jacket kan op de borstzak worden voorzien van uw
Pampus nummer.
De CODE ZERO kleding onderscheidt zich door kwaliteit, comfort, stijl en praktische
elementen. In korte tijd is CODE ZERO uitgegroeid tot een wereldwijd bekend en
gewild watersport merk.
Wilt u het eerst zien en passen? Dat kan tijdens de nieuwjaarsborrel op zaterdag 12
januari en tijdens de bowlingavond van Regio Noord in het voorjaar. Bestellen kan
op de website van de Pampusclub. Facturering loopt via de Pampusclub.

Life Jacket
Artikel
: Code-Zero Life Jacket
Model
: Unisex
Kleur
: Skydiver blue / grey
Prijs
: € 60,50 incl. BTW
Borduren : Incl. bootnr. op de zak
Voor alle kleding artikelen geldt de
optie om het bootnummer erbij te
borduren à € 2,40 per item.
Bij het Life Jacket zit de prijs voor
het borduren van het bootnummer
in de prijs inbegrepen.

Bij voldoende interesse wordt de kleding in één keer bij CODE ZERO besteld
en in april uitgeleverd.
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GENIETEN VAN DE NATUUR
Op een prachtige zonnige dag rijden we met de
Pampus achter de auto richting de Kaag. Voor het
eerst van mijn leven neem ik deel aan dit evenement.
Beman vaker in deze boot, maar de Kaag stond nog
niet op mijn lijstje. Natuurlijk wel als toeschouwer
die dan wachtend aan de kant een enthousiaste of
teleurgestelde partner begroet om vervolgens, onder
het genot van een biertje, uitgebreid verslag te krijgen.
Nu was het dan mijn beurt om in dit prachtige gebied eens
mijn beste beentje voor te zetten. Niet zo fanatieke zeiler
hoor, maar eenmaal aan boord wil ik natuurlijk wel winnen.
Plaag Egbert regelmatig met zijn laatste blunder tijdens het
Vrijbuiterweekend in Loosdrecht waar ik ook bemande. Op
die immense plas lagen we zomaar opeens mijlenver voor op
de rest. Wist hij de baan niet meer precies en voeren we naar
de verkeerde boei. Heb hem natuurlijk enorm uitgelachen.
Wellicht had ik ook beter op moeten letten, ach ja, we laten
het maar in het midden. Blijft een leuk verhaal.
Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Kaagweek; ‘here we come’!
De zon schijnt, de weg er naartoe is op en top Hollands,
uitgestrekte vergezichten van weilanden en molens. En
dan kom je aan bij die prachtige plassen, die zomaar onder
de rook van Leiden verschijnen. Zoals bij elke wedstrijd was
het een drukke bedoening aan de kant, iedereen in de weer
met het klaarmaken van de boot én wachten op de wind.
Toch alvast maar het water op en wederom genieten van
het landschap. Je waant je als een toerist in eigen land.
Varend langs de koeien die in het weiland staan, hier en
daar een molen, besef ik me hoe mooi het hier is!

O ja, ik vergeet even verslag te doen van de wedstrijd,
ook belangrijk natuurlijk. We hebben heerlijk gevaren,
een ochtendje zonder wind, veel koffie op de kant en
ontmoetingen met oude bekenden uit het verre verleden.
Heel gezellig natuurlijk. Dan de start, de wind neemt toe
en we varen een heerlijke wedstrijd. Geen problemen met
het vinden van de juiste boei, ook mooi meegenomen.
Niet gewonnen natuurlijk, ik ben zelfs vergeten welke
plek we zijn geëindigd. Ik heb genoten van de Kager
plassen. Zo mooi, zo gezellig en
ontspannen. Volgend jaar, met Uitslag
het 100-jarig bestaan, ben ik er 1 330 Thomas Allart
2 36 Lieuwe Gietema
zeker bij!
Jane de Sauvage,
bemanning Pampus 10

3
4
5

430 Gert Pauli
377 Erik Zaadnoordijk
10 Egbert de Sauvage

ORIGINELE GESTE KWV DE KAAG
Onder het welbekende motto dat er zonder vrijwilligers geen
vereniging is, trakteert KWV De Kaag elk jaar haar vrijwilligers op
een diner in de Kaagsociëteit. Als blijvende herinnering krijgt elke
vrijwilliger ook een Delftsblauw vrijwilligersbordje uitgereikt. Dit jaar
was ik extra verheugd omdat onze 85 jarige dame het bordje bleek te
sieren. De afgebeelde Pampus heeft dan ook zeilnummer 85.
KWV De Kaag wilde hiermee nogmaals haar welgemeende felicitaties
overbrengen aan de Pampusclub. Tevens wil KWV De Kaag hiermee
laten zien dat de Pampus haar even lief is als alle andere klassen.
Zij hoopt dan ook van ganser harte veel Pampussen te mogen
verwelkomen op de aanstaande 100e Kaagweek 22 t/m 26 juli 2020.
Het zou mooi zijn als oude tijden herleven en meerdere velden
Pampussen de Kagerplassen zullen sieren.
Harry Sistermans
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Het doek valt voor
Lamme

Deze vers ingelijste foto staat sinds kort in de
woonkamer van Harry Sistermans te pronken. Harry:
“Ik zit aan het roer in mijn P8, met Sjaak van Steijn
aan de fok. De man van wie ik leerde wat oploeven en
afvallen is. Van Sjaak heb ik namelijk in 1978 mijn
eerste zeillessen gekregen bij de Zeeverkenners.” Uw
Pampusredacteur had even last van een Babylonische
naamsverwarring want dacht dat het om Jacques
van Goeverden ging van de P 389. “Maar,” liet Harry
weten, “er zijn meer hondjes die Fikkie heten.”

Het kwam voor velen niet uit de lucht vallen maar
als het dan toch zover is komt het aan. Met ingang
van 1 april 2020 houdt Bootbouwerij Vrijheid BV van
Gert Lamme op te bestaan. Gert Lamme heeft alle
mogelijkheden voor zijn onderneming overwogen
en onderzocht, maar een andere optie bleek niet
levensvatbaar. Veel Pampuszeilers laten hun houten
schepen bij Vrijheid onderhouden of hebben hun
schip bij Vrijheid laten bouwen.

We leggen het even uit voor wie niet van de Kaag komt:
Harry ontmoette Jacques van Goeverden pas later
toen hij bemanning voer bij zijn vader Cees ‘Goef’ van
Goeverden. Toen vader en zoon samen wilden zeilen is
Harry overgestapt naar Lex van Baalen. Kort daarna ging
Harry zelf sturen in de boot van zijn vader, de P307. Daarna
de P 97 en vanaf 1990 in de P 8. Harry: “Sjaak van Steijn
en ik troffen elkaar enige tijd geleden op een feestje net

toen ik om bemanning verlegen zat. Sindsdien varen we
alweer zo’n jaar of vijf samen. Hartstikke leuk! Deze foto
is door Eize gemaakt tijdens het 85-jarig jubileum dit jaar.
Overigens knalden we zo’n 20 seconden na het nemen van
deze foto - nog steeds over stuurboord liggend - bovenop
de P 170 van Hans van Drunen. Ik schrik nog steeds af en
toe wakker van wat ik Hans heb aangedaan.“
Rest de vraag waar de P389 is gebleven. Harry: “Deze is nog
steeds in het bezit van Jacques en staat netjes in een loods
stoffig te zijn, maar wel klaar voor de comeback die zeker
gaat komen heeft hij mij beloofd.”
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Mijn zeilverhaal
in een foto

In Loosdrecht is de firma Lamme een 75 jaar oud instituut.
Een magisch instituut, waar met hout wordt getoverd
en waar dode planken tot leven komen. Belangrijk voor
de bezitters van houten boten, voor de watersport en
Loosdrecht. Voor de Pampusklasse betekent dit nogal wat,
en lees daarom vooral de ‘Bedenkingen’ van Aai Schaberg
in dit nummer die geheel aan het fenomeen Gert Lamme
en de iconische bootbouwerij Vrijheid is gewijd.
De banden tussen de KWVL en Lamme zijn altijd warm
geweest en het bericht van stoppen heeft daar dan ook
velen getroffen. Het bestuur is met Gert Lamme gaan
praten om een constructieve oplossing te vinden. Juist een

vereniging als de KWVL,
met een grote traditie, gaat
het verdwijnen van een
ambachtelijke bootbouwer
aan het hart. De grote
vloot klassieke schepen is
voor een deel afhankelijk van een bootbouwer als Gert
Lamme. Tot grote voldoening van beide partijen is men erin
geslaagd overeenstemming te bereiken over het in dienst
treden van de ervaren vakmensen Elte Folkersma en Hans
van Kessel bij de KWVL.

Een magisch instituut dat de
Pampusclub node zal missen
Met ingang van 1 april 2020 zullen beiden reguliere
havenmeester activiteiten gaan uitvoeren en zich vooral
gaan richten op het onderhoud van de vloot van de
KWVL en de houten schepen (en hout aan schepen) van
de leden van de KWVL. Gert zal deze activiteiten nog
enige tijd gaan begeleiden. Op deze manier verwacht de
KWVL het vakmanschap en de onbetwiste kwaliteit van
Bootbouwerij Vrijheid te kunnen behouden en de leden
te kunnen faciliteren bij onderhoud en reparatie van hun
schepen. De KWVL is bijzonder blij met de versterking van
het haventeam met de ervaring van Hans en Elte
Dit bericht betreft uitsluitend Bootbouwerij Vrijheid en
niet de watersportwinkel Vrijheid Watersport, die wel blijft
voortbestaan.
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IK EN MIJN STUURMAN

Naam:
Jan Deen
Leeftijd:
31
Beroep:
Mede-eigenaar DeenKoopmans
Boot:
Pampus 306
Rol aan boord: Stuurman
Zeilen al samen sinds: 2004

Naam: 		
Sander Oost
Leeftijd:
28
Beroep: 		
Export manager, Snijtech
Boot: 		
Pampus 306
Rol aan boord: Bemanning
Zeilen al samen sinds: 2004

Hoe ben je in de Pampus terechtgekomen?
Dankzij onze vaders. 13 jaar geleden voor het eerst aan een
NK op Loosdrecht deelgenomen in de P307 van Hertzen,
daarna steeds vaker in de P306 van mijn vader. Inmiddels
heb ik die overgenomen en denk ik de komende pakweg
40 jaar aanwezig te zijn bij mooie evenementen.
Het leuke van samen zeilen in de Pampus is:
De competitie, ik denk dat de Pampus in de breedte de
sterkste klasse van Nederland is. Het leuke aan zeilen
vind ik het spel, ik kan er oprecht van genieten dat een
concurrent iets doet wat ik zelf nooit gezien heb. Op die
manier leer je van een ander.
Onze zeilrelatie kenmerkt zich door:
Vriendschap, al klinkt dat behoorlijk suf. We zeilen al zo
lang samen en hebben ook naast het zeilen heel veel
contact. We komen in onze zeilrelatie dan ook zelden
voor verrassingen te staan.
Wij vullen elkaar aan op de volgende manier:
Sander is aan boord liever bezig en ik zit wat meer te
denken. Ook naast de boot vullen we elkaar regelmatig
aan, de vraag is of dit altijd positief is. Leuk is het wel.
Wat zou je veranderen als je een dag bemanning was:
Lastig, ik heb het natuurlijk wel gedaan maar Sander is er
simpelweg veel beter in dan ik. Dus wat veranderen lijkt
me niet verstandig, ik vond het vooral fysiek zwaar.
Ons hoogtepunt samen tot nu toe was:
Alle wedstrijden elders in Europa waar we in de loop der
jaren aan mee hebben gedaan. Uitschieter is Europees
kampioen Yngling op het Gardameer.
Onze sportieve ambities en doelstelling voor
aankomend seizoen zijn:
Er zijn jaren geweest dat we daar veel mee bezig waren.
Ik heb dat nu minder. Ik hoop en verwacht weer een jaar
vooraan mee te varen. Het zou leuk zijn als er een keer
een mooi evenement onze kant op valt.

Hoe ben je in de Pampus terechtgekomen?
Zowel Siebrand Deen als mijn vader hebben jaren in de
Pampus gevaren. Pa restaureerde destijds een Pampus.
Jan, mijn vader en ik sloten een weddenschap af (school
gerelateerd) en wanneer we beide voldeden aan de
voorwaarden, mochten wij dat jaar het NK in de Pampus
307 varen. Zo gezegd zo gedaan, hiervoor moesten er
vele avonden worden doorgewerkt. Destijds voeren we
nog Vaurien, daarna een paar jaar Yngling om vervolgens
definitief in de Pampus 306 te varen.
Het leuke van samen zeilen in de Pampus is:
Competitieve klasse en veel gezelligheid! Daarnaast
plaatjes draaien aan boord van de Libra.
Onze zeilrelatie kenmerkt zich door:
Na 14 jaar weet je exact van elkaar wat er moet gebeuren
en verwacht wordt. Daarnaast kan ik erg goed opschieten
met Jan en zien we elkaar geregeld.
Wij vullen elkaar aan op de volgende manier:
Of ik Jan aanvul? We accentueren elkaars goede en
slechte punten. Of dat goed is vraag ik me af..
Wat zou je veranderen als je een dag stuurman was:
Niet mijn ding. Iets veranderen is ook niet noodzakelijk.
Ons hoogtepunt samen tot nu toe was:
We hebben veel mooie evenementen gevaren. Spannende
Sneekweken, NK’s en prachtige lustrum evenementen;
dit zijn samen met onze Europese titel Yngling toch
wel de hoogtepunten. Uiteraard ook het afgelopen NK,
jammer dat dit vier dagen duurde en niet twee.
Onze sportieve ambities en doelstelling voor
aankomend seizoen zijn:
Uiteraard duiken we de hele winter de sportschool in om
weer fris en fruitig aan het seizoen te beginnen. Aan de
fitheid zal het dit seizoen niet liggen….
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Voor de Sneekweek
					
kom je terug

Het is januari als ik een berichtje via Facebook ontvang
of ik komend seizoen in Pampus 13 wil varen. Arjen
Willemsen en zijn schoonvader zijn druk doende de
boot op te knappen maar varen zelf Vrijheid. Ik zou
er speciaal voor terugkomen naar Europa, want vanaf
eind 2018 zat ik namelijk in de Caribbean omdat ik
in Nederland mijn draai niet meer kan vinden na het
overlijden van mijn zoontje George. Huis verkocht,
baan opgezegd en geen idee wat er op mijn pad zal
komen. Ik begon met een overtocht naar St. Lucia als
crew.
Als zeilen je leven is
Daarna heb ik mijn STCW (een soort veiligheidstraining)
gedaan begin 2019 op Antigua, dat het hart is van het race
seizoen. Heel veel boten gebruiken het eiland als basis en
doen vervolgens alle regatta’s in het gebied. Voor mij een
kans om heel veel te netwerken, waardoor ik veel races
heb kunnen varen van Heineken Regatta (schipper) tot BVI
(navigator) tot Caribbean 600 (voordek) tot Antigua Sailing
Week (skipper/coach) en alles wat er tussenin zit. Ik kom
erachter dat ik de nachten op zee heerlijk vind en dat mijn
hoofd (en hart) echt tot rust komt. Ik geniet! Tussendoor
doe ik mijn Yachtmaster en haal alle andere papieren die
nodig zijn om (commercieel) boten van A naar B te zeilen.
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mooi. Daarnaast ben ik trots op het feit dat ik iedereen
veilig naar de ‘overkant’ heb gebracht. Ik ben geen seconde
bang of bezorgd geweest en dat smaakt zeker naar meer!
Vrij snel na aankomst reis ik door naar het Comomeer om
voor een Duitse Vaurien bouwer een boot in the picture te
varen op het WK Vaurien. In het Italiaanse Colico wordt ik
met de Spaanse Laura Llopiz dames Wereld Kampioen in
een nieuw gebouwde (polyester) Hein Vaurien.
Sneekweek begint met te vroege start
Een kleine week later is het alweer Sneekweek. De echte
reden dat ik terug naar Europa ben gekomen. Daan en ik
spreken op de vrijdag van de opening in de stromende
regen af en werpen een kritische blik op P13. Ze ziet er
mooi uit maar we zijn ook de hele middag bezig om het
een beetje naar onze eigen ‘smaak’ in te richten. Vol goede
moed verschijnen we zaterdag aan de start. ..3, ..2, ..1 .. GO!
Toet Toet Toet.. Tegelijkertijd zeggen we tegen elkaar: “Dat
zijn wij”.. We moeten terug maar dat lukt pas na 1,5 minuut
omdat we klem liggen tussen 2 boten. Uiteindelijk worden
we die wedstrijd toch nog 11e. We zijn niet ontevreden
maar toch voelt er iets niet helemaal ‘goed’.
Vervolg op volgende pagina

Bermuda-Scheveningen
Uiteindelijk word ik zelfs gevraagd om een Beneteau Ocean
43.2 van Bermuda naar Scheveningen te varen. Wie had dat
gedacht. Als iemand mij vorig jaar Sneekweek had gezegd
dat dat zou gebeuren dan had ik die persoon volledig voor
gek verklaard! Met twee Engelse bemanningsleden lopen
wij 26 juni Scheveningen binnen. Zelfs om 3 uur ‘s nachts
staan mijn trouwste supporters (mijn ouders) mega trots
(én opgelucht) op de pier met zoute haring en ijskoud
Heineken bier. Wij hebben windstil weer en stormen van 40+
knopen inclusief dikke hagelstenen gehad en terugkijkend
ben ik vooral onder de indruk van het aantal dolfijnen en
walvissen dat we gezien hebben. Wat is de oceaan toch
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MET EEN RIF HET MEER OP
Wanneer heeft u voor het laatst een Pampus met rif gezien?
Tijdens de Sneekweek, als u goed heeft opgelet. Pampus 63
met Jaap van Wayenburg, en Reyer Koudenburg zeilden
op een dag met harde wind met een gereefd grootzeil.
Toch maar eens in het Pampusboek opgezocht of daar
iets over reven te vinden is. In het hoofdstuk Technische
Ontwikkeling 1948-1965 staat het volgende:
De Giek was rond met sleuf voor grootzeil onderlijk en
uitgevoerd met een zodanig lummelbeslag dat het mogelijk
maakte tijdens het zeilen te reven door de giek te draaien
zodat het zeil eromheen gerold kon worden.
Schootvoering: dubbelblok met hondsvot aan achterkant
giek, twee enkele blokken elk aan een zijde van de roerpen
en een blok aan de giek. Er was geen grondblok, je trok altijd
van boven naar beneden. Het blok achteraan kon draaien
om de giek en het blok aan de giek was bevestigd met een
hoefijzerconstructie, dit alles om ervoor te zorgen dat die
giek ook tijdens het zeilen gedraaid en dus gereefd kon
worden.

De haring smaakte weer best op de drukbezochte Kaatje borrel

De Pampus was bij veel wind erg loefgierig en dus met
stormfok helemaal niet te houden, vandaar dat die
stormfok alleen maar zin had als het grootzeil gereefd
was. En door de dubbele fokkestagen kon je de ene fok
zetten voordat de andere werd binnen gehaald.
Ko Otte, Rinnie Boelsma, Hans van Reij,
Lolkje Otte

Maud van Olst en Joris Latenstein

Ingrid Staal, Lindy Margadant, Bas

Iets klopt niet aan boord
Op dag 2 varen we uiteindelijk niet vanwege te weinig
wind en terwijl ik een biertje zit te drinken met onze buren
zegt Boris opeens: “Je fok lijkt wel te ver naar achter te
staan op het voordek.” Uit meting blijkt uiteindelijk dat het
niet om slechts een paar centimeter gaat, maar om 12(!).
Geen wonder dat we de fok er niet goed op kregen. De
volgende dag moeten we nog starten met deze lay-out en
eerlijk is eerlijk: ook al varen we ons de Goldfleet in, het
voelt niet lekker.
Pieter Boelsma, Caroline Wymenga, Paul Kok

De top
Na de splitsing staat P 1 fier bovenaan met alleen maar
eentjes. Echt mega knap. De rest vecht voor de overige
podiumplaatsen en uiteindelijk zijn het de P 357 en P 449
die respectievelijk 2e en 3e worden. De dag na de splitsing
staat de schoonvader van Arjen (Klaas) in alle vroegte klaar
om het gat de nodige 12cm te verplaatsen, waardoor wij
de laatste drie dagen heerlijk hebben gevaren. Het is af
en toe nog worstelen met de trim maar Daan en ik heb
volop genoten van het eindelijk weer samen zeilen en de
competitie op het water. De komende tijd staan nog de
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NK’s 16m2, Pampus en Regenboog op het programma.
En mocht er een boot zijn die van A naar B gebracht moet
worden of een schip dat een (charter) schipper nodig heeft
en/óf wedstrijd crew zoekt dan houd ik mij aanbevolen.
Want in de ‘grote botenwereld’ kan ik vooralsnog alle
kruiwagens gebruiken die er zijn... Fair Winds.
Angela Brandsma P 13
Marjorie van Geenhuizen, Joke Bruijs, Frits Landesbergen

PP Plevier, Floor Blees, Steijn van Driessel e.a.

NIEUWS 29

NOORD

SNEEKWEEK

NIEUWS

NOORD

30

SNEEKWEEK

NIEUWS 31

NOORD

SNEEKWEEK KAMPIOENEN
Jeroen de Groot EN

ZILVER is GOUD voor

Bram Pasma

Carlijne en Alwin

NOORD

SNEEKWEEK INTERVIEW

op de SNEEKWEEK

Na een lange en beslissende slotrace wonnen Carlijne
Sprik en Alwin Lochorn met P 263 (met die opvallende
roomijs kleur) de Sneekweek hoofdprijs in de Silver. Ze
zijn nog niet zo lang bezig in de Pampusklasse maar
de snelheid zit duidelijk in de boot. Dat vraagt om een
nadere kennismaking.

“

Hartelijk gefeliciteerd met jullie bord. Is dat de eerste?
Beiden: Dank je wel! Het is voor ons beiden het eerste bord,
dus dat maakt het extra speciaal. Wie weet volgen er ooit
nog meer!
Ik hoorde dat jullie het goed gevierd hebben! was het laat?
Beiden: Het was zeker een mooi feestje! Veel gezelligheid en
leuke reacties van iedereen. Een mooie afsluiting van een
fantastische week!
De Sneekweek bood alle windsoorten, van licht weer tot
knetterhard hangen. Hoe hebben jullie deze week ervaren,
was het bord zwaar bevochten?
Beiden: Het kon inderdaad niet beter met variërende winden weersomstandigheden. De laatste twee dagen een stevige
woei, hetgeen uiteindelijk in ons voordeel bleek te zijn. Voor
de laatste wedstrijd hadden Thom en Sandra Dijksman (P4)
– met 1 punt voorsprong op ons – de beste papieren. Daar
waar we de eerste twee rakken gelijk opgingen, hebben
we vanaf het derde rak onze voorsprong uitgebouwd en
vervolgens afgesloten met een eerste plaats. Dit leverde ons
de eindoverwinning op: een mooi bord waar we erg blij mee
zijn.
Hoe zijn jullie in de Pampus terechtgekomen?
Alwin: Pieter Boelsma heeft ook voor ons een grote rol
gespeeld bij het bemachtigen van een Pampus. Mijn vader
en ik gingen in april 2016 bij Pieter op de koffie om wat
informatie in te winnen, maar eindigden diezelfde middag
met een geaccepteerd bod op de P 263. Sindsdien varen
wij met veel plezier in deze Pampus. Toch heb ik met de
Sneekweek 2017 een uitstapje naar de Yngling gemaakt.
In deze klasse – en in dezelfde boot – heb ik Carlijne leren
kennen. Dit was erg leuk en ging verrassend goed, waardoor
we vanaf toen regelmatig – en in ieder geval de jaarlijkse
Sneekweek – samen wedstrijden varen in de P263.
Wat is jullie thuishaven?
Carlijne: De thuishaven van de familie Lochorn is Sneek.
Hier heeft Alwin altijd met zijn ouders gewoond en zelf
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wedstrijden gevaren. Ik vaar zelf nog niet zo heel lang
wedstrijden, maar beschouw Sneek inmiddels wel een
beetje als mijn wedstrijdthuishaven. De combinatie van
wedstrijden varen, met het moederschip van Alwin’s ouders
op het Starteiland liggen en een gezellige sfeer, is voor ons
op en top genieten.

Wij zijn het liefst op het water
Nu we in Utrecht wonen, biedt de Pampusklasse genoeg
mogelijkheden om – naast de wedstrijden op Sneek – ook
hier en daar wat wedstrijden in de buurt van Utrecht mee
te varen.
Wat voor wedstrijd zeilervaring heb je hiervoor op gedaan?
Alwin: Ik ben in 2000 begonnen met wedstrijdzeilen in de
Flits. Vervolgens ben ik via de Schakel in de Vaurien beland.
Na een aantal uitstapjes in verschillende klassen, vaar ik nu
voornamelijk in de Pampus. Al een tijdje dus! Carlijne vaart
daarentegen pas sinds drie jaar wedstrijden. Zij is destijds
begonnen in de Yngling door middel van het Stichting
Jeugdzeilplan. Naast het wedstrijdzeilen in de Yngling, vaart
ze nu dus ook in de Pampus.
Zeilen jullie altijd samen?
Alwin: Nee, niet altijd. Ik vaar de meeste clubwedstrijden
van de KWS samen met mijn vader en Carlijne vaart nog
altijd Yngling met een team dat zij van jongs af aan kent.
Wel vinden we het ontzettend leuk om samen wedstrijden te
varen, waardoor mijn vader af en toe een stapje opzij doet en
haar de fok overhandigt. Die afwisseling maakt het erg leuk.
Wat doen jullie in het dagelijks leven?
Carlijne: In het dagelijkse leven wonen wij samen in Utrecht.
Alwin werkt als Pricing Analist bij Volkswagen Pon Financial
Services. Ik rond momenteel mijn master Onderneming
& Recht af in Nijmegen en werk daarnaast bij een
advocatenkantoor. In onze vrije tijd zijn wij het liefste aan of
op het water te vinden: of het nou wedstrijdzeilen, recreatief
zeilen of andere soorten watersporten betreft!
Hebben jullie een afsluitende opmerking?
Beiden: Terugkijkend op afgelopen jaar, hebben we een
ontzettend mooi seizoen gehad in de Pampus. We willen
iedereen bedanken voor de gezelligheid en de strijd op het
water. We kijken nu alweer uit naar volgend jaar. Tot op het
water in 2020!

”

Na vier dagen Sneekweek stond Jeroen de Groot er
erg goed voor. De winst kon hem eigenlijk niet meer
ontglippen. Reden voor het Sneekweek film verslag
om even bij te praten. Hieronder wat flitsen uit het
gesprek.

een straatlengte wegzeilt. Daar balen ze ook allemaal
gigantisch van en ze hebben het er allemaal over. Voor ons
is het een opste-ker voor het NK over 3 weken. Natuurlijk
gaan we de laatste wedstrijd morgen ook starten, en weer
proberen er een eerste plek uit te draaien.“

Negen van de tien starts
samen gewonnen
JEROEN:
“We hebben nu drie eerste plekken, en gisteren was de derde
plek genoeg, we zaten sowieso voor de concurrentie, dus
ze kunnen het niet meer afpakken. Dat voelt wel relaxed
nu. We hadden natuurlijk wel een goed vertrouwen op de
goede afloop maar het was gisteren wel heel extreem weer.
We kwamen wat te kort op nummer één maar uiteindelijk
wisten we de concurrentie toch weg te zeilen. Ik vaar deze
week met Bram Pasma, waar ik ook de Kleine Sneekweek
mee heb gezeild. We hebben 10 wedstrijden samen gevaren
en 9 eerste plekken maar gisteren door de 3e plek hebben
we de ongeslagen status verloren. Bram is ook zeven jaar
bemanning in een Pampus geweest.”
BRAM:
“Het is relaxed om met Jeroen te varen, we hebben eigenlijk
nooit discussie aan boord. We houden elkaar scherp, door
samen te kijken. Ik ben wel wat ouder dus af en toe moet
hij een beetje aanpassen dan wil hij wat te rap overstag.
Maar verder gaat het prima.”
JEROEN:
Wij vinden deze Sneekweek titel heel mooi, want we hebben
uiteindelijk de Nederlands kampioen Neeleman achter ons,
Bosma die vorig jaar gewonnen heeft, Bob Heineke, Jan
Deen, en Paul Bournas, ook oud- NL kampioen. We hebben
een sterk veld en dan is het wel leuk dat je die mannen

NIEUWS 33

NOORD

SLUITINGSWEDSTRIJDEN

STORMACHTIGE WEEKEND voor de die-hards
De weersvoorspellingen voor de laatste wedstrijden op
het Sneekermeer op 28 en 29 september zien er de
hele week al slecht uit. Veel wind en regen lijken het
weekend in hun greep te hebben. Het Sneekermeer
biedt dan ook een vrij lege aanblik op zaterdagochtend.
Ondanks dat het zonnetje zijn best doet, en er een
stevig maar mooi zuidenwindje staat, hebben de
16 en 30 Kwadraatklasse en de Regenbogen zich al
afgemeld voor dit weekend.
In onze Pampusklasse hebben 26 zeilers ingeschreven. Aan
de start blijken slechts 13 boten aanwezig te zijn. Daarbij
ook twee nieuwe jeugdteams. Thom de Haan en Nico
Lochorn in de P 198 en Rick Nakken en Melle Poelsma in
de P 137. Goed voor de klasse!
We gaan van start op baan H. Een mooie baan met drie
lange kruisrakken. De 416 met Arjen Kort en Rick Jansen
neemt meteen de leiding en rond als eerste de bovenboei.

Een viertal zeilers houdt het hier al voor gezien. De
resterende 9 boten strijden door maar de P 416 blijkt te
snel. Zij winnen de eerste wedstrijd. Terug op de wal zien
we dat vlag OW boven A is gehesen. Geen wedstrijden
meer vandaag. De vlagen zijn inmiddels al toegenomen tot
30 knopen.
Op zondag ziet het weer er nog slechter uit en de
wedstrijdleiding besluit dan ook al vroeg om ook vandaag
verder geen wedstrijden meer te varen. De eerste wedstrijd
bepaalt hiermee de eindstand:
Alwin en Bert Lochorn, P 263
Uitslag
1
2
3

P 416
P 393
P 263

Arjen Kort en Rick Jansen.
Tom Otte en Marlies Oost.
Alwin en Bert Lochorn.

RE D

De JUISTE BOOT
gekozen

PAM PUS

De aanloop naar het evenement verliep
even ‘turbulent’ als het evenement zelf. Het
plan was om in de 16m2 mee te doen. Op
hetzelfde weekend werd op de Belterwiede
een evenement georganiseerd voor de 16m2
waardoor er op Sneek slechts 4 boten stonden
ingeschreven.
Plan B, samen met Marije in de 12-Voetsjol. Ook
ik moet er een keer aan geloven. Tien deelnemers
en dus uitdaging genoeg. Maar ook in deze klasse
koos een groot deel eieren voor zijn geld en besloot
gezien de weersvoorspellingen niet te gaan varen.
Door nog een late afmelding van Harry Kort in de
Pampus kwam op vrijdagochtend de 416 vrij. Na
een kort familieberaad schreven Rick Jansen en ik
ons alsnog in.
Op zaterdagmorgen waren we met 13 boten de
grootste klasse. Met 18 tot 20 knopen wind was
het hard werken het eerste kruisrak. We konden
vlak voor Tom en Marlies de bovenboei ronden.
Gaandeweg de wedstrijd konden we onze
voorsprong gestaag uitbreiden en finishten als
eerste. Tom en Marlies werden tweede en Alwin
en Bert Lochorn derde. Op de kant werd ons
medegedeeld dat we die dag geen wedstrijden
meer zouden varen vanwege de actuele en
verwachte weersomstandigheden. De windmeter
had de 35 knopen aangetikt in onze eerste
wedstrijd. Rick en ik vroegen ons ook al af waarom
we bijna omsloegen bij die ene gijp.
De meeste deelnemers hielden het op
zaterdagmiddag al voor gezien. Zondag beloofde
veel regen, wind en andere ellende. Dat bleek een
juiste keuze te zijn. Het wedstrijdcomité besloot
op zondagmorgen negen uur dat er die dag
geen wedstrijden meer zouden worden gevaren.
Zo kwam er een nat en winderig einde aan de
sluitingswedstrijden. Bij terugkomst thuis zag
ik op televisie dat Matthieu van der Poel onder
vergelijkbare omstandigheden zijn wereldtitel
moest veiligstellen. Blij dat ik dat vanaf de bank
kon aanschouwen en niet op het Sneekermeer zat.
Overigens bleef de o zo gedroomde wereldtitel
uit. Op naar de winterwedstrijden.

EEN

Pampus 13 ‘Vrijdag’ doet
weer mee
Arjan Willemse vertelde in het Sneekweek videojournaal wat
hem bewoog Pampus 13 te redden.

“

Arjan: “Een paar jaar geleden zag ik deze boot op Marktplaats,
te koop voor € 500, inclusief trailer. De boot is van een aparte
houtsoort: Oregon Pine. Voor zover bekend is het de enige
Pampus die van deze houtsoort is gebouwd. Toen ik meldde
aan de klassenorganisatie dat ik de 13 aan het restaureren was
schrokken ze wel een beetje want er staan maar drie houtsoorten
omschreven. Maar geen Oregon Pine. Het is qua gewicht
vergelijkbaar met mahonie dus het vormde verder geen probleem.
We hebben de boot gerestaureerd; hij was in redelijke staat. Van
binnen was hij helemaal roodgeverfd. Er zat een oud teakdek
overheen gespijkerd. We hebben van alles gesloopt tot kale romp
en toen weer opbouwen. Pieter Boelsma had er in het verleden al
eens nieuwe spanten in gezet. We zijn geen echte gekke dingen
tegengekomen. Het doel was het jubileum te halen en dat is gelukt
en tijdens Sneekweek heeft Angela Brandsma er in gevaren. Wij
zijn er trots op dat de boot weer zo mooi is geworden en dat we
het samen hebben gedaan. Schoonvader Klaas heeft het meeste
werk gedaan wat betreft hout en epoxy, en we hebben hem
zeilklaar gemaakt. Wij zijn er trots op dat de boot weer zo mooi is
geworden en dat we het samen hebben gedaan. Of we er zelf in
gaan varen weten we nog niet. We zeilen Vrijheid, de klasse heeft
het moeilijk in qua deelnemers aantallen dus of we overstappen
in de Pampus moeten we nog bezien.

”

Arjen Kort
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BIJSPIJKEREN

EVEN AANLEGGEN
BIJSPIJKEREN

JOS SPIJKERMAN

AANVAL

van achteren
In deze editie van het Pampusnieuws antwoorden op de tweede helft van de vraag die was binnengekomen.
Dit was de originele vraag:
Welke rechten en plichten heeft een boot die van achter een overlap tot stand brengt? Je kunt hierbij denken aan een
start situatie waarbij boten van achteren op komen varen, maar ook voor-de-wind richting een boei.
De situatie is, net als in deel 1 bij de start, eentje die
drastisch de verhoudingen tussen de voorliggende boot
en de vrij achter liggende boot wijzigt. De voorrangsboot
word de boot die moet vrij blijven en omgekeerd.

De regels zijn geschreven voor feitelijke situaties. Dat wil
zeggen dat boten alleen hoeven te reageren op wat er feitelijk aan de hand is, niet op wat verwacht wordt dat er
gaat komen. Zolang de boot vrij achter geen overlap heeft,
moet zij vrij blijven op grond van regel 12. Maakt ze die
overlap te dichtbij, is er een groot risico dat ze, of regel 12
overtreed, of regel 15.
Pas op het moment dat er overlap ontstaat, wijzigt de
voorrang, zolang de achterliggende boot dat aan lij doet.
Doet ze dat aan loef, dan wijzigt weliswaar de regel op
grond waarvan ze moet vrij blijven van 12 naar 11, maar ze
blijft de boot die moet vrij blijven. Dan is er ook geen grond
waarop de voorrangsboot ruimte zou moeten geven aan
de andere om vrij te kunnen blijven. De plicht om vrij te
blijven was er en blijft er.
In een situatie op een ruime-winds of voor-de-winds rak,
is de kans dat een boot aan lij die overlap kan bereiken niet
zo groot. Aan loef heeft ze meer kans omdat haar zeil dan
de wind uit de voorliggende boot wegneemt. Maar zoals
gezegd, dat wijzigt niet veel aan de rechten en plichten.
Kan de ‘aanvallende’ boot een overlap aan lij creëren, door
bijvoorbeeld toch harder te varen, dan krijgt ze voorrang
op grond van regel 11 als boot aan lij.
Vooraleerst met de beperking van regel 15. Ze moet de
boot aan loef de ruimte geven om vrij te kunnen blijven.
En die ruimte is voor-de-wind meer, dan bij aan-de-wind.
Immers, zeilen zijn gevierd en de giek staat bijna haaks van
de boot. Gelukkig staat die giek ver naar voren, maar de
schoot meestal niet!

Figuur 1: Aanval van achter
In positie 1 heeft Oranje voorrang en moet Blauw vrij blijven; in
positie 2 ook nog (net), maar zal Blauw al claimen dat de overlap
is ontstaan en Oranje niet; In positie 3 is er geen twijfel meer en
moet Oranje vrij blijven onder regel 11 en heeft Blauw voorrang.
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Een boot die in de schoot van een voorliggende boot vaart,
overtreedt meestal regel 15. De voorliggende boot kan niet
loeven zonder de meteen de boeg van de aanvallende boot
te raken en ze kan ook de schoot niet inhalen. De giek komt
dan niet alleen naar ‘binnen’ maar gaat ook, relatief gezien,
naar achteren en komt dicht(er) in de buurt van de boeg of

Figuur 2; Overlap
Tussen positie 1 en 2 verkrijgt de Grijze boot een lijwaartse
overlap met de Paarse boot. Grijs krijgt voorrang onder regel 11,
met een beperking onder 15 EN onder 17. In positie 3 wordt de
overlap verbroken door Paars. En in positie 4 verkrijgt Grijs weer
een overlap. Maar hier is het niet Grijs die de overlap maakt,
maar Paars; derhalve vervalt de beperking onder regel 15 voor
Grijs en blijven alleen regel 11 en 17 voor haar over.

voorstag van de aanvallende boot. Bovendien zal de snelheid van de boot afnemen omdat ze niet meer de ideale
zeilstand heeft, bij inhalen van de schoot (minder drastisch
bij hardere wind dan bij zachtere wind, maar toch)
Bij de start hebben boten meestal weinig vaart, maar in een
bezeild rak varen ze op volle snelheid. En dan is een kleine
roeruitslag genoeg om drastisch van koers te wijzigen.
Er is nog een negatieve factor bij het maken van overlap
aan lij. En dat is verwoord in regel 17 uit Hoofdstuk B, een
beperking op de rechten van de boot met voorrang. Regel
17 beperkt de loefrechten van de lij boot. Deze mag niet
boven haar juiste koers varen. Geen hogere koers dan ze
ook zou varen om zo snel mogelijk te finishen in afwezigheid van de andere boot.
Let wel, de loefboot heeft nog steeds de verplichting om
vrij te blijven en ze gaat niet vrijuit als ze dat niet doet,
ondanks dat de lij boot hoger loeft dan haar juiste koers.
Maar ze kan dan wel succesvol protesteren op grond van
die regel.
Een aanval van achteren is derhalve niet zonder risico
ondanks het voordeel dat je voorrang krijgt. Dat voordeel
wordt vergroot als regel 15 NIET van toepassing zou zijn.
We kijken naar de tekst van de regel:
15 VOORRANG VERKRIJGEN
Wanneer een boot voorrang verkrijgt, moet hij aanvankelijk
de andere boot ruimte geven om vrij te blijven, tenzij hij
voorrang verkrijgt door de handelingen van de andere
boot. De toepassing van regel 15 hangt dus af welke boot
de voorrangsituatie creëert!

Geeft de andere boot haar voorrang ‘weg’, is regel 15 niet
van toepassing. Iets om altijd te herkennen, maar niet
iets waar je zelf direct invloed op hebt. Regeltechnisch
belangrijk maar tactisch niet, want je voordeel hangt af
van ‘fouten’ van de andere boot.
Wat maakt tactisch gezien voordelig genoeg, om toch
een overlap aan lij te maken?
Het meest voorkomende tactische voordeel is bij het
naderen van een merkteken. Overlap aan de binnenkant,
ook al is het maar een boeg, geeft de buiten-liggende boot
de verplichting om merktekenruimte te moeten geven,
zodra de zone wordt bereikt. En terwijl voorbijkomen in een
rak moeilijk is, voor een boot uitkomen die je aanvalt, door
een binnenbocht te kunnen varen, niet.
Zelfs ver van een merkteken is het tactisch voordelig om
die overlap te hebben. Immers regel 18.2(e) geeft het
voordeel aan de boot met een binnenliggende overlap, als
er twijfel is over die overlap bij het binnenvaren van de
zone. Maar dat moet je dan wel kunnen volhouden. Een
overlap maken aan lij op vier lengtes van een boei, is weer
meer risico, omdat dan onder diezelfde regel het voordeel
van de twijfel naar de loefboot zal gaan.
In het begin van dit artikel schrijf ik over ‘feitelijke
situaties’. Wel of geen overlap is een feit dat op het water,
maar ook in de protestkamer moet worden vastgesteld,
om te kunnen beoordelen welke boot mogelijk een regel
overtreedt. Feiten vaststellen is echter minder makkelijk
dan je denkt. Jij kunt wel van overtuigd zijn van een feit,
maar de andere boot heeft een heel andere mening. Regels
zijn zwart/wit, feiten niet. Een van de redenen dat steeds
meer camera’s op het water verschijnen nu dat zo relatief
goedkoop kan. Beelden leggen feiten vast!
Gelijk hebben over de feiten, en gelijk krijgen over de
feiten, zijn heel verschillend. Je risicoanalyse moet met dat
uitgangspunt rekening houden.
Goede feestdagen en jaarwisseling!
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LOOSDRECHT

Mijn eerste jaar
zit er op
Vrij onverwacht kreeg ik begin dit jaar het verzoek om regio
commissaris Loosdrecht van de Pampusclub te worden.
Door mijn enthousiasme, en door de geweldige ontvangst
die ik heb ervaren toen wij een Pampus hadden gekocht en
wedstrijden gingen zeilen kon ik niet weigeren. Dus ik zei
tegen Peter Hoogendam, onze voorzitter: “Peter dat lijkt me
wel wat, ik wil het graag doen.” “Mooi!” zei hij toen. Later
bleek dat ik ook de functie van lustrumcommissaris kreeg,
en classcaptain Pampus werd bij de KWVL. Dat deed mijn
voorganger Robin Claushuis immers ook. Niet helemaal
wetende wat het allemaal zou inhouden heb ik ingestemd.
Eén taak zit er al weer op, wat een feestje was dat!
Als lustrumcommissaris heb ik echt genoten van de
voorbereiding, het evenement en de leuke reacties. Ik denk
dat na het lustrum de band tussen de Pampuszeilers nog
steviger is geworden. De taak als classcaptain KWVL vul
ik naar eer en geweten in, al weet ik nog niet helemaal
wat daar van me verwacht wordt. Dus ik heb de komende
winter om daar met bestuursleden en Pampuszeilers eens
over te praten.
Als regio commissaris Pampusclub ben ik begonnen met een
regelmatige nieuwsbrief te versturen naar ongeveer 170
Pampuszeilers uit de regio. Daarin vraag ik aandacht voor
de komende wedstrijden, deel nieuws en andere weetjes.
Ook heb ik op de KWVL een masterclass georganiseerd
met als gastspreker Bart In der Maur (zie ook het vorige
Pampusnieuws).
Begin van dit jaar ben ik gestart met het organiseren
van de ‘Donderdagavond? Pampusavond!’, een idee dat
ik overgenomen heb van de Laser dinsdagavond. Lekkere
korte baantjes, vanaf 19.00 uur 5-6 starts tot ongeveer
20.30, aftuigen, borrel drinken en daghap eten. Vanaf het
voorjaar waren er gemiddeld 6 deelnemers tot het najaar
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Hierbij een tipje van de sluier van
de man/vrouw wedstrijd 2020:
Elk team krijgt een heuse actie foto!
Wanneer? Zaterdag 11 juli 2020
(reserve dag zaterdag 18 juli)
Bovendien zijn er heel bijzondere creatieve
prijzen te winnen!

NIEUWS

John en Marjolein
Emma en Mike

Man/Vrouw
wedstrijd 2019... EN ALVAST 2020!
toen liep de deelname wat terug. Alle deelnemers zijn
tevreden over de deelname en de korte baantjes, zodat ze
goed kunnen oefenen met verschillende sets van de trim.
Ik krijg van diverse kanten het verzoek om dit initiatief
volgend jaar voort te zetten, ik denk dat we dan wel een
minimum aantal deelnemers instellen en ik wil graag een
paar zeilers verzoeken af en toe het comité op zich te
nemen. Daar zal ik via de kanalen meer over laten weten!

Met wat extra hulp wordt
Donderdagavond Pampuszeilen een
blijvertje
Dit jaar hebben we prachtige evenementen op Loosdrecht
gehad, met het lustrum als hoogtepunt. Maar ook de
andere wedstrijden, zoals de gecombineerde, Easyweek
en Vrijbuiterweekeinde geven voor alle Pampuszeilers
voldoende mogelijkheden op hun niveau mee te
doen aan de wedstrijden en de gezellige “derde helft”.
Met zeilersgroet,
Lukas Arends
P362
Ben je geïnteresseerd in de nieuwsbrief regio Loosdrecht?
Stuur dan een e-mail naar arends.lukas@gmail.com

De hele leuke traditie van de man/vrouw wedstrijd
kwam dit jaar een beetje in de verdrukking door de
overvolle (leuk toch; zoveel te doen!) agenda van de
Pampusclub. Edo en Liesbeth Bakker als onvermoeibare
man/vrouw-wedstrijd-aanjagers hadden al aangegeven
dat ze in 2019 niet meer konden aanjagen. We zijn
Edo en Liesbeth heel veel dank verschuldigd! Bij deze!
Hun opvolgers gaan er in 2020 een waar spektakel van
maken.
Dan de wedstrijd van dit jaar. Vader Jack en zoon Mike
Kamminga hadden een truc bedacht in de P 454. Emma,
de dochter van Mike (3 jaar en twee turven hoog) vrouw
aan boord gehesen. Ze mocht mee maar vooral nergens
aankomen want pa en zoon moesten zo nodig winnen….
Dat lukte maar die ‘valsspelers’ telden (lekker puh!) niet
mee in de uitslagen. Marjolein Bakker (ja; de dochter van)
en John van Altena P 450 zeilden een sterke race en gingen
er dik verdiend met de overwinning vandoor. Laurence v/d
Wijngaard zeilde voor de eerste keer met zijn vriendin
Valerie Hendriks als fokkenist in de P 294. Een beetje
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LUKAS ARENDS:

SAVE THE
DATE

zenuwachtig. Ze gingen als een raket van start met een
iets andere koers (wat te dicht bij het riet….Laurence werd
een beetje afgeleid?) naar de verkeerde boei. Gek genoeg
zeilden een aantal deelnemers achter de twee tortelduifjes
aan. Tsja, altijd even checken of de baan misschien is
gewijzigd? Goede les zullen we maar zeggen.
Het werd een rare maar leuke wedstrijd. De uitslag is van
ondergeschikt belang want iedereen heeft lekker gezeild,
Emma vond het prachtig en kreeg een gouden medaille (!).
Niet onbelangrijk te vermelden; Laurence en Valerie hebben
gelukkig nog steeds verkering!
De ‘nazit’ werd oer en oer gezellig door de perfect
georganiseerde BBQ (veel dank Els en Bert!) zoals eerder
al geschreven wordt volgend jaar een zeer spectaculaire
aflevering. Alle Pampus dames zijn alvast gewaarschuwd…..
de komende man/vrouw wedstrijd mag je gewoon NIET
missen! Heel hartelijke Pampus groet,
Het Witte Huis

KWVL Clubkampioenschap
Datum: 21 en 22 september

Het KWVL clubkampioenschap kan zich verheugen in
groeiende belangstelling van de Pampusklasse. Niet zo vreemd:
de winnaar verdient eeuwige roem doordat zijn naam wordt
vermeld op een houten plaquette in de sociëteit. Deze editie
was het super spannend tot de laatste 100 meter om te bepalen
wie er winnaar werd. Vader en zoon Kamminga trokken een
mooie eindsprint en wonnen nipt van Pampusveteraan Joop
van der Pijl met bemanning Thom.
Uitslag

Henk Bergsma, Sabine Romkes, Jack en Mike Kamminga,
Thom van der Pol en Joop van der Pijl

1 440 Jack en Mike Kamminga
2 371 Joop van der Pijl en Thom van der Pol
3 455 Henk Bergsma en Sabine Romkes

Uitslagen:
kwvl.nl/uitslagen-clubkampioenschappen-2019
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Zon en een

klein

windje

Op 22 en 23 juni werd op de KWVL het Holland Weekend
verzeild. Vermoedelijk waren de Pampuszeilers nog aan
het bijkomen van het Pampuslustrum want met 30
inschrijvingen waren er iets minder deelnemers dan we
gewend zijn. Het mocht de pret niet drukken want het
Holland Weekend staat altijd garant voor veel gezelligheid;
op het water en op het terras. Behalve Pampussen varen
ook de 12-Voetsjollen.
Zaterdag werden drie mooie wedstrijden gevaren. Er stond
een klein windje, net genoeg om er drie wedstrijden uit te
persen. Aan de uitslagen was goed te zien dat het lastig
varen was. We zagen veel uitschieters. Maar ondanks dat
komen de goede zeilers toch altijd weer boven drijven.
Marco Bosma en Hans Meijer voeren constant (3, 1, 2) en
ook Bob Heineke met Thijs van Tol deden het goed met een
1, 2 en 4. Een vierde wedstrijd zat er helaas niet meer in.

1e:
Marco Bosma en Hans Meijer

NEELEMAN WINT
DRUKBEZOCHT
ZEILSPEKTAKEL

VRIJBUITERWEEKEND 6 EN 7 JULI

LOOSDRECHT

HOLLAND WEEKEND 22 EN 23 JUNI 2019

2e;
Bob Heineke met Thijs van Tol

Op het terras was het gezellig. Jazz-muziek werd gedraaid
en de inmiddels bekende eetkraampjes op het gras stonden
uitgestald voor weer een heerlijk buffet.
Zondag werd er helaas niet gevaren. Nadat we even hebben
afgewacht, is er toch wijselijk besloten besloten niet meer
te varen en al vroeg in de middag de prijsuitreiking te doen.
Marco Bosma en Hans Meijer (449) werden dus verdiend
eerste, Bob Heineke en Thijs van Tol 2e en Peter Hoogendam
en Sabine Romkes (365) 3e.

3e:
Peter Hoogendam en
Sabine Romkes

Uitslagen:
kwvl.nl/uitslagenholland-weekend-2019

Met 310 deelnemende wedstrijdschepen en niet minder
dan 19 verschillende klassen was het Vrijbuiterweekend
weer een ouderwets groot zeilspektakel. Het weer zat
mee en de zeilers konden genieten van vier prachtige
wedstrijden, en volop after sail gezelligheid op het terrein
en aan de bars van de Vrijbuiter. Er deden 41 Pampussen
mee, in twee groepen. De wedstrijdleiding koos voor mooie
plassenbanen met goede en lange kruiskrakken en slaagde
er in om de vele starts vlot af te werken. Zaterdag stond
een windkracht 2-3 en na twee wedstrijden lagen veel
toppers dicht bij elkaar qua punten. Zondagochtend las
alles nog open.
De hoofdprijs in de Gold werd zwaar bevochten tussen
Mark en Marcelien Neeleman P 11 en Wiebe Schippers
en Mike Kamminga in P 440. De eindzege ging naar
P 11 met 9 punten en P 440 werd tweede met 10 punten.
Derde werden Paul Bournas en Elte Folkersma in P 357.
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De overwinning in de Silver ging naar Thom en Sandra
Dijksman die op zondagochtend een mooie eerste plek
voeren, hoewel ze pas als laatste om de eerste boei gingen
door een grootschalige scrum tijdens de start. Edo Bakker
en John van Altena stuurden solide naar een tweede plek
overall waarbij ze in de laatste wedstrijd behoorlijk het
gevecht aan moesten met Willem Beerman/Huug Obertop
P 312 en d’Ouwe Vossen Wilfred Stutterheim en Bob Louet
Feisser in P 411. Een mooie prestatie werd geleverd door
jonge toppers Joris Latenstein en Maud van Olst die ook
een eentje voeren en met P 424 derde overall werden.
Alle lof voor de Vrijbuiter, die er met 80 vrijwilligers in
slaagde een uitstekend evenement neer te zetten dat
zowel op het water als op de wal liep als een trein. Een
goed verzorgde prijsuitreiking en mooie prijzen maakten
het af. Bij de Vrijbuiter kijken ze al weer uit naar de 58e
editie die volgend jaar op 4 & 5 juli 2020 zal plaatsvinden.
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THOMAS EN
JAAP ALLART
OPPERMACHTIG
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EASYWEEK 12-16 AUGUSTUS

VLIEGENDE
HOLLANDERS

Met 7 punten wisten Thomas en Jaap Allart P 330 de
Easyweek 2019 op hun naam te schrijven (1-1-2-2-1). Het
was een wisselvallige week waar onweersbuien, wind en
zon elkaar afwisselden. In totaal werden er vijf wedstrijden
gezeild. Ook Guus de Groot en Lodewijk Schut P 458
deden goede zaken. Met drie eerste plekken en in totaal 17
punten eindigden zij als tweede. Supermooi derde waren
Hugo en Daan Freriks P 392 met eveneens 17 punten. De
4e plek met 20 punten was voor Walter v. Voorst van Beest
en Eduard Hafkamp P 433 en de 5e voor Hans van Drunen
en Bert de Lange P 170 met 23 punten.

Easy borrel bij Willem en Ingrid
Beerman aan de 3e plas
Traditioneel speelt naast het zeilen de Easy After Sail
een grote rol. Het was weer perfect aangepakt door het
organiserend comité, daar was iedereen het over eens. De
borrel aan de plas vond plaats bij Willem en Ingrid Beerman.
Hun heerlijke haven was omgetoverd tot Pampus paradijs
met een bar, lange tafels en een fantastisch Indisch buffet.
Wij zijn hen veel dank verschuldigd voor deze hartelijke
ontvangst. Die hele dag was vol plensbuien geweest maar de
Beermannen moeten iets tegoed hebben gehad want tijdens
de borrel scheen de zon naar hartenlust. Marco Brocken
viel minder geluk ten deel want hij kwam ’s middags met
een harde knal de giek tegen en moest naar het ziekenhuis
waar hij de volgende dag werd geopereerd aan zijn jukbeen.
“Alsof je een klap met een honkbal bat krijgt”, zo omschreef
hij het zelf. Au! Gelukkig bleek de schade niet permanent
en Marco was bewonderenswaardig snel weer op de been.
Tijdens het diner op donderdag vulden deelnemers, sponsors
en supporters twee eetzalen en werden er nog een aantal
speciale prijzen uitgereikt. Het fotoverslag geeft een
impressie van de gezelligheid op de wal.

Arjan Dros en zijn bemanning (tevens buurman) Gert
Jan Molenaar waren tevreden met hun zeilprestaties
en de twee piloten genoten van een gezellige zeilweek.
Arjan was tijdens een wedstrijd overboord gegaan
maar zonder kleerscheuren weer naar binnen gehaald.
Een peulenschil voor deze veteraan.
Een paar jaar geleden kreeg Arjan de eetzaal nog muisstil
toen hij verslag deed van de noodlanding die hij moest
maken met het iconische amfibievliegtuig Consolidated
PBY-5a ‘Catalina’. De noodlanding met een defect neuswiel
op Lelystad airport liep gelukkig goed af voor bemanning
en passagiers, maar spannend was het wel en niet zonder
risico’s. Tot Arjans verdriet deden strengere regels en
geldgebrek de continuïteit om het vliegtuig in de lucht te
houden de das om. Het vliegend erfgoed vond gelukkig een
goede bestemming bij The Collings Foundation uit New
Smyrna Beach, Florida. Na 20 jaar lief en leed gedeeld te
hebben met de Catalina vloog Arjan zelf een deel van de
etappes naar de andere kant van de oceaan te brengen.
“Ik heb met de Catalina het stuk van Boston via New York (op
170 meter hoogte langs Manhattan en het Vrijheidsbeeld!)
naar New Smyrna (Orlando) gevlogen en de allerlaatste
landing in Nederlandse dienst gemaakt.” Wie denkt dat
hij zich nu alleen maar op het Pampuszeilen gaat richten
komt bedrogen uit. Arjan heeft een nieuwe interesse
gevonden in houdt zich nu actief bezig met het Nederlands
Transportmuseum in Nieuw-Vennep: “hartstikke leuk
museum en daar staan immers ook vliegtuigen.”
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WIND, WIND EN
NOG EENS WIND
Het was zo’n typisch herfstweekend. Nat, koud en
met wind; veel wind. Met goede moed kwamen
de meeste deelnemers toch naar de KWVL. Bij de
eerste kop koffie begint het spel al. Prachtig hoe
het er dan aan toe gaat. ‘Wel een beetje nat hè!’,
‘Gaan jullie het water op?’, ‘Je kan beter voor de
openhaard gaan zitten’, ‘Hiervoor kom ik niet’, ‘Je
kan alleen maar je materiaal kapot varen’, ‘Het
gaat vanmiddag alleen maar toenemen’, ‘Schiphol
zegt dat er een front over komt’ etc etc. Twijfel
alom om het water op te gaan. In de Optimisten
hadden we daar vroeger een oplossing voor. Het
kwam er feitelijk op neer dat je sowieso moest
starten en daarna mocht je naar huis als er echt
teveel wind was. Uiteindelijk voer je dan toch de
hele wedstrijd uit.
Zo geschiedde. Zaterdag gingen alle aanwezigen het
water op en we voeren twee prachtige wedstrijden
in de ochtend. We hadden een baan met geweldige
kruisrakken. Het was heel hard hangen, water happen
en bikkelen. Voor een aantal boten is het dan ook bij
twee wedstijden gebleven. Na de lunch dus met een
flink uitgedund veld (11 boten) opnieuw de plas op. Nog
meer wind, nog harder hangen en toch heel veel blije
gezichten op het water.

REPORTAGE

HOUTSKOOLCUP 28-29 SEPTEMBER

DE ULTIEME BEPROEVING
VAN

Frans Sluyters

PAMPUSLUSTRUM LEIDT TOT
MINI JOHN COOPER WORKS EXPERIENCE

Van de Kaag naar het lustrum in Loosdrecht
Na een keer in de Pampus 400, Zeevlam, van mijn
woonboot-buurman te hebben gezeild tijdens een
woensdagavondwedstrijdje op de Kaag, bleek de boot
nogal wat achterstallig onderhoud te hebben. De boot zat
strak in de lak (want eigenaar Michel Kranz is verffabrikant)
maar was hoognodig aan een update toe. De Pampus ligt
het hele seizoen in het water en staat in de antifouling! Als
toerzeilboot geen probleem voor de trotse eigenaar. Maar
wel toen er een uitnodiging volgde. Peter Hoogendam
drong aan op deelname aan het lustrum. Nu ken ik Peter al
wat langer uit de Regenboog, en wist dat hij zijn tanden in
het lustrum had gezet en niet meer los zou laten voordat
hij alle, nog drijvende, Pampussen (of is het Pampi?) naar
Loosdrecht had gelokt.

recht kwamen, na de noodzakelijke reparaties aan de boot
tussen de wedstrijden door. Er was een veiling, bedoeld om
de Pampus lustrumkas te spekken. Daar hoor je af een toe
een vinger op te steken als solidair zeiler met respect voor
de organiserende vrijwilligers. Ik was de gelukkige die een
geheel verzorgde “MINI John Cooper Works Experience”
voor 2 personen op circuit Zandvoort bleek te hebben
verworven. Daar kon ik prima mee thuiskomen, want mijn
echtgenote rijdt al meer dan tien jaar in dezelfde MINI en
is nog steeds verliefd op haar bezit. Inruilen is voor haar
geen optie, dus ik rook een unieke kans.

Meer dan 300 paardenkrachten
onder de motorkap
MINI Experience als veilingtrofee
Mijn niet wedstrijd zeilende buurman ging overstag zodat
ik werd aangenomen als stuurman van zijn trots. Op naar
Loosdrecht, waar wij ons moedig hebben geweerd op
het water, maar op de wal uiteindelijk veel beter tot ons

MINI Walhalla
Op maandag 23 september werden wij ontvangen in
Zandvoort, waar de voormalige Rob Slotemaker slipschool
intussen bleek te zijn omgetoverd tot een heus MINI
walhalla. Het bouwkeet-achtige instructielokaal van
vroeger was nu een prachtig paviljoen inclusief een heuse
chef-kok voor de inwendige bezoeker. Voor de deur een
enorm aantal MINI’s, waar de importeur alle kruisjes van
de opties had aangevinkt om liefhebbers te imponeren.
Alle MINI’s bleken meer dan 300 paardenkrachten onder
de motorkap te hebben en de aanwezige instructeurs
lieten de echte liefhebbers kwijlen van genot, omdat alle

proeven op het slipschoolterrein betekenden, dat je met
deze splinternieuwe auto’s dingen mocht proberen waar je
je eigen auto nooit aan zou willen onderwerpen.
Als een kloon van Verstappen
De maag van mijn echtgenote bleek niet bestand tegen al
het MINI-geweld, maar ik, uiteindelijk de verwerver van al
dit genot, met dank aan MINI Nederland, Van Poelgeest
MINI en de Pampusklasse, kon geen genoeg krijgen van
alles wat de instructeurs ons lieten doen in deze kleine
krachtpatsers! Uiteindelijk, na eindeloos te hebben mogen
spelen met al dit grote mensen speelgoed op het terrein
van de voormalige slipschool, mochten wij in “treintjes”
van 6 auto’s het circuit op. Achter de meester aan rijden om
telkens in sessies van een half uur voor je gevoel de auto zo
hard de bocht te laten nemen, dat omslaan onvermijdelijk
leek… Steeds met iets meer snelheid, om uiteindelijk als
een kloon van Verstappen de auto met weemoed weer op
het MINI Driving Experience terrein te moeten achterlaten.
De dag werd afgesloten met een uitstekend diner met een
groep mensen waarvan de grijns niet meer van het gezicht
verdween. De nieuwe MINI voor mijn echtgenote is er nog
niet; zij is bijna weer aanspreekbaar!
Frans Sluyters

Zeer opvallend waren de prestaties van Mark en Guus
Neeleman. Nou vaart Mark wel vaker eentjes maar met
deze omstandigheden 4x een eerste plaats varen is
echt knap. Zij hebben hiermee hun zeilnummer (111)
volledige eer aangedaan.
Zondag was er nog heel veel meer wind en zijn de
wedstrijden afgelast. Verstandig.
Uitslagen: www.kwvl.nl/uitslagen-houtskool-cup-2019
Sabine Romkes
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LIEFDE VOOR DE
ZEILSPORT
als drijfveer

Stel je deze scène voor: Na de Sneekweek lig je met
je moederschip een dag verwaaid voor anker, onder
de beschutting van een rietkraag bij Terherne. Even
bijkomen van het Sneekweek spektakel en wachtend
op beter weer om het IJsselmeer over te steken. Op de
meter 35-40 knopen wind. “Hallo,” hoor je dan ineens
uit het niets en voor je het weet stapt een energieke
Pieter Jan Postma, de kersverse Panschipper van 2019,
aan boord.
Vorige week zat hij nog op de World Cup 8-meter klasse
in Cowes, en nu dan op thuiswater Sneekermeer. Deze
alleszeiler is het allemaal even lief. Hij houdt gewoon heel
veel van de zeilsport, in welke boot dan ook. “Eigenlijk wil
ik in elke boot wel varen want ik vind het ontzettend leuk
om te ervaren de verschillen zijn en wat je er dan aan moet
doen om de beste snelheid er uit te halen.”

Spontaan in de Pampus
Afgelopen Sneekweek deed Pieter Jan voor het eerst mee
in een Pampus. Als je gewend ben op Olympisch niveau in
de Finn te varen of op een spectaculaire M32-Catamaran,
hoe voelt dat dan, zo’n Pampus? “Het gebeurde geheel
spontaan” vertelt Pieter Jan, “Afgelopen vrijdagavond
werd ik benoemd tot Panschipper. “Een hele eer, waarna
ik met de koperen koekenpan voorop mee mocht varen
in de traditionele vlootschouw door de Sneker grachten.
Andere plannen waren er maar als de Panschipper, ja dan
moet je mee doen.” Lag het dan niet meer voor de hand om
starten in een Finn, O-jol, of Laser? ”Dan weet je wel hoe
het loopt, maar ik dacht, ik kan ook Pampus gaan varen
want volgens mij is dat een sterke klasse. Tom Otte bood
zijn topschip P 393 aan. En dat was geweldig leuk. Het was
na elven ’s-avonds, er was niks van te voren geregeld, en
daarom voer ik elke dag met een andere bemanning. Echt
Pieter Jan Postma
De zeilcarrière van Pieter Jan Postma (37) begon
vroeg. Al op zevenjarige leeftijd deed hij mee aan de
Sneekweek, in een Optimist. In de jaren daarna nam
hij deel aan nationale en internationale evenementen
en kampioenschappen in diverse klassen, al bleef de
KWS zijn club.
Hoogtepunten zijn de Europese titel in de Finn in
2016, vijf keer eremetaal op het WK en zijn deelname
aan de Olympische Spelen van 2008 (Peking), 2012
(Londen) en 2016 (Rio de Janeiro). In Londen lag hij op
medaillekoers, maar liep hij door pech in de slotrace
het Goud mis. Hij werd vierde. Daarnaast was hij
negen keer Nederlands kampioen; eerst in de Laser,
daarna in de Finn.
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bijzonder gaaf om dat te ervaren. En ik kon veel leren van
de bemanning. Zaterdag met Floor de Vries, zondag met
Tom, maandag met Marlies Oost, dinsdag niet gevaren,
woensdag met Ischa Minks en donderdag met Michel
Middelburg. In het begin ben je heel veel bezig met de
boot, en ik voelde me er elke dag een beetje beter in thuis.
Het was overweldigend om Panschipper te worden en dan
ligt er ook ineens nog een mooie Pampus voor je klaar!”
Tactiek als escape
Het valt Pieter Jan op dat er zowel tactisch als technisch
sterk gevaren wordt in de Pampusklasse. “Je bent de hele
tijd bezig: hoe staat je achterstag, hoe staat de mast?
De trim van de boot, dat heb je natuurlijk niet zo maar
even onder de knie. Maar ik vond het ontzettend genieten,
en ook een hele fijne boot om in te varen. Elke dag voelde
ik me er beter in thuis en ging het in stijgende lijn. In de
Gold waren de resultaten 11, 8 en 4, dat was gaaf.”
Ik vraag zijn reactie op een uitspraak van Henk Nauta, korte
tijd co-eigenaar van Pampus 9, maar toch terug naar zijn
oude liefde de Valk, want: “als je met een Pampus voor de
wind in iemands hekgolf blijft hangen kun je niks meer
proberen, maar in een Valk kan je dan nog even gijpen, spi
aan de andere kant, er zijn meer escape mogelijkheden.”
“Dat is zo,” zegt Pieter Jan, “maar doordat die escape
mogelijkheden er niet zijn wordt je tactiek belangrijker
en dat is er leuk aan. In het begin van deze week was de
snelheid bij mij niet goed, want ik zat de eerste dagen
teveel met mijn hoofd bij de boot omdat ik die niet kende.
In de laatste wedstrijd, onder het eiland, waren we zo bezig
met de trim, hebben we toch net even dat vlaagje gemist
de daardoor ook de aansluiting met de top 3. Uiteindelijk
wint de tactische zeiler. Maar, genoeg over mij, hoe gaat
het met jullie?”

Diner service aan boord
We praten een tijdje over het zeilen met Lemsteraken
in de VA Klasse. Binnen twee seconden wordt de Kaatje
even gescand en de overloop ‘afgekeurd’. “Daarmee moet
je kunnen spelen.” In 2018 werd Pieter Jan met Tim en
studievriend Tijmen Rootselaar Nederlands Kampioen in
de VA 48 maar dat had nogal wat voeten in de aarde,
omdat de aanwezigheid van Pieter Jan vanwege zijn status
als professional niet reglementair zou zijn. Ook daar heb
je mee te maken met zeilen. Gelukkig prolongeerden zij in
2019 de titel ook zonder PJ.

De Pampus is een hele sterke
nationale klasse. Het was wennen dit
prachtschip te varen
Het is avond geworden en we zien de bedrijvigheid in het
leuke restaurantje vlakbij op de wal. “Krijgen jullie ook zo’n
trek?” vraagt onze verrassende opstapper. “Zal ik even wat
bestellen bij ‘Picknickers’? Regel ik!” Hij springt van boord
en komt korte tijd later aanvaren in zijn zwarte RIB met
twee volle dienbladen. Stapt met dampende borden en
soepkommen met een reuzenstap op de Kaatje alsof het
geen 35 knopen waait en enkele seconden later zitten wij
aan een klasse diner, compleet met porseleinen servies,
broodmandje, servetten en peper en zoutstel.
Panschipper
Ons gesprek wordt wat serieuzer. We kijken terug op zijn
bijzondere benoeming tot Schipper in de Orde van de
Sneker Pan, als een na jongste in de reeks. Met een mooie
toespraak van de burgemeester Jannewietske de Vries van
Súdwest-Fryslân.
Vervolg op de volgende pagina
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INTERVIEW

Voor de meesten van ons zit het zeilseizoen 2019
er weer op. Min of meer traditiegetrouw schrijft de
Technische Commissie van de Pampusklasse in dit
‘Kerstnummer’ van het Pampusnieuws een stukje over
wat er zoal ter sprake is geweest of gedaan is in
het afgelopen jaar. Helaas bevat dit niet direct de
meest spannende lectuur die lekker weg leest bij een
knapperend haardvuur, maar met enige goede wil kan
het toch nuttig zijn om te lezen. Vooral voor degenen
die niet bij de laatste ALV konden zijn.

Zij prees PJ’s verdiensten als ambassadeur van de zeilsport,
de provincie en de KWS en noemde zijn sportieve
prestaties en zijn oog voor medesporters een voorbeeld
en inspiratiebron voor veel jonge zeilers. Zijn beide zussen
Annegreet en Marieke, klapten het hardst.
De benoeming kwam als een totale verrassing. Wat heel
fijn was, omdat Pieter Jan geen makkelijke periode achter
de rug heeft. In de voorbereiding naar en tijdens zijn
Olympische kwalificatie campagne kreeg hij te maken met
droevige omstandigheden. Als mantelzorger besteedde
hij samen met zijn zussen veel tijd aan zijn ernstig zieke
moeder, die in april overleed. Geheel onverwacht verloor
hij een maand later ook zijn vader. Wat een heftig verhaal,
we worden er stil van. Dat je onder zulke omstandigheden
tijd, kracht en scherpte tekort komt om op Olympisch
topniveau te presteren is begrijpelijk. Het gaat immers om
seconden en optimale fitheid. De focus was er wel, maar
de wissel die de zorgen op hem hadden getrokken eiste zijn
tol. Pieter Jan praat liefdevol over zijn ouders en kijkt met
een tevreden berusting terug op de laatste maanden. “Ik
had mezelf niet recht aan kunnen kijken als ik niet alles had
gedaan om hen bij te staan. Zij stonden altijd voor mij klaar
en gaven mij alle kansen. Je familie koesteren is vele malen
belangrijker dan mogelijke deelname aan de Olympische
spelen.”
Het ouderlijk huis staat in Terkaple, vlakbij onze ankerplek,
en voorlopig trekt Pieter Jan er in om van daaruit rustig
zijn plan voor de toekomst te trekken. Als meervoudig
Olympisch Finnzeiler wordt binnen de vloot zijn zeilkennis
geroemd. In dat licht bezien is het niet onaannemelijk dat
hij een buitenlandse Finn zeiler gaat begeleiden naar de
Spelen van Tokyo.
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Rolmodel
Belangrijk vind Pieter Jan het inspireren van de jeugd en
het leggen van verbinding met rolmodellen in de zeilsport.
Een heel sociaal mens werd hij genoemd op de uitreiking
van de Sneeker Pan. “Sneekweek was een mooie blije roes.
Ik heb er ook een lezing gegeven over mijn drijfveren en
over wedstrijdzeilen, en met liefhebbers demo gevaren op
de supersnelle M32.”
Wat voor dromen zijn er nog in het verschiet, The Ocean
Race misschien? “Het mooie van The Ocean Race is de
lange campagne. Het kost veel geld maar je kunt voor
lange tijd genieten van de zeilsport, je kunt er veel mensen
en doelgroepen bij betrekken dat vind ik heel belangrijk
voor de sport. Het zou mooi zijn om daar tijd en energie in
te kunnen stoppen.”
Ons feestmaal is ten einde. De storm is nog niet gaan
liggen maar het is tijd om van boord te gaan. De vaat gaat
mee terug, en we nemen hartelijk afscheid. De volgende
ochtend is de wind afgezwakt en kunnen we vertrekken.
Met, ontdekken we later, het geleende peper en zoutstel
als aandenken. Sneekweek 2019, het was weer een
memorabele week.

Naschrift. Begin december spreek ik Pieter Jan vanuit
Melbourne. Hij is aangesteld als coach van een toptalent
in de Finnjol uit Hongarije. Het bevalt hem heel goed, de
samenwerking gaat lekker en de verwachtingen voor de
aanstaande Finn Gold Cup zijn hooggespannen. Het vizier
is daarna gericht op wedstrijden in Nieuw Zeeland en
Palma de Mallorca met focus op de Olympische Spelen
in Japan.

Eenheid van de Pampus
Op basis van opgedane ervaringen met het hermeten van
Pampusschepen heeft het Bestuur van de Pampusklasse
Organisatie gemeend te moeten onderzoeken of er een
mogelijkheid is om de hermeting van Pampusschepen
een juridische basis te geven. De intentie was om in de
Klassenvoorschriften vast te leggen dat een eigenaar
van een schip bij loting de verplichting zou hebben om
mee te werken aan de meting van zijn /haar schip. Het
Watersportverbond heeft echter aangegeven dat een
weigering om gehoor te geven aan een verzoek van de
klassenorganisatie tot controle van een boot niet kan
leiden tot intrekking van het certificaat. Een voorschrift
met die strekking kan dan ook niet worden opgenomen in
de klassenvoorschriften. Een certificaat kan alleen worden
ingetrokken als is vastgesteld dat een boot niet aan de
klassenvoorschriften voldoet.
Een verplichting om gehoor te geven aan een verzoek
van de Klasse om een boot te laten controleren kan dus
niet worden opgenomen in de Klassenvoorschriften. Een
dergelijke verplichting kan wel worden opgenomen in
de voorwaarden voor deelname aan een evenement. Het
bestuur van de Pampusklasse blijft van mening dat het
goed is om de jaarlijkse meting van Pampusschepen op
basis van loting, naar aanleiding van NK’s, in 2020 weer
op te pakken en voort te zetten. Vooralsnog heeft het
bestuur besloten deze metingen te laten uitvoeren op basis
van vrijwilligheid. Om het proces van meting van schepen
‘handen en voeten te geven” is er een ‘Hermetingsprotocol’
opgesteld, zodat duidelijk is wat de verplichtingen van een
ieder zijn m.b.t. de hermetingen.
Hermetingsprotocol
Op basis van ervaringen bij metingen van Pampusschepen
heeft zowel het Bestuur als de TC gemeend een ‘protocol’
(een set van afspraken) op papier te moeten zetten om een
hermeting goed en onder de juiste condities te laten plaats
vinden. In dit document worden afspraken gemaakt: wie
geeft opdracht tot een hermeting, welke eisen worden er
aan de ruimte gesteld waar de meting moet plaatsvinden,
hoe moet het schip opgesteld kunnen worden, enz. Tijdens

de presentatie van dit document in de laatste ALV zijn
wat ‘houtsnijdende’ opmerkingen gemaakt die we gaan
verwerken. De definitieve versie van het protocol zullen we
in het eerstvolgende Pampusnieuws presenteren.
Technische Vergadering van Eigenaren (TVE) gehouden op 23 november 2019
Deze TVE stond in het kader van voornamelijk onderhoud
van de Klassenvoorschriften (KV) van de Pampusklasse, wat
heeft geleid tot kleine aanpassingen in deze voorschriften.
Op twee punten was er sprake van een aanpassing waarover
stemming noodzakelijk was. Als eerste betrof dat de hoogte
van de vloer tegen wrang 11 (is achterzijde van de vloer in
de kuip) KV art. J.2.15. De hoogte onderkant vloer gemeten
tot bovenkant kielbalk ter plaatse is vergroot tot 45 mm.
Een tweede aanpassing gaat over het mastspoor. Omdat
bij nogal wat schepen het mastspoor is ingelaten in wrang
4 en 5, door de genoemde wrangen wat te verhogen, was
aanpassing van KV art. 2.5.2 wenselijk. Het inlaten van
het mastspoor viel niet binnen de regels terwijl het in de
praktijk veel uitgevoerd is en gezien kan worden als een
goede constructie.

TECHN. COMMISSIE

TERUGBLIK VAN DE TC OP 2019

Controle deelnemende schepen aan het NK 2019
Voorafgaand aan het NK 2019 heeft de TC naast de controle
op verplichte veiligheidsmiddelen een controle gedaan op
de positie van het zalinghuis ( plus hoek van de zalingen),
zwarte banden, en het aangrijpingspunt van de genuaval
in relatie tot de zwarte band. Wat het aangrijpingspunt van
de genuaval betreft zijn er wat afwijkingen geconstateerd
die ter plaatse opgelost konden worden. De hoek
waaronder de zalingen moeten staan was bij een zeer
beperkt aantal schepen niet geheel juist. Wij zullen de
eigenaren van deze schepen via een mail er nogmaals op
wijzen dat dit aangepast dient te worden. Naar aanleiding
van de uitvoering van hangbanden ontstond er binnen de
TC een discussie over juistheid (het toegestaan zijn) van
z.g. enkelbanden (hangbanden in de vorm van lussen) met
quick release. Aan dit onderwerp zullen we nog aandacht
besteden.
Meting van 2 Pampusschepen de P 402 en P 435.
De discussie over een juridische basis voor de meting van
Pampusschepen heeft er toe geleid dat het loten van
schepen, met als doel deze te selecteren voor meting,
stagneerde. Om de stagnatie te beperken heeft de TC twee
eigenaren van schepen bereid gevonden hun schip voor
meting beschikbaar te stellen. De P402 en P 435 zijn door
de Verbondsmeter gecontroleerd en voldoen aan de KV van
de Pampusklasse.
Hans Beekhoven
Voorzitter Technische Commissie
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10 VRAGEN AAN

COR VAN AANHOLT
P 421

1. Vertel even wat meer over je zelf. Wie is Cor van
Aanholt?
Van jongs af aan ben ik op het water opgegroeid. Tijdens een
van mijn eerste wedstrijden in de Flits op het Paterswoldse
meer, sloegen mijn broer Peter en ik om en kregen de boot
met ons kleine hoosblik niet leeg. Onze “toevallig” in de
buurt vissende opa leende ons een emmer, waardoor we
ruim een half uur na de laatste nat en totaal verkleumd
nog konden finishen. We kregen voor ons doorzetten een
sleutelhanger als aanmoediging en die prijs hebben we
jaren gekoesterd. Na nog twee jaar met mijn jongere broer
Hans in de Flits en anderhalf jaar bij Peter in de Flying
Junior, ben ik overgestapt naar de Laser.
Op mijn 17e deed ik voor het eerst mee aan kwalificatie
wedstrijden met als doel kwalificatie voor de EK in
Engeland. Halverwege de kwalificatie mocht ik aan de
Kieler Woche mee doen, omdat veel zeilers die ruim voor
mij stonden zich hadden afgemeld. Tot ieders en ook mijn
verbazing won ik de Kieler Woche en dat leverde eveneens
een plek op voor de Laser
WK, waar ik 6e werd. Daarna
volgenden vele wedstrijden
van windsurfer tot jachten
(o.a. 49er, Dufour Wing, Dart
18, Sunfish, Melges 24) ook
met nationale, continentale
en wereld titels. In 2000 heb
ik in de Laser meegedaan aan
de spelen van Sydney. Naast
Cor tijdens de Easy Week

zeiler ben ik ook sportbestuurder, coach, International
Judge (28 jaar) en evenement organisator geweest. In
2001 begonnen mijn vrouw Marjolein en ik op Curaçao een
jeugdzeilclub. Op het hoogtepunt in 2008 zeilden wekelijks
150 kinderen en organiseerden we de Noord Amerikaanse
Optimist Kampioenschappen met 204 Opti-misten uit 25
landen en5 werelddelen.
Ook internationale besturen volgden waaronder VP
Olympische IMCO windsurf klasse, President International
Splash klasse, VP Pan Amerikaanse zeilbond en lid dagelijks
bestuur World Olympians Association.
Tijdens mijn opleiding tot tandarts had ik met mijn beide
broers de Eerste Groninger Zeil- en Windsurfschool en
de Surf Sail Shop. Als coach was ik actief op WK’s en vier
(Jeugd) Olympische Spelen van Windsurfer tot dinghies
waarbij mijn zeilers gouden, zilveren en bronzen medailles
en wereld titels wonnen. In 2016 ben ik voor mijn bijdrage
aan de ontwikkeling van de (zeil-)sport geridderd. Zeilen
heeft mij een zee aan ervaringen met vriendschappen over
de hele wereld opgeleverd.
2. En vertel dan graag ook uitgebreid over de zeilfamilie van Aanholt. Welke familie leden varen er
allemaal en wat hebben zij bereikt?
Marjolein en ik hebben vier kinderen (Philipine, Ard, Just
en Odile), die opgegroeid zijn aan het Spaanse Water op
Curaçao. Alle vier gingen als baby al mee het water op
en leerden competitief zeilen bij ons clubje Youth Sailing
Curaçao (YSCO).
Vervolg op volgende pagina
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Ard met Daan Jalving op NK2019

Philipine met Jan Eringa tijdens het
Lustrum feest naast ingepakte Nyn

Al vroeg haalden we toptrainers uit verschillende landen.
Argentijn Martin Jenkins, tweevoudig wereldkampioen
Optimist heeft in 2007 en 2008 een boost gegeven aan
het zeilniveau van de Curaçaose kinderen. Onze kinderen
gingen voor hun 8e al naar internationale wedstrijden
en clinics voornamelijk in de Americas en de Caribbean,
maar ook de Dutch Youth Regatta en Sneekweek werden
frequent bezocht.
Vanaf een jaar of 10 gingen ze ook wel alleen op pad en
verbleven ze bij zeilgezinnen. Het leverde mooie ervaringen,
resultaten en vooral vriendschappen op. Philipine heeft in
de Laser Radial onder de vlag van het IOC meegedaan aan
London 2012 en onder vlag van Aruba aan Rio 2016. Op
de Centraal Amerikaanse Spelen van Mexico 2014 won
ze goud. Ze won het WK Splash meisjes en WK vrouwen
in de Sunfish. Op de Panamerikaanse Spelen van Toronto
2015 droeg ze vlag van Aruba bij de openings ceremonie.
Ard won als 16-jarige een brons op de Central Amerikaanse
Spelen van Porto Rico 2010. Op WK’s Optimist won hij races
en werd daarna coach. Just won een bronzen medaille op
de Jeugd Olympische Spelen van Singapore 2010 en werd
Nederlands Kampioen in de Laser Radial. Onze jongste
dochter Odile werd verschillende keren Zuid en ook Noord
Amerikaans kampioen, was eerste onder 13 en 2 keer
derde meisje op een Optimist WK, Wereld en Europees
Kampioen in de toen Jeugd Olympische Byte klasse en won
als vlaggendraagster van Nederland zilver op de Jeugd
Olympische Spelen van Nanjing China 2014. Op afgelopen
WK 49er FX in Aarhus werd de toen 20 jarige Odile 6e
en dit voorjaar won ze in dezelfde Olympische klasse de
World Cup in Genua. Marjolein zeilde Dart, Sunfish WK’s,
zeilde de Heineken Regatta in een all female boat, verzorgt
de sportvoeding en zeillogistiek in de familie. Een hele
opsomming, maar het geeft wel goed weer hoe alles in ons
gezin zo’n beetje om zeilen draait.

Odile van Aanholt en Marieke Jongens in de 49er
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neefje, nichtje of buurjongen, buurmeisje meeneemt en er
bij alle wedstrijden meer ‘jeugd’ aanwezig is, zullen ze ook
meer zin in de Pampus hebben. Nu zie je al ouders met hun
kinderen zeilen. Hugo Freriks met zoon Daan, Roel van Olst
met dochter Maud. En vervolgens zijn Maud en haar vriend
Joris ook alweer samen op de plas gesignaleerd. Martin
Heineke was zijn tijd met zoon Bob al ver vooruit. En... laat
vooral de ervaren jeugdzeilers ook sturen.
3. Hoe kwam je in de Pampus terecht. Waarom koos
je voor dit type wedstrijdboot?
Erik Bieze vroeg me een keer te bemannen in zijn Pampus.
Ik merkte dat de competitie in de Pampus op een hoog
niveau ligt, maar dat op de kant de gezelligheid het
overneemt. Ook is de Pampus makkelijk met verschillende
bemanningen te varen. Zoon Ard had laten doorschemeren
liever in een gezellige tweemans boot dan in zijn eentje
te willen varen. Samen zijn we op zoek gegaan naar een
Pampus voor hem, die dan ook gelijk door de rest van de
familie gebruikt mag worden.
4. Je kocht je Pampus van Jan Eringa. Over die ontmoeting gaan prachtige verhalen. Kan je voor ons
een tipje van de sluier oplichten?
We hadden al een paar Pampussen bekeken, toen Ard
van Bob Heineke hoorde dat er misschien een hele mooie
Pampus vlakbij Sneek te koop zou zijn. De Nyn van Jan
Eringa. We konden dezelfde dag langskomen. Het was
een zonnige dag buiten het zeilseizoen, staat mij bij. Jan
had de Pampus 421 voor de deur klaar staan en na even
kennisgemaakt te hebben begon hij te vertellen over
de boot. Elk lijntje had een verhaal. Wij lieten duidelijk
merken dat we het geweldig zouden vinden als we de boot
mochten kopen. Na wel een uur buiten over de boot te
hebben gepraat, gingen we binnen door over het zeilen

Ard met Joris Latenstein tijdens de Easy week 2017

en alle zeilervaringen, die zowel Jan als wij hadden met
Sneekweek, Flitsjes, en noem maar op. Zo vertelde Jan
dat hij op een mooie winterdag met weinig wind de 421
uit de loods haalde en voor de deur van zijn huis op de
trailer optuigde. Zo kon hij van achter het raam de hele dag
genieten van de mooie lijnen van de Nyn. Op een gegeven
moment zei Jan z’n vrouw tegen hem dat we nu wel
genoeg over zeilen hadden gepraat en dat hij nu de knop
om moest zetten en z’n Pampus moest verkopen. Jan slikte
en noemde een bedrag. Ard en ik stonden op en gaven hem
een hand zeiden dat we enorm blij waren met zo’n mooie
boot. Nog steeds hebben Ard en Jan telefonisch contact
over bijna elke race waarin de Nyn heeft gezeild.
5. Toen je de Pampus gekocht had gaf je aan dat het
een familieboot moest zijn. Wat een prachtig standpunt! Wie hebben er ondertussen allemaal in gevaren?
Bij de eerste wedstrijd vroeg Ard of ik wilde sturen, omdat
hij het best wel eng vond om in zo’n mooie kwetsbare
houten boot te varen. Na een paar starts zei hij: “Laat mij
nu maar sturen”. Daarna is hij helemaal zijn eigen weg
gegaan in de Pampus en heb ik nog maar een paar keer in
de boot ‘kunnen’ varen. Nu heeft ons hele gezin in allerlei
combinaties in de 421 gevaren. Ard met o.a. Huug Obertop
en Paul Bournas. “Jonkies” als Daan Jalving, Hidde van den
Bergh, Sil Koortens, Joris Latenstein van Voorst, PP Plevier,
Mathieu de By, Merijn Rozema en Mees Temmink hebben
als bemanning van Ard en sommigen ook van Philipine,
een introductie in de Pampus gehad. Het geeft veel plezier
dat zovelen van de 421 kunnen genieten.
6. Jouw familie straalt uit: ‘de jeugd heeft de toekomst’. Jij hebt heel veel internationale ervaring.
Wat moeten wij als Pampusclub met z’n allen (meer)
doen om de Pampus (nog) aantrekkelijker te maker
voor de jeugd.
Wij ouderen vinden het leuk om na het zeilen met
leeftijdsgenoten samen na te genieten. Dat wil de jeugd
natuurlijk ook. Als iedereen regelmatig een zoon, dochter

7. Jouw dochter Odile gaf een prachtig interview tijdens de Easy Week van 2018. Hartverwarmend, het
was muisstil! Denk je dat ze ooit een keer tijd heeft
om ons Pampuszeilers te vertellen wat je allemaal
moet doen (en laten!) om Olympisch Kampioen te
worden.
Denk dat ze dat best leuk zou vinden. Nu is ze aan het
trainen in Nieuw Zeeland voor de WK 49er FX en in februari
zal ze naar Australië gaan om daar voor te breiden voor de
WK van 2020. Tussen al haar trainingen en reizen moet toch
wel een gaatje zitten lijkt me, al wordt vaak onderschat
hoe extreem vol het schema zit van iemand die full-time in
het door het NOC*NSF gesponsorde programma zit.
8. Jij hebt veel wedstrijdboten gevaren. Heb je nog
een tip voor de Technische Commissie? Is er iets wat
beter, makkelijker, sneller, goedkoper kan?
Eigenlijk niet veel. Denk dat er kundige mensen in de
commissie zitten, die er meer verstand van hebben dan ik.
Nou als ik dan toch iets ervan moet vinden, dan zou ik als
leidraad hebben om zo min mogelijk te veranderen. Alleen
als het de eenheid ten goede komt.
9. Is er een mogelijkheid voor een clinic in Curaçao?
Leuk idee. Alleen zal dat dan niet in Pampussen zijn. Ik weet
wel waar nog een Pampus op de bodem van het Spaanse
Water ligt, maar daar is behalve de kiel niet veel van over.
Ook zeilt er een zwaar verouderde Pampus rond. Maar de
Marine heeft Centaurs en er zijn een aantal J24, dus daar
moet wel wat mee te regelen zijn, lijkt me. Verder kunnen
we nog genoeg leuke activiteiten om de clinic heen
bedenken natuurlijk. Mooi om onder genot van een drankje
eens verder over te brainstormen.
10. De traditie is dat je de laatste vraag zelf mag
verzinnen: En wanneer zien we jou weer eens in de
Pampus op het water?
Als het enigszins kan en de Pampus niet door de kinderen
geclaimd wordt, wil ik graag met Marjolein weer aan de
EasyWeek meedoen. Een erg gezellig evenement.
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Zonnepaneel en winches in

Curaçao

Na een mooie zeildag stonden we met een aantal
Pampuszeilers nog wat na te praten. Een van hen was
Arjan Dros (P 132 Poele Poele), die vertelde dat hij van
2 tot en met 9 november voor een week naar Curaçao
ging. Spontaan vroeg hij het groepje wie er mee wilde!
Arjan heeft een zomerhuis op
Curaçao, omdat hij als Marinevlieger 15 maanden op Curaçao
heeft gewoond. Met veel plezier
ging ik op zijn uitnodiging in.
Kaartje kopen, tien uur vliegen, en
hup, daar sta je dan in 30 graden
Celsius, wel met vijf uur tijdsverschil
in het lijf. In zijn Suzuki Jeep heeft
Arjen mij het hele eiland laten zien.
Hij kende ook vele verhalen uit het
verleden. Lekker Indonesisch eten
bij een gepensioneerd Marine kok,
uiterst verse vis eten bij de ‘Visserij’
aan het strand, en ook een power

www.nanocoat.nl
088 -1410444

cut van 18 uur meegemaakt; totale chaos, en uit je bedje
drijven zonder airco.
Op uitnodiging van Dolf van der Giessen ( broer van
Annelien Zwiers) zijn we een middagje gaan varen op
het Spaanse Water met zijn Boston Whaler met 115 pk
Evinrude Motor. Tot onze verbazing en blijdschap troffen
we twee Pampussen aan. Eén midden in de baai, de andere
afgemeerd in de kleine jacht club Jan Sofat. Wat opviel,
was dat een van de Pampussen een zonnepaneel had
op het achter dek. Ik denk voor de bilge pomp, het kan
natuurlijk behoorlijk regenen in de tropen. Wat ons ook op
viel was dat er winches op het dek stonden, waarschijnlijk
nodig voor de genua, oude tuigage? Bouwnummer en
zeilnummer hebben we niet kunnen achter halen.
Op de foto’s zijn de Pampussen te zien. Tevens een foto van
“een borreltje in de tropen” en een foto van de grote vogel
boven ons in de Boston Whaler, die toe keek of wij niet te
veel victualiën tot ons namen.
Bob Louet Feisser, Pampus 411
Naschrift redactie: In de Spiegel der Zeilvaart 2018/8
staat een ingezonden brief over het Pampuszeilen op
Curaçao. In de jaren 70 en 80 werd er door expats met 7
Pampussen enthousiast gezeild bij de zeilverenigingen
Jan Sofat en Asiento. De twee Pampussen die Bob
bij Jan Sofat beschrijft zijn de laatst overgebleven
zeilende Pampussen op het eiland. De Duitse eigenaren
van een van deze schepen vermelden dat zij er nog
regelmatig mee varen tijdens vakanties en één keer per
jaar tijdens de Eindejaarsrace van het Spaanse Water
naar St. Annabaai.
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Datum Evenement

Locatie

JANUARI
12
Winterwedstrijden
KWVL
Nieuwjaarsreceptie
KWVL
24
ALV Regio Noord
Sneek
			
FEBRUARI
02
Winterwedstrijden
HWH
07
Start Boot Holland
Leeuwarden
			
MAART
01
Winterwedstrijden
KWVL
06
Bowlingavond - Regio Noord Sneek
15
Reserve Winterwedstrijden
KWVL
11
Start Hiswa Amsterdam
HISWA
			
APRIL
04
Winterwedstrijden
KWVL
18/19 Openingswedstrijden Sneek KWS
25/26 Voorkaag
K.W.V. de Kaag
			
MEI
02/03 NK Sprint
Heeg
16/17 Houtevenement
KWS
23/24 Hemelvaartweekend
HWH
21/24 Kleine Sneekweek
KWS
30/32 Goudse Zeilweek
Goudse R&ZV
			
JUNI
13/14 Holland Weekend
KWVL
13/14 Regio Noord Kampioenschappen KWS
20/21 Nieuw Loosdrecht weekend HWH
27/28 Zomerwedstijden
KWS
			
JULI
03/04 Vrijbuiterweekend
GWV de
Vrijbuiter
11
Man/Vrouw wedstrijd
HWH
22/26 Kaagweek
K.W.V. de Kaag
			
AUGUSTUS
01/06 85e Sneekweek
KWS
10/15 Easyweek
KWVL

Anton Vlasman, Mauritsweg 30, 3012 JS Rotterdam
www.antonvlasman.nl

SEPTEMBER
03/06 NK Pampus
12/13 HWH clubkampioenscahppen
19/20 KWVL clubkampioenschappen
26/27 Sluitingswedstrijden
26/27 Houtskooolcup
26
Nakaag
27
Nakaag

KWVL
HWH
KWVL
KWS
KWVL
K.W.V. de Kaag
K.W.V. de Kaag

PAMPUS...
euh…ROEIEN!

ZEILERSNIEUWS

PAMPUS KALENDER 2020

Tsja….en daar sta je dan, op een druilerige dinsdagochtend
als Pampuszeiler, met een roeiriem in je hand. Huh?? Ik ga
het proberen uit te leggen. Het begint met het gegeven dat
je in de Pampus behoorlijk fysiek bezig bent als er wedstrijd
wordt gezeild. Het lijkt allemaal zo ontspannen maar ohwee-oh-wee als je een dag wedstrijdzeilen erop hebt
zitten... dan voel je spieren en gewrichten waarvan je niet
meer wist dat je ze had. Afijn; na enig geklaag daarover
nodigden mijn Pampus vrienden Hein, Evert, Joop, Jan Paul
en Rolf me uit om dat fysieke ongemak wat te voorkomen
door te gaan roeien. Het roeien was volgens de heren
uitermate geschikt om beter en daarmee meer ontspannen
te kunnen zeilen.
Nou had ik wel eens geroeid (wie niet?) en bereidde me
voor op een ochtend roeien. Het grootste probleem leek
mij de zogenaamde ‘plaspauze’. Dat gaat natuurlijk niet
tijdens het roeien en aangezien ik geen idee had hoe lang
ik op het water zou zitten besloot ik om een plasluier in te
leggen. Dat zou me nog enorm van plas komen. Vol goede
moed ging ik naar de Vereeniging. Luier ingelegd... mij kon
niks gebeuren.
Kort en bondig werden mij de roeibevelen uitgelegd. Zo is
er ‘slag klaarmaken’ en ‘slag klaar’. Heel kort was ik even van
slag maar ik deed snel wat de voor me zittende roeier deed
toen ik ‘Go’ hoorde. Al snel begreep ik de eerste bevelen.
Ook werd er ‘light peddel’ en ‘uitlengen heren’ geroepen.
Ik merkte helaas geen enkel verschil maar roeide dat het
een lieve lust was. Dat ik wat fysieke training nodig had
werd al snel duidelijk want het is best vermoeiend hoor!
Mijn luier kwam van plas zoals ik als eerder vertelde
omdat ik een bevel volkomen verkeerd interpreteerde. De
stuurman riep luid en duidelijk: ‘Laat lopen!’ ...Yes!, dacht
ik, wat ben ik blij met mijn luier!, en het werd eventjes
gelukzalig warm... de mannen stopten direct met roeien
en ik begreep vrij snel dat ‘laten lopen’ iets geheel anders
was! Met een stalen gezicht heb ik vervolgens vrolijk de
eerste roei sessie afgemaakt. Overigens is een roeiochtend
gewoon een uur en daarna veel gezelligheid en koffie...
maar dit terzijde. Ik kan het roeien iedere Pampuszeiler van
harte aanbevelen want het is goed voor lijf en leden en
ook het kleine lid wordt niet vergeten... dat uurtje zonder
plaspauze houdt iedereen wel vol.
Met heel hartelijke groet! Jacob
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BEDENKINGEN

AAI SCHABERG

Toen de klant nog koning was
De eerste Pampus bouwde Bootbouwerij ‘Vrijheid’ in
1960: de P 288. De laatste in 2011: de P 457. De teller is
op vijfenzestig blijven steken. Op 1 april treden Hans en
Elte in dienst van de KWVL en zullen daar onderhoudsen reparatiewerkzaamheden blijven uitvoeren. Dan sluiten
Gert en Trees Lamme de deuren van de werf. Ik weet: ze
laten tranen om de bootbouwerij die vader Lamme bijna
vijfenzeventig jaar geleden begon. Maar hopelijk voor hen
valt er dan ook een last van hun schouders.
Alleen de telefoonbeantwoording was ‘modern’. Wie
naar Lamme belde, kreeg een keuzemenu met twee
mogelijkheden. Een één voor de winkel en een twee voor
de bootbouwerij. Meestal kwam Gert zelf aan de lijn. “Ik
moet het kort houden,” zei hij dan. “Ik sta te lakken in
de lakloods.” Na minimaal twintig, dertig minuten werd
het gesprek pas beëindigd. Wie de loods binnenliep trof
Gert aan, aan het werk. Hij zei dan “Hé Aai!” en werkte
onverstoorbaar door. Je wist, even blijven staan en ja
hoor: na een half uur moest je moeite doen het gesprek te
beëindigen. Met enig schuldgevoel. Want je had Gert van
zijn werk gehouden, en de volgende klant stond al weer
ongeduldig te wachten.
Toen de klant nog koning was. Hoewel? Toen ik na de
Loosdrechtweek in 2000 de volgende dag nog even bij
Lamme langs ging om te vragen hoe lang het zou duren
om een nieuwe Pampus voor mij te bouwen, nodigde hij
mij op ‘kantoor’ uit, boven op zolder. Ik waande mij in het
heiligdom der heiligen. Na een uur zei Gert: “Ik wil voor jou
wel een Pampus bouwen.” Wat die zou gaan kosten moest
ik maar uitrekenen aan de hand van wat de Pampussen
hadden gekost die Lamme voor die van mij had gebouwd,
plus de jaarlijkse inflatie. Of ik wel een aanbetaling wilde
doen. Het bedrag daarvan mocht ik zelf bepalen. Trees
zou het bedrag op een speciale rekening storten, je wist
maar nooit. Kort na de tewaterlating in 2003 kreeg ik
de definitieve factuur van Trees: tot op ieder blokje en
klemmetje nauwkeurig gespecificeerd. Handgeschreven. Ja,
toch: toen de klant nog koning was. Waarom? Omdat alles
bij Lamme draaide om eenvoud, vertrouwen en eerlijkheid.
“Dit gesprek kan worden opgenomen voor opleidingsdoeleinden. Als u een vraag heeft over uw rekening, draai
dan een één, heeft u een vraag over …, draai dan een …”.
Enzovoort, enzoverder. Bij Gert moest je moeite doen om
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het gesprek na twintig minuten te beeindigen. Bij alle
andere leveranciers heb je met een beetje geluk pas na
twintig minuten iemand aan de lijn, de ene keer met een
Limburgs accent, de andere keer met een Drents accent.
Anoniem en onpersoonlijk, vanuit een call center. We leven
in een gedigitaliseerde, steeds killer wordende wereld. We
spreken - en zien!- elkaar steeds meer via het internet.
Wanneer zien we elkaar niet alleen, maar ruiken en
voelen wij elkaar nog? Wanneer drinken we nog een kop
koffie met elkaar en maken we afspraken met als enige
bevestiging een handdruk? Toen mijn potdeksel na twee
jaar wat inwaterde en Gert dat zag, zei hij: ”Dat kan niet!”
De volgende winter werd het hele potdeksel rondom onder
handen genomen. Niet zo maar een klusje, er werden geen
halve maatregelen genomen. Toen het werk klaar was,
vroeg ik of ik de factuur snel kon krijgen. Die heb ik nooit
gekregen. Toen de klant nog koning was.
We gaan niet alleen het vakmanschap van Lamme missen,
maar ook het vertrouwen. En de gezelligheid, het loopje
of ritje naar de bootbouwerij, het praatje en heel soms: de
kop koffie boven op zolder met de ‘mannen’.
In het Noorden zitten er nog een paar zoals Lamme. Maar
in het Westen wordt de wereld zonder Bootbouwerij
“Vrijheid” er niet leuker op.

