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Op het moment van het schrijven van dit voorwoord leven wij alweer 10 weken 
in een samenleving waarin het coronavirus regeert. Ik denk dat weinig mensen 
zich ooit een voorstelling hebben kunnen maken van de maatschappelijke en 
economische impact van een dergelijk virus. 

Waar het virus in China ook is ontstaan, de impact is wereldwijd voelbaar, de samenleving 
is ingrijpend veranderd, de economieën storten wereldwijd in elkaar en de gevolgen zullen 
nog heel lang voelbaar blijven. Wij zijn met z’n allen door de maatregelen die de regering 
op het advies van het RIVM middels de intelligente lockdown hebben uitgevaardigd  
in een situatie gekomen waar wij samen doorheen moeten. Ik prijs mij in deze tijd 
gelukkig dat ik geen familieleden heb die in beperking moeten leven in een zorginstelling 
of een bejaardenhuis, wanneer je die beelden op televisie ziet dan breekt je hart!  
Petje af voor degenen die op dit moment dit land draaiende houdt in welk beroep dan 
ook. Maar zeker de mensen die in de gezondheidzorg werkzaam zijn verdienen een groot 
compliment voor hun werkzaamheden. Een aantal van deze helden heeft het zorgen 
voor coronapatiënten zelf met de dood moeten bekopen. 

Het zeilseizoen had al vele wedstrijden achter de rug moeten hebben maar niets is 
minder waar. In februari werd de laatste winterwedstrijd verzeild en als het een beetje 
tegen zit dan worden de winterwedstrijden die in november op de agenda staan mogelijk 
de eerste wedstrijden van het zeilseizoen 2020. Laten wij daar echter niet van uitgaan 
want de topsporters mogen alweer in teamverband samen trainen zonder dat daar de 
samenlevingsrelatie op van toepassing is. En wees eerlijk, wanneer je Guus Bierman met 
zijn tachtig jaar nog onder de giek door ziet duiken dan behoort onze klasse wel degelijk 
tot de categorie “Topsport”!

Jubileum evenementen naar 2021
Voor dit jaar stonden een aantal memorabele evenementen op de kalender zoals de 
100e Kaagweek en 85e Sneekweek. Beide evenementen zijn naar volgend jaar verplaatst. 
Als je beseft wat er nu aan de hand is dan hebben wij vorig jaar enorm geluk gehad 
dat wij ons 85-jarig jubileum van de Pampusklasse en het 60-jarig van de Pampusclub 
hebben kunnen vieren zoals wij dit gevierd hebben.

Wanneer wij weer in wedstrijdverband het water op kunnen gaan is op het moment 
van schrijven nog niet duidelijk. In ieder geval is alles in wedstrijdvorm waarvoor 
een vergunning vereist is tot 1 september afgelast. Het bestuur van de Pampus 
klassenorganisatie volgt vanzelfsprekend de richtlijnen uitgevaardigd door het RIVM,  
de regering en het Watersportverbond. 

Licentieplicht
In dit Pampusnieuws vindt u een stuk over de Licentieplicht die het Watersportverbond 
voor 2020 heeft opgetuigd. Dit heeft binnen een aantal klassenorganisaties waarmee 
wij contact hebben tot de nodige discussies geleid. Het bestuur heeft namens de 
Pampusklasse een brief gestuurd naar het Watersportverbond. Deze brief is tijdens de 
ALV van het Watersportverbond, die op 18 mei plaats heeft gevonden, als ingekomen 
stuk genotuleerd. 
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Bestuur PamPusCluB

WisselBeker 
aangeBoDen Door g. ooms WegenBouW – DraChten. 
Tijdens het 85 jarig jubileum, dat wij vorig jaar op de KWVL hebben 
gevierd heeft Wilfred Stutterheim, voorzitter van de Lustrumcommissie, 
het bestuur een oude wisselbeker overhandigd. 

Het betreft hier een echt zilveren wisselprijs die begin zestiger jaren door 
Wegenbouwbedrijf G. Ooms uit Drachten aan de Pampusklasse is aangeboden. Ooit 
is deze beker bij onze oud voorzitter Pieter Keijzer terecht gekomen en in opslag 
geraakt. Bij het opruimen van een kast is de beker weer tevoorschijn gekomen en 
via Wilfred weer terug bij de Pampusclub. De beker staat op een fraai voetstuk: een 
mahoniehouten Pampus driehoek die nog door Pieter Boelsma is vervaardigd.

De eerste winnaar moet in 1961 H. de Jong uit Sneek zijn geweest. Volgens 
overlevering mocht degene die de beker drie keer wist te winnen deze houden. 
G.K. Pauli, van 1962 tot 1973 eigenaar van de Pampus 45 genaamd ‘Watergeus’, 
was in die jaren een verdienstelijk Pampuszeiler en lid van onze klasse. Hij wist 
de beker in 1969, 1972 en 1973 te winnen en mocht de prijs definitief houden

Gert Pauli, zoon van en eigenaar van de Pampus 
430, heeft de beker in 1998 terug geschonken 
aan de Pampusklasse. Hierna is er in 1998, 
1999 en in het jaar 2000 nog drie keer om deze 
mooie prijs gestreden. 

Daarna is de beker tot vorig jaar uit het zicht geraakt en we zijn blij dat hij nu 
weer terecht is. Het bestuur heeft besloten dat deze beker jaarlijks tijdens de ALV 
uit zal worden gereikt aan de jongste deelnemer met de hoogste klassering in de 
jaarranking. De leeftijd van de winnaar moet in het jaar van uitreiken lager of 
gelijk zijn aan 35 jaar. 

Bestuur Pampusklasse
Peter Hoogendam

In grote lijnen zijn wij het als bestuur niet eens met de 
hoogte van de bemanningslicentie en de maand licentie. 
Verder zijn er volgens ons een aantal administratieve 
zaken eenvoudiger te regelen. Tijdens deze ALV is besloten 
dat kosten in 2020 van de maandlicentie op € 5,00 per 
maand wordt gesteld. Hiermee kunnen bemanningen per 
maand eventueel een licentie aanvragen en blijven zij in 
2020 onder de eerder gestelde € 41,40. Peter Burggraaff, 
bestuurslid wedstrijdsport, heeft de vergadering 
toegezegd dat er voor 2021 naar een nieuwe opzet zal 
worden gekeken. Wij houden u op de hoogte van de 
voortgang van deze discussie.

Het bestuur vergadert op dit moment via de elektronische 
snelweg. Het is even wennen, vergaderen via een 
beeldscherm maar zo blijven wij op de achtergrond wel 
bezig met het reilen en zeilen van onze mooie klasse en 
club. Of het NK Pampus, dat begin september op agenda 
staat, door zal gaan is nog de vraag. Wij zijn wel bezig 
met de voorbereidingen zodat wanneer er een go komt er 
ook snel gehandeld kan worden. 

Ik wens u veel leesplezier toe met dit Pampusnieuws.  
Ook al is deze editie verstoken van wedstrijdverslagen, ik 
ben van mening dat er weer een aantal mooie verhalen 
door de redactie zijn opgetekend. 

Ik hoop dat wij elkaar snel op het water gaan treffen en 
na afloop weer een biertje kunnen drinken al is het op 1,5 
meter afstand van elkaar. Blijf gezond en tot snel.

Peter Hoogendam
Voorzitter 
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houten halFmoDel 
Dit voorjaar heeft Walter van Voorst van Beest een 
halfmodel van de Pampus aan het bestuur geschonken. 
Het betreft hier niet zomaar een model maar een echte 
‘Brinkhorst’. 

Jan Brinkhorst moet handig met zijn handen zijn 
geweest wanneer je de prachtige lijnen van het 
halfmodel volgt, het is een lust voor het oog!  
In goed overleg heeft het bestuur besloten om dit half- 
model aan de KWVL aan te bieden als eeuwigdurende 
wisselprijs voor de winnaar van de Easyweek.

Voor de jongeren onder ons, Jan Brinkhorst werd in 1966 
voorzitter van de Pampusclub en is daarna jarenlang 
voorzitter van de Technische Commissie geweest. Jan 
zeilde samen met zijn bemanning Ab Smits in de Pampus 
220. Voor al het werk dat Jan voor de Pampusklasse heeft 
ge-daan is hij benoemd tot erelid van de Pampusclub. De 
cirkel is weer rond, immers Walter van Voorst van Beest 
is een van de grondleggers van dit jaarlijks terugkerend 
evenement.

Jan kende elke mm 
van het Pampusjacht 
(2004)

2007 M. Heineke  P387
2008 C. van Grieken  P75
2009 F. de Vos  P455
2010 B. van Soest  P438
2011 M. Heineke P387
2012 B. van Soest P438
2013 W. van Voorst van Beest P433

2014 M. Heineke P387
2015  J. van der Pijl P371
2016  J. van der Pijl P371
2017 B. Heineke P387
2018 J. Schram  P434
2019 T. Allart P330

Tot nog toe kent de Easyweek de volgende winnaars:

1961 H. de Jong  Sneek
1962 O.P. Besseling Amsterdam
1963 onbekend
1964 R.P.H.J.M. van Asten Helmond
1965 W. Hoekstra  Joure
1966 H. Jongejans  Sneek
1967 P.de Jong Sneek

1968 J. Sijtema Diemen
1969 G.K. Pauli Den Haag
1970 L. de Wit Sassenheim
1971 A. van Galen Loosdrecht
1972 G.K. Pauli Den Haag
1973 G.K. Pauli Den Haag

Winnaars die vermeld staan op de beker:

1998  A. Wigbout  P 165
1999  C.P. Haveman  P 297
2000  N. Schön / Rietdijk   P 365

Winnaars in deze periode:

WiJ verWelkomen DeZe 
nieuWe leDen en Donateurs

(vanaf 1 december 2019)

Esther Schnabel P180
Arnold Schuurman  P420
Casper Schwarz  P172

Hein Verloop  P359
Jan Wilkens
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Wat was het heerlijk om na alle beperkingen weer 
met de Pampus te gaan ‘trainen’. Op een prachtige 
donderdagavond met wel twintig bootjes het water 
op, iedereen genoot. Ruimte om je heen en in je hoofd. 

Ik had hem al gezien, op een afstandje, de man in de volgboot. 
En herkende hem meteen van de TV: de bekende viroloog  
Jop Kootte. Na afloop van het zeilen sprak ik hem aan.

Wat leuk dat u komt kijken. Bent u geïnteresseerd in 
zeilen?
“Nee,” sprak Kootte, “ik ben alleen geïnteresseerd in 
virussen. En ik kan wel stellen, dat het Pampusvirus een 
hele bijzondere is die onze beroepsgroep nu al ruim 85 jaar 
bezig houdt. De lockdown is nog maar net voorbij of hup, 
daar steekt het alweer de kop op!”

Ja, als u het zo bekijkt, dan zijn we inderdaad met 
een speciaal virus behept. Wat is er eigenlijk over dit 
virus bekend?
“We weten dat het ontstaan is rond 1934 in de buurt van 
Pampus, en het meest voorkomt in waterrijke gebieden.”

Is het erg besmettelijk?
“Nou dat valt wel mee. Kijk, in deze tabel heb ik het precies 
bijgehouden. Tot nu is er een groep gelokaliseerd van 346 
personen in Nederland en een enkel uitbraakje op Curaçao. 
We weten dat het meer mannen dan vrouwen raakt, dat 
het onder de 40 jaar veel minder voorkomt en bij kinderen 
helemaal niet. In de winter lijkt het virus op non-actief te 
gaan.” 

“En is er in al die jaren geen vaccin of medicijn ge-
vonden?”
Hij schudde zijn hoofd. “Het lastige is dat de  
groep te klein is om volop onderzoek mogelijk te maken. 
Maar gelukkig is het virus niet fataal. Voor de besmette groep 
is het helemaal niet erg, die heeft nergens last van. Voor de 
familie ligt dat anders. Die kunnen bijvoorbeeld nooit op 
vakantie naar het buitenland want daar kun je niks met 
een Pampus. Voor sommige partners is dat niet makkelijk. 
Vandaar dat er een Pampusvirus belangenvereniging is 
opgericht, de Pampusclub, en die proberen alles in goede 
banen te leiden met wedstrijden, voorlichting en sociale 
programma’s. Er is zelfs een speciale Easyweek bedacht 
waarin de familie centraal staat.”

Hoe is de invloed van 
het Pampusvirus op het 
dagelijks leven, vooral 
nu, met corona erbij? 
“Pampuszeilers lijken in 
het voordeel met het 
naleven van de RIVM 
richtlijnen. Ze zijn er 
namelijk al gewend 
om handschoenen te 
dragen en beschermende 
kleding. En achter een 
plastic ruitje zitten ze 
altijd al. Hun zeilen raken 
ze niet aan, die bedienen 
ze met lijnen en een 
lange stok in het voorzeil. 
Ze wassen zich continu 
door overboord te hangen en een golf in te duiken. Twee 
man aan boord is het maximum. Ze weten niet beter dan 
dat dit hun ‘normaal’ is. Ook de 1,5 meter regel doet ze 
weinig. Pampussen worden al decennia gemeten, op de 
mast staan strepen en alles ligt tot op de mm vast. Een 
paar cm afwijking kan je al op een boete komen te staan.” 

Het valt Kootte wel op dat wie besmet is met het Pampus-
virus niet meedoet met de trend om een symbolische 
regenboogposter voor het raam te hangen. “Als viroloog 
kan ik dat niet verklaren.” Gelukkig kon ik hem uitleggen 
dat Pampuszeilers driehoekig denken. Daarna bedankte ik 
hem hartelijk voor het gesprek.

Hij keek verschrikt op zijn horloge. “Ojee, is het al zo laat? 
Ik moet gauw naar de studio in Hilversum. Je moet mijn 
uitspraken trouwens wel een beetje nuanceren hoor. 
Sommige virussen kun je misschien maar beter intelligent 
controleren dan uitroeien. Stel je voor dat het Pampusvirus 
verdwijnt. Wat dan? Alle weekends binnen, meer stress, 
huiselijk geweld, alcohol, PTSS. Dan zijn we misschien nog 
verder van huis.” Hij knikte veelzeggend en beende weg. Ik 
gaf hem gelijk. Stel je voor.
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Rond 30 maart hebben jullie als het goed is allemaal 
een schrijven van het Watersportverbond gekregen 
over het aanschaffen van een wedstrijdlicentie.

Het bestuur van de Pampus klassenorganisatie heeft 
er alle begrip voor dat een organisatie zoals het 
Watersportverbond inkomsten voor een bedrijfsvoering 
nodig heeft. Zaken als de zeilraad, (meetbrief) administratie 
van schepen, het verzorgen van de opleiding van juryleden, 
het in stand houden en opleiden van verbondsmeters, het 
onderhouden van de klassenvoorschriften, en zo zullen er 
ongetwijfeld nog een aantal zaken zijn, dienen door leden 
die de zeilsport beoefenen gefinancierd te worden.

Als Pampus bestuur proberen wij de kosten voor onze leden 
zo laag mogelijk te houden om niet alleen het lidmaatschap 
van onze Pampusclub, maar ook andere bijkomende kosten 
financieel zo aantrekkelijk mogelijk te houden.

Binnen de Pampusklasse kennen wij een steeds grotere 
groep zeilers, vaak jonge mensen, die af en toe mee 
zeilen. Als bestuur van de Pampus klassenorganisatie zijn 
wij van mening dat de verhoging van de prijs voor de 
bemanningslicentie, voor personen ouder dan 26 jaar, naar 
€ 41,40 hier geen positieve uitwerking op zal hebben. 

Het door het Watersportverbond tot en met 2019 toe 
gehanteerde systeem kende drie licenties:

  Een wedstrijdlicentie voor de verantwoordelijk 
 persoon. 

  Een bemanningslicentie voor de overige 
 bemanningsleden.

  Een evenementlicentie voor een incidentele 
 wedstrijdzeiler. 

Alle drie licentievormen kenden hun eigen prijs en voor alle 
drie de licenties was de voorwaarde dat de aanvrager lid 
moest zijn van een aangesloten vereniging. Daarnaast was 
de prijs per licentievorm ook afhankelijk van de leeftijd.

Vanaf 2020
In het nieuwe systeem dat nu voorgesteld wordt is er nog 
maar één licentie voor zowel de verantwoordelijke persoon 
aan boord als ook de rest van de bemanningsleden. Deze 
licentie is er in een jaarlicentie van € 41,40 voor personen 
ouder dan 26 jaar en in een maandlicentie van € 23,70 
eveneens voor personen ouder dan 26 jaar. De licentie 
is niet langer gekoppeld aan een lidmaatschap van een 
aangesloten vereniging. 

De belangrijkste verschillen tussen het huidige en het 
nieuwe voorgestelde systeem zijn:

  De jaarlijkse verlenging van het certificaat (meetbrief) 
 van de boot wordt afgeschaft.

  Het verschil tussen de licentie voor de verantwoordelijk 
 persoon en een bemanningslid verdwijnt.

  De evenementlicentie wordt afgeschaft. 
  Niet de licentiehouder (deelnemer) moet lid zijn 

 van een aangesloten vereniging maar degene die de 
 boot inschrijft. 

Vervelende consequenties
De nieuwe structuur heeft naar ons oordeel een paar 
vervelende consequenties. De licentiekosten voor 
verantwoordelijk persoon en bemanningslid worden 
gelijkgetrokken en de kosten die normaal aan de eigenaar 
werden doorberekend voor de verlenging van het certificaat 
worden nu in de licentiekosten opgenomen waardoor de 
bemanning nu in feite meebetaalt aan de kosten voor de 
boot. Dit heeft tot gevolg dat de licentiekosten voor de 
bemanning oplopen van € 0,- (bemanningslicentie voor 
leden) of € 6,- (bemanningslicentie voor niet-leden) naar 
€ 41,40. Het bestuur van de Pampusklassenorganisatie 
is voorstander van een wedstrijdlicentie en een beman-
ningslicentie die prijstechnisch op het niveau van 2019 
blijft liggen en willen dan ook dat naast de jaarlijkse 
verlenging van de meetbrief het onderscheid blijft bestaan 
tussen een wedstrijdlicentie en een bemanningslicentie.

Drempel
Een bemanningslid dat éénmalig een keer mee wilde zeilen 
kon in de oude structuur eenvoudig een bemanningslicentie 
kopen van € 0,- of € 6,-. In het nieuwe systeem moet een 
maandlicentie worden gekocht van € 23,70. Voor een 
zeiler die een keer mee wilde doen als verantwoordelijk 
persoon bestond de mogelijkheid om een evenementlicentie 
kopen bij een vereniging in combinatie met een (tijdelijk) 
lidmaatschap. In de nieuwe structuur moet nu eerst een 
licentie worden gekocht bij het Watersportverbond en 
daarna ook nog ergens een (tijdelijk) lidmaatschap van een 
aangesloten vereniging om de boot te kunnen inschrijven.  

Wedstrijdlicenties 
De Pampusclub en de planvorming van het Watersportverbond 

Vervolg op pagina 9
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Namens het bestuur heeft Milco Alblas op de ALV van 
23 november 2019 het Pampushuis gepresenteerd. 
Dit document bespreekt de visie en missie van de 
Pampusclub en de peilers van het beleid / activiteiten 
die door het bestuur worden gebruikt. De fundatie van 
het huis rust op 3 belangrijke onderdelen: Communi-
catie en samenwerking met landelijke zeilverenigingen 
& watersportverbond, regiocommissarissen Pampusclub 

Het Pampushuis stáát
strategisChe visie PamPusCluB vormgegeven

en de leden van de Pampusclub. De vergadering is 
enthousiast over de gekozen richting. Men realiseert 
zich, dat iedereen die betrokken is bij het reilen en zeilen 
van de Pampusklasse moet meehelpen om de cultuur 
en het erfgoed van de Pampusklasse op een kwalitatief 
hoogstaand niveau te houden. 

De prijs voor een eenmalige deelname wordt dus fors 
verhoogd en ook het gemak waarmee je voorheen 
eenvoudig bij de vereniging een evenementlicentie kon 
kopen is verdwenen. Het bestuur van de Pampusklasse 
betreurt het dat de drempel voor een eenmalige deelname 
wordt verhoogd en wil dan ook dat de mogelijkheid om 
een evenementlicentie via de vereniging aan te schaffen, 
voor een redelijke prijs, behouden blijft. 
 
Reactie Pampusclub
Het bestuur heeft inmiddels een brief aan het Water-
sportverbond gestuurd met onze zienswijze. Ondanks dat 
een klassenorganisatie geen stemrecht heeft tijdens de ALV 
van het Watersportverbond was de brief wel geagendeerd 
voor de vergadering van 18mei 2020.

Vervolg wedstrijdlicenties
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Naar aanleiding van de ALV van het Watersportverbond 
heb ik op 27 mei een gesprek gehad met de nieuwe interim 
voorzitter van het Watersportverbond Ernst Jan Broer.  
In dit gesprek is duidelijk geworden dat de licentiestructuur 
voor verbetering vatbaar is. Dit is een van de vele 
zaken waar Ernst Jan mee bezig gaat in de opdracht 
die hij heeft gekregen om het Watersportverbond te 
reorganiseren. Dit zal een flinke klus worden omdat op 
vele fronten de organisatie van het Watersportverbond 
aangepast dient te worden. Namens het bestuur van de 
Pampusklassenorganisatie heb ik aangeboden om daar 
waar dit is gewenst mee te denken.

Peter Hoogendam

Rhone 32  |  2491 AP  Den Haag
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Vrijwel alle jachtbouwers, 
reparateurs en eigenaren 
die zelf hun boot lakken 
gebruiken producten van 
De IJssel Coatings. Voor de 
bouw en reparatie worden 

epoxy lijmen, impregneer- en lamineerharsen gebruikt 
en hoofdzakelijk polyester en polyurethaan producten 
voor de afwerking. 

Specialisatie
In 1930 begon de grootvader van Robbert van der Eijk (1978) 
in Moordrecht de Machinale Verf- en Japanlak Fabriek “De 
IJssel” langs de gelijknamige rivier. Opa richtte zich op de 
huisschilder en leverde een compleet pakket bouwverven. 
Van der Eijk junior, de vader van Robbert, liep tijdens zijn 
studie stage bij scheepswerf De Hoop waar ook polyester 
reddingssloepen werden gebouwd. Voor het inkleuren van 
de polyester werden kleurpasta’s geïmporteerd. “Maar 
dát kan gemakkelijker,” dacht Van der Eijk en bij vader 
in de verffabriek begon de productie van hoogwaardige 
kleurpasta’s. Het succes verbreedde qua technologie naar 
pasta’s voor epoxy en qua afnemers naar vloerenleggers en 
industriële afnemers. Dit succes verdrong de bouwverven. 
De IJssel werd een gespecialiseerde fabrikant en richtte 
zich steeds meer op de scheeps-/jachtbouw en composiet 
industrie.

Staal, polyester en hout
De familie Van der Eijk bestond uit enthousiaste zeilers en 
zij waren gefascineerd door houten boten. Robbert beleeft 
dierbare herinneringen aan de zeiltochten in de Fly Tour: 
een “uit zijn krachten gegroeide polyester Vrijheid” met 
een prachtig mahoniehouten dek. Gezeild werd op de 
Reeuwijkse plassen, en in de zomervakantie trok Robbert 
met vrienden door heel Nederland.

En passant was Robbert nog vier jaar instructeur bij 
zeilschool De Morra in Friesland. Niet zo gek dat hij daar 
zijn huidige vrouw heeft ontmoet. “Leuke jaren waarin 
de zeilsport op zijn hoogtepunt verkeerde,” zoals Robbert 
vertelt,” je lag zomaar met 200 bootjes in Langweer.” Alles 
en iedereen bij elkaar, krat bier in ’t vooronder, gaspitje 
op de kant en slapen in de boot, niet eerder dan dat de 
havenmeester door de geluidsinstallatie schalde: “Hier is 
uw havenmeester, ik wil géén gedonder vannacht.” 

De IJssel Coatings
   90 jAAR

De IJssel Coatings heeft op tijd ingezien dat de markt rijp 
werd voor hoogwaardige twee-componenten producten 
en een grote steen bijgedragen aan de kwaliteitssprong die 
jachtbouwers gemaakt hebben. Het gamma omvat alles 
voor polyester, staal en hout.

DD-lakken
Otto Bayer (1902-1982) creëerde in 1937 polyurethaan wat 
tot vandaag de dag leidde tot méér dan 40 basisproducten 
onder de namen Desmodur® en Desmophen®. Hier komt 
de kreet DD-lak vandaan. De ene DD-lak is de andere niet, 
laat dat duidelijk zijn.

Optisch resultaat is zo strak als een 
auto die van de band rolt

De IJssel heeft er vele jaren laboratoriumtijd in gestoken om 
vanuit deze basistechnologie eindproducten te formuleren 
met een duurzame hechting, die uitstekende bescherming 
bieden tegen weersinvloeden en mechanische belasting, 
tegen schoonmaakmiddelen en - niet in de laatste plaats 
- tegen de Uv-licht: kenmerkend voor de Double Coat 
laksystemen. Daarbij komen de ongeëvenaarde applicatie 
eigenschappen. Als je het eenmaal onder de knie hebt dan 
wordt een optisch resultaat verkregen dat niet onderdoet 
voor een auto die net van de band rolt.

Fabriek in Moordrecht
Sinds 2009 is De IJssel Coatings gehuisvest in een 
gloednieuwe fabriek in Moordrecht waarmee voldaan 
wordt aan de strenge eisen voor werknemers en omgeving. 
De verfindustrie staat onder constante druk om milieu-
verdachte stoffen uit te bannen en terzelfder tijd de 
eigenschappen te verbeteren. Dat is in de afgelopen 
decennia goed gelukt.

Zal dit ooit leiden tot een oplosmiddelvrije / water-
verdunbare Double Coat? Daar kan Robbert nog niks over 
zeggen… het zou mij niet verbazen.

Reinout Klapwijk, 
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Robbert van der Eijk, 
directeur eigenaar

HARD EN HOOG GAAN
Dat is onze passie!

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

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

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

(Hartelijk dank aan de 16m2 klasse, die dit publiceerden in december 2019)
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Het is lastig vind ik, om met droge ogen over zeilen 
te praten in deze tijd. De bijzaak van sport is eens te 
meer duidelijk geworden door het COVID-19 virus. 
Startlijnen, wedstrijdformats, ideale kruisrakken: het 
is nu allemaal van marginale betekenis. 

Toch is het nog duidelijker geworden welke toegevoegde 
waarde sport, in ons geval zeilen, heeft voor onze 
vrijetijdsbesteding, sociale contacten en ontspanning van 
lichaam en geest. Wedstrijdzeilen is en blijft een elitesport 
waardoor ik nog meer met mijn neus op het feit gedrukt 
wordt dat ik in de gelukkige omstandigheid ben, dat ik 
überhaupt kan wedstrijdzeilen. Enerzijds mis ik het spelletje 
en de gezelligheid, anderzijds is mijn focus gericht op mijn 
maatschappelijke carrière en wil ik eerst op de juiste plek 
aan het werk. Ik ben momenteel met een omscholing bezig, 
o.a. een onlinestudie, richting het vastgoed. Ik doe dit met 
veel plezier, dus ik heb er alle vertrouwen in dat ik daar 
mijn draai in ga vinden. Het vinden van een startersfunctie 
is wat lastig in deze tijd. Alle tips, adviezen e.d. zijn welkom!

Behandel je medemens gelijkwaardig

Je hoopt maar dat we dit nooit meer mee hoeven te maken. 
Al is die wens wel uit te spreken maar wellicht niet geheel 
reëel, want ik heb gelezen dat virussen nou eenmaal als een 
rode draad door onze samenleving lopen. De Spaanse griep 
tijdens WO1, Pokken, Mazelen, Knokkelkoorts, Hiv, SARS 
en o.a. Ebola. Nu is het corona/COVID-19. Wij mensen, 
de onaantastbare upper-class onder de organismes, 
worden dus al decennialang door één van de onzichtbare 
‘voetveegjes’ van onze aardbol zo nu en dan op onze plek 
gezet. Het schijnt er een beetje bij te horen…

Leren van COVID-19
Terugkomend op COVID-19. Deze virus-crisis heeft mij wel 
doen beseffen over hoeveel rijkdom we beschikken hier in 
Nederland. We zijn nu allemaal ingezoomd op de gevolgen 
COVID-19 voor ons persoonlijk, en de mate waarin we 
als individu beperkt worden. Zoals de negatieve aspecten 
die we ondervinden, zoals beperkte bewegingsvrijheid, 
inkomensbedreigingen en wat er nog meer op ons af komt. 
We begeven ons allemaal nog volop in de crisis en we zijn 

De lessen van CoviD-19

BoB heineke P 387 nog niet echt bezig met de toekomst. Simpelweg omdat 
het nog niet te overzien is en het nog allemaal onzeker 
is wat er gaat gebeuren. De gedachte kwam in mij op om 
wél te denken over de tijd na ‘corona’. Wat nou hé; als we 
klaar zijn met COVID-19, er is een vaccin en het probleem 
is opgelost. Alsof we aan het einde van spel zijn en zeggen: 
zo COVID-19 hebben we uitgespeeld - wat een gezeik 
was dat - verder naar de orde van de dag. Dan zullen we 
hoogstwaarschijnlijk allemaal weer snel onze gedachtes 
verliezen aan de waan van de dag. Maar wat hebben we 
dan geleerd van dit virus (en deze crisis)? Of misschien 
beter gezegd, wat kunnen we leren van dit virus?

Één van die lessen zou kunnen zijn dat een virus 
iedereen binnen wil dringen. Dit virus behandelt iedereen 
gelijkwaardig, of je nu jong of oud bent, uit Azië of Europa 
komt of waar ter wereld dan ook en wat voor rang of 
stand je ook hebt: dit virus ziet alleen gastorganismes 
die bestormd moeten worden. Als ik tussen de corona- 
nieuwsberichten, en ook voor de coronacrisis, lees, dat 
er nog steeds mensen zijn die in voetbalstadions donkere 
voetballers racistisch behandelen, bedacht ik me dat er 
nog behoorlijk veel mensen zijn die een voorbeeld zouden 
kunnen nemen aan het coronavirus: behandel je medemens 
gelijkwaardig. Zo zijn er nog helaas veel andere groepen 
mensen en voorbeelden te benoemen.

De belangen
In deze tijd ga je in je vrije tijd dingen doen die je voorheen 
niet of in mindere mate deed, in mijn geval is dat in plaats 
van zeilen, veel kaarten en ook meer kranten lezen, en 
online nieuwsbronnen volgen. Eén onderwerp dat veelal 
terugkomt is voetbal. Hoe gaat de eredivisie uitgespeeld 
worden, en wanneer? Ik begrijp dat de financiële belangen 
enorm zijn. Zo kwam tot mij o.a. dat de directie van 
Feyenoord-stadion De Kuip in gesprek is met de gemeente 
Rotterdam over financiële hulp. Het stadion wordt hard 
geraakt doordat de inkomsten van dochterondernemingen 
zijn weggevallen. Deze betrokken bedrijvigheid is net zo de 
klos van deze crisis als alle andere bedrijven die geraakt 
worden door de crisis. Allemaal heel ingrijpend en uiterst 
vervelend. Dan nog: als je het op een weegschaal legt, 
bedrijven die omvallen of mensen? Geld vs. gezondheid, 
het is een ethisch vraagstuk waarin we verwikkeld zijn.  
En korte snelle oplossingen zijn er niet.

Wat is de daadwerkelijke relevantie 
van een zeilwedstrijd?

Niet alleen een ethisch, maar ook een krankzinnig vraagstuk. 
Aan de ene kant wordt er een probleem opgelost, door 
de gezondheid van iedereen te waarborgen met strenge 
maatregelen. Alleen vervolgens creëren die oplossingen 
elders een probleem, namelijk dat het inkomen en de 
welvaart van vele worden bedreigd. Dit alles is ontstaan 
door één enkel virus, en veroorzaakt een kettingreactie aan 
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elkaar staan, dat je allemaal toch in een soort groot team 
samenwerkt op deze aardbol waarin je elkaar allemaal 
keihard nodig hebt. Van het voedsel wat we kopen in de 
supermarkt, de verpleegkundigen die voor ons klaar staan 
in de ziekenhuizen tot de kapper die onze coupe in de juiste 
snit trimt: het besef is wellicht ingedaald hoe we allemaal 
een rol vervullen voor- en met elkaar. 

Is het positieve effect van dit virus wellicht dat er meer 
respect/wederzijds begrip onderling zal ontstaan voor 
elkaar? Is het geniepige doel van dit virus dat dit alles 
leidt tot meer verdraagzaamheid/verbroedering onderling? 
Dat -hoe ver je uiteindelijk van elkaar af denkt te staan 
fysiek, qua nationaliteit of o.a. qua beroep - we het toch als 
collectief moeten rooien op deze planeet of iets dergelijks? 
Zo kan COVID-19 wellicht nog meer boodschappen hebben, 
die hij ons wil duidelijk maken. Al kunnen we zelfstandig 
ook wel het nodige beseffen. Dankzij dit minuscule vriendje 
is het maar weer eens te meer duidelijk hoe belangrijk de 
gezondheid is die we hebben, en de familie en vrienden 
om ons heen. Of hoe blij we mogen zijn met onze Pampus 
waarin we tegen onze zeilvrienden kunnen zeilen. En dat 
het gelulhannes op deze aardbol op zich niets boeiends is, 
maar dat het gaat om de mensen die dicht om je heen 
staan en met wie je het leven op leuke wijze kan delen. 

First things first!
Aldus: first things first! COVID-19 moet een koppie kleiner 
gemaakt worden, dat zeilen en al het gedoe eromheen 
komt later wel weer. Gedurende dit schrijven kreeg ik 
ondertussen toch wel weer zin om lekker onnozel te 
verdwalen in de nietszeggende wereld van windvlaagjes, 
kompaskoersen en o.a. diamantspanningen: dan zou deze 
crisis wellicht onbewust iets sneller voorbijgaan. Wees 
geduldig, blijf voorzichtig met- en voor elkaar, en hopelijk 
zien we elkaar weer snel op het water! Met sportieve groet,

P 387

problemen met alle gevolgen van dien. Onze premier mag 
dit voor Nederland, met een heel team aan slimme koppen, 
managen. Ga er maar aan staan. Het is een flinke last 
die hij draagt om het vlaggenschip met zo min mogelijk 
kleurscheuren weer uit deze storm te krijgen.

Relevantie?
Terugkomend op de eredivisie. Als er nou één groep op 
deze wereld is waar ik nou geen medelijden mee heb, zijn 
dat wel o.a. de grootverdieners op deze planeet die tegen 
een bal aantrappen. Elke keer die terugkomende discussie 
die je elke dag kan lezen over het hoe en wat over het 
competitievervolg van profvoetballers, en dat feitelijk 
betekenisloze getrap van 22 man tegen die bal. Ik werd er 
bijna een tikkeltje moe van. 

Het is een flinke last om het 
vlaggenschip met zo 

min mogelijk kleurscheuren weer 
uit deze storm te krijgen

Aan de andere kant, de relevantie van een voetbalwedstrijd 
is voor mij synoniem aan een zeilevenement zoals een NK 
Pampus. Wat is de daadwerkelijke relevantie? Behalve voor 
een klein groepje liefhebbers die van zeilen houdt en graag 
hun favoriete hobby willen beoefenen. Heb je het dan niet 
over eigenbelang van een kleine groep mensen en weegt 
dat zwaarder dan het algemene belang van het bestrijden 
van een wereldwijd virus? Aan de andere kant, twee 
gezonde mensen die in de buitenlucht een rondje gaan 
zeilen: dat moet toch geen kwaad kunnen? Ik heb nog geen 
symptomen gehad, aan de andere kant kun je niet weten of 
je corona hebt zonder te testen want je hebt te maken met 
de incubatieperiode van +/- 14 dagen. Volledig risicoloos 
waren mijn rondjes over de plas in de 387 mogelijkerwijs 
niet dit jaar, moet ik eerlijk bekennen. (Misschien dat ik ‘m 
maar bij paps/mams in de garage zet, en wat lak en schuur 
werk ga doen aan de binnenkant. Spendeer ik toch wat tijd 
met het houten kind van de familie, en neem ik volledig 

mijn verantwoordelijkheid 
betreffende de bestrijding). 

Teamwork
Ondertussen zijn kappers 
weer open en terrassen 
gaan binnenkort gedeel-
telijk weer open. Heerlijk zal 
je denken, maar door het 
wegvallen van bijvoorbeeld 
de kapper daalde er wel 
een bepaalde gedachte 
in. Namelijk dat hoe ver 
sommige beroepen ook van 

PS:
Een mooie ontwikkeling is dat er in heel Nederland 
boten worden gekocht. Ik las het in de krant, maar 
hoorde het ook via een jachtmakelaar in Loosdrecht. 
Tickets naar Ibiza en vergelijkbare oorden zijn al lang 
gecanceld, en men gaat op vakantie in eigen land! Zou 
dit één van de positieve gevolgen van de crisis kunnen 
zijn? Dat men de waarde van de Nederlandse wateren 
gaat herontdekken? En misschien ehh, dat je ehhh ook 
kunt …wedstrijdzeilen! We hebben te maken met een 
daling van de deelname in de wedstrijdzeilerij, maar 
zou de crisis ervoor kunnen zorgen dat mensen weer 
in de (wedstrijd)zeilboot stappen? Laten we het eens 
omdraaien, en bekijken hoe we het virus in ons voordeel 
kunnen gebruiken.

Toerzeilen in coronatijd
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Afgelopen winter heeft er een uitgebreid verbouwing 
en modernisering van de Kaagsociëteit plaatsgevonden. 
Het resultaat mag er zijn!

Wat er in grote lijnen is gedaan: 
De toiletgroep voor de horeca en de kleedkamers zijn 
gesplitst. Het havenkantoor is verplaatst en de smalle gang 
in het gebouw werd dubbel zo breed gemaakt. Omdat het 
een monumentaal pand is moesten de bouwcommissie 
natuurlijk wel rekening houden met wat voorschriften. 
Gelukkig heeft men alle wensen binnen de contouren van 
het bestaande pand kunnen realiseren. Verrassingen waren 
er ook: Muren die naast de fundering stonden, oude en 
gebroken riolering, rommelige elektra en ga zo maar door. 
Maar de aannemer en architect zijn gelukkig beide zeer 
pragmatisch en creatief, dus dat werd goed opgelost. 

Heropening zonder publiek
De heropening eind mei had natuurlijk een groot feest 
moeten worden, maar het werd noodgedwongen en petit 
comité gevierd. Het vernieuwde pand stond te glimmen 
en te blinken, wachtende op haar leden die er niet bij 
mochten zijn. De vlaggen met 1,5 m waarschuwingen 
wapperden vrolijk maar spraken boekdelen. Onder toeziend 
oog van voorzitter Max Blom werd door Drs. Jaap Smit, 
Commissaris van de Koningin voor de provincie Zuid 
Holland een plaquette onthuld. De leden konden van alles 
meegenieten op video, inclusief een virtuele rondleiding 
door het vernieuwde pand. De beelden van een smaakvol 
en modern interieur logen er niet om. Dit ziet er fantastisch 
uit, en de leden en bezoekers kunnen hiermee weer jaren 
vooruit. Bent u nieuwsgierig naar verhaal en video, kijk dan 
even op www.kwvdekaag.nl.

100e Kaagweek naar 2021
De 100e Kaagweek zal in 2020 definitief niet doorgaan 
en een jaar opgeschoven worden. De nieuwe datum is 
14 juli tot en met 18 juli 2021. De feestelijke opening zal 
plaatsvinden op dinsdagavond 13 juli 2021.
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Kaagsociëteit grondig verbouwd 
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Bekend is dat de vereniging al een haven in Warmond 
had en dat in 1916 een boerderij werd gekocht die de 
basis van de Kaagsociëteit is geworden. Tot voor kort 
was dat het verhaal. In een boek van de hand van André 
van Noort uitgegeven door het Historisch Genootschap 
Warmelda met als titel “De kunst van het Boerenleven” 
en als ondertitel “Geschiedenis van Warmondse 
boerderijen” vinden we op bladzijde 128 en 129 de 
geschiedenis van voor 1916 terug. 

In 1726 stond op de plek van de Sociëteit een scheep-
makerij. In 1830 werd daar een huis met erf verkocht 
(evenals landbouwgrond in de Zwanburgerpolder) 
aan Jacobus van der Geest voor 8000 guldens De 
scheepmakerij bestond toen kennelijk niet meer. Het 
spul ging over naar Jacobus Wilhelmus van der Geest 
voor 10.000 gulden in 1912.

Kennelijk had hij geen trek in de woning en erf, want 
in 1916 verkocht hij dat aan de Haagse kunsthandelaar 
Dominicus Johannes Sala voor 2500 gulden. Een jaar 

 

later verkocht die het voor 4500 gulden door aan 
Johannes Cornelis van Hoolwerff, voorzitter van de  
Z.R en M.V “De Kaag” (en verwoed Pampuszeiler). En zo 
is het begonnen. Kort daarna werd de starttoren (1921) 
gebouwd en moest daar natuurlijk ook elektra naartoe. 
In 1932 werd de Koepel aan het geheel geplakt. In 1956 
werd de ledenzaal toegevoegd, in 1959 het huidige 
toiletgebouw. De ledenzaal werd in 2002 gerenoveerd 
en recentelijk weer aangepast. De keuken is met 
apparatuur uitgebreid, er zijn boeienloodsen gebouwd, 
etc. etc. En dit allemaal op basis van zaken die heel erg 
oud waren.

Van links naar rechts:

Pampus 1 van Van Hoolwerff 
met aan boord Mej. Van Hoolwerff, 
K. Wijs en L. v.d. Steur.

Het Pampusjacht ‘Steur’ van 
L. v.d. Steur, in een wedstrijd met 
bijzeilen. Aanvankelijk kende men 
een Pampusklasse met bijzeilen, 
getuigd met genuafok en spin-
naker, en een Pampusklasse zonder 
bijzeilen die slechts een kleine fok 
als voorzeil had. Deze scheepjes 
bleven daardoor onder de grens 
van 16m2 zeiloppervlak waarmee 
bij de personele belasting gerekend 
werd.

Onder:
Hoe het was

historische plek



Pampuszeilen is natuurlijk het allerleukst wat er 
is maar het is voor de meesten onder ons niet de 
meest gezinsvriendelijke bezigheid. Teneinde na 
jaren rond de tonnen rossen de zeilsport eens wat 
gezinsvriendelijker in te steken, gekoppeld aan het 
idee om een tijdje ander water te bevaren, kocht ik 
een kajuitzeiljacht. 

De keus viel op een Avenir, een aluminium beauty met 
houten opbouw gebouwd door Koninklijke Huisman en 
ontworpen door van de Stadt. Als Pampuszeiler durf je 
immers niet met plastic voor de dag te komen en er moet 
ook nog wat te knutselen zijn. 
 
Ik kocht de boot als tijdscapsule. 
Ze had door omstan-digheden 20 
jaar in een loods gestaan (foto 1). Hoewel klokgaaf, was er 
flink werk aan de winkel. Alles was hopeloos verouderd (foto 
2). Nu gaat dit verhaal niet zozeer over de technische refit 
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De carrièreswitch van LLL
van mijn Avenir maar over de Levende Legende Lamme 
(LLL). Naar het houtwerk was ook sinds jaar en dag niet 
omgekeken. Het originele laksysteem uit 1965 zat er nog 
op. Zo was bijvoorbeeld het teakhout in een mahonie kleur 
gebeitst maar door de jaren heen bijna paars (!) geworden. 
In het eerste zeilseizoen zag ik de zon die ouderwetse lak van 
de boot schroeien. Het krulde er bij wijze van spreken zó van 
af. Aanpakken dus. Maar ja, dat is wel iets anders dan mijn 
Pampusje lakken. Hoe dit aan te vliegen? 

Toen ik na de bakboord stuurboord aanvaring tussen P8 
en P170 (foto 3) mijn boot liet herstellen bij bootbouwerij 

Vrijheid gooide ik een balletje 
op bij LLL. Uitbesteden was geen 
optie maar van het één kwam het 
ander en we besloten dat ik LLL in 

zou huren als coach. Op een regenachtige zaterdagochtend 
in oktober kwam LLL kijken bij mijn boot en legde uit hoe 
ik de zaak moest aanpakken. Welk merk schuurpapier, 

wanneer welke korrel, hoe om te gaan met de hoekjes, 
de juiste schuurtechniek, waarmee ontvetten, hoeveel 
lagen Double Coat Karat, wanneer de tape te vervangen, 
enz.. Ik ging aan de slag volgens zijn instructies en hield 
hem via WhatsApp met foto’s op de hoogte waarna hij 
weer bijstuurde. Ook was er ’s avonds mogelijkheid tot 
telefonisch overleg. 

Monsterklus
Het was een monsterklus en ik heb er een bid knie aan 
overgehouden maar ik heb gewoon precies gedaan wat LLL 
zei dat ik moest doen en het resultaat is navenant (foto 4-8).
 
Kortom, bootbouwerij Vrijheid mag dan na 75 jaar de deuren 
hebben gesloten maar LLL blijft voor ons Pampuszeilers 
beschikbaar na zijn carrièreswitch tot coach. Ik kan hem 
van harte aanbevelen.

P 8 
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Sinds vorig jaar heb ik het agentschap voor UK 
de Vries Sails uit Makkum mogen overnemen 
van mijn vader Martin Heineke. Jeroen de Groot 
doet dit voor het noorden, en ik vervul deze rol 
in midden-Nederland. UK de Vries Sails heeft een 
grote zeilmakerij in Makkum waar de fabricage 
plaatsvind van verschillende productlijnen: toer- 
en wedstrijdzeilen, lichtweerzeilen, canvaswerk en 
tuigages. Een zeer compleet ‘bovendeks’ pakket van 
hoge kwaliteit. In de afgelopen jaren hebben we 
samen met Sipko Zwart - die verantwoordelijk is 
voor de eenheidsklassen bij UK de Vries - de modellen 
met kleine aanpassingen goed doorontwikkeld. Ik 
sta u graag bij met raad en daad om u te adviseren 
over uw Pampus zeilen of andere zeilwensen. 

Meer informatie vindt u op de website, bij de 
eenheidsklassen: 
www.devriessails.nl/eenheidsklassen. 
Of bel/app: 06 23 11 00 33 of 
mail naar: bha_heineke@hotmail.com

Bob Heineke

Bob Heineke 
agent 
miDDen-neDerlanD 
voor UK de Vries Sails

Levende Legende Lamme als coach

Als Pampuszeiler durf je niet met 
plastic voor de dag te komen
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Banden wisselen
De monteur gaf aan dat de stalen ligger van de trailer, die 
voor het wiel zit, ook los moet worden gemaakt tijdens het 
verwisselen van de banden. Anders krijg je de wielen er niet 
vanaf. Om de banden eraf te halen heb je andere sleutels nodig 
dan voor je band. Check even of je de goede sleutels hebt. 

Mast door de voorruit

Nog even extra aandacht aan de banden; al lijken ze nog 
goed. De trailer staat veel stil en dan is het goed om ze te 
laten nakijken, want banden vinden het niet fijn om heel 
lang stil te staan. Ze drogen snel uit en vervlakken. 

Kist met hulpmiddelen
Zelf heb ik een kist voor op mijn trailer gemaakt waarin een 
reservewiel, een krik, houten blokjes voor onder de krik en 
alle benodigde ringdopsleutels in opgeborgen zijn. Zo kan 
ik zelf mijn banden onderweg verwisselen.

Al met al is het best een ding, de trailer achter je auto. Zorg 
ervoor dat je veilig de weg op gaat, zowel voor jezelf als je 
medeweggebruiker.

Egbert de Sauvage Nolting, P 10

De boten staan elk voorjaar glimmend en strak klaar, 
maar hoe is het eigenlijk met de trailer? Aangezien we 
met zijn allen toch vele kilometers maken, is de trailer 
zeker een punt van aandacht.

Aan de hand van twee praktijkvoorbeelden zal ik jullie 
vertellen waarom. 

Voorbeeld 1:
Een Pampuszeiler op weg naar het NK sprint in Reeuwijk 
kreeg ter hoogte van Bodegraven een klapband, ja daar 
sta je dan! Hij had niet alles bij zich om het op te lossen? 
Nee dus... Gelukkig was er geen wind die zaterdagochtend, 
anders was deze zeiler te laat geweest. Iemand die wèl de 
benodigde tools bezat, moest hem redden..

Voorbeeld 2:
Ton de Waardt en ik brachten de 348 naar Foxhol. 
Toen we voor een stoplicht stonden, zag ik in mijn 
achteruitkijkspiegel een vrachtwagencombinatie remmend 
op ons afkomen. Door het harde remmen, klotste er flink 
wat water van het zeildoek over zijn voorruit, waardoor 
hij niets meer kon zien en te laat tot stilstand kwam. Het 
gevolg was dat onze mast dwars door zijn voorruit naar 
binnen boorde, godzijdank heeft deze mast de chauffeur 
niet geraakt.

Het belang van goed onderhoud van je trailer en een 
paar persoonlijke tips
Trailer en boot wegen samen ongeveer 1100 kg. Dat moet 
dan een geremde trailer zijn met een eigen kenteken. 

Veilig op weg met Egbert
Hoe zorg je dat je trailer in orde is?

Uitsteken en markering van de mast
De afstand tussen de mast en kentekenplaat, het 
achterste punt van de lading, moet binnen één meter 
van de kentekenplaat zitten. Bij mijn PEGA-trailer in 
de verst uitgeschoven stand, zit ik op 120 cm (voorkant 
mast gelijk met de neus van de boot). Ik kan dit op twee 
manieren oplossen. Of de mast 20 cm naar voren brengen, 
maar dan heb ik een probleem met mijn dekzeil. Of een 
markeringsbord aanbrengen aan het einde van de mast (42 
bij 42 cm).

Dit had voor de chauffeur van de vrachtwagen een 
beter inzicht gegeven over het vooraf inschatten van 
de afstand en de lengte van mijn lading. Rijd je in het 
donker, moet het markeringsbord ook nog verlichting 
voeren. 

De boete die je krijgt als je de achterste punt van de lading 
niet binnen één meter van de kentekenplaat zit bedraagt 
€ 140,00. 

Zelf ga ik het op de volgende manier oplossen: mijn mast 
gaat 20 cm naar voren, zodat ik binnen de één meter 
blijf. Daarvoor moet ik wel mijn dekzeil aan de voorkant 
aanpassen. 

Onderhoud belangrijk
De trailer zelf heb ik deze winter weggebracht naar de 
garage. De verlichting van de oplooprem laten checken 
en dissel en assen weer lekker in het vet laten zetten. Heb 
twee nieuwe banden erom laten leggen. 

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

• Betrouwbaar

• Toonaangevende marktleider

• Hoogwaardige trailers

• Breed assortiment, uw wens staat centraal

• Efficiënte en verantwoorde productieprocessen

• Landelijk dealernetwerk met hoge service

• Innovatief

onderscheiden door kwaliteit

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

kijk voor alle informatie op www.pegabv.nl

Model KMP 1350 / 520  S - Comfort - Optioneel Draagmallen Pampus
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Naam:  Thomas Allart
Leeftijd:  30
Beroep:  Eigenaar Chemona coating
Rol aan boord:  Stuurman
Pampus:  330

Hoe ben je in de Pampus terechtgekomen? 
Dankzij het plan van mijn vader in 2017 om samen weer te gaan zeilen. 
Hij kwam kijken bij het 100 jarig bestaan van de Regenboogklasse 
aan het Como meer. Hier deed ik aan mee en ’s avonds in de lokale 
pizzeria gaf hij aan het leuk te vinden om samen weer te gaan zeilen. 
Daar zijn dus de eerste plannen gemaakt voordat de 330 aangekocht 
werd.
Het leuke van samen zeilen in de Pampus is:
Samen met Pa op een sportieve en fanatieke manier weekenden 
doorbrengen op het water is natuurlijk erg leuk. Misschien nog wel 
leuker is dat ik zie dat mijn vader veel plezier heeft in wedstrijden 
zeilen in de Pampus en hiervoor doordeweeks sport en fit blijft om 
het daar niet aan te laten liggen!
Onze zeilrelatie kenmerkt zich door: 
We kennen elkaar 30 jaar, Hij vast wel iets bewuster de begin jaren 
dan ik hem, maar dat zorgt wel voor een goede dynamiek, en dat 
we elkaar door en door kennen. We hebben met het gezin altijd veel 
gezeild op zee en zijn langere periodes met elkaar internationaal op 
stap geweest om wedstrijden af te gaan. Daardoor kennen we elkaars 
kracht en valkuilen onderhand wel.
Wij vullen elkaar aan op de volgende manier: 
Mijn vader is fanatiek, maar wil vooral in het weekend lekker zeilen. 
Ik laat wat minder aan het toeval over en ben veel met de boot en 
materiaal bezig. De ‘luchtigheid’ van mijn vader zorgt ervoor dat we 
samen met heel veel plezier op het water zijn.
Wat zou je veranderen als je een dag bemanning was: 
Ik heb zelf ook bemand bij verschillende stuurmannen. Mijn pa kan 
beter dan ik de stuurman de nodige informatie overbrengen, maar 
voor de rest zijn ‘’eigen’’ taak eerst goed uitvoeren. Ik weet van mezelf 
dat ik als bemanning teveel informatie breng, waardoor de stuurman 
niet meer zijn ‘eigen’ wedstrijd vaart. Kortom laten we maar niets 
veranderen!
Ons hoogtepunt samen tot nu toe: 
Klinkt heel cliché, maar iedere keer dat we samen in de auto zitten 
met de boot aan de haak naar een evenement toe is super leuk en de 
basis waarom we het doen! 
Fanatiek en competitief zijn we, dus we gaan altijd voor het beste 
resultaat. 
Onze sportieve ambities voor dit seizoen:
De Covid-19-pandemie zorgt ervoor dat alle watersporters pas 
weer wedstrijden kunnen zeilen vanaf september, naar het er op 
dit moment uitziet. Dat betekent dat de eerste wedstrijd het NK in 
Loosdrecht is. We gaan daar ons best doen en hopen dat we nog 
een mooi najaar kunnen varen, voordat de winterwedstrijden weer 
beginnen.

Jaap

Thomas
  over
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Naam:   Jaap Allart
Leeftijd:   54
Beroep:   Ondermemer
Rol aan boord:  Bemanning
Thuishaven:  Braassemermeer

Hoe ben je in de Pampus terechtgekomen? 
Genietend van het Regenboog jubileum in Como heb ik Thomas 
gepolst om de draad op te pakken om weer samen te gaan zeilen. 
Hij reageerde enthousiast, en op de vraag, “maar waarmee dan?” 
was het volmondig: Pampus! Waarom? Grote velden, competitief, 
actieve klasse, snel in en uit het water en, gelukkig, gezellig! We 
vonden P 330 in een schuurtje bij Jeroen de Groot. Die winter 
heeft Jeroen zijn hele ziel en zaligheid in het bootje gestoken en 
zo konden we trots aan ons eerste NK sprint deelnemen in 2018.
Het leuke van samen zeilen in de Pampus is:
Een weekend lekker het water op, sportieve uitdaging, bijpraten, 
ontspanning en na elke wedstrijd even evalueren wat we toch echt 
anders gaan aanpakken op het volgende evenement. Onze P 330 
heeft nog vele geheimen voor ons. Uitdagingen te over.
Onze zeilrelatie kenmerkt zich door: 
Zeilen zit in de familie. Als kind speelde ik urenlang in mijn 
Middellandse Zee jol en zeilde over de Westeinder plassen tot het 
donker werd. Als vader bracht ik Thomas naar de Optimist trainingen 
op de HJC. Al snel snapte hij ‘t spelletje en was hij niet meer van het 
houtje te slaan. Twee kapiteins op een schip werkte in die levensfase 
niet echt dus allebei lekker apart in een bootje. Nu het wel duidelijk 
is wie de beste stuurman is, beperk ik met tot het geven van info wat 
er om ons heen gebeurt en Thomas bepaalt de tactiek. 
Wij vullen elkaar aan op de volgende manier: 
Zeilen is een materiaalsport en als je een beetje mee wil doen moet 
het gewoon op orde zijn. Je moet in ieder geval niet de schuld kunnen 
geven aan de spullen. Thomas is Pietje precies en zorgt dat alles tip 
top voor elkaar is. Ik zie ‘de puzzel’ minder ver vooruit. Des te groter 
mijn glimlach als aan het einde van de race de puzzelstukjes in elkaar 
vallen. Als fokkenmaat moet je gewoon zorgen dat de stuurman 
snelheid heeft en rust om het veld te overzien. Dat gaat me steeds 
beter af, ik begin de 330 te begrijpen..
Wat zou je veranderen als je een dag stuurman was:
Haha! En Thomas bemanning? Dan zou ik 2 x zoveel overstag gaan in 
het kruisrak om hem te helpen herinneren hoe lastig je van ‘t randje 
komt! En daarna lekker voor anker achter een oppertje om te genieten 
van al die mooie Pampussen. Uitslag: DNF. Bemannen bij Thomas is 
geen straf, hij is rustig en weet wat mijn zwakke plekken zijn en zorgt 
ervoor dat we gewoon niet in die situatie geraken. Dit is wel de goede 
verdeling aan boord. 
Ons hoogtepunt samen tot nu toe: 
Elk evenement is voor mij weer een hoogtepunt waar ik naar uit kijk. 
Bootje op de trailer en op naar weer een nieuwe locatie. We zijn allebei 
wel fanatiek, op het water gaan we voor het best haalbare resultaat. 
Het vermaak na de wedstrijd met de andere zeilers is voor mij ook een 
hoogtepunt. Mooi dat de Pampus familie daar oog voor heeft.
Onze sportieve ambities voor dit seizoen:
Weer snel mogen zeilen, wat mij betreft wat meer in het Noorden. 
Mooie plassen en het is altijd gezellig met ‘de Noorderlingen’. 
Natuurlijk een zo goed mogelijk resultaat halen op het NK in 
Loosdrecht, jammer dat we door corona al zo veel evenementen 
hebben moeten skippen, het gaat nu gelukkig weer de goede kant 
op. Tot op het water!

ik en miJn stuurman

Thomas

Jaap
over
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In deze zeilloze tijd gaan mijn gedachten regelmatig 
uit naar mijn Pampusvrienden. Hoe zou het met die 
zijn, denk ik dan. En met die? Regelmatig bel ik er 
eentje op om even bij te kletsen. Zo kwam ook Lex 
van Baalen (P415) voorbij waarbij ik in 1987 en 1988 
bemanning voer. Minder jonge Pampuszeilers vragen 
mij regelmatig nog naar het wel en wee van de altijd 
zo kleurrijke Lex en daarom deel ik het volgende 
verhaal ook maar hier in ons magazine. 

Sexy Lexy, in het jubileumboek door Jack Kamminga nog zo 
mooi geportretteerd met zijn zonen, is inmiddels 91 jaar. 
Zeilen is er helaas niet meer bij maar motorrijden wel! Ja, 
het is echt waar. 

Een tijdje geleden trok Lex er weer met zijn motor op uit. 
In een moment van onoplettendheid miste hij echter op 
de snelweg een afrit. In plaats van door te rijden en de 
volgende afrit te nemen, zette Lex een slip in. Het resultaat 
was dat de afrit alsnog gemist werd en dat Lex met een 
gebroken been in het ziekenhuis belandde. Vervolgens 
moest er gerevalideerd worden in een zorghotel. 

Pampusvriendschap
Zoals wij Lex kennen binnen de Pampusclub, open, positief 
en met veel aandacht voor anderen, zo is hij ook erbuiten. 
Al snel was er dus aanspraak in het zorghotel en was Lex 
het middelpunt van een gezellig clubje. Eén man van 94 
hield zich aanvankelijk echter een beetje op de vlakte en 
dus knoopte Lex een praatje met hem aan: “Wat hebt u 
zoal gedaan in het leven?”. Er komt een gesprekje op gang 
en Lex verteld dat hij veel gezeild heeft vroeger. “Ik ook”, 
zegt de andere man. Lex weer: “Ik had toch zo’n mooie 
boot”. Andere man: “ik ook”. Lex: “een Pampus”. Andere 
man: “ik ook”. Lex: “nu zeilt mijn zoon er in”. Andere man: 
“de mijne ook”. Lex: “goh, wie bent u dan ?” “John Bayer,” 
was het antwoord. Enfin, het ijs was gebroken en deze 
twee 90 plussers in het zorghotel ontwikkelden dus via de 
Pampus heel rap een vriendschap. Van zoon Boris hoorde 
ik dat deze vriendschap met Lex een grote bijdrage heeft 
geleverd aan het herstel van John. John zat namelijk heel 

erg in de put omdat hij dacht dat hij gezien zijn leeftijd 
van 93 niet meer zou genezen van de dubbele beroerte die 
hij had gehad. John zag het hele leven niet meer zitten en 
wilde eigenlijk gewoon dood. Op zeker moment bood hij de 
verpleging geld om hem daarbij te helpen. Uiteraard ging 
de verpleging daar niet op in. Volgens Boris had John, zoals 
een echte Bayer betaamt, te weinig geboden. 
Enfin, toen Sexy Lexy één en ander doorkreeg gooide hij 
zijn positivisme en levenskunst er tegen aan. Eerst gaf hij 
John op z’n donder voor al dat doemdenken en daarna 
sleepte hij hem door het dal. Boris laat weten dat John, 
inmiddels 94, momenteel weer een blij man is en dat 
de heren de vriendschap na hun tijd in het zorghotel 
voortgezet hebben. Mooi hè.

De reuring in het zorghotel rond Lex en John had trouwens 
nog een mooie bijkomstigheid. Het trok andere mensen 
aan die die gezelligheid wel aansprak en aanschoven bij de 
heren. En je heet geen Sexy Lexy als daar geen vrouwelijk 
schoon tussen zat. Kortom, weduwnaar Lex deed ook 
nog verkering op (citaat Lex: “een verse, zo uit de doos”). 
Maar Lex werd eerder uit het zorghotel ontslagen dan zijn 
verkering. Op zeker dag wilde mevrouw gaan koffiedrinken 
bij haar nieuwe vriend maar vanwege de corona mocht ze 
het zorghotel wel verlaten maar niet terugkeren. Ze moest 
dus kiezen. Er in of er uit. Dat deed ze. Gevolg: Lex hokt. 

We are not getting older, we are getting better
De moraal van het verhaal moge duidelijk zijn: zelfs buiten 
de actieve zeilerij leidt onze Pampus en haar club tot mooie 
vriendschappen. En natuurlijk is daar de levensles van 
levenskunstenaar van Lex. 

P 8

still going strong
PamPusZeilen verBinDt 
meer Dan geriatrie kan 
geneZen
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Niet meer in de Pampus 
maar wel op de motor

Lex van Baalen

anton vlasman, mauritsweg 30, 3012 Js rotterdam 
www.antonvlasman.nl
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Wat doe je in het dageljks leven? 
In Guus’ dagelijkse leven draait alles om zeildoek. Na een 
carrière bij Bainbridge heeft Guus in 1986 Contender 
Sailcloth opgezet- een van de drie grote producenten van 
zeildoek in de wereld. Contender is een bedrijf van zeilers 
voor zeilers, en levert zeildoek van de hoogste kwaliteit, 
voor toer- als wel voor wedstrijdzeilers. Contender is een 
van de sponsoren van de Pampusclub en daar zijn we Guus 
zeer dankbaar voor!

Wat zijn je hobby’s naast het zeilen?
Iedereen die Guus kent weet dat hij naast de zeilerij een 
grote hobby heeft en dat zijn snelle auto’s, en vooral Ferrari 
’s. In het dagelijks verkeer rijdt hij meestal in een MINI, dat 
dan weer wel.

Wat vindt je goed / leuk aan de Pampus? 
“Nou, dit is een moeilijk thema met twee Starzeilers 
onder elkaar. Leuk aan de Pampusklasse zijn de andere 
Pampuszeilers, en de competitie die we met elkaar 
hebben. Maar zeil technisch is er wel wat aan de Pampus 
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Contender voorziet zeilmakers over de gehele wereld met een 
uitgebreid aanbod van zeildoek voor alle soorten jachten, van 
Super Yacht Cup racers tot plassenboten, met voor elke vaar-
wens het meest geschikte zeildoek. Voor de productie staan de 
beste technische wevers onder contract die ruwdoek aanle-
veren. Het finish procedé van wassen, impregneren en coaten 
wordt in eigen beheer gedaan bij Contender Finishing GmbH in 
de Duitse grensplaats Lörrach, bij Bazel.

De geweven doeken zijn van Fibercon®-garen in een range van 
easy handling AllPurpose en Pro voor grootzeilen, fokken, rol-
fokken en genua’s van veeleisende toerzeilers, tot Competition 
voor de ambitieuze wedstrijdzeiler. Contenders’ spinnakerdoek 
schittert ook buiten het internationale topcircuit en de Ame-
rica’s Cup op vele wedstrijd- en toerschepen in alle denkbare 
uitvoeringen, kleuren en prints. De laminaten kunnen op 
hanteerbaarheid en performance geselecteerd worden voor de 
toerzeilers, of op klassenvoorschriften en performance voor de 
wedstrijdzeilers. De Pampus vaart met Polycoat.

Elk zeil komt tot stand in een “coproductie” tussen de zeilma-
ker en Contender. In een voortdurende dialoog met zeilmakers 
over de gehele wereld wisselen zij ervaringen uit, en zorgen 
zij dicht bij hun praktijk te blijven. Met goede contacten werd 
Contender de nummer twee in de wereld maar met afstand de 
nummer één in kwaliteit.

Contender is met eigen vestigingen en distributie partners 
vertegenwoordigd in tien landen. Het hoofdkantoor zit in 
Mijdrecht.

Een interview met het jongste oudste lid van de 
Pampusklasse, Guus Bierman. Met zijn 82 jaar het 
oudste lid, maar Guus heeft pas sinds 3 jaar een 
Pampus en is dus ook ongeveer het jongste lid!

Guus, hoe ben je in de Pampusklasse terecht gekomen,  
sinds wanneer?
“Eigenlijk is het de schuld van Walter. De Star klasse 
liep op dat moment niet zo hard meer in Nederland en 
er waren geen wedstrijden meer op Loosdrecht. En je 
wilt toch wedstrijdzeilen! Uiteindelijk heeft Walter me 
eerst warm gemaakt voor de Pampus en me toen getipt 
voor een prachtig schip dat nog nauwelijks in het water 
had gelegen: de 452 waar ik met veel plezier een aantal 
wedstrijden in heb gevaren.”

Wat heb je daarvoor allemaal gezeild? 
“Tja, wat niet? De Vrijheid, de FD (mooiste boot die er is), de 
Star en natuurlijk de Asso (een Sportboot met 6 man in de 
trapeze).” In de FD is Guus reserve geweest voor de spelen 
van 1972 na een jaar waarin hij alles heeft gewonnen.

te verbeteren.” Guus noemt vooral de waterkering en de 
kuiprand die het hangen erg oncomfortabel maken.

Denk je dat we dit seizoen nog wedstrijden mogen 
varen?
Ja, dat denkt Guus wel en we kijken beide uit naar de 
Easyweek. Dat is misschien wel de eerste wedstrijd die 
we weer mogen varen. En anders het NK dat dit jaar in 
Loosdrecht staat gepland.

Wat zijn je ambities in de Pampus?
“Het mooie van in een nieuwe boot stappen is dat je er 
weer nieuwe dingen van leert. Leren houdt nooit op in de 
wedstrijdzeilerij.” Dank Guus en hopelijk tot snel op het 
wedstrijdwater!

Sander Jorissen

”
   Guus Bierman, de man met 
  SAilcloth in hiS StomAch“

Leren houdt nooit op in 
de wedstrijdzeilerij

Kalanderen van spinnakerdoek

De coatingmachine waar al het 
spinnakerdoek op gemaakt wordt
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   Van Vaurien 
naar PamPus

Even voorstellen: wij zijn Thom de Haan (24) en 
Nico Lochorn (25) en hopelijk toekomstige Sneek-
weekwinnaars in de Pampus 198. Ons is gevraagd 
een stukje te schrijven voor in het Pampusnieuws. 

Wij zijn beiden afkomstig uit Sneek en hebben elkaar 
leren kennen in de Flits, waar we enige jaren samen 
hebben gezeild in de ‘Mooi man!’ Na goede resultaten in 
de flits hebben we in 2014 de overstap gemaakt naar de 
Vaurien. Een sportieve en modern ogende wedstrijdboot 
die ook op zee prima zeilt. We hebben aan diverse WK’s 
meegedaan en die buitenlandse trips zijn wel extra leuk 
om mee te maken. 

Een paar jaar geleden hebben onze beide vaders 
een Pampus aangeschaft en vanaf dat moment leek 
het ons leuk een nieuw avontuur te beginnen in de 
Pampus. Bouke, de vader van Thom, zeilt niet zoveel 
wedstrijden en vond het goed dat wij een deel van 
de wedstrijden in zijn boot gaan varen. Een goed 
voorbeeld doet volgen, en mede door het enthousiasme 
van Harm Nakken hebben wij onze eerste wedstrijd 
in de Pampus gezeild tijdens de sluitingswedstrijden 
van vorig jaar. Een weekend met flinke wind. Dat 
was nog niet meteen een groot succes, maar vol 
goede moed keken wij uit naar het nieuwe seizoen.  
We hadden er veel zin in! Helaas zal er dit seizoen door 
het coronavirus waarschijnlijk niet meer gezeild worden. 
Als nieuwkomers, en door het brede wedstrijdveld 
hadden we nog geen hoge verwachtingen voor het 
eerste jaar. 

Van de Vaurien naar de Pampus is een overstap naar 
een totaal andere boot. We proberen in ieder geval 
elke wedstrijd beter te presteren. Ons doel is om in de 
toekomst mee te doen in de top van het klassement.  
We hopen iedereen snel in goede gezondheid op het 
water te zien!

P 198

Pampus 63 vaart weer! Ik vond haar op een zoektocht naar 
een Pampus in Joure op de werf van Jong, waar Aaldert de 
Jonge de scepter zwaait. Zij werd bij hem achtergelaten 
in 2003 en wanneer er tijd was werd de Albatros onder 
handen genomen: nieuwe kielbalk, nieuwe wrangen, 
spanten, doodhout en een nieuw roer. Ook de tuigage 
werd vernieuwd. Zij werd in april 2019 te water gelaten. 

En toen met een rif het meer. Daarvan was een foto 
geplaatst in het vorige Pampus nieuws. Dat vraagt 
natuurlijk wel om wat meer uitleg: Pampus 63 voer de 
Sneekweek 2019 haar eerste wedstrijd na de uitvoerige 
renovatie.

Aan de wind ging het prima
De bemanning besloot op Hardzeildag niet te varen 
omdat er veel wind stond en de baren dermate waren 
dat er ook binnenboord baren waren. De volgende dag 
stond er weer zoveel wind en ik kon mijn fokkenmaat 
niet zover krijgen dat hij wilde starten. Met een rif het 
meer op aan hogerwal vond hij een oefening die nog wel 
kon, dus wij een rif in het grootzeil gezet, en het meer 
op. Dat ging opperbest waarna ik voorstelde te gaan 
kijken bij het startschip. We kwamen daar 10 minuten 
voor onze starttijd aan en er waren 11 Pampussen, 
waarschijnlijk vanwege de harde wind waren er nog 12 
aan wal gebleven. Wanneer we nu starten worden we in 
elk geval 12e!

Zo gezegd en zo gedaan. We hadden een redelijke start 
en aan de wind konden we prima mee komen: 7e of 8e 
bij de eerste ton. Maar voor de wind ging het dus mis: 
we werden direct ingelopen. We misten zo’n 2,5 m2 zeil! 
Maar daarom niet getreurd we werden 12e en stegen in 
het klassement. De Pampus was niet loefgierig met deze 
zeilvoering, maar ik denk dat we het niet nog een keer 
doen.

Jaap van Wayenburg en Reyer Koudenburg

PamPUS 63
met een riF het meer oP (2)

Op 8 maart 2020 hebben wij weer een mooie bowlingavond 
gehad met onze leden. Alle leden waren fanatiek aan het 
gooien, we hebben een mooie verloting gehad met weer 
prachtige prijzen, en natuurlijk afsluitend een gezellige 
borrel. De winnaars van de bowlingavond waren Arjen Kort 
en Marieke Guichard. Alle winnaars van harte proficiat!

Marlies Oost

ARjEn en mARiEkE 
Best Bowlers 
Pampusclub noord

Winnaars van 2019:
Houtevenement (RVS Pampus) P430  Gert Pauli
Kleine Sneekweek ( Kijker) P1  Jeroen de Groot
Sneekweek (Barograaf) P1 Jeroen de Groot
Hardzeildag Silver (Halfmodel) P263 Alwin Lochorn 
Jaarprijs Noord (Beker)  P187  Dieuwe Dijkstra 
Stimulatie prijs P2  Charles Koek
Bemanningsprijs P306  Sander Oost 
Open Fries Kamp. (Bronzen Bel)  P416 Arjen Kort

WisselPriJZen 2019 uitgereikt 

Dieuwe Dijkstra met de jaarprijs Stimulatieprijs Charles Koek 

Bemanningsprijs Sander Oost Kleine Sneekweek en 
Sneekweek Jeroen de Groot
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De vorige Pampusnieuws cover toonde Pampus 393 
‘Fryte’, met de kenmerkende witte romp en dek. Op de 
foto zat gelegenheidsstuurman Pieter Jan Postma aan 
het roer. Normaal gesproken stuurt Tom altijd zelf zijn 
boot, met goede resultaten en vaak met Marlies Oost 
aan de fok. In het wedstrijdveld is P 393 vaste prik in 
de top te vinden. Deze winter blijkt de kenmerkende 
witte Pampus een refit te hebben ondergaan waarbij 
de romp weer in de oude houtkleur is teruggebracht. 
Daar wilden wij wel meer van weten.
 

Het mahonie kwam bijna puntgaaf 
onder de witte lak vandaan

Even ter introductie. Hoe lang zeil je deze boot ook 
al weer? 
Ik heb hem in de winter van 2015 gekocht. Dit is dus het 
vijfde jaar dat ik er in zeil. 

Wat heb je deze winter uitgespookt met je Pampus. 
En waarom? 
Sinds de aanschaf van de boot vraag ik mij al af waarom de 
boot wit is. Deze vraag krijg ik ook van veel andere zeilers. 
De boot is in 1991 gebouwd door Pieter Boelsma uit een 
prachtige mahonie stam. Aan de binnenkant van de boot 
was niks te bekennen aan schades dus aangezien de boot 
toch gelakt moest worden hebben we maar besloten om de 
boot kaal te halen en opnieuw in de epoxy te zetten. 

Wie heeft de werkzaamheden uitgevoerd? 
Onder supervisie van Pieter Boelsma heeft Henjo Zwering 
het meeste gedaan. In de weekenden sprongen Marlies 

Waar is die 
Witte PamPus 
gebleven?

tom otte over De transFormatie 
van PamPus 393

Oost en ik bij. Gerrit Salverda is een ervaren restaurateur 
heeft ook een dag geholpen. 

Wat voor keuzes heb je moeten maken die je niet 
had verwacht? 
De boot kwam er bijna puntgaaf onder vandaan. Je kon 
zien dat die verkleurd was door de zon en er zaten 3 
mindere geplamuurde stukjes in. Hier hebben we 3 nieuwe 
latjes ingezet. Achterop zaten sleepogen die we hebben 
vervangen door doppen. Toen de romp helemaal klaar was 
hebben we het dek ook helemaal gedaan. 

Ben je nog iets tegengekomen waar we wat van kun-
nen leren? 
Ga met je krabber niet te diep dan krijg je krassen. Schuur 
goed fijn na voor het optimale resultaat. 

Is het schip al te water geweest? 
Hij is nog niet te water geweest, en dat is wel zonde.
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Als je niet kunt zeilen doe je nog eens wat anders en 
zo kwamen Mark en Marcelien Neeleman tijdens een 
fietstocht bij scheepswert ‘Het Fort’ in Nieuwendam 
terecht. Daar zijn destijds door de Vries Lentsch de 
Regenbogen en o.a. de eerste 10 Pampussen gebouwd. 
Ze zijn even in de overgebleven loods gaan kijken en 
maakten deze foto. Binnen ga je terug in de tijd. Hoelang 
de loods nog zal blijven bestaan is een vraagteken. Is 
het een idee om van dit stukje Pampus erfgoed een 
nationale Pampusloods/clubhuis/museum te maken? 

De internationaal bekende scheepswerf Het Fort van firma 
G. de Vries Lentsch, was vanaf 1905 gevestigd aan de 
Kleine Haven, achter de Nieuwendammerdijk. Als eerste 
elektrische werf van Europa, hielden ze zich in het bijzonder 
bezig met het bouwen van reddingssloepen (vanaf 1912 
booming business), binnenvaartuigen en jachten. De 
Regenboog werd op de tekentafels van “Het Fort” door 
Gerard II ontworpen in 1916 en in 1917 gebouwd op de 
Amsterdamsche Scheepswerf, die in dat jaar door Gerard II 
werd opgericht. De Pampus werd in 1934 ontworpen. Het 
Fort was een prominente werf. Op het terrein waren maar 
liefst vijftien langshellingen en in de hoogtijdagen werkten 
er wel 100 mensen. Er werden o.a. ook Twaalfvoetsjollen, 
Draken, Sharpies en 6-Meters gebouwd. 

TerUg 
in De tiJD

De kajuitpampus op de foto werd ook bij Het Fort gebouwd 
in 1935. Te koop op Marktplaats. Daar is ook een verkorte 
Pampus te vinden, bouwjaar 1928 door werf ‘De Vries Lentsch’. 
Volgens de verkoper is het een proefmodel geweest voor de 
latere Pampus klasse. Afmetingen: 600cm x 185cm; 75cm 
korter dan de Pampus.

DIt IS DE PLEK 
WAAr DE 
PAmPUSKLASSE 
ONtStOND



DE LOTING VOOR HERMETING
1. Een loting voor hermeting van een Pampusjacht vindt  
 plaats naar aanleiding van de jaarlijkse wedstrijden om  
 het NK in de Pampusklasse.
2. Naar aanleiding van een NK in de Pampusklasse worden  
 jaarlijks drie schepen geloot voor hermeting. Eén schip  
 uit de eerste 15 van het eindklassement (goldfleet) en  
 twee schepen uit de groep deelnemende schepen die in  
 dat eindklassement op de 16 plaats of lager eindigen  
 (gold – en silverfleet samen). De uitkomst van de loting  
 waarbij deelnemers wordt verzocht hun schepen voor  
 meting beschikbaar te stellen zal schriftelijk en binnen  
 twee weken na het bekend worden van het  
 Eindklassement van het betreffende NK plaatsvinden. 
3. Een schip dat aan hermeting onderworpen is geweest  
 kan binnen een termijn van 7 jaar niet opnieuw verzocht  
 worden aan een hermeting deel te nemen, tenzij het  
 schip van eigenaar is gewisseld. 

DE PROCEDURE BIJ HERMETING 
1. De hermeting dient binnen een halfjaar na de datum  
 van loting van een schip plaats gevonden te hebben.
2. De meting dient uitgevoerd te worden door een door  
 het Watersportverbond aangestelde meter.
3. De eigenaar van het te meten Pampusjacht geeft  
 zelf opdracht tot de uitvoering van de hermeting aan  
 de Verbondsmeter.
4. De kosten van de uitvoering van de hermeting door de  
 Verbondsmeter zullen door de Pampus klassen- 
 organisatie gedragen worden.
5. De hermeting van het schip zal plaats vinden aan  
 de hand van het zogenaamde Meetrapport voor de  
 Pampusklasse van het Watersportverbond.
6. De resultaten van een hermeting van een Pampusjacht  
 zullen uitsluitend bekend worden bij het bestuur en de  
 technische commissie van de Pampusklasse en de  
 eigenaar van het schip.
7. De eventueel bij hermeting geconstateerde afwijkingen  
 of gebreken aan het Pampusjacht dienen door de  
 eigenaar van het schip hersteld dan wel aangepast  
 en aan de Verbondsmeter aangeboden te worden ter  
 goedkeuring. Voordat de boot volledig is goedgekeurd  
 kan niet worden deelgenomen aan officiële wedstrijden.

8. Bij eventueel geconstateerde afwijkingen of gebreken  
 aan het schip, naar aanleiding van de meting, heeft het  
 Watersportverbond het recht het certificaat van het  
 schip in te trekken.

DE CONDITIES WAARONDER EEN HERMETING 
PLAATSVINDT
1. De hermeting van de drie door loting geselecteerde  
 schepen zal zoveel als mogelijk is op één daarvoor  
 geschikte locatie plaatsvinden. De eigenaar van het  
 te hermeten schip zorgt zelf voor transport van het  
 schip naar genoemde locatie op een in overleg gekozen  
 dag en tijdstip. 
2. De hermeting vindt plaats in een binnenruimte  
 (hal / schuur / werkplaats) die, naar het oordeel van  
 de Verbondsmeter, voldoende groot is en voorzien  
 van een vlakke – verharde vloer om de meting te  
 kunnen uitvoeren. In genoemde ruimte, of in de  
 nabijheid, moet een kraan of hijsinrichting aanwezig  
 zijn om het schip te kunnen wegen.
3. Het te meten schip dient zodanig op een bok, kar of  
 trailer opgesteld zijn of kunnen worden zodat het  
 waterpas gesteld kan worden. In geval van een kar of  
 trailer dient deze uit de vering te zijn getild en  
 voldoende ruimte onder de romp te bieden om de  
 metingen te kunnen verrichten. 

Hans Beekhoven 
Voorzitter technische commissie Pampusklasse
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Beste Pampuszeilers, 
In het decembernummer van het afgelopen jaar heb ik 
een stukje geschreven als voorzitter van de technische 
commissie onder de titel ‘Een terugblik van de TC op 
2019’. Een misschien weinig enerverende titel voor 
een hopelijk zinnig artikel in ons Pampusnieuws, 
maar ook een redelijk voor de hand liggende titel zo 
aan het eind van het seizoen. In deze eerste uitgave 
van het Pampusnieuws van 2020 zou het misschien 
niet misstaan hebben om als titel voor dit stukje ‘Een 
vooruitblik van de TC op het seizoen 2020’ te gebruiken. 
Nog steeds een weinig fantasierijke titel ware het niet 
dat we inmiddels allemaal doordrongen zijn van het 
feit dat we misschien wel moeten vooruitblikken naar 
seizoen 2021 omdat er van het wedstrijdzeiljaar 2020 
waarschijnlijk weinig over zal blijven.

Ik realiseer mij dat ik niet de enige zal zijn die in dit nummer 
van het Pampusnieuws iets zegt over de crisis waar we nu 
in zitten. Misschien houden we aan deze crisis ook nog een 
paar goede dingen over. Al zou het maar zijn dat we in de 
toekomst anderhalve meter afstand houden bij een boord 
aan boord situatie bij het ronden van merktekens. Wat de 
gevolgen van de coronacrisis betreft wil ik het hier bij laten.

Hermetingsprotocol verschaft duidelijkheid
In de decembereditie van het Pampusnieuws 2019 heb ik 
toegezegd u te informeren over een ‘Hermetingsprotocol’. 
Het is bijna overbodig om te zeggen, maar een van de 
belangrijkste taken van de TC in de Pampusklasse is de 
eenheid binnen de klasse te stimuleren en bewaren. Om die 
reden zijn er enige jaren geleden gestart met het hermeten 
van Pampusschepen. In de afgelopen jaren zijn er nu een 
zo’n 11 schepen aan een hermeting onderworpen. Bij die 
hermetingen werd duidelijk dat er soms toch wat schort 
aan een schip. Een gevolg van de geconstateerde afwijking 
bij een schip is de noodzaak om aanpassingen te verrichten 
om het schip te laten voldoen aan de Klassenvoorschriften.

Met de beste bedoelingen is het hermeten van schepen in 
2014 gestart, maar na hier een paar jaar ervaring mee te 

hEt hERmEtEn VAn PAmPUSSchEPEn

hebben opgedaan vonden zowel het bestuur, als de TC van 
de Pampusklasse dat het tijd was om na te denken over het 
voortzetten van de hermeting van Pampusjachten. 

Een conclusie was dat een protocol, een set van afspraken 
rond de hermetingen, noodzakelijk is. Die noodzaak 
bleek onder andere uit de discussies die ontstonden 
rond de hermetingen. Met het Hermetingsprotocol zoals 
u bijgaand aantreft probeert de TC van de Pampusklasse 
meer duidelijkheid te verschaffen rond het hermeten van 
schepen die naar aanleiding van een NK in een bepaald 
jaar zijn geloot voor meting. Als TC gaan wij er vanuit dat 
wij elkaar als Pampuszeilers hiermee meer duidelijkheid 
verschaffen rond de verplichtingen die wij hebben bij 
hermeting van een schip. 

HERMETINGSPROTOCOL PAMPUSKLASSE 
D.D. 05-05-2020
Dit protocol dient als procedure-beschrijving bij een her-
meting van door de Pampus Klassenorganisatie via loting 
aangewezen Pampusjachten. 

DIT PROTOCOL OMVAT:
De loting voor hermeting
De procedure bij hermeting
De conditie waaronder de meting plaats vindt. 
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Anderhalve meter afstand 
bij boord aan boord

In de afgelopen jaren zijn er 
11 schepen hermeten
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Poging tot Zeilen 

Rare tijden zijn het! Het begon allemaal tijdens de 
Hiswa in maart. De Pampusstand was ingericht en net 
was de Hiswa officieel geopend toen er omgeroepen 
werd dat de RAI ging sluiten en iedereen het pand 
moest verlaten. In allerijl is de stand weer ontruimd 
en heeft Peter Hogendam met Code Zero alles weer 
weg gehaald. Een ‘intelligente’ lockdown volgde en 
alle evenementen werden afgelast of opgeschort.

Dikke pech
Terugkijkend naar de data en de weersomstandigheden 
hebben we echt dikke vette pech gehad, wat hadden we 
mooie herinneringen kunnen maken. Helaas is dat niet zo 
en laat de realiteit zien dat als we ons aan de richtlijnen 
houden dat we eerder weer richting ‘normaal leven’ 
kunnen gaan. Hoe ‘normaal’ dat wordt weten we nog niet 
en de tijd zal het ons leren; ook zal het voor ieder weer 
anders zijn; iedereen zal op een of andere manier geraakt 
worden door de gevolgen van het Covid19 virus zowel 
privé als zakelijk.

Aan eigen succes ten onder
In het begin van het seizoen zijn er diverse Pampussen 
tegelijk het water op gegaan, met inachtneming van de 
richtlijnen van de RIVM. Met behulp van 2 skippyballen 
en een genummerde vaste boei werd er wat getraind. 
Dat smaakte naar meer en de enthousiaste reacties 
van de deelnemers van de trainingen zorgden voor 
meer deelnemers en meer vraag naar deelname. Op een 
donderdagavond in mei waren er zelfs 11 Pampussen op 
het water. De app groep ‘stiekem zeilen’ werd gemaakt, en 

de volgende zondag wilden we het nog een keer proberen. 
Door de overweldigende reacties en aanmeldingen zijn er 
wat alarmbellen afgegaan her en der en moest men toch op 
zondagmorgen besluiten dat het stiekem zeilen per direct 
beëindigd moest worden en dat die middag niet door kon 
gaan. Er stonden teveel schijnwerpers op, en we hoorden 
dat er extra werd gecontroleerd. Niet verstandig om het 
door te laten gaan; de gevolgen zouden te groot zijn voor 
de verenigingen en toekomstige activiteiten. Jammer, maar 
begrijpelijk gezien de situatie. Het geheel liet wel zien hoe 
sterk de band is tussen de Pampuszeilers en hoe graag men 
het water op wil om met en tegen elkaar te sparren. Als 
regiocommissaris word ik daar wel blij van.

Dit jaar verwelkomen we twee nieuwe wedstrijd-
Pampussen op Loosdrecht (P 448 en P 359), waardoor de 
vloot nog verder groeit. Mogelijk dat we een eiland of plas 
kunnen omdopen? Stay safe en stay healthy!

Lukas Arends P 362
RC Loosdrecht

In april informeerden we heel enthousiast over 
de verschuiving van de Easy Week met een week. 
Ondertussen is de wereld veranderd en grote evene-
menten (waarvoor een vergunning is vereist) zijn tot  
1 september verboden. Voorbeelden zijn Sail Amsterdam 
en diverse muziekfestivals. Hoe reageert de Easy Week-
commissie hierop?
 
Ons evenement staat voor augustus op de lat. Welke mate 
van bewegingsvrijheid is dan toegestaan met gezondheid 
als hoogste prioriteit? Wat blijft erover van de Easy Week-
propositie, waarbij traditioneel het sociale aspect een groot 
deel van het programma vormt? Feit is dat wij ons vertier 
waarschijnlijk deze zomer in Nederland moeten zoeken en 
dan is wedstrijdzeilen wel heel erg leuk. De KWVL staat 
positief tegenover zeilevenementen op de Vereeniging met 

inachtneming van de COVID-19 restricties. Het Pampus-NK 
staat (vooralsnog) op de agenda van de KWVL 2 weken na 
Easy Week. 
De Easy Week-commissie komt met het volgende voorstel: 

 Nadruk komt te liggen op het zeilen van wedstrijden 
van 17-21 augustus (middagwedstrijd, incl. prijzen) waarbij 
waarschijnlijk een beroep moet worden gedaan op jullie 
flexibiliteit en sportiviteit.

 Er kan vooralsnog helaas geen sociaal programma 
worden gepland. 

 Inschrijven kan vanaf 1 augustus via easyweek.nl 
voor een speciaal tarief. Inschrijfgeld is ter dekking van 
kosten om de wedstrijden te organiseren.Met maatwerk 
handelen we in de geest van de Easy Week. Daarmee 
blijft de Easy Week vooralsnog toch wel in je zeil-agenda 
staan. We zullen via extra nieuwsbrieven helderheid 
geven over de uiteindelijke invulling van de Easy Week.  
Tot de 17de augustus, bij de KWV ‘Loosdrecht’.

Robin Claushuis, EW-comité

Winnaar van de winterserie 19/20 is Thom van 
der Pol in de P 371. Samen met de bemanningen 
Eduardo van Vianen en Menko Hoekenga wist hij de 
Winterkoning in de wacht te slepen. Tweede werden 
Thomas en Jaap Allart in de 330 en derde de 365 
gestuurd door Sabine Romkes met Evert Romkes aan 
de fok. 

Dit winterseizoen startten we een half uurtje eerder. Kopje 
koffie minder en extra tijd om drie goede wedstrijden uit 
te rollen. Op 3 november was de aftrap vanaf de KWVL. 

Vooraf hadden zich 24 schepen opgegeven en uiteindelijk 
lagen er 18 boten aan de start. Met een lopend windje 
werden drie wedstrijden gevaren en na afloop, toen alle 
boten weer op de kant stonden, begon het te regenen. 
Kortom; dat half uurtje eerder van start had zijn 
meerwaarde al bewezen. Hans van Drunen ging die dag 
met grootste speculaaspop naar huis. 

Op zondag 1 december werd er vanuit het Witte Huis 
gevaren. Ditmaal waren er 17 schepen aan de start die 
onder lichte omstandigheden onderling een felle strijd 
uitvochten. Paul Bournas wist als beste om te springen 
met de af en toe extreem draaiende winden en sloot de 
dag af als winnaar.

Achteraf blijkt zondag 2 februari de laatste gezeilde dag 
in de serie van winterwedstrijden. De 330 en 416 stonden 
paraat op het Witte Huis en de 365 en 456 op de KWVL. 
Buiten stroomde het van de regen en wind was nergens 
te bekennen….. Maar even wachten dus. Uit het niets 
kwamen er toch nog 5 boten extra, de regen hield op 
met plenzen en last but not least…. de wind deed ook 
zijn intrede. Drie wedstrijden werden er gevaren onder 
lastige maar mooie omstandigheden. Thom van der Pol 
sloot de dag winnend af en kroonde zich daarmee zelf tot 
Winterkoning.

Door alle perikelen rondom de COVID-19 uitbraak zijn we 
nog niet gekomen tot een uitreiking van deze befaamde 
wisselprijs. Wanneer de omstandigheden het toelaten 
zullen we Thom en bemanning uiteraard huldigen.
Namens het team Winterwedstrijden,

Arjen Kort

Drie keer 
winterwedstrijden 
in seizoen 2019/2020

P 170 met Hans van Drunen en Steyn van Driessel. De  tailor 
made Van Laack mondmaskers in bankiers-streepje waren nog 
niet beschikbaar

Esther Ulmann, commissielid van de 
stichting Easy Week, heeft na een lang 
ziekbed de strijd verloren. Haar wilskracht, 
inzet en doorzettingsvermogen mochten 
niet baten. Sinds 2016 maakte ze 
deel uit van de commissie van de 
stichting Easy Week. Daarin speelde 
Esther een veel grotere rol dan haar 
titel aangaf. Esther nam op haar kenmerkende wijze de 
verantwoording voor de onderlinge samenwerking binnen 
het comité en daarbuiten. Een mix van bewustwording, 
interactieve vaardigheden en pro-activiteit zorgde voor 
grote waardering in onze samenwerking, naast haar niet-
aflatende motivatie en zorg bij de uitvoering. Kortom zij 
was het zonnetje bij alles waar de Easy Week voor staat. 
Als Easy Week comité verliezen wij met haar overlijden een 
grote steun en bindende factor. Maar als Pampus-zeilers 
nog veel meer aan haar gezelligheid, humor, gulle lach en 
wapperende haren. Dappere Esther zal altijd verbonden 
blijven aan de Easy Week.

easy Week 2020 
in het licht van coViD-19
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Zeilers in coronatijd; je houdt ze niet gemakkelijk 
aan de kant. Het bloed kruipt waar het niet gaan 
kan zullen we maar zeggen. Als kleine kinderen zo 
blij stonden we popelend op de steiger toen we in 
Loosdrecht de donderdag voor het Pinksterweekend 
voor het eerst weer het water op mochten om een 
paar ‘oefenwedstrijdjes’ te varen. 

Met de goedkeuring van de gemeente op zak konden we 
onze donderdagavond-sessies hervatten die we vorig jaar 
met veel enthousiasme in het leven hebben geroepen. Het 
recept is simpel: korte wedstrijdjes, alleen up/down en te 
allen tijde aanvaringen en ellende voorkomen. Garantie 
voor succes. 

Donderdag was ook nog eens een prachtige avond. Maar 
liefst 20 boten verschenen aan de start. Met uitzondering 
van één zwanendans tussen van der Pol (371) en Dijksman 
(4), werd de 1,5 meter-regel keurig gerespecteerd. Het 
was met 1 rubberboot nog wel even rennen en vliegen 
op het water om in je uppie een startlijn neer te leggen, 
een 2-min. sein te geven (zonder toeter en met veel wind), 
foto’s te maken, rescue te spelen en te finishen. Gelukt, 
maar door de grote opkomst hebben we nu wel een extra 
mannetje nodig. Ook daar wordt voor gezorgd. 

Reprise met Pinksteren
Jeetje, dit smaakte naar meer. Meteen werden 
vervolgafspraken gemaakt voor de zaterdag en de 
maandag. Via de groepsapp. Zaterdag werd een klassieke 

Donderdagavond-zeilen 
                   met veel animo hervat

plassenbaan gevaren; georganiseerd door HWH en een 
start vanaf de toren. Mooie opkomst met 14 boten. Ik moet 
eerlijk zeggen; heb zo’n ‘torenstart’ echt gemist. En dan heb 
ik het nog niet eens over het varen van een plassenbaan. 

Het brengt altijd iets extra’s om tactisch mét en tegen de 
eilanden te varen. In ons geval was het laatste helaas het 
geval waardoor Frouk en ik na een goed begin toch in de 
middenmoot eindigden. Cees van Gieken bewees maar 
weer de wind te kunnen ruiken en werd dik 1. Het is tevens 
gebleken dat je met drie man aan boord best heel erg hard 
kunt gaan (gold voor Bieze die 2e werd en Kamminga 3e). 
Allen een topdag gehad.

Maandag een extra vrije dag. Tuurlijk ga je dan 
zeilen. 
Ook hier een mooie wind. Lekker hangen. Wederom 
korte wedstrijdjes. In verband met de drukte op de plas 
(mooiweerzeilers, motorboten, klotsbakken etc.) zijn we 
wat verderop gaan varen. Goed idee, maar hierdoor een 
relatief klein kruisrak. Dus drukte bij de boventon. Ik heb 
iets teveel ‘gevalletjes’ gezien waar de zeilers niet trots op 
hoeven te zijn. Indringen bij de ton, gewone bakboord/
stuurboord situaties die verschillende keren over het hoofd 
zijn gezien etc. Laten we het erop houden dat we nog een 
beetje ‘rusty’ uit de coronamaanden zijn gekomen. Lesjes 
geleerd hoop ik. Gaan we de volgende keer anders doen, 
toch? 

Sabine, P365
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 is kiezen voor
korte lijnen

Kwaliteit in installatiewerk begint met wederzijds 
vertrouwen en korte lijnen. Wij weten wat onze 
klanten willen en zorgen ervoor. otte-installaties.nl

geregeld.
aangenaam 

  Altijd op zoek naar
schonere brandstoffen,
met betere prestaties
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brandstof vaart u naar de jongens van Veenema. Raadpleeg onze website voor de 

verkooppunten.

T (0515) 42 01 51   |    veenemaolie.nl
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2011: Thuis op mijn kantoortje hangt een mooie foto 
van een J klasse jacht Velsheda. Varend met veel wind 
op de Solent. Prachtig zo’n schip dacht ik toen en met 
de gedachte ‘’als ik ooit nog eens iets wil zeilen en 
mag varen dan het liefst op de J- klasser.’’

Enkele maanden later word ik uit het niets gebeld, of ik eens 
wil komen praten bij Holland Jachtbouw te Zaandam want 
ze bouwen daar een J -klasser en zoeken nog bemanning. 
Bij de sollicitatie te Zaandam werd ik hartelijk verwelkomd 
door Chris Gongriep, eigenaar van de werf en eigenaar van 
de J in aanbouw. Hij zocht een tacticus voor op de Rainbow 
en vroeg mij of ik dat wat zou vinden. A dream came true!

Avontuur 
j class “Rainbow’’

Als ik na de wedstrijden een biertje mee zou drinken was 
ik aangenomen. 

Eerste proefvaart
Vroeg in het jaar van 2012 hadden we de eerste proefvaart 
met de wedstrijdbemanning in IJmuiden. Na het hijsen van 
de immense zeilen en op een aan-de-windse koers weg 
zeilend, werd duidelijk dat er grote krachten op de blokken 
en lieren komen te staan. Na 15 minuten zeilen brak er een 
grootschootblok van het dek af en brak een bemanningslid 
hierdoor een been. De trial werd direct gestaakt. Het was 
duidelijk dat de krachten op een 200 ton wegend schip 
gigantisch zijn.
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Races 
Onze eerste race werd gehouden in Falmouth in 2012. Er 
waren 4 J’s: Velsheda, Lionhart, Ranger en Rainbow. Als 
moederschip hadden wij de 60 meter lange motorsleepboot 
‘’Holland’’. Ik kan wel zeggen dat het een hele overstap was. 
Gewend aan de kleinere boten (alles is klein t.o.v. een J) 
over naar een J van 40 meter met 38 bemanningsleden. 
Het was voor ons als team een hele leerschool om alles 
een beetje te overzien en op elkaar ingespeeld te raken. 
Als team kwamen we in het eerste jaar op het gebied van 
ervaring en boathandling nog wat te kort. Dat was ook 
logisch, want we hadden nog nauwelijks trainingsuren 
gemaakt.

Overige races 
Hierna zeilden we in 2012 nog een wedstrijd serie op de 
Solent. Zie de prachtige foto’s die Marcelien vanaf het 
moederschip ‘’de Holland’’ heeft gemaakt. In 2013, in St 
Barths, Palma de Mallorca en Porto Cervo bij Sardinie 
zeilden we met 5 J’s aan de start, Hanuman was er nu ook 
bij. In 2014 races in Palma en Porto Cervo. Na de ervaringen 
uit voorgaande races en wat bemanningswissels ging 
het steeds beter en konden we af en toe ook wel eens 
dagwedstrijden winnen. De laatste wedstrijdserie in 2014 
bij Porto Cervo leken we te gaan winnen totdat we in de 

laatste race een twijfelachtig protest tegen ons kregen en 
we een disq kregen. Dat was een grote teleurstelling, en de 
hoofdprijs ging aan onze neus voorbij.

Geschiedenis
De America’s Cup werd voor het eerst verzeild in 1851. 
In de 30-er jaren werden de America’s Cup wedstrijden 
gevaren in deze prachtige J klasse jachten. Na de depressie 
heeft Harold S. Vanderbilt in 1934 opdracht gegeven aan 
Nathanael Herreshoff de Rainbow te bouwen naar een 
ontwerp van W.S. Burgess. De originele ‘’Rainbow’’ werd in 
slechts 100 dagen gebouwd. Na 1937 werden vrijwel alle 
bestaande J’s en ook de Rainbow gesloopt. Het staal van 
de jachten werd gebruikt voor de oorlogsindustrie. Alleen 
Velsheda, Shamrock en Endeavour overleefden. Omstreeks 
1980 is de Endeavour totaal gerestaureerd. Vanaf 2010 tot 
heden zijn er 6 nieuwe J’s gebouwd waaronder de nieuwe 
Rainbow.

Ervaring voor en tijdens de wedstrijden
Het J-jacht wordt door de vaste bemanning (6 personen) 
over de wereld naar plaats van bestemming gevaren. Vlak 
voor de wedstrijdserie wordt de bemanning, die ook vanuit 
de hele wereld komt, ingevlogen en gehuisvest in hotels of 
appartementen nabij de haven. 
Enkele dagen voor de eerste race wordt geoefend op 
boathandling etc. De dagen van de wedstrijden bestaan 
uit: voorbesprekingen, doelen stellen, keuzes maken welke 
genua’s, spi’s en gennakers mee aan boord gaan. 

NIEUWSNIEUWS

r
ePo

rta
g

er
eP

o
rt

a
g

e

Enkele gegevens: ‘’Rainbow’’
Lengte  40 meter
Breedte  6.37 meter
Diepgang  4.90 meter
Grootzeiloppervlak   512,8 m2 
Genua oppervlak 437,10 m2

Gennaker of spi  928,00 m2

Lengte carbon mast  60 meter

Aantal bemanningsleden tijdens  
de wedstrijd: ca. 38 man/vrouw.  
Overleg tijdens het varen gaat 
in groepen omdat je stemgeluid 
slechts enkele meters bereik 
heeft.

Harold S. Vanderbilt

mark neeleman Blikt terug oP ZiJn WaanZinnige suPerJaCht ervaring 

Vervolg op volgende pagina

De originele Rainbow 
werd in slechts 100 
dagen gebouwd



Schip klaar maken en uitvaren. 45 Minuten voor de start 
moet er worden gekozen met welke genua we gaan starten. 
Je hebt zeker een half uur nodig om nog een genua te 
wisselen.
Inmiddels was ik vanaf 2013 stuurman geworden op 
de aan-de-windse rakken. Tacticus was mijn oude 
finnjollenkennis Francesco di Angelis uit Italie. Tacticus, 
navigator, stuurman, grootzeil en genua trimmer hebben 
steeds overleg wat de planning is en deze wordt aan de 5 
sectoren gecommuniceerd. Het schip is dan opgedeeld in  
5 sectoren: boeg, mast, genua midden, afterguard en 
achterdek. De sectoren communiceren via headphones 
en handgebaren. Elk sectorhoofd instrueert op zijn beurt 
zijn naaste teamleden. Aan het sturen raak je snel gewend.  
Na de eerste 10 minuten voel je al dat het niet anders is 
dan welke andere boot dan ook. Ik zeilde als stuurman 
veel op de telltales in de genua en natuurlijk ook op de 
aanwezige elektronicagegevens zoals windhoek, zeilhoek, 
VMG, snelheid. Door al deze gegevens te combineren 
probeer je de optimale snelheid naar de boei te sturen. Was 
nog wel een dingetje om niet overboord te vallen omdat er 
geen zeereling is!  

Start
De navigator staat op dek met een computertje op zijn buik 
en weet precies te bepalen dat we vanaf 60 seconden voor 
de start, snelheid maken, op gang komen en dan precies op 
het startschot over de lijn komen. 
Onderweg naar de startlijn hoor je dan van de navigator 
‘’we zijn nu 5 seconden te laat’’ of ‘’we zijn 5 seconden te 
vroeg’’. Als je te vroeg bent kan je door slingerend sturen 
naar bak- en stuurboord iets tijd wegwerken maar dat is 
zeer lastig. Het gevaarte van 200 ton dendert gewoon door.

Vervolg van reportage Mark Neeleman

Gedurende de wedstrijden is gebleken dat de boten erg 
dicht bij elkaar zitten. Er zijn wedstrijden geweest dat we 
met 5 boten allemaal binnen 3 minuten over de finish 
kwamen en omgerekend met de handicap het enkele 
seconden verschil bleken te zijn. Geweldig spannend dus.
Ik hou het erop dat boathandling cruciaal is. Bij een goede 
boathandling wordt de tactiek ook een stuk eenvoudiger 

op deze schepen (geldt voor elk boottype trouwens).  
Na afloop van een race werd het schip eerst geheel gewassen 
en ontdaan van zout (shimmyen). Hierna nabespreking en 
werden reparaties uitgevoerd. 
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Gevaar
Varen op een J is zeker niet zonder gevaar.
We hebben meerdere ernstige gewonden aan boord gehad. 
Dit als gevolg van materiaalbreuk en andere krachts- 
en handlings incidenten. De krachten zijn enorm. Het 
schip weegt 200 ton. De zeilen hebben geen rek en op 
de bakstagen/voorstag staat 25 ton te trekken! Achter 
elke J vaart altijd een grote rib. Als er een bemanningslid 
overboord gaat wordt deze door de rib opgepikt. Met de 
J kan je nooit iemand uit zee vissen! Bij ons is er tot 3 x 
toe iemand overboord gegaan. Een dergelijk persoon wordt 
dan ook enige tijd ‘’de dobber’’ genoemd. 

Als we bij de onderton de spinaker niet op tijd binnen 
konden krijgen lieten we de val en de schoten los en bleef 
de spinaker in het water achter. De volg rib knoopte er dan 
snel een boei aan en haalde de spinaker dan na de wedstrijd 
op. Bij het vieren van de spinakerval en de schoten is het op 
dek zeer gevaarlijk. De val gaat dan vanaf het dek 60 meter 
omhoog en vliegt uit de mast. Het blok bovenin de mast is 
dan helemaal verbrand! De schoten vliegen dan ook over 
het dek en als de schoot je raakt ben je zo een been kwijt.
Gelukkig hebben we slechts een enkele keer de spi moeten 
laten gaan maar dan is het wel even spannend.  

Aanvaring 
In 2020 heeft er een aanvaring plaatsgevonden tussen 2 
J’s, 1,5 minuut voor de start. Op de beelden die op Youtube 
te zien zijn zie je J ‘Topaz’ over bakboord een aan-de-
windse koers zeilen. In beeld verschijnt dan J ‘Svea’ die 
over stuurboord komt aanzeilen. Er vindt een aanvaring 
plaats. Het stuurboord jacht vaart met de steven op 10 
meter van de achterzijde tegen/op de Topaz. Op de Svea 
zitten voornamelijk bemanningsleden van de America’s 
Cup, dus geen beginners. De aanvaring geeft aan wat een 

geweld ermee gepaard gaat. Het is een wonder dat er geen 
zwaargewonden of erger zijn gevallen.

De schepen reageren traag als reactie op het sturen. Als je het 
stuurwiel draait duurt het wel even voordat er reactie 
is van het schip. Het is alsof er een soort vertraging op 
zit. Daar moet je als team, dus van boeg naar stuurman, 
tacticus, grootzeiltrim, genuatrim en bakstagtrim ruim van 
te voren rekening mee houden. Ik denk dat de aanvaring 
door heersende hectiek (die ik herken) zo vlak voor de 
start bij het over stuurboord varende schip een moment 
van onoplettendheid is geweest. Hierna was een aanvaring 
onvermijdelijk.  De schade was enorm.

2014 Rainbow werd verkocht
Helaas is de Rainbow eind 2014 verkocht en stopte het 
mooie avontuur op dit fantastische schip. De mooie 
herinneringen blijven en ik mag me gelukkig prijzen dat 
’my dream came true.’

Conclusie
Waanzinnig! Thanks Chris!

Mark Neeleman  

Ps: Pampuszeilen is ook leuk!

De krachten zijn 
enorm en niet zonder 
gevaar

De volgrib knoopt 
er een boei aan en 
haalt de spinaker na 
de wedstrijd weer op
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De aanvaring van Svea en Topaz en de ravage (foto’s boven en onder)
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Voor diegene onder jullie die onbekend zijn met de term 
in de titel: Kinetische energie toevoegen aan een boot is 
iets wat elke zeiler onbewust doet; controle over helling 
met lichaamsgewicht bijvoorbeeld. Omdat het effect 
van elke beweging niet altijd direct herkenbaar is, en 
dus niet altijd meteen als illegaal onder regel 42 is te 
classificeren, is er een term verzonnen die aangeeft dat 
herkend wordt dat een boot mogelijk regel 42 overtreedt; 
en zich in de gele zone bevind.

Voorbeeld: Voorheen in de Star-klasse stond de fokkenist 
tijdens voor de wind varen, op het voordek, voor de 
mast, met het gezicht naar achter. Door afwisselend 
zijn kuitspieren te spannen kon hij de boot meer laten 
rollen dan de achtergrond toeliet. Meer rollen = meer 
kinetische energie = meer vaart. Maar pas, nadat de 
techniek was doorgrond, herkenbaar als een overtreding 
van regel 42. Als een boot meer vaart heeft dan anderen 
zonder dat daar een logische aanwijsbare reden voor is, 
EN er worden bewegingen gemaakt die onbekend zijn, 
is het mogelijk dat regel 42 overtreden wordt. Naarmate 
dat voortduurt wordt de kans groter dat een jury besluit 
dat dat illegaal is en een straf uitdeelt. In zeilersjargon 
van World Sailing bevind die boot zich dan in ‘Yellow 
Light Area’.
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Voor een Pampus zijn a), b), d) en e) van toepassing. 
En, nota bene, zelfs als een actie die verboden is 
GEEN voortstuwing oplevert, overtreedt je de regel!

Voor a) pompen, zijn de volgende acties toegestaan;
aanhalen en vieren van de zeilen naar aanleiding van 
windschiftingen, vlagen of golven is toegestaan, zelfs als 
die worden herhaald. Maar er moet een herkenbaar en 
duidelijk verband zijn. Wanneer ‘surfen’ mogelijk is (lees: 
als er voldoende golven zijn om dat te kunnen) mag elk 
zeil worden aangetrokken om dat te bereiken. Zelfs als die 
poging geen succes heeft. Maar het mag maar één keer 
per golf of vlaag. Een boot die herhaaldelijk probeert te 
surfen en zeilen aanhaalt, overtreedt de regel als het de 
derde keer weer niet lukt om te surfen of te planeren. Geen 
golf = niet aanhalen. Het kan best één golf zijn (van een 
passerende motorboot) maar het verband moet er zijn. 

Je mag bij het uitkomen van een ‘roltack’ een ‘bodypump’ 
maken. Dat wil zeggen, de rollende beweging van de boot 
versterken met je lichaam om het zeil een extra push te 
geven, een extra pomp te geven. Het moet aan die roltack 
gekoppeld zijn, dus niet vijf seconden erna. In één vloeiende 
beweging. En wat niet mag, is om diezelfde rolbeweging te 
maken als je-aan-de wind stilligt (bijvoorbeeld bij de start). 
De boot naar lij hellen en dan krachtig naar loef, om op gang 
te komen, overtreedt regel 42. De eerste keer meteen al.

Voor b) schommelen de volgende aandachtspunten: 
Op het water tijdens de wedstrijd heeft een vloot boten 
een zekere mate van “achtergrond” schommeling. Meer 
wind/golven = meer beweging. Dat is normaal en geen 
bemanning hoeft die natuurlijk schommeling te stoppen. 
Een boot die meer schommelt als gemiddeld, doet iets 
waardoor dat komt. Niet altijd meteen herkenbaar, maar 
door observatie misschien te achterhalen. Is er geen 
redelijk verklaring van buitenaf, dan komt die boot in de 
‘gele’ gevarenzone en overtreedt mogelijk 42.

Je mag het schommelen versterken om te kunnen sturen. 
Maar de rolbeweging c.q. helling moet gekoppeld zijn aan 
een duidelijk koerswijziging. Naar loef om af te vallen, naar 
lij om op te loeven. Als je wilt herkennen hoe dat legaal 
mag, raad ik jullie aan om een keer naar een veld ervaren 
laserzeilers te kijken. Voor-de-wind maken de goede zeilers 
allemaal een soort kurketrekkers-beweging met de golven, 

Zo begint het regelboekje regel 42; de regel die 
voorkomt dat iemand een buitenboordmotor aanzet 
of gaat peddelen. Die overtredingen zijn makkelijk 
herkenbaar en zullen door de andere zeilers niet 
worden getolereerd. Maar er zijn veel subtielere 
manieren om ‘kinetische’ energie aan een boot toe te 
voegen, die invloed hebben op de snelheid. De kunst is 
om te herkennen wat nog wel en wat niet mag. Naar 
aanleiding van een vraag van Sandra ga ik in deze 
aflevering in op specifieke issues met kielboten. 

Regel 42 beschrijft naast de grondregel, zoals eerder bes-
chreven, vijf specifieke handelingen die zijn verboden 
(RvW 42.2):

a) POMPEN, makkelijk herkenbaar als iemand herhaald 
een schoot inhaalt en weer laat vieren; iets minder 
herkenbaar als het door lichaamsbewegingen word gedaan.

b) SCHOMMELEN, veroorzaakt door lichaamsbeweging, 
of door herhaald veranderen van de stand van de zeilen, of 
door sturen. 

c) SCHOKKEN, een plotselinge voorwaartse lichaams-
beweging, abrupt gestopt

d) WRIKKEN, herhaald beweging van de helmstok die 
of krachtig is of de boot voortstuwt of voorkomt dat hij 
achteruit vaart.

e) HERHAALD OVERSTAG GAAN OF GIJPEN dat geen 
verband houdt met veranderingen van de wind of tactische 
overwegingen.

Jos sPiJkerman

YELLOW LIGHT AREA  
(monDkaPJes verPliCht)

REGEL 42: 
Een boot mag slechts deelnemen aan een wedstrijd door 
uitsluitend wind en water te gebruiken om zijn snelheid 
te vergroten, te behouden of te verminderen (behalve 
waar toegestaan door regel 42.3 of 45). Zijn bemanning 
mag de trim van de zeilen en de romp aanpassen en 
andere handelingen van zeemanschap verrichten, maar 
mag daarnaast geen andere lichaamsbewegingen 
maken om de boot voort te bewegen.

met de wind, elke keer rollend en sturend en zeilen aanhalen 
en vieren. Iets wat gemakkelijk uit te voeren is met een 
Laser, iets lastiger met een Pampus, maar het principe is 
hetzelfde. Dat mag, mits correct uitgevoerd, maar niet als 
het windstil is en niet als er geen golven staan.

d) wrikken mag bij een paar heel specifieke uitzon-
deringen: 
Een praktisch stilliggende boot, op een koers HOGER 
dan aan-de-wind, mag wrikken om naar aan-de-wind te 
draaien. Naar stuurboord OF naar bakboord, zelfs dóór 
de wind. Maar alleen naar één kant (en dan NIET weer 
terug) en niet verder dan tot aan-de-wind. Er moet een 
herkenbare koerswijziging optreden; wrikken en niet 
draaien overtreedt regel 42.

Je mag wrikken om te remmen. Ik heb dit altijd een beetje 
vreemde uitzondering gevonden, maar denk dat dit in de 
regel is blijven staan vanwege veiligheidsoverwegingen.… 
En denk nou niet dat je deze uitzondering kunt claimen 
terwijl je je om een boei heen ‘wrikt’. Daar trappen we niet 
in! 

e) een boot die zonder een redelijke verklaring her-
haald gijpt of overstag gaat, 
komt in de gevarenzone en loopt de kans om regel 42 te 
overtreden.

Oh, ELKE manier van voortbeweging mag worden gebruikt 
om een persoon of andere boot in gevaar te helpen.

World Sailing (ISAF) heeft al jaren een uitgebreide uitleg 
gepubliceerd waarin verboden en toegestane handelingen 
worden beschreven. (hier is de link: https://www.sailing.org/
tools/documents/InterpretationsR42May2017AW-[23702].
pdf)

Mijn agenda is helemaal overhoop gehaald door corona; 
ik hoop dat we weer snel mogen wedstrijdzeilen, maar 
gezondheid voorop. Blijf veilig en gezond.

Wat is yelloW light area?
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Trick: Het beste alternatief is een positie te zoeken 
dicht tegen elkaar in het midden van de kuip met 
een goede afstelling van de hangbanden.

ONDERHOUD EN INRICHTING
Er wordt veel geld uitgegeven aan zaken als zeilen, 
beslag, schoten, onderhoud, etc. en dat is ook nodig. Een 
uitzondering daarop is echter de mast, toch één van de 
belangrijkste onderdelen van jouw Pampus. Onbeschermd 
in weer en wind en gemaakt van een kwalitatieve matige 
houtsoort moet deze paal alles trotseren en wordt veelal 
vergeten bij een complete onderhoudsbeurt. 

Tip: Houdt daarom de mast in topconditie door hem 
minstens elke twee jaar na te kijken en te lakken of 
schilderen, hij zal je hiervoor zeker belonen.

Bij veel wind is de 
zitpositie bij 
de zijstag de meest 
ongelukkige

Het inrichten van een Pampus is iets wat om persoonlijke 
voorkeuren gaat, het belangrijkste is wel dat iedereen 
zich thuis voelt in zijn of haar Pampus, dat de bediening 
makkelijk bereikbaar is en vooral al die dingen heeft die er 
werkelijk toe doen. 

Trick: Mijn advies is dan ook; kijk en vraag om je 
heen en denk aan die aap die niet mocht klimmen en 
wel ging zeilen.

Uiteraard gaat het bij deze verbeterpunten slechts om 
een klein aantal voorbeelden, maar misschien net genoeg 
voor een aantal beginners of nog niet doorgewinterde 
Pampuszeilers.
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Als er iemand is die alles van trim en wedstrijdzeilen 
weet is het wel erelid Gerard Paulich . Nog regelmatig 
volgt hij betrokken de wedstrijden. Enkele waardevolle 
bijdragen over wedstrijdzeilen uit zijn vroegere column 
‘uit het Parlement geklapt’ heeft hij op verzoek van de 
redactie gerecycled. De oerwetten van het zeilen zijn 
immers niet veranderd, en deze tips kun je niet vaak 
genoeg lezen. Gerard: “Ik heb een viertal beperkte 
rubrieken gekozen en hoop dat er genoeg lezers zijn 
die er iets van kunnen opsteken. Uiteraard is dit niet 
bedoeld voor beroeps- of topzeilers of zeilers die den-
ken alles al te weten.”

Vrij varen en hopen op 
een wonder

STARTEN
De meeste lichte aanvaringen vinden plaats bij het 
startschip, omdat een groot gedeelte van de zeilers denkt 
dat dit de enige goede plaats is. Echter, als dat al zo is, dan 
komt de meute met klapperende zeilen en weinig snelheid 
op gang op een plek waar maar plaats is voor hooguit 
één à twee boten. Vervolgens zien zij na het startsignaal 
dat andere zeilers al met hoge snelheid zijn vertrokken. 
Overige zeilers en starters uit de tweede rij komen vrijwel 
altijd in de problemen en een goede positie na de start 
blijft meestal een droom.

Trick: Starten vereist ruim vooraf concentratie en 
inzicht op wel-ke plaats je moet starten. 
Soms is dat niet je gedroomde plek, maar een vrije plaats 
op snelheid levert dikwijls succes op, ook al omdat het aan-
tal starters die dit alles beheersen, zeer beperkt is. Als jouw 
start echt mislukt dan is de optie vrij varen en hopen op 
een wonder.

TRIMMEN EN TRIMFORMULIER
Al eerder is gememoreerd dat jouw boot soms wel, soms 
niet loopt. Dit is een duidelijk gebrek aan zelfvertrouwen 
dus onzin, want het is toch makkelijk een paar keer je 
trimformulier te controleren of alles nog op de juiste 
plaats staat. Dit betekent vooral dat de belangrijke dingen 
als stand van de mast in combinatie met stagspanning, 

het kan altiJD Beter

Door gerarD PauliCh

diamantverstaging en hevelspanners bekend moeten 
zijn. Het trimformulier (zelf maken) is bedoeld om 
bovengenoemde gegevens op te slaan voor o.a. alle 
windsterktes en veranderingen. Is dit geheel nieuw voor je 
dan is het wel even zoeken en vragen voordat je het fijne 
weet, want een aap leren klimmen is niet zo geliefd. 

Tip: Zet je hevelspanners bij halve wind ook eens op 
half (45 graden).

ZEILEN
Op zich misschien wel het moeilijkste gedeelte van jouw 
hobby. Waar moet je niet allemaal op letten; telltales, 
windvaan, kompas, waterpas, tacktick etc., allemaal dingen 
die ondersteunen maar je soms afleiden van het gevoel 
wat nodig is om te presteren. De plassenzeilers moeten ook 
nog letten op oevers, eilanden, luwtes, doorgangen, etc. 

Trick: opletten, inschatten en anticiperen.

Neem bijvoorbeeld het eerste voor de windse rak. Vooral 
in de achterste regionen wordt alleen maar gevaren op 
voorgangers, iets wat overigens niets oplevert, gun elkaar 
de ruimte en let op wat wel van belang is. Zoek bijvoorbeeld 
de ideale zitpositie voor elke zeilkoers. Bij het varen met 
ruime wind kan je o.a. winst halen uit het feit dat er boven 
één meter van het wateroppervlak meer wind is, waarvan 
het grootzeil kan profiteren, uiteraard door de boot naar 
loef te varen. Hoeveel dat is moet je uitproberen.
 

Hoger dan één meter 
boven water 
is er meer wind 

Theoretisch moet de boot evenwijdig aan de waterlijn 
gevaren worden. Ook dat is een kwestie van uitproberen, 
maar een klein waterpasje op de vloer, overloop of tafel 
brengt al uitkomst. Bij veel wind is een zitpositie van de 
bemanning bij de zijstag en het vasthouden daarvan, de 
meest ongelukkige, maar helaas is niet iedereen in het 
bezit van een kei van een bemanning die in hangbroek aan 
de zijkant kleeft.

Fijne kneepjes van trim en tactiek

Tijdens de lockdown werd op initiatief van Sander 
Jorissen een Virtual Regatta op touw gezet die met 
groot enthousiasme werd ontvangen. Binnen no time 
was er een groep online. Na een aantal races liepen de 
reacties uiteen van ‘superleuk’ tot ‘ingewikkeld, veel 
handelingen van te voren.’ Gezellig was de hang-out 
zeker en het stond garant voor een avond zeilpret en 
je zeilvrienden toch te kunnen zien en spreken.

virtual regatta in-shore



Veertien dagen 
voor 
PamPus liggen
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Maak je geen zorgen
Een maandje later hadden we Walter en Lida van Voorst 
van Beest (P 433) aan boord op Sint Maarten. Ouderwets 
gezellig weekje. Ze namen zelfs Pampus Easy Week 
placemats mee. Het virusspook waarde al rond, al leek 
het nog ver weg. En het zou hier toch niet komen met 
temperaturen boven de 26 graden Celsius? Onze huisarts 
op Sint Maarten zei: “Marco, dit is gewoon een ander 
griepje. Maak je geen zorgen en verkoop vooral je aandelen 
niet.” Met betrekking tot dit laatste heb ik het advies van 
de dokter uiteraard gevolgd. Wie denkt dat ik nog haren op 
mijn hoofd heb heeft het mis.
 

Het virusspook 
leek ver weg
Met Walter en Lida hebben we nog een mooie zeiltocht 
naar Sint Barth’s gemaakt. Hoewel het virus haar 
slachtoffers maakte in China en Italië, leek alles nog heel 
onschuldig. Echter onze gasten waren nog niet weg of vele 
landen sloten hun grenzen en de financial markets stortten 
(Dokter, hou je bij je leest) in een diep ravijn. Het griepje 
bleek iets verraderlijker dan we allen dachten. We zijn nog 
wel naar de slotavond van de Heineken Regatta gegaan. 
Onwezenlijk leek het toen. Er waren apparaten waar je je 
handen kon wassen. En mensen gaven elkaar een olijke 
elleboog.

You eat rice
Wegens de lockdowns en curfews moesten allerlei 
afspraken met vrienden die aan boord zouden komen 
vervallen. Kitty zou medio maart terugvliegen. Die vlucht 
heeft ze gecanceld. We hebben besloten deze periode 
samen door te maken. En dat is in meerdere opzichten een 
heel goede beslissing geweest.

Normaliter slaan wij het in- en uitklaringsproces op de 
diverse eilanden zoveel mogelijk over. Dat is maar ambtelijke 

rompslomp. We kregen te horen dat de volgende dag ook 
Sint Maarten in een soortement lockdown zou gaan. Dus 
toch maar ingeklaard. Net op tijd, want de volgende dag 
werd geen enkele boot meer toegelaten. De coastguard 
patrouilleerde meerdere malen per dag. Gelukkig konden 
we de juiste papieren overhandigen. Anders zouden we 
zonder pardon de zee opgestuurd zijn. En dan hadden we 
nergens meer naar toe gekund. In een tijdsbestek van een 
week was de hele wereld dicht en zou je nergens meer 
worden toegelaten met je schip.

We begrepen dat in Nederland toiletpapier werd geham-
sterd. Nou, hamsteren daar zouden wij niet aan meedoen. 
Daar waren Kitty en ik het over eens. En ondanks het feit 
dat er een lockdown was hielden we de schappenvullers in 
de supermarkt te vriend. 

Crises komen onverwacht. Ook deze. De prime minister van 
Sint Maarten kondigde zaterdagavond, na sluitingstijd, aan 
dat alle winkels, inclusief de supermarkten, twee weken 
gesloten zouden zijn. Zomaar uit het niets. 
De wijze waarop ze de sluiting aankondigde was hilarisch. 
Ze zei letterlijk: “You eat rice. If you don’t have rice you eat 
oatmeal and crackers. Oatmeal and crackers. And sardines.“ 
Het filmpje van haar toespraak is viral gegaan.

Op rantsoen
Maar hoe komen wij de komende twee weken door? We 
hadden voor een paar dagen vers eten aan boord, genoeg 
meel om brood mee te bakken en voor een kleine week 
blikvoer. We zijn vanaf dag één op rantsoen gegaan om de 
twee weken levend door te komen.

Je zult je ongetwijfeld afvragen hoe het met de drank-
voorraad zat. Welnu, drie flessen Ricard, één fles rode 
en één witte wijn. Twee flessen Gin maar geen Tonic. 
Kortom een gigantisch probleem. Gelukkig diende zich een 
oplossing aan. Op woensdag werd permissie gegeven om 
brandstof te tanken bij Island Waterworld in de Lagoon. Nu 
hadden wij echt geen brandstof nodig. Immers, waar konden 
we heen met die lockdown? Alles was dicht. En al onze 
stroomvoorziening wordt opgewekt met zonnepanelen. 
Een generator vinden we ouderwets. De Queen of Hearts, 
een classic 47ft Swan, van Jan van Donselaar -  oud Ostar 
winnaar - had een grote voorraad wijn aan boord. 
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Sander Jorissen (P 442) en ik waren wat een het appen. 
Waar zouden we elkaar ontmoeten? Hij zou samen met 
Wanda met hun Dufour 45 Performance vanuit Sint 
Lucia naar de baai van Deshaies op Guadeloupe, zeilen. 
En wij, Marco Brocken en Kitty Kamerbeek, met onze 
Neel 45 vanuit Antigua. Begin februari ontmoetten 
we elkaar daar. Een mooi weerzien van Loosdrechtse 
dorpsgenoten en Pampuszeilers. En afgezien van wat 
drankjes hebben we ook nog een memorabele tour 
door de jungle gemaakt. Ongedwongen bezig om 
toekomstscenario’s te bespreken. Niets kon ons doen 
vermoeden hoe bizar die nabije toekomst eruit zou 
komen te zien.

In één week was 
de hele wereld dicht



Dus ben ik toch maar brandstof gaan tanken met de dinghy, 
want het was slechts een kleine omweg (uiteraard toen de 
coastguard uit het zicht was). Met deze actie heb ik zeven 
flessen wijn gescoord. We konden een klein weekje vooruit.

Na een dag of drie brak in the Dutch Quarter - een van 
de armste wijken van Sint Maarten - de pleuris uit. De 
mensen hadden geen werk, geen inkomen (in Sint Maarten 
is geen sociaal vangnet, terwijl de regering aldaar, let wel 
slechts 42.000 inwoners, circa 10.000 USD per maand 
incasseert) en ook geen eten meer. De oplossing van de 
prime minister was om de supermarkten thuis te laten 
leveren. Je kon online bestellen. Met online hadden ze geen 
enkele ervaring. En het werkte dus ook niet. We hebben 
bij drie supermarkten boodschappen besteld, en wijn 
natuurlijk. Maar er is nooit wat gearriveerd. Na een dag of 
tien normaliseerde de situatie enigszins. De supermarkten 
gingen drie dagen per week open.

Drooglegging
Maar dit was nog niet alles. Het eiland werd plotseling ook 
nog drooggelegd. Er waren teveel gevallen van dronken 
mannen die hun vrouw sloegen. Deze drooglegging heeft de 
overheid zo’n dag of vier/vijf kunnen volhouden. Na teveel 
protest werd de verkoop van alcohol weer toegestaan. 
Maar, zo zei de prime minister: “Je mag je vrouw niet slaan. 
Als je dagelijks alcohol drinkt raad ik je aan een andere 
hobby te zoeken”. Leuk detail is dat ik wel wat flessen wijn 
‘onder de toonbank’ kon bemachtigen. 

Het was al met al een spannende tijd. Ik denk dat er 
geen land ter wereld is geweest waar het Corona-regime 
zo streng was. Eén les hebben we geleerd: Vanaf heden 
hamsteren ook wij aan boord. Hoezo een betrouwbare 
overheid?

Tja, en wat doe je dan zoal op je schip in de complete 
lockdown? Je kunt niet eiland hoppen. Dus je zit op een 
zeiljacht en zeilen is uit den boze. Je ziet bijvoorbeeld het 
wonderschone Saba liggen op zo’n 25 Nm afstand en je 
kan er niet heen. Correctie, je kan wel weg maar je wordt 
daar niet toegelaten en je komt ook Sint Maarten niet 
meer in. No way. 

Smokkelen van prijzen
Wat wij deden, naast de dingen die wij normaal gesproken 
ook al deden, en waar ik hier verder niet over uit zal weiden: 
zwemmen naar het strand (een zeiler is zelfs voor € 135 
beboet, want het virus zou als vetbolletje in het water 
kunnen overleven). Ook werd de aan boor onuitputtelijke 
kluslijst afgewerkt. Hoewel ik toch echt dacht dat ik daar 
te jong voor was keek ik elke dag uit naar de Bingo die 
steevast om 5 uur ’s middags begon op VHF kanaal 68. 

Leontien deelde de prijzen uit, dus dat was verleidelijk. We 
hebben de virtuele Leontien echter nooit gezien. We zijn 
een Carribean Nautical Triviant gestart, met natuurlijk ook 
een corona vraag erin verwerkt. Een deel van de schepen 
die aan deze Bingo/Triviant meededen lagen aan de Franse 
kant. Dus het smokkelen van prijzen tussen de twee landen 
was een dagelijks hoogtepunt. Een andere leuke activiteit 
was het bespreken van de bewegingen van schepen. Die 
waren er namelijk nauwelijks. Dus als er een boot bewoog 
dan was het groot nieuws. Waar gaat die heen?  Waar kon 
je immers heen, behalve naar Europa …

Alle eilanden op slot
Alle eilanden waren gesloten en het orkaanseizoen kwam 
steeds dichter bij. Vanaf 1 juni begint dat officieel. En als je 
dan nergens met je schip wordt toegelaten heb je wel een 
probleem. Elke zeiler was wel bezig met de vraag: ‘Wanneer 
kan ik weg en waar naar toe’ ?

Wij zijn brieven gaan schrijven. Kijken of we een luisterend 
oor konden krijgen bij diverse instanties. Dan moet je 
denken aan de Prime ministers van de ABC eilanden, 
Binnen- en Buitenlandse zaken , de National Ombudsman. 
Er kwam of geen antwoord of er kwamen typisch ambtelijke 
formuleringen zoals ‘Wij kunnen niets voor u doen, wij 
sturen uw brief door naar ….’.  Temeer daar ook andere 
zeilers geen doorbraak wisten te forceren begon ook bij ons 
door te dringen dat de situatie best penibel werd. Tenslotte 
wil je je schip en je partner niet verliezen in een of andere 
named tropical storm, zoals de verzekeraars dat noemen. 
En het zou ook wel fijn zijn je kinderen en ouders weer 
eens in de armen te sluiten. Diverse drama artikelen voor 
De Telegraaf lagen al in concept klaar.

Brief aan de koning
Toen ontsprong bij ons het idee om onze koning maar eens 
in te schakelen. Tenslotte waren we in zijn koninkrijk, Sint 
Maarten, en wilden we ons alleen maar verplaatsen binnen 
zijn koninkrijk, en dan liefst naar Aruba. We hebben hem 
een brief geschreven. Die brief is persoonlijk. Die kan ik 
hier niet publiceren. De essentie van de redenering kan ik 
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wel vrijgeve: Willem Alexander zou als koning toch zeker 
moeten kunnen regelen dat zijn onderdanen zich vrijelijk 
binnen zijn koninkrijk zouden kunnen bewegen, en anders 
moest hij de geldkraan maar dichtdraaien naar die delen 
van zijn koninkrijk die daar geen gehoor aan wilden geven. 

De brief werd verstuurd. Maar van stilzitten was geen 
sprake. Zo heb ik onder andere de Dinsdagavond 
Laserzeilers aangeschreven. Die hebben een zeer levendige 
app groep. Fantastisch hoe daar werd gereageerd op onze 
noodoproep. Het is wel heel mooi om zo’n vriendenclub 
met veel nautische contacten aan je zijde te hebben. Van 
de velen die behulpzaam waren wil ik er eentje uitlichten: 
Steyn van Driessel (P 356). Steyn werkt tegenwoordig 
voor WeShip, een onderneming die transporten van 
jachten over de gehele wereld verzorgt. Hij wist me te 
vertellen over allerlei procedures die in de corona tijd op 
de diverse eilanden golden. Uiteraard kon hij ons schip ook 
overbrengen naar Europa.

De Gouverneur
Het was na weer een ongeoorloofde strandwandeling in 
Simpson Bay dat er een e-mail van het Kabinet van de 
Gouverneur van Aruba in mijn inbox zat. Ze hadden post 
van ons koningshuis gekregen. 

Om een lang verhaal kort te maken, er zou een vergadering 
op het hoogste niveau wordt belegd om onze casus te 
bespreken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, waar wij inmiddels nauw mee in 
contact stonden, heeft hier een cruciale rol in gespeeld. Op 
dinsdag 28 april kregen we toestemming om de wateren 
van Aruba te betreden. Wij werden daarbij verzocht 
uiterste geheimhouding te betrachten. De toestemming 
was uitsluitend voor ons. Wij werden als proefkonijn 
beschouwd. Later zou er meer duidelijkheid komen voor 
andere zeilers werd ons gemeld.

Heerlijke zeiltocht
Op woensdag de 29e hebben we gefoerageerd. Ook zijn 
we, met onze mondkapjes op, met de auto naar Philipsburg 
gereden om uit te klaren. Immers de douane in Simpson Bay 
was al weken gesloten. Op weg naar Philipsburg was er een 
road block. Nederlandse militairen hielden ons aan. Eigenlijk 
was dat best een prettig gevoel, wetende dat er nogal wat 
onrust was op het eiland. Ons werd doorgang verleend.

Het gaf ons wel een erg ongemakkelijk gevoel om zomaar 
weg te gaan uit een groep bevriende zeilers zonder iets te 
zeggen. Daar hebben we best mee geworsteld. Uiteindelijk 
hebben we gemeld dat we ergens toestemming hebben 
gekregen en na aankomst meer zouden melden. Dat lucht 
op. We waren klaar voor vertrek.

Donderdag om 4 uur ’s ochtends zijn we vertrokken. Een 
tocht van 550 Nautical Mile. Met ons schip, een lichtgewicht 
cruising trimaran van 45 voet deden we daar niet al te  
lang over. Na 59 uur waren we er met een gemiddelde 
van 9.2 knopen en een top van 19.1 knopen. Het was 
een heerlijke zeiltocht. En daar waren we na vijf weken 
lockdown ook wel aan toe. 

Aruba in zicht
De aankomst bij de ABC eilanden was zeker spectaculair. 
Tussen Curaçao en Aruba kwam een groot schip met volle 
snelheid op ons af. Het bleek de HNLMS Karel Doorman, 
met 190 meter het grootste schip van de Koninklijke 
Marine. Eenmaal nabij maakte hij op gepaste afstand een 
rondje om ons heen. Indrukwekkend. Wij dachten: dat 
zit goed. Voor de kust van Aruba werden we wederom 
verwelkomd, dit keer door de Dutch Coastguard. Nou ja, 
verwelkomd? Men vroeg ons nogal kribbig wat we kwamen 
doen. Uiteraard gaven we aan dat we permissie hadden 
om Aruba te betreden. Zij wisten van niets. Na marifoon 
verbinding met de Port Authorities bleken die ook niets van 
onze komst te weten. De doorgang naar de andere kant 
van het rif kwam steeds dichterbij, nog een mijl of 3. 

Wanneer kan ik 
vertrekken 
en waar naar toe? 
Met onze snelheid van circa 11 knopen was dat dus nog 
maar een kwartier varen.  Binnen die tijd moesten we 
toestemming krijgen. Om buiten te blijven in het kanaal 
tussen Aruba en Venezuela was geen optie. Met 28 knopen 
wind en korte hoge golven wil je daar niet zijn. En afdrijven 
naar Venezuela, wat je bij helder weer kan zien liggen, al 
helemaal niet. 
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De Coastguard bleef tussen ons en het rif invaren om de 
doorgang te blokkeren. Geen prettig gevoel. Afremmen 
konden we ook al niet. We voeren al met het kleinste voorzeil 
en een rif in het grootzeil.  Op een gegeven moment heb ik 
de Port Authorities gemeld dat ik sowieso naar binnen zou 
varen in verband met de veiligheid en dan direct voor anker 
zou gaan zonder ook maar met iemand contact te hebben. 
Of dit semi-dreigement geholpen heeft weet ik niet maar 
na een paar minuten kwamen ze terug met de mededeling 
dat ze onze permissie gevonden hadden. De Coastguard 
hoorde dit ook over de radio en nam direct gas terug en om 
vervolgens achter ons te gaan varen. Super geconcentreerd 
zeilden we vervolgens enkele minuten later door de nauwe 
doorgang de baai van Barcadera binnen. 

Virusvrij in quarantaine
Bij aankomst werden we hartelijk verwelkomd door 
Immigration. Ja, die hadden ook al twee maanden geen 
zeiljacht meer gezien. We werden direct naar de dokter 
geleid die ons heeft gecheckt op corona. De arme man 
zat helemaal ingepakt . In wat voor een wereld waren we 
beland? Kitty en ik testten negatief. Dus we waren virusvrij. 
Toch moesten we twee weken in quarantaine op ons schip. 
Nou, we hadden er zo’n vijf weken in vrijwel isolement 
geleefd, dus dit kon er ook nog wel bij.

De Karel Doorman stoof 
op ons af 
Na te zijn geankerd voor Varadero Marina hoorden we al 
snel verhalen dat men op de wal ontzet  was door onze 
komst. We bleken de eerste mensen te zijn die sinds twee 
maanden tot de wateren van Aruba werden toegelaten.  
En we zouden het virus wel eens kunnen meenemen. Een 
paar dagen later kregen we een melding van de haven 

dat er geen boten bij ons in de buurt mochten komen.  
Tja, we hadden aan onze buren gevraagd om een vuilniszak 
mee te nemen. Iemand had ons dus verlinkt bij de Port 
Authorities. Het voelde alsof we in een soort Stasi omgeving 
zaten.

De quarantaine periode hebben we gebruikt om het 
schip lekker in de was te zetten en de Diesel motor een 
servicebeurt te geven. We hadden voldoende proviand 
aan boord en hebben een heerlijke tijd gehad waarbij we 
regelmatig tegen elkaar hebben gezegd dat we het heel 
goed hebben. Het was bijzonder om mee te maken dat wij 
als eerste en enige zeilers (van wel 1.000) toegang hebben 
gekregen tot een eiland. We hebben in die periode veel 
contact gehad met enerzijds de Marina en autoriteiten 
op Aruba en anderzijds met zeilers in de Carribean om te 
zorgen dat ook zij toegang kregen.

Uitgezwaaid
Op 15 mei vertrokken we met KLM naar Amsterdam. Het 
was voor Aruba de eerste vlucht sinds twee maanden. De 
bevolking was excited. Langs de startbaan stonden wel 
honderden mensen ons uit te zwaaien. 

Bij thuiskomst in Loosdrecht was er een bericht van het 
kabinet van de Gouverneur van Aruba om te informeren 
of we een goede vlucht hebben gehad en ons mee te 
delen dat Aruba weer opging voor andere zeilers omdat 
wij onze proefperiode goed hadden doorstaan. Aruba is het 
eerste eiland dat is opengegaan. Tijdens het schrijven van 
dit artikel (medio mei) zijn de eerste schepen onderweg. 
Dat was een mooie afsluiting van alweer een bijzonder 
zeilavontuur met onze trimaran Liquid Spirit.

Marco Brocken (P397)
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A ship is safe in harbor,
But that’s not 
what ships are for.

William Greenough Thayeer Shedd
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1. Erik, kan je ons iets meer vertellen over je zeiljeugd 
en de eerste jaren in de Pampus?
Als je vader opgegroeid is op Terschelling en van kinds af aan 
met bootjes bezig was, dan wil hij dat het liefst doorgeven 
aan zijn kinderen. Van de kinderen was alleen ik enthousiast 
voor de zeilsport. In 1974 op tienjarige leeftijd maakte ik 
mijn eerste zeilmeters in een jolletje van amper 3 meter op 
een klein meertje in de Katwijkse duinen. Gecoacht vanaf 
de kant door mijn vader. Ik had wel die helmstok in m’n 
hand, maar de echte kapitein stond toch op de kant. En 
in die tijd volgde ik iedere instructie natuurlijk blindelings 
op. In 1977 kocht pa een Solo voor me en later kocht hij er 
zelf ook een en zeilden we wedstrijdjes tegen elkaar op de 
Kaag. Na enkele jaren mocht ik een zeilwedstrijdopleiding 
volgen op de ‘Prinses Juliana’ te Medemblik. Lange dagen 
op het IJsselmeer in een 420 of 470. Wat me nog bijstaat 
is dat een rubber langszij kwam en m’n roer kwam ophalen 
met de mededeling dat de lunch over een uur klaar stond. 
Een hele uitdaging om zonder peddel de haven te bereiken, 
maar het lukte wel! In 1983 werd de eerste Pampus gekocht, 
de 132 genaamd Poele Poele. Aanvankelijk begon ik als 
bemanning, maar al snel werden de rollen omgedraaid. 
Vanaf dat moment voeren er twee eigenwijze kapiteins op 
1 schip, wat voor de omgeving regelmatig merkbaar (lees: 
hoorbaar) was. Pampus 299 en 364 werden aangekocht 
en later weer verkocht. Sinds 1995 is P377 in de familie 
gekomen, een boot die zelfs ongetrimd goed loopt.

2. Volgens mij is jouw vader, bij ons bekend als Poet, 
en zeilicoon van de Pampusclub, een hele belang-
rijke schakel in je zeilcarrière geweest. Gaat hij nog 
wel eens mee? Wanneer ben je een zeilicoon van de 
Pampusclub? 
Als je al heel lang Pampus zeilt, als je op je 88e nog 
wedstrijden zeilt, of omdat je verschrikkelijk goed kan zeilen? 
Misschien wel als je ere lid bent! Ten tijde van dit schrijven 

Door Walter van voorst van Beest

is pa 90 jaar oud, heeft gehoor- en zichtondersteuning. 
Híj is er nog, en klaar om de volgende wedstrijd te zeilen! 
Onze laatste wedstrijd samen was tijdens de Sneekweek 
van 2018, waar we beiden van genoten hebben. Met de 
juiste weersomstandigheden, zou ik pa graag nog eens 
meenemen. 

3. Ik heb horen fluisteren dat jouw zus ooit is blij-
ven hangen aan een (ex-?)beroemde Pampuszeiler 
(P389). Vertel eens hoe dat nou precies is gegaan? 
En zien we de 389 nog een keer terug?
Mijn zus Anne vond het après-zeilen leuker dan het zeilen 
zelf en leerde in 1992 tijdens de Kaagweek de ‘beroemde’ 
Pampuszeiler Jacques van Goeverden kennen. De basis was 
gelegd en tijdens de Sneekweek van dat jaar sprong de 
vonk echt over. Drie Jaar later werd hun eerste geboren!
In die tijd zeilden Harry Sistermans P8, Martin van Leest 
P86, Jacques van Goeverden P389 en ikzelf zo’n beetje alles 
wat er te varen viel in alle regio’s. Van de kleine Sneekweek 
tot de Houtskoolcup en alles daartussen. Wij waren ‘de 
jonge honden’ van de Kaag! Nu 25 jaar later zijn van de 
vier bovengenoemde er nog drie actief in de Pampus. Wat 
geweldig zou het zijn als Jacques ook weer Pampus zou 
gaan zeilen!

4. Je bent sinds jaar en dag prominent lid van de Kaag, 
hoe is het daar op de club tegenwoordig? Het schijnt 
dat je daar steeds beter kan wedstrijdzeilen, in ieder 
geval Sprintwedstrijden?
Al meer dan 35 jaar ben ik lid van KWV de Kaag. Een 
mooie club die 110 jaar geleden is opgericht en in 1917 
het predikaat ‘Koninklijk’ verwierf. Voorheen werd er nogal 
eens geklaagd over de beperkte kruisrakken en het vele 
admiraalzeilen op de Kagerplassen. 

   10 vragen aan
Erik Zaadnoordijk

 P 377

Vervolg op volgende pagina
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De aanwas van nieuwe Pampuszeilers is groot. We 
maken kennis met stuurvrouw Evelyn van Leur, sinds 
dit seizoen samen met haar man Joost de trotse 
bezitter van P 448 is. Deze Pampus is in 2006 gebouwd 
bij Lamme, gedoopt als Spaarne, en heeft hiervoor 
twee eigenaren gehad. De laatste jaren werd er niet 
mee gevaren. Het is fijn dat deze mooie boot nu weer 
meedoet in de wedstrijdvloot met een veelbelovende 
nieuwe naam: Foar de Wyn. En een stuurvrouw erbij 
in de klasse vinden we altijd leuk.

Wat doe je in het dagelijks leven? 
Ik ben partner bij de Category & Trade Company, een 
adviesbureau voor retail. Ik woon in Amersfoort.

Je hebt een verschrikkelijk mooie Pampus gekocht, 
hoe ben je bij de klasse terechtgekomen en waarom 
heb je voor de Pampus gekozen?
Zowel Joost als ik hebben van jongs af aan wedstrijd 
gezeild, maar de afgelopen jaren veel minder omdat 
onze kinderen actief wedstrijd zeilden in de Optimist en 
de Splash. Die jaren stonden dus in het teken van mee 
naar de wedstrijden van de kinderen en volgen in de rib.  
Dat was een heel gezellige tijd, met weekenden in Workum, 

PamPus 448, 

maar ook kampioenschappen in Spanje, waar we met de 
halve KWVL waren. Nu zij gestopt zijn, is er weer meer tijd 
om zelf te zeilen. 

De Pampus heb ik altijd een prachtige boot gevonden, en 
bovendien denk ik dat het leuk is om een boot te kiezen die 
op je eigen vereniging zeilt, zodat je veel en vaak wedstrijdjes 
op je eigen water kunt zeilen. Tot slot, veel vrienden van 
ons zijn afgelopen jaren ook in de Pampusklasse gestapt.

Wedstrijdervaring heb je genoeg, in verschillende 
boten. Wat zoal? noem eens wat hoogtepunten?
Als kind ben ik met mijn zus begonnen in de Flits, daarna 
overgestapt naar de Europe, daardoor kwam ik voor het 
eerst bij de KWVL. Na de studie ben ik met Joost gaan zeilen 
in de FJ. De hoogtepunten waren wel het WK FJ in Japan, 
en de WK in San Francisco, en de vele kampioenschappen 
in Italië. Maar ook de WK Ladies in Hoorn in de Europe en 
onze tweede plaats op de WK in Strahlsund zijn leuk om aan 
terug te denken. En daarnaast: aan de talloze Sneekweken 
die we gezeild hebben heb ik veel goede herinneringen. 
Kortom, zeilen is mijn grote hobby. 

Ga je met een vaste bemanning zeilen?
Joost, zal mijn vaste maatje zijn, maar ik hoop dat onze 
kinderen Heleen en Steven ook regelmatig meegaan. 

Ondanks dat er geen wedstrijden zijn zie ik je al vaak 
op het water. Hoe zeilt de boot?
Tot nu toe had ik eigenlijk alleen in dinghy’s gezeild, dus 
een kielboot is wel even wennen. Gelukkig hebben we al 
best veel hulp en tips gekregen van andere Pampuszeilers. 
En het voelt nog wel als een grote boot en is ook nog best 
inspannend. En om je vraag te beantwoorden: het zeilt 
prachtig.

Wat zijn zoals je zeilambities?
Eerst maar eens de boot goed leren kennen, lekker veel 
zeilen en plezier hebben. En wedstrijdzeilen vinden we een 
leuk spelletje. Als we meedoen, willen we toch graag in 
het voorste deel van het veld zeilen, maar het is een sterk 
deelnemersveld, met veel zeer ervaren zeilers, dus daar 
nemen we even de tijd voor. Maar we hopen jullie vaak op 
het water te treffen!
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eVelyn en JooST Van leUr 
gaan Foar De Wyn



Gelukkig zijn de wedstrijdbanen enkele jaren geleden 
volledig herzien, zodat er nu bij iedere windrichting 
meerdere kruisrakken zijn en waarbij elke baan ook 
eindigt met een bovenwindse boei om vervolgens voor de 
starttoren te finishen. 

In 2017 heeft het NK sprint met groot succes plaatsgevonden 
op de Kaag. Een mooie vloot van 34 Pampussen vochten in 
het weekend van 20/21 mei om het sprintkampioenschap. 
Na 14 wedstrijden ging de titel naar Hidde-Jan Haven.

5. Hoe moet het nu met de 100e verjaardag van 
de Kaagweek in deze coronatijd? Gaat het zeilfeest 
eventueel door in 2021?
Corona laat zijn sporen wel na, ook in het wedstrijdzeilen. 
Helaas gaat hierdoor de Kaagweek 2020 niet door, notabene 
de jubileumeditie. Kosten nog moeite zouden worden 
gespaard, het zou een geweldig feest moeten worden! 
Maar zo’n bijzonder feest kan je niet zomaar voorbij laten 
varen en daarom zal de 100e Kaagweek toch gevierd en 
gezeild gaan worden van 13 t/m 18 juli 2021.

De Kaag was er dit jaar al klaar voor. Een clubgebouw dat 
afgelopen winter is afgebroken en vanaf de fundering 
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weer is opgebouwd, nieuwe en meer steigers. Naast deze 
positieve punten en de vernieuwde banen wordt het voor 
iedereen vast een stuk moeilijker om niet te komen.

6. Hoe kan het dat de voorzitter van de Kaag zijn 
lidmaatschap van de Pampusclub heeft opgezegd?
Als de bedenker van deze vraag volgend jaar ook deelneemt 
aan de 100e Kaagweek, kan hij deze vraag persoonlijk aan 
de betreffende persoon stellen. Het is niet aan mij om 
hierop te reageren.

7. Iedereen in de Pampusclub die jouw vader heeft 
meegemaakt is dol op die man. Heb je niet een 
smeuïg Pampusverhaal voor ons?
Het was de Kaagweek van 1991. Prachtig weer en tegen 
de 30 Pampusinschrijvingen. Team Zaadnoordijk in P299. 
Het ging allemaal wel lekker. Ongekend plezier na de 
wedstrijden op de altijd gezellige Kaagsoos. Live muziek, 
biertje, bitterballen. Naarmate de week vorderde werd het 
in het klassement steeds spannender. Wij stonden met 
nog één wedstrijd te varen op de 2e plaats. Ruim voor 
ons P377 van - destijds - Frank de Vos met bemanning 
Douwe Wielinga. Laatste wedstrijd op die zonovergoten 
dag en P377 nam al snel de leiding. Als goed oplettende 

bemanning signaleerde Douwe in de verte schaars geklede 
dames op het zonnedek van een voor anker liggend 
schip. Direct werd de koers gewijzigd in de richting van…
inderdaad. Het gevolg van deze koerswijziging was echter 
dat een hindernis aan de verkeerde kant werd gerond. Dat 
bleek een kostbaar ommetje te zijn, want het kostte hun de 
eeuwige roem van Kaagkampioen. 

8. De Pampus maakt landelijk een enorm positieve 
periode mee. Wat kan het bestuur doen om die groei 
ook in de Kaag te laten doorzetten?
Stimuleer de Pampuszeilers van andere regio’s om en 
groupe naar de Kaagweek te komen. Net zoals de jonge 
honden van de Kaag naar andere regio’s trokken, kan 
dat andersom natuurlijk ook. Als andere klassen zien dat 
er veel Pampusdeelnemers zijn tijdens de Kaagweek, zal 
dat hopelijk voor een overstap kunnen zorgen. Zolang 
als ik Pampus zeil, is dit al een dingetje. Daar waar in 
Loosdrecht, Friesland, maar nu ook op de Reeuwijkse 
plassen de populatie groeit, blijft dat op de Kagerplassen 
nog enigszins uit. Wel hebben enkele Regenboogzeilers een 
Pampus erbij gekocht. Grootste aanwinst is Boris Bayer P 
278 en Max Blom P 459. Ook P 265 van Koos de Haas is 
onlangs gerestaureerd en verwachten we weer regelmatig 
op de wedstrijdwateren te zien.

9. Je hebt een keer de Kaagweek gewonnen, samen 
met je vader. Vertel! Staat de prijs nog steeds op de 
schoorsteenmantel?
Hoe bijzonder was dat! Het was diezelfde prachtige 
Kaagweek van 1991. Met nog één wedstrijd te gaan 
stonden we 2e in het klassement. Laatste wedstrijd waren 
we vol aan het jagen op de nummer 1 in het klassement 
(P377) met nog enkele rakken te gaan. Het zag er niet 
hoopvol uit want we lagen toch wel op flinke achterstand. 
Wat er gebeurde heb ik beschreven in vraag 7. Dankzij het 
foutje van de concurrent viel ons de eer te beurt van de 
eeuwige roem van Kaagkampioen. Wat een feest!

10. Als je één dag de baas zou zijn van de Technische 
Commissie van de Pampusclub, wat voor ideeën zou 
je dan inbrengen.
Ik denk dat we trots mogen zijn dat de eenheid van de 
Pampusklasse goed bewaakt en verbeterd wordt door 
capabele mensen in de TC. Zodoende zou ik vooral 
achterover leunen en genieten van die eendaagse titel.

P 377 is een boot die zelfs 
ongetrimd goed loopt

PamPus 2 op 
Boot HollAnD 2020
De jubileum editie (30e keer) van Boot Holland 
(7-11 februari in Leeuwarden) trok ruim 26.000 
bezoekers, waarvan 8 procent uit het buitenland.

Dit jaar stond niet de Pampus 1 of 364 op de stand, 
maar ik had gevraagd aan Charles Koek of Pampus 
2 beschikbaar was voor Boot Holland. En dat was 
wel mogelijk als hij hem op tijd klaar had. Charles 
is heel hard aan de gang gegaan om de prachtig 
mooie gerestaureerde 2 ten toon te stellen. En wat 
een plaatje stond daar weer op Boot Holland. Charles 
en ik hebben de stand donderdag opgebouwd en de 
volgende dag konden we de gasten ontvangen. Het 

was dit jaar niet zo druk als 
voorheen op de stand maar 
met genoeg belangstelling 
voor de Pampus toch wel 
weer een geslaagd Boot 
Holland. 

Hierbij wil ik ook alle 
vrijwilligers bedanken die 
geholpen hebben om de 
stand te bemannen. 

Ate v.d. Land

ongewenste 
quarantaine
Zelfs de handigste stuur-
man maakt wel eens een 
misrekening. En dan blijf 
je bij het uitvaren ineens 
aan een paal hangen. Een 
creatieve manier om je aan 
de anderhalve meter regel 
te houden? Gelukkig was 
Gerard van der Krogt snel 
met zijn sloep ter plaatse om 
de paalhanger te bevrijden 
zonder nat pak.
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Wim VerboVe: zin om 
Pampus 34 weer in 
topconditie te brengen
De Pampusclub bestaat weliswaar voornamelijk uit 
fanatieke wedstrijdzeilers, maar die dynamiek trekt 
ook liefhebbers aan die het wat rustiger aan willen 
doen, maar dan graag in een mooie boot. Zoals Wim 
Verboven.

Hallo Wim, welkom bij de Pampusclub met Pampus 
34! Hoe ben je een Pampus terecht gekomen?
Ik zal mij even voorstellen, Ik ben Wim Verbove (1944) 
getrouwd met Tilly Verbove-de Nijs (1946) wij hebben 
een zoon en een dochter. Al bij mijn ouders thuis was 
watersport een belangrijke vrijetijdsbesteding, eerst aan de 
Braassem met een Sharpie vervolgens aan het Vennemeer 
bij de Kaag met een BM, maar al gauw werd deze ingeruild 
voor de P 252. De keuze voor een Pampus kwam doordat  
mijn ouders in de oorlog van ‘40-45 eten ruilden of kochten 
in Roelofarendsveen en Oude Wetering, onder andere bij 
Willem van Staveren. Daar heb ik na de oorlog nog vaak 
gelogeerd, met fijne herinneringen. Willem van Staveren 
had de P 154 waarmee hij met zijn zoon als fokkenmaat, 
drie keer Nederlands kampioen is geweest. (Vele zeilers 
kennen nu nog Jan van Staveren; zijn vader Jan Senior 
was de broer van Willem van Staveren. Jan Senior was 
ook kampioen maar in de Regenboog. Later werd Jan jr. 
ook een grootmeester in de Regenboog. Allemaal uit 
Oude Wetering, waar veel goede zeilers zaten, zoals ook 
de gebroeders Kraan in de Valken klasse. - Red) De P 154 

Pa
m

Pu
sPr

a
at

was gebouwd van teakhout. In 1956 heeft Willem deze 
Pampus verkocht, waarna mijn ouders hem vroegen om in 
de P 252 wedstrijd te varen met mij als fokkenmaat.  Altijd 
op de Braassem of de Kaag, daarmee werd bij mij de basis 
gelegd voor de wedstrijd sport. Toen Willem van Staveren 
moest stoppen vanwege gezondheidsredenen heb ik nog 
diverse wedstrijden gezeild met mijn broer, maar de eerste 
wedstrijd op de Braassem finishten we als laatste! 

Gezinsleven eerst
Maar ja, zoals dat gaat bij de meeste jongens, je krijgt 
verkering, moet serieus studeren en proberen wat op te 
bouwen, waardoor de Pampus hoofdzakelijk recreatief 
gebruikt werd. Soms lagen wij met onze twee kleine 
kinderen, één nog in de Maxi-Cosi, plus de hond, op een 
mooi plekje aan de Kaag. Vanaf 1965 tot 1975 hebben wij 
verschillende Doerak motorboten gehad, met de laatste 
hebben wij de Elfstedentocht gevaren in Friesland.

Toch weer zeilen
Terug aan de Kaag zochten wij meer activiteit aan boord. 
We waren het erover eens dat het een platbodem moest 
worden en vonden ons als jacht verbouwde 13 m-Tjalkje, 

Het begon met P 154 
van drievoudig kampioen 

Willem van Staveren 
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Heemraadsingel 223
3023 CD Rotterdam
Tel.: 010 - 477 5811
www.vanomme-degroot.nl

DAADKRACHT

Van Omme & De Groot is een 

zelfstandig opererende onderneming 

op het gebied van woningbouw, 

utiliteitsbouw, renovatie en onderhoud. 

Daarnaast beschikt Van Omme & De 

Groot over een zelfstandige afdeling 

projectontwikkeling waar grootschalige 

woon- en kantoorprojecten, maar ook 

bedrijfsgebouwen, winkelcentra en 

zorginstellingen worden gerealiseerd.

Met 100 medewerkers en een bouwomzet 

van circa 60 miljoen euro, behoort Van 

Omme & De Groot tot de middelgrote 

bouwondernemingen met vrijwel geheel 

Nederland als werkterrein. Kenmerkend 

binnen onze bedrijfscultuur is de 

klantgerichte, daadkrachtige mentaliteit.

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

WIJ WILLEN. WIJ KUNNEN. WIJ DOEN.

gebouwd bij Croles in IJlst in 1899. Wij hebben mooie actieve 
jaren gehad met dit scheepje, en kwamen ook hier in een 
fijne club liefhebbers terecht. Onze kinderen onderhouden 
nog vriendschappen uit die tijd, onder andere de familie 
Koek en hun zoontje Charles welke een oogje had op onze 
dochter! Onze kinderen zijn getrouwd en met ons scheepje 
naar het stadhuis gevaren wat een geweldige belevenis 
was. In 2017 hebben wij de tjalk verkocht. Nu varen wij 
weer met een motorboot, zeer naar ons zin, maar wel een 
beetje saai in vergelijking met het platbodem gebeuren.

Pampus 34 
Vorig jaar kwam stilaan de wens boven drijven om een open 
zeilboot erbij aan te schaffen voor middagjes of mooie 
avonden op het water. Wij wonen sinds 2007 in Sloten 
Friesland, met open verbinding naar het Slotermeer, en de 
naam Pampus kwam weer op tafel. Ik ben gaan kijken bij 
Dhr. Bosma in Workum bij de teakhouten P 34. Na enige 
tijd werden wij het eens. Jeugdsentiment komt nu weer 
boven. Het geeft gewoon een fijn gevoel zo’n prachtig 
scheepje te bezitten en heb er zin in om de P 34 weer in 
topconditie te brengen.
Bij het ophalen van de stalling trailer bij Pieter Boelsma 
kwam ik helemaal in vervoering, deze man weet alles van 

de Pampus, hij heeft lijsten waar de boot van mijn ouders 
en van Van Staveren op voorkomen en gaf mij verschillende 
nuttige adressen. Ook kreeg ik het Pampusnieuws mee 
van juli 2019, waarin ik bij thuiskomst het verhaal las van 
Charles Koek. Ik heb hem direct gebeld, wat leuk allemaal! 
Pieter Boelsma verzekerde mij dat ik altijd welkom ben met 
vragen betreffende het onderhouden van onze Pampus, 
daar word je ook blij van.

Al met al zijn wij enigszins onverwacht terecht gekomen 
in een warme club van enthousiaste mensen wat weer een 
nieuwe fase in ons watersport gebeuren inluidt, hopelijk 
voor nog een flink aantal jaren. 

Dat is een mooi stukje Pampus geschiedenis Wim. 
Gaan we Pampus 34 op het wedstrijdwater tegenko-
men?
Wie weet! Pampus 34 is niet in wedstrijd conditie, maar 
deze winter wordt er zoveel mogelijk geoptimaliseerd, en 
komende zomer gaan we eens kijken hoe zij ‘loopt’. Ik vind 
het een grote uitdaging om de competitie aan te gaan. 
Het lijkt mij ook leuk om de strijd aan te gaan met Charles 
Koek met Pampus 2. Dat schip heb ik gezien op de trailer 
bij Pieter in Sneek. 
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Het verhaal in dit magazine over John (P 278) en  
Lex (P 415) deed de redactie zich afvragen wie  
- of welke familie - er het langst in één en dezelfde 
Pampus zeilt. Immers, John Bayer kocht de P 278 in 1968 
bij ’t Fort en dat is toch wel een hele lange tijd geleden. 

Nu is Pampusbezit weliswaar geen wedstrijd, maar wij 
vonden het toch een dermate intrigerend onderwerp dat 
we – enkel en alleen voor de fun of it - geprobeerd hebben 
om een lijstje van langdurig eigenaarschap op te stellen. 
De discussie of het voor dit ranglijstje om één en dezelfde 
eigenaar moet gaan of dat van generatie op generatie ook 
telt, laten we maar even voor wat het is.

Wij denken dat niemand aan de familie Bayer kan tippen. 
De P 4 kwam namelijk pas in 1969 in het bezit van de 
familie Van Geenhuizen. Voor beide families geldt wel dat 
inmiddels de tweede generatie aan het roer zit (in P 4 af 
en toe de derde generatie). Als U nog eens wilt nalezen hoe 
dat zit dan verwijzen we U naar het Pampusnieuws van 
december 2012 waarin bij zijn entree in onze klasse Boris 
zijn hele zeilgeschiedenis uit de doeken deed. 

Voor wat betreft de eerste generatie eigenaren zijn Paul Kok 
(P 274) en Joep Kuhlwilm (P 361) de echte koningen. Paul 
kocht zijn boot in 1975 en zeilt er sindsdien onafgebroken 
in. Joep liet zijn boot in 1976 bouwen. Lees ook ons 
onvolprezen jubileumboek. 

Ernst Walraad sloeg in 1979 zijn spaarvarken kapot om de 
P 272 te kopen en zeilt tot op de dag van vandaag met veel 
genoegen op De Kaag. Gebaseerd op de stamkaarten op de 
website denken we dat de familie van Driessel (eerst vader 
Theo nu zoon Steijn) in 1983 met de P356 de volgende is. 
Geer Vrijdag laat in 1985 de P 384 bouwen door Lamme. 
Hoewel de laatste tijd niet echt actief, is hij voor zover we 
weten nog steeds eigenaar. Dan volgen in 1986 Martin van 
Leest met de P86, Martin Heineke met de P387 – inmiddels 
van zoon Bob en Tjeerd van der Zee met de P 382. 

Net buiten deze top 10 vallen Jacques van Goeverden (P 
389), Sybrand Deen (P 306) en ondergetekende die allen in 
1990 in hun huidige Pampus stapten. 

Een eervolle vermelding is voor 
Gerard Biesot. Zijn vader Gé (o.a. 
winnaar van het NK en winnaar van 
het 25-jarig jubileum) liet in 1943 de 
P 168 bouwen. In 2010 haalde Gerard 
de Pampus ergens uit een Belgische 
hooiberg en restaureerde haar.

P 8

Naschrift: 272, 274 en 278 zijn Mulder Pampi (daarover 
een andere keer meer). De 4 komt uiteraard van de 
Amsterdamsche Scheepswerf en de 361 is bij Lamme 
gebouwd. De lijst is tot stand gekomen op basis van de 
ons bekende gegevens. Mocht u zichzelf overgeslagen 
voelen of andere informatie hebben, laat het weten 
aan: sistermans@casema.nl.

Bijspijkeren parate kennis 

Pampusgeschiedenis

P 278 52 jaar
P 4 51 jaar
P 274 45 jaar
P 361 44 jaar
P 272 41 jaar

Samenvattend 
de top 5: 

P 274 op Loosdrecht in 2007

De beginjaren van P 278
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De Hiswa werd dit jaar van 11 tot 15 maart voor de 
65e keer georganiseerd, een hele mijlpaal voor de 
grootste watersportbeurs van Nederland.

Mede op initiatief van de 16m2 en de Pampusklasse 
kende de Hiswa 2020 voor wat betreft de deelname van 
de nationale eenheidsklassen een andere opzet. Veertien 
klassenorganisaties verenigd op één paviljoen over de volle 
breedte van de Amstelhal presenteerden hun schepen. 
In twee halve cirkels stonden de oud hout klassen en 
de polyester boten keurig netjes op gelijnd. Tegenover 
deze gemeenschappelijke stand stond de Draken 
klassenorganisatie. In verband met een late aanmelding 
paste de hagelnieuwe polyester Draak niet meer op de 
gemeenschappelijke stand.

Samen met Lukas Arends werd op dinsdag 10 maart 
de stand ingericht en alles voor de beurs in gereedheid 
gebracht. De Pampusklasse werd vertegenwoordigd door 
de Pampus 313 van Marc Blees. Deze snelle boot werd door 
hem in 2018 ongezien gekocht van Arie Versloot en daarna 
voor het 85-jaar jubileum gemoderniseerd en opgeknapt. 
Pampus 313 wordt gekenmerkt door de trendy styling in 
de kleur Audi RS mat grijs, gecombineerd met mat zwart 
poedercoat beslag (beschreven in Pampusnieuws 2019-1). 
En voor wie nog niet weet waarom de boot dubbel D heet: 
313 is het rugnummer/kenteken van Donald Duck.

Dank aan Hein Coops, Jan Paul Zumpolle en Jan Peter 
Bekkering die op dinsdag en woensdag de stand hebben 
bemand, in het gezelschap van twee in Code Zero 
zeilkleding gestoken etalagemodellen. Door de opkomst 
van het coronavirus werd de Hiswa op donderdag 13 
maart alweer gesloten. Exposanten en bezoekers werden 
verzocht de Amsterdam RAI te verlaten. Daarmee kwam er 
een abrupt einde aan deze 65e editie.

Volgend jaar hopen wij weer van de partij te zijn op de 66e 
editie. (noot van de redactie: Volgens watersport TV gaat 
het gerucht overigens dat de Hiswa Amsterdam Boat show 
met de voortijdig afgeblazen 65e editie, haar laatste adem 
heeft uitgeblazen.)

Peter Hoogendam

abrupt einde treft 
Hiswa amsterdam Boatshow 2020 

De eenheidsklassen bij elkaar

Code Zero Pampus outfit 
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De laatste Winterwedstijden in februari proefden naar 
meer. We zeilden met negen bootjes op een verder totaal 
verlaten plas. Een zacht briesje uit het zuidoosten, net niet 
’lopend’ genoeg, veel draaiingen. En even zachte motregen, 
net te veel. De temperatuur hield niet over, maar daar kon 
je je prima op kleden, zo lang je maar zorgde dat je droog 
bleef. Dat viel niet mee met mijn oude kloffie. Zeilen is 
als briefjes van vijftig Euro verscheuren onder een koude 
douche. Het gaat om het binnenkomen, het biertje na 
afloop aan de bar. Vandaar dat ik de smaak weer goed te 
pakken had. Toen kwam corona.

Terwijl ik dit stukje schrijf is het Hemelvaartsdag. 
Het weekend van de Kleine Sneekweek en van de 
Hemelvaartswedstrijden van het Witte Huis. De meesten 
van ons zouden nu op het water hebben gezeten, nou ja: 
op het terras, wachtend op wind de zoveelste cappuccino 
drinkend. Maar het is coronatijd, we moeten thuis blijven.
Mijn ouders vertelden niet veel over de oorlog. Maar van 
mijn moeder weet ik nog dat zij het “wel een gezellige 
tijd” vond. Een gezellige tijd? Zij was de jongste in een 
gezin van vier kinderen, toen de Tweede Wereldoorlog 
uitbrak ongeveer twaalf jaar. Iedereen zat rond de grote 
eettafel, vertelde zij, er was geen elektrisch licht, de kamer 
werd slechts verlicht door een paar kaarsen. Er was een 
avondklok. Iedereen was thuis, de twee oudere zussen 
en haar grote broer. Er werden spelletjes gespeeld. Mijn 
moeder voelde zich ondanks de nare oorlogstijd met alle 
beperkingen en ellende kennelijk toch veilig en beschermd. 
De afgelopen periode zouden wij Bevrijdingsdag hebben 
gevierd. Vijfenzeventig jaar. In plaats daarvan op de 
televisie veel beelden van die tijd.

Ik mis het geouwehoer op het terras, 
wachtend op wind

Omdat de cafés dicht zijn ‘date’ ik nu veel op internet. Hoe 
weet ik niet, maar ik kwam toevallig uit bij een gerelateerde 
site: www.virtualregatta.com. Nou ja, wat het verband is 
tussen daten en zeilen, laat ik nu maar even in het midden. 
Maar goed, je verveelt je, dus wat ga je doen? Je gaat 
spelletjes spelen. Die laatste site was een openbaring. Je 
kon kiezen tussen inshore regatta’s of offshore regatta’s. Ik 
koos voor de eerste. Ik houd niet van lange wedstrijden op 
zee, ik wil ‘s ochtends gewoon onder een warme douche 

Spelletjes spelen 

en me scheren. En aan het eind van de middag wil ik dus 
aan de bar gezellig een biertje drinken . Fantastisch, die 
site. Wèl een lopend windje, voorspelbare winddraaiingen 
en stralende zon. Géén bemanning die tegenstrijdige ‘calls’ 
geeft (‘hoger, lager, hoger!’), maar gewoon doet wat je hem 
opdraagt. Geen geschreeuw van tegensanders die vinden 
dat zij er ‘voor langs’ kunnen, of jij niet voor hen langs. Dat 
is nog eens wat anders dan die Winterwedstrijden! En je 
bent gewoon thuis. Dus voor degenen met een partner is 
er ook een belangrijk probleem opgelost. 

Deze tijd is goed om ons te doen realiseren dat er 
beperkingen zijn aan massatoerisme en aan ongebreideld 
consumentisme. En om ons te realiseren dat we gewend 
zijn geraakt aan een opgejaagd leven zonder richting. Dat 
het ondanks tijdelijke beperkingen in onze vrijheid, thuis, 
‘bij het kaarslicht’, ook gezellig en goed kan zijn. Deze tijd 
wordt wel eens vergeleken met oorlogstijd. Dat gaat niet 
op. Hoewel onze gezondheid op het spel staat, is er nu geen 
direct fysiek geweld en allerlei andere ellende waarvan 
we de afgelopen weken weer de beelden op de televisie 
hebben gezien en de verhalen hebben gehoord. Nu kiezen 
we zelf tijdelijk voor onze beperkingen in onze vrijheid. We 
herdenken de oorlog, vieren vijfenzeventig jaar vrijheid en 
nemen in coronatijd les in nederigheid. 

Maar ik mis zo langzamerhand wel het geouwehoer op 
het terras, wachtend op wind. De zoveelste analyse van de 
wedstrijd van de vorige dag. En ik mis het biertje na afloop 
aan de bar, de zoveelste analyse van de die dag gezeilde 
wedstrijd. Daar kan geen spelletje achter de computer 
tegenop . 

aai sChaBerg
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