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Oh, Wat EEN jaar!

KO
penningmeester-af 
BEdaNKt!

  Het verschil tussen een 
hangmat en een hangband 
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Wachten, maar 
niet stilzitten
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We schrijven november 2020, de Pampusvloot staat inmiddels in de stalling en de 
wintertijd is weer ingegaan. Buiten schijnt een waterig zonnetje. De wereld is nog 
steeds in de grip van het corona virus. Grote delen van Europa moet een tweede 
lockdown onder ogen zien. 

Sinds maart dit jaar is alles anders dan dat wij gewend waren en het zal volgens mij nog 
wel even duren tot wij weer terug zijn bij, zoals men dit tegenwoordig noemt, 
‘het oude normaal’.

Donderdagavond Pampusavond
Terwijl in het overgrote gedeelte van het land de Pampusvloot dit jaar noodgedwongen 
stil heeft gelegen is er op Loosdrecht relatief gezien nog veel gevaren. ‘Stiekem zeilen’, in 
maart door Sander Jorissen opgezet middels een Whats-app groep, was bedoeld om met 
een klein groepje zeilers in het weekend onderling te trainen want wedstrijdzeilen was 
verboden. Al snel werd de groep onder leiding van onze regio Loosdrecht commissaris 
Lukas Arends groter en groter en was het stiekeme er vanaf. Door verandering in de 
regelgeving van het RIVM en een aanpassing binnen de veiligheidsregio van de gemeente 
Wijdemeren, waarbij het zeilen in een tweemans boot werd toegestaan, groeide de groep 
gestaag uit. In het weekend en op donderdagavond werd er met de regelmaat van de klok 
getraind en werd de groep van stiekem zeilen omgedoopt tot ‘Donderdag Pampusavond’. 
Elders in dit Pampusnieuws vindt u een verslag van deze trainingen.

Wat wel en niet kon
Veel Pampuszeilers hebben het buitenland deze zomer links laten liggen en trokken er 
met de boot in eigen land op uit. Toevallig troffen een aantal Pampuszeilers elkaar begin 
augustus op Vlieland en werd er door Ard-Jen Spijkervet en Sandra Dijksman spontaan 
een coronaproof strandborrel georganiseerd. Blauwe lucht, warm wit zand aan de voeten 
en uitzicht over de wadden naar Terschelling vormde het decor voor een zeer gezellig 
samenzijn. 

Op de Kaag kon de viering van de 100e Kaagweek geen doorgang vinden. Ook op 
Sneek stond er een jubileum op de agenda met de viering van de 85e Sneekweek. 
Beide evenementen werden door de corona situatie met een jaar uitgesteld. Het doet 
mij beseffen welk geluk wij vorig jaar hebben gehad met het vieren van ons 85-jarig 
jubileum van de Pampusklasse en het 60 jarig bestaan van de Pampus klassenorganisatie.

Ging er dit zeilseizoen dan helemaal niks door? Tot augustus mochten zeilwedstrijden 
door de corona maatregelen die de overheid had uitgevaardigd geen doorgang vinden. 
De Easyweek werd door de Easyweek Commissie afgelast. De KWVL heeft hiervoor in de 
plaats van 17 tot 21 augustus de Midzomerweek georganiseerd. Zoals gebruikelijk werd 
er ’s middags één wedstrijd gevaren. Na afloop geen sociale activiteiten maar een klein 
biertje en daarna naar huis. 22 – 23 Augustus zijn de (Her)openingswedstrijden op Sneek 
verzeild en regio commissaris Egbert de Sauvage heeft begin september de Reeuwijk 
Invitational georganiseerd voor Pampuszeilers die een verleden op de Reeuwijkse plassen 
hebben. 
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Bestuurswisselingen
Het bestuur heeft dit jaar niet stil gezeten. Zo zijn Marco 
Bosma en Jorden Spijker P 445 bezig met het uitwerken 
van een vernieuwd format voor onze website waaraan 
een aantal nieuwe zaken zoals het digitaal inschrijven 
en betalen worden toegevoegd. Daarnaast is er een 
Media Team opgericht bestaande uit Sandra Dijksman  
P 4, namens het Pampusnieuws en Marlies Oost P 393 en 
Sabine Romkes P 365. Marlies en Sabine gaan de digitale 
kant van de communicatie voor hun rekening gaan nemen 
door het versturen van Nieuwsbrieven, het vermelden 
van uitslagen en Pushberichten op de Pampuswebsite, 
Facebook en Instagram pagina. 

Zoals reeds eerder in een nieuwsbrief is vermeld, verplichten 
de statuten van de Pampus klassenorganisatie het bestuur 
om jaarlijks een Algemene Leden Vergadering bijeen te 
roepen en financieel rekening en verantwoording aan haar 
leden af te leggen. Gezien de huidige corona situatie is 
een dergelijke vergadering, waarbij leden in fysieke vorm 
bijeenkomen helaas niet mogelijk. Hoewel de leden van 
de Pampus klassenorganisatie gewend zijn aan E-mail, 
het digitaal inschrijven, het bezoeken van onze website en 
Facebookpagina is het bestuur van mening dat een digitale 
ALV geen recht doet aan het karakter van onze vereniging.

Het bestuur heeft daarom, gezien de actuele corona 
situatie, besloten om deze algemene leden vergadering 
te verplaatsen naar zondag 28 maart 2021, om 14.00 uur  

Vervolg van pagina 3

in Restaurant de Kajuit te Sneek. Noteert u alvast deze 
datum! Tijdens deze vergadering zullen wij afscheid 
nemen van onze penningmeester Ko Otte en onze 
website/wedstrijd commissaris Arjen Kort. Wij hopen met 
goedkeuring van de ALV Marco Bosma te mogen begroeten 
als de nieuwe penningmeester en Erik van Eijk als nieuwe 
wedstrijdsecretaris. 

Ondertussen zijn door de kascommissie, bestaande uit 
Ben van den Bosch en Aai Schaberg, de boeken ten huize 
van de penningmeester Ko Otte gecontroleerd en in orde 
bevonden. Dank aan de beide heren voor hun grondig 
uitgevoerde onderzoek. We mogen concluderen dat de 
boekhouding zoals gebruikelijk weer klopt als een bus.  
De Pampusklasse staat er financieel gezond voor en ook dit 
jaar kunnen wij weer een bedrag aan de reserves toewijzen. 

Namens het bestuur spreek ik de wens uit dat u en de uwen 
gezond en wel deze bizarre tijd doorkomen. Wij wensen 
u prettige feestdagen toe en een gezond en voorspoedig 
2021 en hopen elkaar volgend jaar weer vaak in onze 
mooie Pampusklasse op het water te mogen treffen. 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Peter Hoogendam
Voorzitter 
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Behoort het uitzetten van de baan door vrijwilligers in een 
RIB binnenkort tot het verleden? Als het aan de bedenkers 
van de MarkSetBot ligt wel. Dit is een opblaasbare robotboei 
uit de USA. Met GPS-technologie wordt hij naar een vast 
punt gedirigeerd totdat hij wordt ingeseind om weer te 
bewegen. Hoe gaaf is het om zo’n merkteken op je iPad naar 
de gewenste locatie te sturen en vervolgens te zien hoe de 
boei zich autonoom voortstuwt met een snelheid van circa 
3,5 knoop? De Bots zijn indrukwekkend. 25 Knopen blazen 
met grote golven - geen probleem. Stroom - geen probleem. 
Ze houden feilloos hun positie. Je kunt ze ook als startlijn 
markers inzetten. Vlak voor het vijf minuten sein de pin 
verplaatsen zodat de lijn altijd perfect ligt - geen probleem.

De aanschaf brengt hoge kosten met zich mee. Die investering 
kan worden gecompenseerd door te besparen op RIB’s, 
benzine en menskracht. Je hebt een kleinere bezetting nodig 
in je wedstrijdcomité en daarmee tackel je het probleem 
van gebrek aan vrijwilligers. Met de Bot kun je de functies 
van het wedstrijdcomité vereenvoudigen en automatiseren  
met één app. Wel heb je een goed opgeleide Bot-controller 
nodig, anders wordt het een chaos. 

De KNZ&RV te Muiden (waar ooit regelmatig Pampus-
wedstrijden werden gehouden) was razend benieuwd naar 
de mogelijkheden die deze technologie biedt en was de 
eerste vereniging in Nederland die een Bot aanschafte. De 
afgelopen tijd is er flink mee geoefend. Regelmatig zag ik 
de gele vijfdubbele donut de haven in- en uitvaren richting 
het fort Pampus. Ik ben benieuwd welke voordelen van robot 
marks zij hebben ontdekt. De eerste berichten zijn gunstig. 
“Veel beter dan verwacht” luidt het oordeel. Initiatiefnemers 
Michiel en Wouter van Dis loven gemak en snelheid van 
banen leggen en schetsen een toekomst met camera’s op 
de boeien, automatische e-start en toeters, OCS en wind 
detectie en integratie met andere platformen en trackers.

In de webshop leg je de MarkSetBot met één muisklik voor 
$ 6,995.00 in je mandje, plus $ 60 per maand voor het 
onderhoud (hij vaart vanzelf naar u toe). Voor de meeste 
verenigingen zijn de kosten een grote drempel om in de 
Bots te investeren. Misschien is het beter om te wachten 
totdat ze mainstream zijn, de kinderziektes eruit en Alibaba 
een goedkope versie verkoopt. In de tussentijd kunnen we 
ons afvragen of we vrijwilligers inderdaad willen vervangen 
door robots. Over het water sjezen in een RIB is superleuk en 
je kunt het zelfs doen als je geen sportieve wedstrijdzeiler 
bent. Het versterkt de missie van elke club om leden als 
actieve vrijwilligers te betrekken. Zo ontstaat een laag van 
vertrouwdheid en worden er vele vriendschappen gesloten. 
En daar draait het toch allemaal om. 

Het stemt tot nadenken over toekomst van wedstrijdcomités. 
Mogelijk eindigen de wedstrijden waar ze ooit begonnen: in 
de starttoren, die er dan uitziet als een gameroom waar een 
team app-jockeys de totale wedstrijd zit te managen terwijl 
de jury via een drone meekijkt. Mocht het zover komen dan 
varen wij met onze Pampus classic racing klasse natuurlijk 
agile mee op deze wind.
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BOEIEN LEGGEN 
     vanuit je stoel

SANDRA DIJKSMAN

In het eerste Pampusnieuws van dit jaar heb ik u 
geïnformeerd over de perikelen rond het aanschaffen 
een wedstrijdlicentie bij het Watersportverbond.

Zoals eerder gemeld heeft het bestuur van de Pampus 
klassenorganisatie er alle begrip voor dat een organisatie 
zoals het Watersportverbond inkomsten nodig heeft voor 
een bedrijfsvoering. Uit deze inkomsten moeten immers de 
werkzaamheden en service gefinancierd worden die het 
Watersportverbond aan de beoefenaars van de zeilsport 
aanbiedt.

Nieuwe platforms 
Volgens informatie die ik van het Watersportverbond 
heb ontvangen, is men voornemens om een bestuurlijke 
structuur te creëren door middel van platforms die dicht 
bij de doelgroep komen te staan. Deze platforms zijn: 

  De recreatiesport 
  De wedstrijdsport bestaande uit zeilen, kitesurfen en  

 windsurfen
  De kanosport 

De platforms zullen worden vertegenwoordigd in het 
algemeen bestuur van het Watersportverbond. De te vormen 
platforms dragen vanuit hun eigen werkgebied aan de 
doelstellingen bij aan het Watersportverbond. Elk platform 
krijgt een vast en toegewijd aanspreekpunt. Financieel 
gezien wil het Watersportverbond dat de platforms zo snel 
mogelijk gaan werken met een eigen gesloten begroting. 
Het deel van de contributieopbrengsten gelieerd aan 
wedstrijdsporters, wordt toegewezen aan het Platform 
Zeilen. Daarnaast zijn er eigen inkomsten onder andere uit 
de wedstrijddocumenten (certificaten en licenties)..

Rol van het Platform Zeilen
22 september jl. heeft het Platform Zeilen in Muiden een 
informatieavond georganiseerd. 
Tijdens deze avond is er samen met vertegenwoordigers 
uit de Regenboogklasse, de 16m2 klasse en de 30m2 klasse 
wederom uitvoerig over de licentievormen gediscussieerd.

Door een vertegenwoordiger van het Platform Zeilen werd 
gesproken over het herinrichten van een aantal taken 
die het Watersportverbond tot op de dag van vandaag 
uitvoert. Deze taken hebben betrekking op het uitschrijven 
van een Technische Vergadering van Eigenaren (TVE), 

het administreren van licenties, klassenvoorschriften 
en het beheer van de technische tekeningen. Het 
Watersportverbond heeft als nationale autoriteit de plicht 
om aan deze taken invulling te geven.

Voor wat betreft deze taken zijn er gelukkig een 
groot aantal zaken vastgelegd in het Reglement voor 
Klassenorganisaties en in de Klassenvoorschriften. 

Binnen het Watersportverbond zijn door de benodigde 
financiële bezuinigingen een groot aantal functies 
opgeheven en is men bezig met het herinrichten van de 
organisatie. Wat mij betreft mag hier de kwaliteit van 
de dienstverlening die het Watersportverbond aan de 
klassenorganisaties reglementair en statutair dient te 
verlenen niet onder leiden.

De Pampus klassenorganisatie blijft open staan voor een 
heldere discussie met het Watersportverbond. Hierbij staat 
voor mij het zeilen nu, maar ook in de toekomst in onze 
mooie eenheidsklasse centraal. Voor de borging van tal van 
zaken hebben wij de autoriteit die het Watersportverbond 
tot nog toe heeft vervuld hard nodig.

Peter Hoogendam
Voorzitter Pampusklassenorganisatie

Ontwikkelingen Watersportverbond – 
Wedstrijdlicenties 

Kan het wedstrijdcomité 
  al met pensioen?

De Pampus klassenorganisatie blijft 
open staan voor een heldere discussie 

met het Watersportverbond
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SAVE THE DATE
Algemene Leden Vergadering

(onder voorbehoud) 
Zondag 28 maart 2021, 14.00 uur

 Restaurant de Kajuit te Sneek
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Na zes jaar uitmuntend penningmeesterschap verlaat 
Ko Otte zijn plek aan de bestuurstafel. In zijn tijd 
als thesaurier heeft hij de Pampusclub administratie 
geprofessionaliseerd. Met een gerust hart draagt hij 
de kas met voldoende financieel vet op de botten over 
aan zijn opvolger Marco Bosma. 

De overdracht had in november 2020 moeten worden 
bekrachtigd in de ALV, maar deze is noodgedwongen 
uitgesteld naar volgend jaar. Het Pampusnieuws belt Ko 
om te vragen hoe hij zes jaar Pampusbestuur heeft ervaren. 

Ko is thuis aan het revalideren na een nieuwe knie. Meteen 
geeft hij een staaltje van zijn onnavolgbare humor. “Een 
halve knie prothese want een hele kon ik niet betalen,” zegt 
hij gekscherend. Maar de andere knie komt ook nog aan de 
beurt. Ondertussen is het een pittige revalidatie met flink 
wat pijn. Maar het gaat vooruit, voor 20 kniebuigingen 
draait Ko zijn hand al niet meer om. De volgende knie 
moet nu tactisch worden ingepland. “Nu maar hopen dat 
mij dat niet weer een zeilseizoen kost.” Vorig jaar moest 
Ko afhaken door ziekte, dit jaar kon er niet gezeild worden 
vanwege Covid-19, dus voor het volgende seizoen staat hij 
te popelen om weer in zijn Pampus te stappen.

Dubbelrol
In 2015 nam Ko het penningmeesterschap over van 
Hertzen Oost nadat hij was benaderd door voorzitter Jack 
Kamminga vanwege zijn ervaring als penningmeester van 

SCHEIDEND PENNINGMEESTER KO OTTE 

“Het is nooit te druk”
Pampusclub Noord. “Dat is goed,” zei Ko, “maar dan moet 
jij nog een jaar aanblijven als voorzitter zodat ik weet hoe 
de hazen lopen.” Vooral in het begin heeft het Ko veel tijd 
gekost om zich de mogelijkheden van E-captain eigen te 
maken. “Maar ik heb het met veel liefde gedaan voor de 
Pampusclub. Het was een uitdaging om de modules onder 
de knie te krijgen, maar het heeft er ook voor gezorgd dat 
ik geen digibeet ben geworden.” Best knap voor iemand 
die nog met een tabellarisch kasboek heeft leren werken, 
zo’n boek met zoveel kolommen dat het bijna net zo breed 
was als je bureau. Vanaf eind 2016 was Ko ook nog een jaar 
interim secretaris totdat Peter Hoogendam dit eind 2017 
overnam die het in 2018 weer overdroeg aan Milco Alblas 
toen hij zelf voorzitter werd na Rob Franken.(Ko heeft 3 
voorzitters meegemaakt)

Ko vervolgt: “Bij E-captain heb ik alle mogelijkheden die er 
inzaten er wel uit gehaald en daar heb ik later veel profijt 
van gehad. Uiteraard NAW gegevens maar ook leeftijden, 
bootnummer, statistieken, alles staat genoteerd.” Gelukkig 
kan Ko zijn taken overdragen met een gezonde kas. “Dat 
moet ook,” lacht Ko, “Ik hield me altijd aan de begroting 
en trapte ook wel eens op de rem bij het bestuur als ik 
dat nodig vond.” We praten ook even over de gestegen 
verzendkosten van het Pampusnieuws die Ko terecht 
signaleerde. Sinds PostNL eerder dit jaar zijn enige 
concurrent Sandd overnam is het bedrijf weer monopolist 
dus schieten de tarieven omhoog. Gelukkig hebben we bij 
de drukker wat besparing kunnen vinden. 
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Starteiland en Johanna Jacoba
Ik vraag Ko wat hij gaat doen met de tijd die hij straks 
‘overhoudt’. “Wat denk je van het Starteiland?” kaatst hij 
terug. Samen met Karst Doevendans vormt Ko het bestuur 
van de stichting Skarsweagen en zij voeren de directie over 
het Starteiland namens de gemeente. Daar gaat veel tijd 
in zitten. Dit jaar is de problematiek helemaal anders dan 
anders en Ko vertelt dat het Starteiland gebruik kan maken 
van de NOW regeling i.v.m. Covid-19. De Roerkoning was 
dicht en de veerpont lag vaak ongebruikt aan de kant toen 
ook It Foarûnder dicht was. Er is nu één havenmeester, en 
de betaling van de liggelden kan per telefoon met de gratis 
Blue Water App. Zo hoef je niet naar het havenkantoor te 
lopen en is het Starteiland echt coronaproof. De App werkt 
trouwens ook in veel andere havens in Nederland. 

Behalve bij het Starteiland is Ko actief als voorzitter 
bij de Stichting Johanna Jacoba. De Johanna Jacoba 
is een voormalig stoomschip uit 1909. Het prachtig 
gerestaureerde beurtschip wordt vanuit IJlst ingezet als 
rondvaartboot. “De komende winter moet het door de 
Scheepvaart Inspectie gekeurd worden, en dan weet je het 
wel.”, aldus Ko. Werk aan de winkel dus.

Ko moet al weer ophangen want Aai hangt aan de lijn. Wat 
een Pampusdrukte op de vroege ochtend. Ik vertel Ko dat 
we zijn onnavolgbare Power Point presentaties -doorspekt 
met diagrammen en statistieken - op de ALV zullen missen. 
Hij lacht: “Die vonden jullie wel leuk he? Ik zelf ook.”  
Dat weten we maar al te goed. De hele software trukendoos 
werd geactiveerd, en Ko had altijd een verrassend antwoord 
paraat op simpele én op moeilijke vragen. 

Heb je nog een afsluitende opmerking Ko? Dan komen we 
toch weer terug bij E-captain. “Ik ben blij dat de website 
nu ook eindelijk in dit platform wordt geïntegreerd. Dat 
loop ik al zes jaar te zeggen! Verder was het natuurlijk een 
rustig seizoen. Er kwamen weinig nieuwe leden bij, maar 
ook weinig opzeggingen. Kennelijk willen de mensen in 
deze tijden graag bij een club horen. Daarom moet je het 
papieren Pampusnieuws nooit wegdoen. Ik weet zeker, als 
je dat wel zou doen, dat het leden kost.“

Bedankt Ko, namens je Pampusvrienden, voor al het werk 
dat je met liefde voor de Pampusclub deed en de fijne 
samenwerking. Tot ziens op het wedstrijdwater of bij de 
gezelligheid op de wal, samen met Lolkje.

Sandra Dijksman P 4

Onnavolgbare humor 
 en altijd 
een verrassend antwoord
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  Altijd op zoek naar
schonere brandstoffen,
met betere prestaties

Veenema Olie, Chemie en Energie
Druk, druk, druk? Waar haal je toch de energie vandaan? Bij Veenema in Sneek 

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

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

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

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

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

verkooppunten.

T (0515) 42 01 51   |    veenemaolie.nl

Non-stop Veenema



Ruwe schets van tweedeling wat betreft 
wedstrijdenzeilen op Loosdrecht:

10 NIEUWS

In mijn vorige column eindigde ik op deze wijze, en ik 
zou weer een column kunnen wijden aan de huidige 
wereld waar we in leven omdat het simpelweg 
relevanter en nog zo actueel is. Gelukkig is de tijd 
wel iets sneller gegaan met alle momenten dat we 
nog hebben kunnen zeilen. Helaas is de tijd nog niet 
zover dat we weer zorgeloos kunnen wedstrijdzeilen. 
Ondertussen kroop het bloed weer eens waar het niet 
gaan kon. Zeker na het bekijken van de taferelen 
tijdens de Unlock-Cup en het Loosdrechtweekend 
werd ik geïnspireerd om toch een stuk ter schrijven 
dat nog meer is toegespitst op de interesse van de 
doelgroep van ons mooie Pampusmagazine 

Al eerder heb ik aangekaart dat de wedstrijden, en de wijze 
waarop deze georganiseerd worden, in mijn optiek op 
sommige vlakken onvoldoende stroken met de wensen van 
meerdere Pampuszeilers. Laat ik het genuanceerd proberen 
te verwoorden waarom ik mijn hoofd meerdere malen 
boven het maaiveld uitstak. Al voelde ik me enigszins een 
roepende in de woestijn (iets waar ik me overigens niet 
zomaar bij neer leg). Als je als persoon, team of club ergens 
beter in wil worden of stilstand (stilstand is…) wil voorkomen 
dan heb je juist kritisch opbouwende meedenkers nodig. 
Daarbij komt dat dit een terrein is waarover ik van huis uit 
veel informatie heb mee gekregen. Dus zal ik wat concreter 
een bijdrage proberen te leveren d.m.v. een banenkaart aan 
het einde van deze column.

IDEALE BANEN

BOB HEINEKE P 387

De voornaamste reden dat ik terugkom op de wedstrijden 
is dat ik nog altijd vanuit verschillende hoeken meekrijg dat 
er onvrede heerst over de wedstrijden op Loosdrecht. Al wil 
men wat dat betreft liever onder de radar blijven kennelijk. 
Men moet klaarblijkelijk aardig worden blijven gevonden, 
al kan dat volgens mij prima ook als je een mening hebt 
die afwijkt. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn 
zonder dat je elkaar meteen geen toffe peer meer vindt 
zou je zeggen. Let’s agree to disagree zeggen de Engelsen 
dan.

De meerderheid beslist
Waarom wil je dan per se je mening geven kun je dan 
denken? Het ventileren van de onvrede over de wedstrijden 
heeft voor mij een duidelijk doel. Nogmaals: ik krijg dan 
ook nog steeds, en ook in de afgelopen jaren, vanuit 
verschillende hoeken mee dat er onvrede heerst over 
de wedstrijden op Loosdrecht. Om het vervolgens te 
bagatelliseren met opmerkingen als: “al heeft iedereen 
er last van” “het waren ook lastige omstandigheden” “we 
moeten blij zijn dat er mensen zijn die de wedstrijden willen 
organiseren”. Allemaal geen steekhoudende argumenten 
die een matig georganiseerde wedstrijd verantwoorden 
in mijn optiek. Ten tweede, het gaat namelijk niet om het 
door de strot duwen van mijn persoonlijke voorkeur, het 
individu is in dit geval totaal niet relevant. Het gaat om 
de voorkeur van de meerderheid. Ik kan redelijk opschieten 
met veel mensen, dus ik krijg van alle kanten meningen. 
Ongevraagd overigens, want ik ben geen campagneleider/
bewindsvoerder van ‘lange wedstrijden’ en zeilers beginnen 
er vaak zelf over. “Waarom lag de bovenboei zo dichtbij, het 
was een ‘k’-rak zo”. Dus ja, waarom worden de wedstrijden 
niet georganiseerd volgens een filosofie welke strookt met 
de voorkeur van de meerderheid van de zeilers? Ik vind 
dat je je oor als beleidsbepaler moet laten hangen naar 
de meerderheid. Voor wie doe je het ten slotte? Nog zo’n 
Engels dingetje: Don’t shoot the messenger!

Type baan & aantal deelnemers
Waar je tegen aan loopt, is dat je banen bedenkt voor 
gecombineerde met een bepaald aantal deelnemers. 
Voor evenementen zoals Hemelvaartwedstrijden, Holland 
weekend of Loosdrechtweek heb je doorgaans grotere 
velden per klasse. Te denken valt aan Finnjollen, Pampussen 
en Twaalfvoetsjollen. Hierdoor wil je de banen zo maken, 
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dat die velden elkaar minder tegenkomen: minder overlap 
in de rakken. Dan heb je nog banen voor alleen het 
Vrijbuiterweekend, waarbij je helemaal moet ‘zigzaggen’ 
zodat klassen zo min mogelijk last hebben van elkaar. 
Nu starten we op die evenementen met banen voor de 
gecombineerde, daarin kun je ook een stap maken denk ik 
door banen te maken welke nog specifieker zijn gemaakt 
voor de omvang van die velden. Daarin zou ik voor het 
ideale willen gaan.

De banen voor een Vrijbuiterweekend, Hollandweekend, 
Nieuw Loosdrechtweek of Houtskoolcup, waarbij er ook 
zeilers van andere plassen komen, moeten een beetje 
fungeren als je paradepaardje. Dan moet het top zijn. Voor 
gecombineerde banen kunnen we een vleugje vergefelijker 
zijn, al heb je dan na een seizoen een winter om weer te 
kijken naar verbeteringen. Een Vrijbuiterweekend met 
+300 deelnemers is vergelijkbaar met een Sneekweek en 
dan moet je zoveel mogelijk met de banen klassen uit 
elkaar houden. Dus dan maak je een ander type banen. 
Met de hiervoor genoemde evenementen heb je minder 
deelname en kun je kiezen voor ideale kruisrakken 
waardoor men elkaar iets meer tegenkomt op het water. 
Doordat je minder deelnemers hebt is het moment dat je 
elkaar tegenkomt relatief korter. Een belangrijke afweging 
is welke elementen je laat prevaleren. Ideale kruisrakken 
en voordewindse rakken met het risico dat je elkaar wat 
meer tegenkomt, of meer zigzag-rakken erin en de boel uit 
elkaar houden, wat weleens ten koste kan gaan van een 
mooi voordewindse rak bijvoorbeeld. 

Een weekendje zeilen op Loosdrecht moet het enthousiaste 
gevoel geven van ‘JA! hiervoor kom ik mijn bed uit, of wil 
ik 3000,- euro uitgeven aan nieuwe zeilen. JA! Hiervoor 
heb ik die nieuwe mast laten maken of hiervoor wil ik uit 
Groningen, Sneek of Reeuwijk naar Loosdrecht komen. Wat 
een lastige pokke-plas, maar qua wedstrijden hebben we 
mooi gezeild!’

Wat ik net benoem is belangrijk; zorg dat je het type 
baan afstemt op het aantal klassen/deelnemers. Waarin 
je een afweging maakt tussen ideale rakken en de zeilers 
zoveel mogelijk uit elkaar houden om zoveel mogelijk vrij 
wedstrijdwater te creëren. Je hebt al genoeg te doen met 
de wind en je tegenstanders, en andere klassen erbij is 
een dimensie die je zoveel mogelijk wil mijden. Ik zeg ook 
expliciet zoveel mogelijk omdat het niet altijd mogelijk is. 
Het blijft zeilen, en het hoort er ook deels bij. Al wil je altijd 
voor het ideale gaan, toch?

“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 
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…”. (Column Juni 2020)

De banen moeten 
fungeren 
als je paradepaardje

Huidige opzet Gewenste opzet
Startschip veelal in 
het midden van de plas

Startschip diep in de plas

Bovenboei op korte afstand 
van de startlijn / in het 
zicht van de zeilers

Een eerste rak met lengte / 
Als het moet: de bovenboei in het 
verlengde van een eiland en met 
coördinaten op het schip aanduiden 
waar de bovenboei is

Eilanden ‘omzeilen’, 
vrij water creëren

‘Eilanden in het kruisrak behouden’, 
dat is de charme van de plas. Dat 
hoort bij Loosdrecht en is noodzakelijk 
voor de lengte van de rakken en de 
kwaliteit van de wedstrijd

Wedstrijden van circa 
45 minuten

Wedstrijden met een streeftijd van 90 
minuten (Kan eens een keer 75 min. 
worden maar ook 105 min.)

Korte rakken Streven naar gemiddeld 3 
kruisrakken met voldoende lengte

Een ideale wedstrijd heeft de volgende elementen:
 90 minuten gemiddelde lengte,  3 goede kruisrakken. 

(Dat kan een keer 75 min. zijn maar ook 105 min.)
 Diep in de plas starten met een goed eerste kruisrak 

(niet midden in de plas).
 Coördinaten bovenboei op het bord, niet op de 

banenkaart. Afhankelijk van de windkracht (en windrichting 
op het moment van starten, en andere tellende factoren) 
de lengte van het eerste rak bepalen. 
- 3 goede kruisrakken als standaard, ondergeschikt aan de 
finishplek (en dus eventueel afkorten bij de 3e bovenboei). 
Al begrijp ik dat dit niet altijd kan, en finishen voor de toren 
praktisch is. Ik ben nu eenmaal iemand die altijd voor het 
ideale wil gaan dus benoem ik het als extra gegeven.

 Finish na 3 goede kruisrakken i.c.m. streeftijd: heb je 
nog ruimte voor een 4e kruisrak? Doen! (Afkorten bij een 
boei als dat nodig is, al is dat niet noodzakelijk. Noodzakelijk 
is dat een wedstrijd over 3 goede kruisrakken beschikt. Met 
weinig wind kunnen dat ook weleens 2 rakken zijn, of 2 
rakken met lengte en nog ’n klein 3e rak. Of na een 2e 
bovenboei afkorten: finish bij de toren i.p.v. nog te bezeilen 
boeien ronden; wegens wind- of tijdgebrek.) Mijn voorkeur 
gaat uit naar de kwaliteit van goede kruisrakken i.p.v. het 
aantal. Liever 2 of 3 goede kruisrakken dan 3 á 4 mindere. 

Vervolg op volgende pagina

Het is niet kort vs. lange wedstrijden. Het is wedstrijden zeilen waar 
voldoende momenten in zitten voor tactische keuzes
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Reageren mag!
Ben je het wel dan niet met mij eens, of heb je aanvullingen: 
bel, app of mail me dan gerust. Voor mij staat één ding 
voorop: het zeilen op Loosdrecht moet zo aantrekkelijk 
mogelijk zijn voor de meerderheid. En daar wil ik graag 
mijn steentje aan bijdragen. Al is het denk ik weleens tijd 
voor andere zeilers die er hetzelfde over denken om zich 
ook eens uit te spreken. Met sportieve groet, 

Bob Heineke P387
bha_heineke@hotmail.com
06 23110033

Korte vs. lange wedstrijden?
Het is niet kort vs. lange wedstrijden, dat geleuter mag ook 
wel eens stoppen. Het is wedstrijden zeilen waar voldoende 
momenten in zitten voor tactische keuzes. In een te kort 
kruisrak is 1 shift vaak te bepalend, met lengte in een 
kruisrak zijn er meerdere shift ’s. Streeftijd van elke wedstrijd 
(plassenbaan of up-down): moet gewoon +/-90 minuten zijn. 
Dan heb je een wedstrijd gehad! Dit is niet alleen de opzet 
voor plassenbanen maar ook voor up-down. Up-down kan 
prachtig, mits je niet te veel klassen/startgroepen hebt. Voor 
inner-outerloop idem dito. (Alleen Inner-outerloop is gewoon 
lastig te realiseren op Loosdrecht. Met N/O/Z/W is het te doen, 
maar met de tussenrichtingen wordt het een hele uitdaging). 
Op Reeuwijk heb ik dit jaar prachtige up-down gehad op 
een relatief kleine plas, let wel: met +/- 11 boten en zonder 
andere klasse.

Up-down zeilen? 
Neem dezelfde coördinaten van de plassenbanen hiernaast 
voor je start en je bovenboei/bovengate/bovenboei met 
spreader, en de ondergate ligt dan voor je start ergens. 
Ga 2/3/4 keer omhoog afhankelijk van de windkracht (en 
afhankelijk van die windkracht natuurlijk je bovenboei 
erin leggen). En klaar is Kees. Mijn zegen heb je. Met welke 
evenement je dat wil doen op Loosdrecht is alleen wel een 
tweede, want Up-down kan met 2 startgroepen: met meer 
startgroepen gaat het ideale er wel van af. Up-down is het 
mooist voor 1 startgroep, bij een 2e startgroep heb je de 
max. wel bereikt qua aantal startgroepen mits je voor het 
ideale gaat. Daarom gaat dat prima met kampioenschappen. 
Voor evenementen met meerdere klassen... nope.

Jeugdtrainingen?
Een bovenboei niet op de 1e plas leggen vanwege jeugd-
trainingen? Het moment dat boten even de bovenboei 
ronden duurt nooit lang (afhankelijk van het aantal 
klassen). De jeugd traint voor de wedstrijden, dus dan zou 
je zeggen dat de trainingen wijken voor de wedstrijden. 
Een roll-tack oefenen kan op elke plek van de plas. Lang 
verhaal kort, daar moet een mouw aan te passen zijn. Het 
is voor mij de omgekeerde wereld als een wedstrijd moet 
wijken voor een training. Zelfs op Loosdrecht moet er 
ruimte genoeg zijn. 

De omgekeerde wereld als 
een wedstrijd moet wijken 
voor een training

Toelichting banen
 Ik heb de bovenboei erbij gezet voor het idee: er 

zitten ook banen bij waarbij de bovenboei op meerdere 
plekken kan liggen. Het is ook afhankelijk van het 
moment, dus ik zou dat normaal op de banenkaart 
blanco laten en elke keer aangeven op het schip. 

 Ideaal kruisrak: voordeel- nadeel soms moet je 
voor de wedstrijd even de boei zoeken. Als de boei er 
tijdig in ligt (wat eerder kan met een rak met lengte: 
zo lang de bovenboei maar gemiddeld goed ligt: als ie 
korter ligt kan 50m naar links of rechts al een verschil 
maken waardoor je nog tot het laatst moment blijft 
schuiven met de bovenboei).

 Het was teveel werk om banen voor de 
tussenrichtingen (OZO, ZZW etc.) te maken als 
voorbeeld. Gezien de vaste plekken van de boeien heb 
je soms beperkte keuzes, en zie je tussen bijvoorbeeld 
WNW of W in de baan dezelfde rakken. Daar zit dus 
overlap in; en daarmee maakt het banen voor die 
tussenrichtingen niet noodzakelijk. Al vind ik wel dat 
het zo hoort, dat je voor elke richting een baan hebt. 

 U mag best weten, dit waren meerdere vrije 
dagen puzzelen. Wat helemaal niet erg is; zelfs leuk. Je 
moet wat over hebben voor je cluppie! Ook heb ik dit 
een extra dag bekeken met Frans Smits van het WOC 
van de Vrijbuiter. Jarenlang een zeer gewaardeerde 
collega en vriend van pa.
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Deze banenkaart zou ik graag met  
Hemelvaartwedstrijden, Hollandweekend,  
Nieuw-Loosdrechtweek of een Houts-
koolcup volgend jaar achter in de boot 
hebben liggen.

Vervolg column Bob Heineke
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De aanloop naar deze wedstrijden behoeft geen 
verdere toelichting meer. De KWS heeft er alles aan 
gedaan om een clubwedstrijd, die voor alle zeilers 
in Nederland toegankelijk was, veilig te organiseren. 
Het Covid-19 protocol moest de bewustwording van 
de deelnemers nog meer vergroten zodat wij met ons 
allen, organisatie en deelnemers, veilig konden varen.

De voorspellingen voor zaterdag waren de gehele week al 
onstuimig en het wedstrijdcomité kon niet anders dan OW 
boven A hijsen en daarmee was zaterdag qua wedstrijden 
klaar. Omdat een hoop zeilers elkaar al een lange tijd niet 
gesproken hadden werden er op diverse locaties, vaak op 
anderhalve meter afstand, de nodige herinneringen aan 
voorgaande seizoenen opgehaald.

Zondag waaide het nog steeds stevig maar er kon gevaren 
worden. Er verschenen 16 Pampussen aan de start. Het leek 
Harry en mij een goed idee om de rollen om te draaien. 
Harry sturen en ik ernaast. Bij de bovenboei aangekomen 
wisten Jeroen en Bram (P 1) ons net voor te blijven en Paul 
en Elte (P 357) sloten aan bij ons op de spiegel. 

ONSTUIMIGE WIND 
GOOIT EERSTE DAG 
ROET IN HET ETEN
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Heropenings-
wedstrijden
KWS Sneek

Paul wist ons het laatste voordewindse rak in te halen maar 
gelukkig voor ons wisten wij het tij te keren in het laatste 
kruisrak. Jeroen 1, Harry 2 en Paul 3.

Na een korte pauze werd wedstrijd 2 gestart. Tom en Marlies 
(P 393) gingen als er als een speer vandoor en samen met 
Paul lagen zij aan kop. Jeroen en Harry streden om plek 
drie en vier. Paul wist Tom in te halen maar verspeelde 
zijn eerste plek nog bijna op de finish. Diep naast de 416 
hangend kon ik niet helemaal goed zien wat er gebeurde 
maar de 357 ging alle kanten op maar stond uiteindelijk 
wel bovenaan in de uitslagenlijst.

Arjen Kort P 416

Plaats Zeilnr Naam 
1  357  P J bournas, Elte Folkersma, Loosdrecht
2  1  Jeroen de Groot, Bram Pasma, Foxhol
3  416  Arjen Kort, Harry Kort, Sneek
4  393  Tom Otte, Marlies Oost, Sneek
5  111  Mark Neeleman, Marcelien Neeleman, Reeuwijk
6  445  David De Graaf, Jorden Spijker, Doorn
7  43  Erik Van Eijk, Nnb, Leeuwarde

Einduitslag:
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drijfveer om te willen winnen wordt het op Reeuwijk dan 
ook wel erg moeilijk om te winnen… Wat een lastige plas 
blijft het ook!

Plas waar je kan leren vloeken 
De eerste keer dat ik naar Reeuwijk ging was in 2004 
met de Splash. “Dat is een plas waar je kan leren vloeken” 
en “overzeil de bovenboeien die onder de bomen liggen  
maar een meter of twee-drie”. “Veel plezier”. Dat waren de 
drie bemoedigende zinnen die pa mij ten gehore bracht 
des tijds. Je kunt met 1 minuut voor de start nog kijken: 
links/midden/rechts? Maar 20 seconden na de start is het 
toch alweer aan het veranderen. Je moet soms in slechte 
slagen doorgaan, halverwege van goede slagen af gaan, 
wachten op nieuwe wind of naar nog betere wind toe 
zeilen. Probeer daar maar eens een ritme in te vinden. En 
reken je vooral niet rijk als je even 30/40 graden oploopt 
aan de wind op een slag, tegen de tijd dat je er echt van 
kunt genieten kun je alweer afsturen. Het zorgt ervoor dat 
er altijd veel muziek (mogelijkheden) zit in de wedstrijden 
op Reeuwijk, daar kun je ook helemaal mesjogge van 
worden – al probeer ik er maar de lol van in te zien. Zeilen 
op Reeuwijk vind ik een beetje zoeken naar een ritme wat 
er niet is. Onlogische taferelen en tegenstrijdigheid volgen 
elkaar naadloos op.

Reeuwijk staat voor mij dan ook synoniem aan gastvrijheid, 
nostalgie en bizarre windtaferelen, maar bovenal veel 
gezelligheid. Ik kijk er dan ook naar uit om de volgende keer 
weer van de partij te zijn. Ieder die dit weekend mogelijk 
heeft gemaakt: hartstikke bedankt! We hebben een mooi 
weekend nog mogen zeilen dit jaar dankzij jullie. Ook 
moet er nog een pluim worden gegeven voor de strakke 
organisatie die de corona-regels scherp heeft gehanteerd!
Cheers,

Bob Heineke
P 387
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Het bankje 
kwam toch nog van pas
De redactie was nieuwsgierig hoe het verder ging 
met Hans van Stekelenburg en Pampus 6, dus we 
vroegen om een reactie. 
“Het was natuurlijk heel vervelend toen het gebeurde. 
Bob lag vlak onder ons en ik hoorde hem wel roepen 
“dat gaat niet” maar voordat ik iets kon doen was P 
357, die ook onder ons lag, al bij ons binnen. Het was 
inderdaad een enorm luik. De punt zat zo vast dat we 
hem er met twee man echt uit moesten trappen. De 
schade bedroeg zes gangen en een kraak in de dekbalk 
en wat spanten. Het gat was zo laag dat we bang waren 
dat we niet op eigen kracht terug naar Elfhoeven 
konden varen zonder af te zinken. Gelukkig haalden 
we dat net, maar wat was ik opgelucht toen de boot 
uiteindelijk op de trailer stond. Met de verzekeringen 
zijn we in de laatste fase en ik verwacht dat we hier 
binnenkort uitkomen.” 

Hans was onder de indruk van de vele mailtjes en 
appjes met steunbetuigingen en hulp die hij van 
Pampusvrienden ontving. “Zo mailde Jeroen de Groot 
direct dat hij nog een stammetje had liggen wat wel 
bij mijn romp zou passen. Dat bleek niet nodig want 
gelukkig had Pieter Boelsma het originele bankje, dat 
van hetzelfde hout als de romp is gemaakt, bewaard. 
Daarmee gaan we het gat dichten en dan zie je 
waarschijnlijk aan de binnenkant helemaal niks meer. 
Aan de buitenkant willen ze de romp affrezen en 
weer opbouwen zodat we aan twee kanten dezelfde 
kleur terugkrijgen. Het is de bedoeling dat de boot 
in december naar Edwin Tijsterman gaat om daar 
onderhanden genomen te worden. Hij heeft een paar 
jaar geleden voor mij na pech op het NK met de 16m2 

een enigszins vergelijkbare reparatie gedaan die perfect 
is geslaagd. Als we volgend jaar in april weer normaal 
kunnen wedstrijdzeilen zal de 6 er bij zijn. Ik ben nog 
steeds heel blij met het schip, het is een snelle boot en 
ik ga er vanuit dat het helemaal goed gaat komen.“

19

De inleiding is een soort vertaling van een lach die op 
afstand te horen is, er overal dus bovenuit priemt en 
op een zeilweekend gemiddeld een keer of 20 te horen 
en daar heb je echt geen bijzonder goed gehoor voor 
nodig. Het is de lach van de winnaar van de Reeuwijk 
Invitational 2020 (de vervanger in de corona periode van 
het NK voor Reeuwijkers/oud-Reeuwijkers en genodigden): 
Paul Bournas. De winnaar overschaduwde zijn eigen 
overwinning door een horror aanvaring met de P6 van 
Hans van Stekelenborg. Het laatste wat je wil als zeiler, 
liefhebber van mooie boten en wedstrijdzeiler maar helaas 
het gebeurt. Ik zag het gebeuren, verplaatste me te veel 
in Hans (en ik zag even ‘onze’ 387 in een flits omgetoverd 
worden in een kijkdoos) en ik vertelde aan Henri Boere dat 
ik de rest van de wedstrijd ‘offline’ was. De P 111 had een 
vergelijkbaar incident met de P 10, maar gelukkig zonder 
extreme schade. Zo zie je maar dat zelfs de-van-nature-
met-meer-talent-gezegende-zeilers ook maar mensen 
zijn en ogenschijnlijk duidelijke situaties verkeerd kunnen 
inschatten. 

Zo, het vervelende gedeelte hebben we nu maar gehad! 
Want wat is het altijd leuk om weer terug te komen bij 
de Goudse Watersportvereniging de Elfhoeven. Of het 
nou de mensen zelf zijn, het knusse gebeuren of de her-
inneringen aan Goudse Zeilweken toen een ik jaar of 14/15 
was dan wel de altijd gemoedelijke en gastvrije sfeer.  
Het clubbuis ademt nostalgie en de paradepaardjes 
van de club hangen met hun blauwe wimpel(s) aan het 
plafond. Nee, de Reeuwijkers zijn niet vies van een beetje 
heldenverering. Ik zal de volgende keer eens foto’s maken 
van dat plafond en door-appen naar de voorzitter van de 
Vrijbuiter met ondersteunende tekst: “zo kan het ook”. 

Eenmaal binnengekomen in het clubhuis kun je je eerste 
‘zeilvrienden’ al gedag zeggen. Een ieder was ook in zijn 
nopjes want we kunnen weer lekker een ‘echt’ weekendje 
zeilen. Op de kant was er dan ook een soort van zorgeloos 
en relaxed sfeertje voor de ‘nietszeggende’ ingelaste 
ongedwongen wedstrijdjes. Iedereen verschuilt zijn ware 
winnaars intenties nog achter een vriendelijke begroeting, 
een mop over een Aardbeienplukwassoorteerinpakmachine 
met aanhanger en een gulle lach. Het contrast als alle 
kemphanen eenmaal weer hun wedstrijdjes afwerken en 
over de baan gaan is dan weer groot. Het fanatisme en 
eerzucht waait als een extra wind dan tussen alle boten 
door. Dat fanatisme is wel begrijpelijk, want zonder 
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FANATISME, EERZUCHT EN VEEL PLEZIER

Bij Elfhoeven is 
   het altijd fijn thuiskomen

E’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’
e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’e’...

de reeuwijk

Einduitslag: 
Plaats Zeilnr Naam
1  357  Paul Bournas
2  330  Thomas Alard
3  111  Mark Neeleman

INVITATIONAL 2020



In de afgelopen zomer is er bar weinig gezeild. Ik heb 
dus niet veel foto’s kunnen maken. En dat geldt niet 
alleen voor mij, dus het vullen van een clubblad is 
voor de verschillende klassen dit jaar een aardige 
uitdaging. En dan worden redacties creatief! Zo kreeg 
ik de vraag of ik een paar foto’s wilde uitzoeken en 
daar een klein verhaaltje bij wilde maken (twee regels, 

2120 NIEUWSNIEUWS

FO
TO

G
R

A
FI

E

De plaat en zijn verhaal
ZEILFOTOGRAAF EIZE HOEKSTRA LEGT UIT 
WAAROM HIJ DEZE VIER FOTO’S SPECIAAL VINDT

Naast zijn baan als Senior Test Engineer Software 
& Electronics bij Philips is Eize een getalenteerd 
fotograaf met een passie voor de wedstrijdzeilsport. 
U kent hem vast wel van de Sneekweek actiefoto’s en 
andere zeilevenementen. Het is erg leuk om een kijkje 
te nemen op www.eize.nl

maar bij mij wordt dat meestal meer). Dat doe ik 
natuurlijk graag, al vind ik het altijd wat lastig om ‘de 
mooiste’ foto’s uit te zoeken. Daarom heb ik een paar 
foto’s gekozen waarbij ik een verhaaltje over het tot 
stand komen van die foto’s kon maken of waarom ik 
dergelijke foto’s maak. De plaat en zijn verhaal…

De eerste foto is eentje die uiteraard niet mag ont-
breken: een spetterplaat, zoals we dat noemen. 
Rompvorm speelt een belangrijke rol bij wat voor 

foto je kunt maken bij zwaar weer. De Pampus heeft 
niet alleen een prachtig mooie lijn, de rompvorm is ook 
nog eens bijzonder geschikt voor dit soort foto’s. Evenals 
bijvoorbeeld de Regenboog en Yngling.

Een dergelijke foto maken is eigenlijk helemaal niet zo 
moeilijk. Het enige wat je nodig hebt is wind, golven, een 

Pampus, een redelijke camera, maar het allerbelangrijkste: 
een goede RIB met bestuurder die weet wat hij doet! Ik 
vaar tegenwoordig vaak met Dennis Meter of Rick Jansen 
(bemanning van Pampus 31). Omdat ik blind op deze 
mannen kan vertrouwen en zij weten wat ik wil, kunnen we 
dichtbij komen en hoef ik me niet druk te maken over onze 
veiligheid en die van de zeilers. Zij brengen me daar waar 
de mooiste golven zijn en ik hoef alleen maar de camera 
in te stellen, te richten, scherp te stellen en af te drukken.

1

De tweede foto is al een ‘oudje’, hij is gemaakt 
tijdens het NK in 2010 op Sneek. Sinds dat jaar maak 
ik regelmatig foto’s voor de Leeuwarder Courant. 

Hoe dat in zijn werk gaat: van journalist Peter van der 
Meeren krijg ik de opdracht om een foto te maken, meestal 
van de beste Fries op dat evenement. Ik zoek dus uit wie 
dat kunnen zijn (in dit geval Tom Otte) en ga het water 
op. We vonden hem pas na de start, met zijn bemanning 
rondvarend in een sloepje. DNS door materiaalpech.  
Wij dus snel de andere kanshebbers op ‘beste Fries’ 
opgezocht en in beeld gebracht. Na de eerste race vond ik 
het wel welletjes. 

Het was rotweer, nat en koud, en ik wilde mijn materiaal 
daar niet langer aan blootstellen. Bovendien wilde de 
Standby bemanning me wel graag kwijt uit de RIB. Op de 
wal kwam ik Marcel de Jong tegen. Op zich niks geks, maar 
die voer de eerste race nog mee. Wat bleek: hij had de boot 
meegegeven aan Tom Otte zodat die nog zijn podiumplaats 
veilig kon stellen. 

Voor Peter was dat natuurlijk een prachtig verhaal, maar ik 
had er geen foto bij! Toen ik dat tegen Marcel zei regelde 
hij binnen 10 minuten een sloep (met buiskap zodat ik 
heerlijk droog kon zitten) en samen gingen we het water 
op om deze foto te maken. Ik was blij met het resultaat, 
dat paginabreed in de krant kwam. Met dank aan Marcel!

2
Als ik het water op ga dan heb ik verschillende 
camera’s en lenzen bij me, in het bereik van 
16 tot 400mm. Reden daarvoor is dat ik 

diversiteit in een reeks wil hebben. Zoals bijvoorbeeld 
wat overzichtsfoto’s die een referentie naar de locatie 
geven. De derde foto is zo’n foto. Veel zeilers zullen 
dit soort rietkragen herkennen, en gokken dat dit 
Loosdrecht is. Het startschip of een bekend object 
op de wal (zoals een starttoren) werkt hiervoor ook 
uitstekend.

3

En dan de laatste. Het eerste wat mensen die 
met een camera het water op gaan doen is 
naar de (eerste) bovenboei varen. Dat is een 

veilige keuze: golven vallen mee zodat je de camera 
vrij goed stil kunt houden, het veld ligt meestal nog 
dicht bij elkaar en er is altijd wel actie. Bovendien lig 
je, als je wat afstand houdt, niemand in de weg. Ik lig 
er ook graag, vooral bij grote velden. 

De vierde foto is zo’n typische ‘dicht bij de bovenboei’ 
foto: Peter Hoogendam komt recht op je af varen in 
mooi licht (niet onbelangrijk!). Omdat 1 boot altijd 
maar vrij eenzaam is en niet het gevoel van een 
wedstrijd geeft, wil ik vaak graag meerdere deelnemers 
in beeld, zoals hier. Naast het hoofdonderwerp wordt 
het beeld mooi gevuld door zeilen en rompen waar van 
alles mee gebeurt. 

4



Bij gebrek aan zeilwedstrijden of buitenlandse reizen  
hadden velen het plan opgevat de vakantie al varend  
door Nederland door te brengen. Ook uw verslaggever 
en zo belandden wij met de Kaatje op het prachtige 
Vlieland waar we een eersteklas plek bij de 
haveningang kregen. Daar konden wij genieten van 
het komen en gaan van boten. Niet van de rust. Want 
we hadden het druk met zwaaien en ‘hallo, hé zijn 
jullie er ook’ roepen. 

Het was al snel duidelijk dat op dit Saint Tropez aan de 
Waddenzee tout bekend Pampusland aanwezig was. Waar 
je ook keek, overal zag je Pampuszeilers, Pampusbestuurders, 
Pampusfamilies. De longstayer was Ard-Jen Spijkervet die 
zichzelf met zijn zeiljacht als drijvend kantoor langdurig 
op Vlieland had geparkeerd. Dat kwam goed uit want 
hij kende daardoor de middenstand en wist ‘waar je zijn 
moet’. En wat doe je dan, met zoveel vrienden bij elkaar 
en smachtend naar gezelligheid na de eerste lockdown? 
Een spontane beachparty organiseren, voor zover dat kon 
binnen de toen heersende regels.

Op 31 juli ’s morgens appte ik een rondje om de stemming 
te polsen en binnen no time had iedereen enthousiast 
gereageerd. Ard-Jen en Rob de Bruijn wisten een perfecte 
bourgondische catering te regelen en de volgende dag, 
zaterdag om 18 uur zou het feest beginnen bij de tweede 
pier. Pieter Keijzer, die al stond te popelen, belde mij om 
17.55 uur ongerust waar hij moest zijn want hij kon de 
bar niet vinden, maar dat kon ik precies uitleggen. Ik wees 
hem op een grijze stip aan de horizon die vol gas recht op 

DRIEHOEKJE VLIELAND BIER

het strand afkwam. Dat was Ard-Jen die exact om 18 uur 
landde met een afgeladen RIB vol koelboxen wijn, Vlieland 
bier, parmaham, haring, en nog veel meer overheerlijke 
borrelhappen. Overige geïmproviseerde attributen waren 
een oud zeil om alles op te zetten en een parasol voor de 
schaduw. Hoe mooi kan het leven zijn?

Voor iedereen was dit het eerste feestje sinds maanden 
en de stemming was uitgelaten. Zand tussen je tenen, 
het geruis van de zee op de achtergrond, cool drinks & 
tasty bites, de zon scheen, zeilvrienden om je heen en slap 
ouwehoeren op een groot strand met alle ruimte. Beter 
kon het niet worden, missie geslaagd. Veel sundowners 
lang hielden we het vol. 

Het was een borrel met een gouden randje in een jaar 
waarin niks kon. Zelf je slingers ophangen hoeft niet zo 
ingewikkeld te zijn. 

Sandra Dijksman P 4
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Een afgeladen RIB 
kwam vol gas recht 

op het strand af
Begin van een 

nieuwe traditie?

Petra Wilkens, Bibian de Bruijn, Nel Keijzer, Jella Rike Spijkervet, Roel van Olst, Jan Wilkens, Rob de Bruijn

Elita van Olst, Jella Rike Spijkervet, Dorine Hoogendam Nel Keijzer, Emilie Kurpershoek, Pieter Keijzer, Rolf Kurpershoek

De familie Bergsma verkoos onbedoeld 
droog te vallen bij het Franse Gaatje



Ons bereikte het droevige bericht dat Liesbeth Bakker, echtgenote van Edo 
Bakker (P 450) en draagster van de ‘Gouden Speld’ van de Pampusklasse, 
is overleden.

Edo en Liesbeth vormden jarenlang een zeilteam. Zij begonnen in 1980 met 
Pampus 301, Stockpaert, en stapten in 1990 over naar Pampus 394, Maatje. 
Samen waren zij, ondanks een veeleisende zaak in Amsterdam en opgroeiende 
dochters, zoveel mogelijk in Loosdrecht. In hun plashuis aan de 3e plas hebben veel 
Pampusvrienden genoten van Liesbeth ’s hartelijke gastvrijheid tijdens de Pampus 
borrels. Ondanks een druk bestaan, deed Liesbeth van alles voor de Pampusclub, 
vooral in de jaren dat Edo regiocommissaris was. Betrokken bij het winterzeilen, 
de man/vrouw-wedstrijd en de nieuwjaarsborrel, vaak als onvermoeibare aanjager 
van prijzen. In 2007 liet Edo samen met John van Altena P 450 bouwen bij 
Lamme, en stopte Liesbeth met wedstrijdzeilen. Zij bleef genieten van het volgen 
en de gezelligheid na de wedstrijden. Sinds enige tijd liet haar gezondheid haar 
helaas in de steek waardoor ze niet meer kon komen en de Pampusvrienden en 
-vriendinnen haar moesten missen, en andersom. In het Pampusboek uit 2009 

verwoordde zij heel mooi wat de watersport voor haar betekende: ‘Als je op zondag wakker wordt, naar buiten kijkt en dan 
een plas vol Pampussen ziet is dat zo’n ultiem gevoel.’

De Pampusclub wenst Edo, dochters Saskia en Marjolein, partners en kleinkinderen heel veel sterkte, maar ook veel troost 
bij alle mooie herinneringen.

Sandra Dijksman namens het bestuur
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Op 4 juni 2020 is Jan Eringa, oud Pampuszeiler, op 81 jarige leeftijd 
overleden. Jan is midden jaren tachtig begonnen met Pampuszeilen en was 
sindsdien lid van de Pampusclub. 

Zijn eerste boot was de P 358 – de Boemerang – waarmee hij van 1990 tot 1995 
heeft gezeild. Daarna heeft hij de P 381 – de Janboel – van Piet Boelsma gekocht, 
die deze in 1984 als eerste epoxy Pampus had gebouwd en Jan had weten te 
overtuigen van dit volgens hem beste schip ooit. In 2012 is Jan gestopt met zeilen 
en heeft hij de boot aan zijn schoonzoon verkocht. Jan was een betrokken lid van 
de Pampusclub en was tot zijn overlijden lid van Pampusclub-Noord. In de jaren 
negentig heeft hij een aantal regio taken voor zijn rekening genomen. Ook na zijn 
actieve zeilcarrière was Jan nog zeer geïnteresseerd en regelmatig aanwezig op 
diverse Pampus gelegenheden zoals excursies en vergaderingen. Jan was bekend 
om zijn bezielde stijl met een mening over zeilen en alles wat daar enigszins mee 
te maken had. Zodra de gelegenheid zich voordeed kroop Jan uit eigen beweging 
graag achter de geliefde piano en wist hij menig bijeenkomst op te luisteren met 
zijn spel.

Onze gedachten en gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn vrouw Betty, verdere familie en vrienden. 

Sneek 4 juni 2020,
Ard-Jen Spijkervet, Regio Commissaris Noord
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slim  is kiezen voorkorte lijnen

geregeld.aangenaam 

LIESBETH BAKKER, 17 JUNI 1941 – 15 NOVEMBER 2020

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.
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Pampus 250 werd in 1949 gebouw bij De Vries Lentsch 
in Nieuwendam. Het zal ontgetwijfeld een van de 
mooist afgewerkte boten zijn geweest die daar van 
stapel liepen want Willem de Vries Lentsch besloot 
hem te houden voor zichzelf, tot 1955. 

Daarna kende de boot verschillende eigenaren. Zoals een 
bekend gezicht binnen de Pampusclub namelijk Lex van 
Baalen, die er van 1971-83 mee wedstrijd zeilde vanuit 
de Kaag. Daarna verdween de boot in het toer circuit om 
onlangs onverwacht weer op te duiken. Thom Dijksman  
(P 4) kreeg een telefoontje van een oude bekende die 
vreselijk in zijn maag zag met zijn toerpampus waar hij 
geen tijd en zin meer in had. Pampus 250, voorzien van 
meetbrief en motorplankje op de spiegel was in bruine, 
vintage staat maar nog lang niet te slecht om af te 
schrijven. 

Besloten werd dat Jeroen de Groot de boot zou ophalen 
maar daarvoor moest het uitgedroogde scheepje in een 
sleepje een eind naar een kraanwal varen. Dat werd een 
uitdaging, en uit voorzorg had de eigenaar alle naden 
dichtgeplakt met knalgele Duct tape. Hij heeft de kraan 
gehaald, dat wel, zonder natte voeten en een grote 
elektrische pomp aan boord. Hoe nu verder? Jeroen bekeek 
de boot en constateerde een goede romp met een origineel 
werfplaatje van De Vries Lentsch, dus dat was mooi. Om de 
boot in top wedstrijdconditie te brengen vergt veel werk, 
en een behoorlijke investering. Alternatief kan je ook met 
een kleiner eisenpakket en budget de boot vaarklaar maken 
voor toerzeilen. Het animo van booteigenaren om zelf het 
gereedschap ter hand te nemen wordt steeds minder aldus 
Jeroen, dus voorlopig staat de boot veilig bij hem in de loods. 

Ten tijde van dit schrijven zijn de plannen nog niet bepaald. 
Eerst maar eens afwachten of zich een gegadigde meld. 
Want dit mooie nummer verdient het om weer in de vaart 
te worden gebracht.
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Ondanks het ontbreken van een NK Pampus kunnen 
we toch trots zijn op twee Nederlands Kampioenen 
2020 binnen onze gelederen.

Nederlands Kampioen 12-voetsjol 2020 werd Arjen Kort  
(P 416) met Hella Foekema in Jol 770. Achter het behalen 
van de titel met deze jol schuilt een bijzonder familie 
verhaal. Net zoals Pampus 416 werd de jol gebouwd door 
Arjens grootvader, Obbe de Groot. 

De 770 was in de loop der jaren totaal verwaarloosd. Harry 
Kort (P 416), de schoonzoon van Obbe en vader van Arjen, 
heeft deze jol op een voortreffelijke manier gerestaureerd, 
samen met Obbe. Het resultaat is prachtig, en aan de 
snelheid van de boot hoeven we niet meer te twijfelen.

Gefeliciteerd toppers!

Ook Bob Heineke (P 387) wist een blauwe wimpel te veroveren, op de Beulaker 
Wiede in augustus. Samen met Thijs van Tol werd hij Nederlands Kampioen 16m2 
2020 met een royale voorsprong op nummers 2 en 3. Met een groot veld van 47 
boten zijn er in totaal 10 wedstrijden gevaren onder mooie omstandigheden. 

Allen hartelijk gefeliciteerd met deze welverdiende overwinning. Voor jullie gaat 
het mislukte zeiljaar 2020 gelukkig de boeken in met een mooi zeilsucces!

Goud hout
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Relevante feiten: Groen, Blauw en Rood over bakboord 
boeg naderen de startlijn. Groen stuurt een koers die 
ruimte laat voor één boot tussen hem en de comitéboot. 
Rood heeft een overlap met Groen. Blauw ligt vrij achter 
op beide andere boten (Groen en Rood). Geel nadert de 
drie boten over stuurboord boeg. (er zijn meer boten op de 
startlijn maar die heb ik voor deze uitleg weggelaten). Tijd 
tot het startsein is nog 20 seconden en er staat een briesje 
met kracht van Beaufort 2 tot 3.
Risicoanalyse: Geel moet vrij blijven (regel 10) en doet dat 
in deze positie; Blauw moet vrij blijven (regel 12) en voldoet 
daaraan, Rood moet vrij blijven (regel 11) van Groen en heeft 
voorrang op Blauw. Groen heeft voorrang op alle andere 
boten. Geen van de boten overtreedt een regel.

Relevante feiten: Ten opzichte van positie 1 is Geel 
opgeloefd, maar vaart nog steeds over stuurboord. Blauw 
heeft een lijwaartse overlap verkregen op Rood, maar nog 
geen overlap met Groen. (15 seconden voor startsein).
Risicoanalyse: Er is ruimte voor één boot als Groen 
rechtdoor blijft varen. Rood moet dus op dit moment 
kiezen of zij dat kan doen terwijl ze vrij blijft van Blauw. 
Blauw heeft immers voorrang gekregen op grond van regel 
11. Blauw heeft nu wel een verplichting op grond van regel 
17 om niet hoger te varen dan haar juiste koers, maar die is 
pas van invloed na het startsein, want daarvoor is er geen 
juiste koers. Rechten en plichten van de andere twee boten 
zijn niet gewijzigd. Geen van de boten overtreed op dit 
moment een regel. 

Regels in hoofdstuk C zijn regel: 
18; MERKTEKENRUIMTE, regel 
19; RUIMTE OM EEN HINDERNIS VOORBIJ TE VAREN
20; RUIMTE OM OVERSTAG TE GAAN BIJ EEN HINDERNIS. 
Geen van deze regels zijn dus van toepassing als je een 
merkteken van de startlijn (startboot of pin-end) nadert 
om te starten. (Ze zijn dus wel van toepassing als de start 
nog niet aanstaande is)

Ik ben dit artikel begonnen met de inleiding van hoofdstuk 
C omdat er een praktijkvraag van een Pampuszeiler is 
binnengekomen over een situatie bij de start. Ik zal proberen 
aan de hand van die situatie met vier boten proberen uit te 
leggen wat de risicoanalyse van de individuele boten zijn. 
Maar regel 18 hoeven we dus in de analyse in ieder geval 
niet mee te nemen.

Eerst een plaatje met de hele situatie:

In positie 5 en 6 zijn er aanvaringen en dus zijn er zeker 
regels overtreden. De vraag is nu welke boot of boten 
daarvoor een straf zou moeten nemen. Om die vraag te 
kunnen beantwoorden gaan we terug naar positie 1.

JOS SPIJKERMAN

STARTEN 
               BIJ DE STARTBOOT 

Inleiding bij Deel 2 Hoofdstuk C: De regels van hoofdstuk 
C zijn niet van toepassing bij een merkteken van de 
startlijn, dat omgeven is door bevaarbaar water of bij 
zijn ankerlijn vanaf het tijdstip dat boten deze naderen 
om te starten totdat zij ze zijn voorbijgevaren

Relevante feiten: Geel is verder opgeloefd maar nog 
niet door de wind. Groen heeft zeilen gevierd en mindert 
snelheid. Rood nadert de spiegel van de Comitéboot. (10 
seconden voor startsein)
Risicoanalyse: Mogelijk blijft Geel niet vrij en overtreed 
regel 10, want Groen minder snelheid en dat is een 
ontwijkende handeling. (In de praktijk zal dit niet snel tot 
een protestbehandeling komen, maar Geel zal moeten 
aantonen dat ze vrij is gebleven, indien dat wel het geval 
is). Rood blijft op dit moment nog vrij van Blauw en Groen, 
maar als er straks problemen komen, loopt ze een groot 
risico dat zij regel 11 zal overtreden.

Relevante feiten: Geel is overstag gegaan en vaart nu aan 
lij van Groen op een aan-de-windse koers over bakboord. 
Groen is iets afgevallen en vaart steeds langzamer. Rood 
raakt bijna het startschip. Ook Blauw is iets afgevallen. (5 
seconden voor het startsein)
Risicoanalyse: Rood loopt hier een groot risico en als 
Blauw of Groen protest roepen, zal zij moeten overwegen 
om een straf te nemen. Zowel Blauw als Groen zijn 
afgevallen en dat zijn uitwijkende handelingen. Op grond 
van de definitie is er dus een argument te maken dat Rood 
niet vrij is gebleven (regel 11). Geel gaat aan lij van Blauw 
overstag en moet dan vrij blijven op grond van regel 13. Als 
ze de aan-de-windse koers heeft bereikt, krijgt ze voorrang. 
Aanvankelijk met een beperking onder regel 15. Groen 
moet nu vrij blijven van Geel, maar moet daarvoor ruimte 
krijgen – zeker omdat ze zo weinig snelheid heeft.

Relevante Feiten: Geel is opgeloefd tot in de wind. Groen 
is afgevallen om achter Geel langs te gaan, maar raakt Geel 
met zijn boeg aan stuurboord 1 meter voor de spiegel. Rood 
heeft het achterschip van de Comitéboot geschampt en 
heeft beide zeilen losgegooid. Ook Blauw heeft de zeilen 
losgegooid en mindert vaart, maar krijgt wel een loefwaartse 
overlap met Groen. Startsein gaat op dit moment.
Risicoanalyse: Geel heeft als boot met voorrang zijn 
koers veranderd zonder ruimte te geven aan Groen en 
overtreedt regel 16.1 en regel 14. Groen heeft geprobeerd 
om de aanvaring te voorkomen maar dat is niet gelukt. Ze 
overtreedt regel 14 echter niet, want het was niet redelijk 
mogelijk om dat te voorkomen. Ze had recht op ruimte 
omdat Geel van koers wijzigde. Rood overtreedt regel 31 
door een merkteken te raken. 

Relevante feiten: Op het startschip wordt vlag X getoond. 
Rood maakt vaart en vaart aan de wind over bakboord 
geheel over de lijn. Groen is verder afgevallen om achter 
Geel langs te gaan. Geel is door de aanvaring door de wind 
geduwd en ligt nu over stuurboord. Blauw tikt Geel aan 
maar er is geen schade, omdat ze weinig snelheid meer had.
Risicoanalyse: Geel over stuurboord, of als overstag 
gaande boot, blijft niet vrij van Blauw. Blauw raakt Geel 
en overtreedt mogelijk regel 14. Dat zal afhangen of ze 
een redelijke uitwijkmogelijkheid had om op te loeven. Kon 
ze omhoog met Rood aan loef? Indien ja, dan overtreedt 
Blauw regel 14. Echter, ze gaat vrijuit, omdat ze voorrang 
had en er geen schade was. Indien nee, dan is er geen 
overtreding van regel 14 door Blauw. Geel overtreedt bij de 
tweede aanvaring regel 14 niet, want het was niet redelijk 
dat ze deze kon voorkomen. 

Mijn conclusie: Geel: 2 rondjes of DSQ; Groen: gaat vrij 
uit; Blauw: gaat vrij uit; Rood: 2 rondjes of DSQ en opnieuw 
starten of OCS.

Figuur 1. Totaalplaatje

Figuur 2. Positie 1

Figuur 3. Positie 2

Figuur 4. Positie 3

Figuur 5. Positie 4

Figuur 6. Positie 5

Figuur 7. Positie 6

Vergeet niet: 
1 januari zijn er nieuwe regels (RvW 2021-2024)

Goede feestdagen en tot volgend jaar,
Jos
E: ltw-regelservice@home.nl
blog: http://rrsstudy.blogspot.com/
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5 In het restaurant van East Hampton Point, USA, staat deze classic 
(LOA 9,5 m) in vol ornaat. Het is een 5.5 m die werd ontworpen door 
Charles E. Nicholson voor de Olympische spelen van 1952. Het schip 
zou vier spelen meevaren maar viel nooit in de prijzen. Schip en 
restaurant zijn de afgelopen jaren meermalen te koop geweest voor 
bedragen van naar verluid 34 tot 55 miljoen. Daarbij krijg je wel wat 
extra’s, zoals 13 cottages, een Engels landhuis met 20 kamers, en een 
jachthaven compleet met winkel, zwembad, fitness en tennis. 

6 Een verhaaltje voor het slapen gaan. Op het nachtkastje van 
Harry Sistermans (P 8)staat de Pampuslectuur tussen een bijzondere 
set boekensteunen. Dit was namelijk - naast uiteraard de zilveren 
Pampus - de hoofdprijs van de Pampus A groep in de Kaagweek van 
1963. Uuh, 1963 Harry? Toen was je toch amper uit de luiers?

NIEUWS

1. De Pampusklasse is So in Vogue! Tussen de nautische lifestyle 
must-haves (zoals een tuinbankje van € 6335) stond in de Vogue 
zomaar een Pampus tussen de hebbedingetjes. Bijschrift: Een hand-
gemaakte Pampus 360, Jachtwerf de Jong Joure (p.o.a.). 

2 Het blijft een raar gezicht, een schroef achter de kiel. Onlangs 
verkocht op Marktplaats, dus als deze ‘Nereus’ u binnenkort heel 
hard voorbij vaart dan weet u dat hij vals speelt. 

3 Deze idyllische Pampusbank is een creatie van Lindy Margadant 
voor de tuin van Paul Kok. Nee, het is niet P 274 die ten prooi is ge-
vallen aan de zaag. De Pampuspunt lag nog bij Jachtwerf Stofberg 
in Enkhuizen en heeft nu een mooie nieuwe bestemming. 

4. Mondkapje in toepasselijk design. Hopelijk in 2021 niet meer nodig. 
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Wat hebben dozen vol prijzen (behaald in de Zestien-
kwadraat), Pampus 128, Pampus 198 en schitterende 
schilderijen met elkaar te maken? In het geval van de 
familie De Haan alles! Welkom aan de Gravinneweg 
in Sneek.
 
Vraag een (al iets oudere) Sneker naar een bekende De 
Haan en zeven van de tien zullen zeggen: “Van de bakkerij’. 
De kans is groot dat de overige drie antwoorden: “De 
leraar, en kon die ook niet aardig zeilen?” Bakkerij De Haan 
- vlakbij de Waterpoort gevestigd in het Fluithuis, een 
fraai zeventiende eeuws pand - is een begrip in Sneek en 
omstreken. De oranjekoeken zijn vermaard. Bauke de Haan 
begon rond 1928 als bakker. De zaak werd overgenomen 
door zoon Dirk (Dick). Zoals menig bakker in Sneek brachten 
zij vele vrije uurtjes door in een zeilboot. In wedstrijden 
voeren ze steevast mee om de prijzen. Een andere zoon 
van bakker Bauke was Thom. Hij werd economieleraar en 
verpandde zijn hart eveneens aan het zeilen. Thom de 
Haan was een even bescheiden als koersvaste stuurman 
van Zestienkwadraten, die zijn prijzenkast vulde zoals 
de kastelein van It Foarûnder de bierglazen tijdens de 
Sneekweek. Prachtig detail: Thom de Haan won de 
Sneekweek drie keer, waarbij de editie van 1989. En wat 
was er dat jaar voor moois op het wandbord geschilderd 
door de firma Tichelaar in Makkum? Het Fluithuis!
 
Die hoofdprijs hangt nog altijd in het huis aan de 

Gravinneweg, de straat die is vernoemd naar de zandrug in 
het Sneekermeer, waar al menig kiel tegenaan is gestoten. 
Hier woonde, tot zijn overlijden in november 2018, Thom 
de Haan. Hij is 86 jaar geworden. ‘Na 60 keer deelname 
aan de Sneekweek zijn de zeilen nu definitief gestreken’, 
zo stond geschreven in de overlijdensadvertentie. Die was 
opgesteld door twee oomzeggers, Bouke en Lo de Haan. Zij 
zijn zonen van de in 2006 op 77-jarige leeftijd overleden 
Dirk de Haan. Bouke woont sinds september 2019 met 
zijn gezin in het huis van wijlen oom Thom, wiens naam 
voortleeft in de familie. Bouke en zijn vrouw Aukje hebben 
namelijk hun vierde kind naar hem vernoemd. Houd u nu 
vast voor het volgende fijne detail: deze Thom de Haan 
werd geboren op 9 augustus 1995, op de Hardzeildag van 
de Sneekweek! De tot tranen geroerde Thom senior spoedde 
zich na de wedstrijd als een haas naar het ziekenhuis en 
schonk zijn gewonnen prijs, een handdoek in KWS-kleuren, 
aan de boreling en diens gelukkige ouders.
Prijzen van generaties

Bouke, Aukje en zoon Thom zitten deze middag klaar om 
dit verhaal van inhoud te voorzien. De scherpe lezer zal 
zich afvragen of Bouke niet als Bauke geschreven moet 
worden.”,Eigenlijk wel’’, vertelt de in 1958 geboren Bouke, 
die is vernoemd naar zijn broodbakkende opa. “Op mijn 
geboortekaartje is echter Bouke komen te staan en zo 
heb ik dat later aangehouden.’’ Bouke weet dat vader Dirk 
(hij werd van bakker bootverhuurder) als wedstrijdzeiler 
veel prijzen wist te winnen. Op de erelijst van oom Thom 
stond echter geen maat, aldus Bouke. “Hier had hij zijn 
prijzenkast’’, zegt Bouke en wijst naar een muur in de 
woonkamer. “Een flinke kast en die stond tot de rand toe 
vol. In het hele huis stonden prijzen. Hij bewaarde alles, 
dózen vol! Wij hebben ze geërfd. ‘Je mag alles weggooien, 
behalve de eerste prijzen’, heeft oom Thom gezegd.’’ Aukje 
opent een kast en tovert prachtige prijzen tevoorschijn. 
“Je kunt niet alles in het zicht plaatsen, maar we zijn niet 
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GENIETEN AAN DE 
GravinneweG

Hij vulde zijn prijzenkast 
zoals de kastelein van 
It Foarûnder de bierglazen 
tijdens de Sneekweek

Thom (links) en Bouke de Haan met een aantal door oom Thom 
gewonnen Sneekweek-prijzen. (foto Peter van der Meeren)
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van plan om zoveel moois weg te doen.’’ Bouke: “Er zitten 
prijzen bij uit de Sneekweken van onder andere 1938 en 
1951. Die zijn gewonnen door opa Bauke.’’
 
Pampus 128
De vader van Bouke, Dirk dus, voer met veel liefde en 
kennis van zaken in de Pampus. In 1964 kocht hij de 
128, die 23 jaar eerder bij De Vries Lentsch in Alpen aan 
den Rijn was gebouwd. Grappig: de eerste naam van de 
128 was Snoeshaan, maar werd veranderd in Welle en 
voer onder bewind van Dirk de Haan tot in 1978 rond 
als Vrijheid. “Waar zijn broer altijd rustig bleef, was mijn 
vader een felle, fanatieke zeiler’’, aldus Bouke. “Hij is één 
keer NNWB-kampioen geworden, in 1965. Hij genoot altijd 
van de sportieve strijd met mannen als Piet de Jong, Piet 
Bonnema, Hennie Jongejans en Hessel Donker. Wat ook 
bijzonder is: mijn moeder Hiske won in de jaren ’50 een 
landelijke zeilwedstrijd en mocht zich vervolgens een jaar 
later Zeilkoningin noemen.’’ Bouke heeft nog wel met zijn 
vader in de 128 gezeild. “Maar waar die is gebleven, durf ik 
niet te zeggen.’’
 
Bakkersliefde
De broers Bouke en Lo (Lodewijk) kregen het zeilen met de 
paplepel ingegoten. “We hebben in de Stern gevaren en in 
de Zestienkwadraat. Mooie grote velden’’, aldus Bouke. Het 
was 1984 toen hij overdag zeilde ‘om de eer’ en ’s avonds 
‘voor de sfeer’ de Sneker binnenstad bezocht. Daar, in de 
befaamde koffiebar van Rinke van der Meulen (vader van 
olympisch volleybalkampioen Olof) liep hij Aukje Wijnja 
tegen het lijf, op dat moment 24 lentes jong. “Geloof het of 
niet, maar mijn vader was bakker in Nijland’’, vertelt Aukje. 
Ze kwam snel in aanraking met het zeilen. “Ik heb daar vanaf 
het eerste moment van genoten. Bouke en ik hebben ook 
wel gevaren in de ‘kwadraat’ van oom Thom. Eén keer zijn 
we het roer kwijtgeraakt. Toen we in november 1989 onze 
eerste kinderen kregen, de tweeling Dirk en Gerard, is voor 
mij het zeilen gestopt. De zorg voor de jongens, die na een 
zwangerschap van zes maanden ter wereld kwamen, nam 
heel veel tijd, omdat ze beiden door hersenbeschadiging 
meervoudig gehandicapt zijn geworden.’’ Oudste zoon 
Dirk (Dick) is in 2016 op 26-jarige leeftijd overleden.  
Na de tweeling kregen Bouke en Aukje nog twee kinderen: 
dochter Janine en de al genoemde Thom. Hij vertelt dat de 
Zestienkwadraat 4204 van zijn naamgenoot nog tot het 

familiebezit behoort. “Die ligt op de balken. We moeten 
nog beslissen wat we ermee willen doen. Zeker is dat-
ie een beurt moet hebben; hij zit bijvoorbeeld niet in de 
epoxy. Als de corona er dit jaar niet tussen was gekomen, 
waren we er de afgelopen zomer zeker een paar keer mee 
gaan varen. Pas als we dat hebben gedaan, besluiten we 
wat we ermee gaan doen. Maar dat de 4204 voor ons van 
waarde is, staat buiten kijf.’’
 
Pampus 198
Naast het varende erfstuk van oom Thom, heeft de familie 
De Haan de beschikking over een Pampus. Die liefde is van 
vader op zoon gegaan. Bouke: “Mijn vader vond het altijd 
een prachtige boot om in te zeilen. Toen vrienden van ons 
een jaar of vijf geleden bezig waren met het opknappen van 
een Pampus ging ik daar wel eens kijken.’’ Dat opknappen 
gebeurde in Sneek bij, waar anders, Pieter Boelsma. Bouke 
heeft meteen een geweldige anekdote paraat. “Mijn vader 
was een fanatieke stuurman, maar niet eentje die te 
pas en te onpas protesteerde. Hij heeft slechts één keer 
geprotesteerd en weet je tegen wie? Pieter Boelsma! Mijn 
vader had echter geen rode vlag aan boord, maar wilde hoe 
dan ook protesteren. Weet je wat ze gedaan hebben? Zijn 
fokkenist had toevallig een rood shirt aan en dat hebben ze 
gebruikt als protestvlag!’’
 
Van oud zeer was geen sprake toen Bouke en Pieter elkaar 
troffen. Pieter meldde Bouke dat ‘er weer eens een De 
Haan in een Pampus zou moeten varen’. En o ja: hij wist er 
ook nog wel eentje te koop, ‘een hele snelle’. Bouke: “Het 
ging om de 198.’’ Ook deze Pampus werd gebouwd door 
De Vries Lentsch, in 1944 te Amsterdam. Bouke de Haan 
nam de boot – die al 76 jaar Waterhoen heet - over van 
de echtgenote van wijlen Rienk Dijkstra uit Terherne. Haar 
man was vanaf 1995 de vijfde eigenaar. “We hebben de 
198 in 2016 gekocht’’, aldus Bouke. “Het vaart erg mooi. 
Je hebt aan boord genoeg te doen. Tegelijkertijd is het 
leuk dat we in de Pampus-klasse veel bekenden treffen. 
Gelukkig stroomt er in de Pampus veel jeugd binnen en 
mede daardoor is het wedstrijdniveau hoog. Tegelijkertijd 
is de sfeer prima.’’ Lachend: “De borrel na afloop is altijd 
gezellig.’’ 
 

Aukje in haar atelier aan de Gravinneweg. Ze is bezig 
met een schilderij waarin een zeil van Zestienkwadraat 
4204 van wijlen oom Thom de Haan is verwerkt. (foto 
Peter van der Meeren)

OP BEZOEK BIJ BOUKE EN AUKJE DE HAAN

Vervolg op volgende pagina
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Aukje: “Ik heb er ook van genoten, al is het wel een hoge 
boot die bij harde wind pittig is voor de bemanning. Tijdens 
het jubileumfeest op Loosdrecht, vorig jaar, heb ik mijn 
laatste Pampus-wedstrijd gezeild. 
Ik heb te veel last van mijn knieën. Bouke heeft toen een 
aantal races gevaren met Janine. Zij is net als Thom in de 
Flits en Vauriën begonnen.’’ Bouke: “Het is de bedoeling 
dat Thom in de 198 gaat varen. Samen met Nico Lochorn, 
waarmee hij al zo’n tien jaar een team vormt.’’ Thom: 
“Helaas hebben we pas één keer in de Pampus gevaren, 
tijdens de Sluitingswedstrijden van vorig jaar. Hoeveelste 
we zijn geworden?’’ Lachend: “Laten we het er op houden 
dat het nog moest wennen en het wat te hard woei. 
Jammer dat 2020 door de corona in het water is gevallen, 
want we hadden er echt enorm veel zin in.’’ Bouke: “Ik heb 
overigens wel bedongen dat als ik zin heb, ik volgend jaar 
een Sneekweek-wedstrijd mag varen. Laten we hopen dat 
we dan weer mogen zeilen!’’
 
Kunst met zeilerspassie
En met die woorden had dit verhaal afgesloten kunnen 
worden. Maar dat gebeurt niet, omdat we – zoals 
aangekondigd in de eerste zin van dit artikel – het ook 
zouden hebben over schitterende schilderijen. Schitterende 
schilderijen van de hand van Aukje de Haan-Wijnja, die 
zich sinds ongeveer de eeuwwisseling heeft ontwikkeld 
als kunstenares. Daartoe vertrouwde ze niet alleen op 
haar eigen talent en creativiteit, maar stak ze ook haar 
licht op bij ervaren schilders en op een academie. “Ik wilde 
me ontwikkelen om beter te worden, kennis vergaren om 
kwaliteit te kunnen leveren. Ik wilde nooit kritiek krijgen 
omdat bijvoorbeeld de compositie van een schilderij niet 
zou kloppen.’’
 

Vele zeilers kennen inmiddels de werken van Aukje de Haan, 
die sinds begin dit jaar in Grou haar eigen galerie heeft. 
“Zes jaar geleden exposeerde ik mijn schilderijen voor het 
eerst. Dat was niet eng, maar natuurlijk wel spannend.’’  
Ze is bekend vanwege het feit dat ze olieschilderijen 
maakt op zeildoek. Stukken zeil die ook kunnen worden 
aangeleverd door zeilers. “Daardoor krijgt het werk een 
sterk persoonlijk karakter.’’ In haar werkruimte aan de 
Gravinneweg laat ze een voorbeeld zien. “Dit zeil was van 
de Zestienkwadraat van oom Thom.’’ Aukje werkt niet alleen 
op bestelling en beschildert stukken zeil in vele formaten. 
De watersport, in de breedste zin van het woord, is haar 
inspiratiebron. Dat kunnen scherpe jachtjes zijn, maar ook 
skûtsjes, boeien en vergezichten. “Het liefst werk ik met 
grote, grove stukken zeil.’’ Zoon Thom: “Mama is van het 
grote werk, niet van het ‘gepiel’ met strakke lijntjes.’’
 
De op commerciële basis geschoeide hobby heeft de wind 
vol in de zeilen. “Er is bijna niet tegen aan te schilderen’’, 
zegt Aukje vol trots. “Ik verkoop veel aan mensen uit het 
westen, aan vakantiegangers die iets hebben met de 
zeilsport en een aandenken aan Friesland willen. Maar ook 
aan zeilers die het mooi vinden om hun eigen boot terug 
te zien op een gebruikt zeil.’’ 
 
En hangt er al ergens een Pampus als een ‘echte Aukje de 
Haan’ aan de muur? De kunstenares lacht. “Jazeker. Ik heb 
al een aantal schilderijen met Pampussen gemaakt. Er was 
ook eentje bij voor de verloting voor het feest rond het 
85-jarig bestaan van de klasse.’’ En wie had het winnende 
lot? “Je gelooft het bijna niet: Rinnie, de vrouw van Pieter 
Boelsma. Ze vindt het schilderij gelukkig prachtig!’’

Peter van der Meeren
Bouke de Haan met dochter Janine in de 198 tijdens de viering 
van de 85ste verjaardag van de Pampus-klasse op Loosdrecht. 
(foto Eize Hoekstra)

   Pieter meldde Bouke dat 
‘er weer eens een De Haan in een Pampus zou moeten varen’
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PAMPUSCLUB.NL 2.0

De komende winter gaat onze website in de steigers. 
De ontwikkelingen op het gebied van web technologie 
en e-commerce staan niet stil en er zijn mogelijkheden 
om onze website verder te verbeteren. 

We zijn blij dat we Jorden Spijker bereid hebben gevonden 
ons te helpen bij dit project. Zijn kennis van web technologie 
is zeer welkom. Op dit moment draait onze website op 
het bekende pakket WordPress. De ledenadministratie 
en boekhouding draaien op e-Captain, de software die 

Marco Bosma P 449 en Jorden Spijker P 445

specifiek is geschreven voor verenigingen. E-Captain biedt 
veel nieuwe mogelijkheden en integraties naar andere 
functies die het content management en het gebruik van 
de website nog prettiger gaan maken. 

De exacte specificaties worden op dit moment uitgewerkt. 
Zo willen we graag een I-Deal betaalmethode integreren 
om online voor inschrijfgelden en aankoop goederen te 
betalen. Ook hopen we de uitslagen sneller op de website te 
publiceren met behulp van de geïntegreerde ZW uitslagen 
module.

De stijl van de site - de look & feel - worden zoveel mogelijk 
gehandhaafd. Uiteraard blijven de historische database, de 
botenbank en het foto archief aanwezig. Mocht je als lid of 
donateur nog ideeën hebben rondom de website neem dan 
contact met ons op. Wij gaan aan de slag en hopen voor 
het zeilseizoen 2021 de nieuwe site te presenteren.

Marco Bosma
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Plezier en Performance
 Eigentijdse glijder
 L 9,20 x B 3,20 x D 1,10 m
 Doorvaarthoogte:  2,30 m
 Motor: 42-285 pk / 4-6 cyl. diesel
 Sl.pl 2 vast + 2 optioneel
 CE Categorie:  B

ONJ Motor Launches & Workboats
Weesp
0294 - 25 26 22
info@onj.nl  www.onj.nl

Pilot 920

Pilot 920



IK EN MIJN BEMANNING
Naam:   Steven Vis
Leeftijd:  70
Beroep:   Belegger & investeerder
Rol aan boord:  Stuurman

Hoe ben je in de Pampus terechtgekomen? 
In 1999 en 2000 bemande ik bij Peter Frech in de  
P 414 en hij wilde aan het eind van 2000 van zijn 
boten af. Thom Dijksman kocht de aak Kaatje en ik de 
P 414, Naatje. Het zeilen heb ik geleerd in een Flits, 
Vaurien, Schakel, en Hornet op de Beulaker. Vanaf 
1967 heb ik het water dun gevaren in diverse Draken.

Onze zeilrelatie kenmerkt zich door:
Peter en ik kennen elkaar al ruim 40 jaar. Hij was 
mijn getuige op mijn huwelijk met ‘mijn’ Sandra. Wij 
varen nu 20 jaar samen wedstrijden in de Pampus op 
Loosdrecht.

Wij vullen elkaar aan op de volgende manier: 
Zeilen met Peter is een genot. Hij kent Loosdrecht op 
zijn duim want is er tenslotte opgegroeid, en regelt 
alles aan boord voor de overloop en houdt het veld 
in ‘t snotje.

Het leuke van samen wedstrijden zeilen in de 
Pampus is:
Het zeilen in de Pampusklasse is zo leuk vanwege de 
sterke deelnemers velden, de sportieve, ontspannen 
sfeer, goed georganiseerde evenementen en de 
gezelligheid aan de wal.

Onze sportieve ambities en doelstelling voor 
aankomend seizoen zijn:
Volgend jaar weer eens zeilen zonder Covid op de 
‘kop’.

Peter

Steven
  over
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IK EN MIJN STUURMAN 
Naam:   Peter Bakkenist
Leeftijd:  70
Beroep:   Vastgoed consultant
Rol aan boord:  Bemanning

Hoe ben je in de Pampus terechtgekomen? 
Toen ik klein was woonden wij in Loosdrecht en ik 
kwam dus al jong in aanraking met boten. Mijn eerste 
bootje was een 8voets-jol, gebouwd door Baay, die 
ook Pampussen bouwde. Ik heb bij de Jantjes gezeten 
bij de KWVL, en begon met wedstrijdzeilen in een 
Pluis. Daarmee kreeg ik mijn eerste kennismaking 
met de Pampusklasse. Ik lag over bakboord en had 
een stevige stalen neus op de Pluis, dus voor mij liep 
het goed af maar er zat een driehoekje in de Pampus. 
In die tijd weken Pampussen niet voor jeugd. Daarna 
heb ik Solo gezeild waarmee ik overal ben geweest. 
Ook heb ik nog een tijdje wedstrijd gevaren in onze 
familiepampus P 295: Arendsjong. Daarna ben ik o.a. 
op Lemsteraken gaan varen en uiteindelijk bij Steven 
in de Pampus 414 terechtgekomen.

Wat zou je veranderen als je een dag stuurman 
was?
Ik blijf bemanning want ik vaar niet in andermans 
boten, dat gaat nooit goed. Ik leen hem ook niet, 
boten zijn niet om uit te lenen. Onze rolverdeling is 
prima. En altijd gezellig. 

Ons zeilhoogtepunt samen tot nu toe was:
Dat we twee keer eerste waren op de Easyweek. 
Dat deden we met een typische ‘Frech-start’, over 
stuurboord in een prachtige vlaag voor het hele veld 
langs. En als je je boot dan aan de praat houdt en 
goed oplet dat je de juiste baan vaart dan heb je van 
niemand last. 

Onze sportieve ambities en doelstelling voor 
aankomend seizoen zijn:
We moeten niet teveel wind hebben, want we zijn 
allebei geen zwaargewichten. Als we voorin de 
middenmoot zitten en een goed gevecht hebben met 
de boten om ons heen dan zijn we dik tevreden. 

Steven

Peter
over

PAMPUS 414 : VISKUS

v.l.n.r.: Froukje Romkes, Steven Vis, Peter Bakkenist - Easyweek 2011
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Marco Brocken heeft op 24 september zijn jawoord 
gegeven aan zijn grote liefde Kitty. Pampusnieuws 
maakte een exclusieve reportage van die plechtige 
gelegenheid.

In het vorige Pampusnieuws deed Marco (P397) uitgebreid 
verslag van zijn belevenissen op de trimaran Liquid Spirit 
waarmee hij deze winter in het Caribisch gebied zeilde 
samen met Kitty. Door de lockdown konden zij niet 
meer van boord doordat alle havens sloten voor buiten-
landse bezoekers. Met veel moeite lukte het uiteindelijk  
St. Maarten te verlaten en toegang te krijgen tot Aruba  
om de boot in veilige haven te leggen voor het orkaan-
seizoen begon. Daar kregen zij nog een bonus quarantaine 
opgelegd door de autoriteiten. Hoewel dit soort om-
standigheden voor een relatie als een snelkookpan kan 
werken was het voor Marco en Kitty vooral aanleiding 
om de knoop door te hakken en in het huwelijksbootje te 
stappen. Kitty: “We waren zes weken met z’n tweeën op de 
boot.” Marco: “Er was geen ontkomen meer aan. Maar ik 
ben zeer blij met deze wondermooie vrouw aan mijn zijde 
die zo lief voor mij is.” Ondanks de beperking in Nederland 
die het vieren van een Grapperhaus feestje verbood, lukte 
het Marco en Kitty om in kleine kring te trouwen op 24 
september. Zij werden waardig in de echt verbonden door 

hun goede vriend en BABS (Buitengewoon Ambtenaar van 
de Burgerlijke Stand) voor één dag, Willem Falter. 

Een week eerder, na het donderdagavondzeilen, had 
Marco alle deelnemers op voorhand gastvrij uitgenodigd 
voor de Weddingcake & Champagne op de KWVL. Zo 
kwam het dat zij donderdagavond 24 september na de 
wedstrijden mochten meegenieten met het prille geluk. 
Vanzelfsprekend was Marco na de trouwceremonie 
sportief in zijn Pampus gestapt om mee te zeilen. Voor 
het diner had het kersverse bruidspaar snel een feestelijke 
outfit aangetrokken. Compleet met witte sluier en sexy 
mondmasker voor de bruid. Het werd een topavond, 
waarbij Willem Falter de lachers op zijn hand kreeg door 
het jawoord nog een keertje over te laten doen, en Walter 
van Voorst van Beest voor een fraai levenslied zorgde. 

De verrukkelijke drielaagse bruidstaart die stijl-
vol door Joost en zijn brigade werd uitgeserveerd 

was indrukwekkend en maakte de glamour 
compleet. Het Pampusnieuws was blij om 
deelgenoot te kunnen zijn van zoveel 
geluk en gezel-ligheid en wenst dit 
stralende bruidspaar behouden vaart 

tijdens hun lockdown voor het leven.
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Huwelijk met 
PAMPUSGLAMOUR
MARCO EN KITTY GEVEN JAWOORD

Zes weken met 
z’n tweeën op de boot

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.

TECHNICALLY BETTER.
Superior rope for every application. 
Available worldwide. 

OFFICIAL SUPPLIER TO 
AMERICA’S CUP CHALLENGER  
NYYC AMERICAN MAGIC

#riggedbymarlow

TECHNICALLY BETTER.
Superior rope for every application. 
Available worldwide. 

OFFICIAL SUPPLIER  
TO AMERICA’S CUP  

CHALLENGER   
AMERICAN 

MAGIC

#riggedbymarlow



In Loosdrecht varen Laser zeilers al vele jaren met 
(een steeds grotere) groep op dinsdagavond korte 
wedstrijdjes. Vorig jaar besloot ons rayonhoofd Lukas 
Arends, altijd in om nieuwe concepten uit te proberen, 
om te kijken of ook Pampus zeilers warm te krijgen 
waren voor avondwedstrijden op de donderdagavond. 

In 2019 had duidelijk nog niet iedereen dit in zijn of haar 
agenda staan. Dit jaar was dat anders, met soms tegen de 
20 deelnemers!

Wedstrijden mogen we het niet noemen dus spreken we 
over Donderdagavond Trainingen (DoT). In het begin werd er 
door sommigen nog ‘stiekem’ gezeild op toevallig hetzelfde 
tijdstip. Gelukkig was de burgemeester van Loosdrecht zo 
verstandig om het zeilen in tweepersonenboten al snel 
goed te keuren. Onder het bezielende enthousiasme van 
Sander Jorissen en Lukas Arends werd de groep deelnemers 
steeds groter. Op het terras konden we gelukkig op gepaste 
afstand ook na afloop met bier en daghap de wedstrijden 
nabespreken. 

Eigenlijk hebben we hierdoor in Loosdrecht best een 
goed seizoen gehad, zeker toen er ook nog op zondag 
trainingen werd gepland waarbij een plassenbaan werd 
gevaren. Mooi was het dat alle deelnemers om beurten 
de rol van comité op zich namen. Op zondag bleek het 
ook regelmatig zonder comité te kunnen. Gewoon onder 
de kraan palaver en de (laatste wijzigingen in) de baan 
bespreken. Het 5-minutensein en startsein werd gegeven 
met een toeter door een van de deelnemers. Blijkt wel 
dat het gehoor van sommige Pampuszeilers soms te kort 
schiet; baanwijzigingen werden niet altijd onthouden en 
het startschot werd te vroeg gehoord…. 

Het waren weliswaar trainingen maar de uitslagen werden 
wel altijd bijgehouden en tijdens de borrel na afloop 

gedeeld. En dan is het eigenlijk ook wel leuk om te weten 
wie het over al die trainingen in totaal nou het beste heeft 
gedaan. Alle bierviltjes, kladblaadjes etc. waren gelukkig 
ook gefotografeerd dus een vertaling naar Excel snel 
gemaakt. De puntentelling volgens een op maat gemaakt 
algoritme, en zonder aftrek leidt tot bovenstaande top 3.

Hopelijk hebben we volgende zomer niet meer te maken met 
de beperkingen van dit jaar. De donderdagavond houden 
we er zeker in. Overigens blijkt het op donderdagavond 
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Plaats Zeilnr

1. 442 
2. 170
3. 365

Einduitslag:(Geïnteresseerden 
kunnen bij Lukas het 
volledige klasse-
ment opvragen; de 
uitslag staat niet ter 
discussie.)

Opvallende vermeldingen:
  16x gevaren (donderdag en zondag)
  Minimaal 6 boten, maximaal 22 boten
  Totaal 45 boten meegedaan
  Meeste deelnames: P 442 (13x) 

 gevolgd door P 333 (11x)
  Meeste valse starts: P 445
  Rookie of the year: P 448
  Joop Zoetemelk (meeste 2e plaatsen): 

 P 170 (3x en overall)
  Jan Modaal (middelste plek in klassement): P 455
  Meeste verzoeken om spreader en lange 

 kruisrakken: P 357

EEN zomer 
    TRAINEN IN 
LOOSDRECHT

(vrijwel) nooit te regenen, en als het wel regent dan houdt 
die regen altijd voor 19 uur (1e start) op. Is het in augustus 
altijd windstil en meer dan 25 graden op donderdagavond. 
Verder altijd mooi weer en lekkere wind. Voor volgend jaar 
is het nog beter voorspeld, dus we hebben er nu al zin.

Sander en Lukas bedankt voor alle organisatie! Top!

Eltjo Heddema (P 362)



Het duurde even tot de Easyweek knoop kon worden 
doorgehakt, er was lang hoop dat het toch door zou 
kunnen gaan. Maar zeilers van buiten Loosdrecht waren 
volgens het protocol niet toegestaan en dus moest 
de Easyweek worden gecancelled. Een gebruikelijke 
zeilweek, bekend om het feestprogramma, zou het 
toch niet kunnen worden. Om de Pampuszeilers in 
Loosdrecht tegemoet te komen werd door de KWVL 
en de Pampusclub een alternatief opgetuigd: De 
Midzomerweek 17-21 augustus.

Het was even slikken dat er maar 30 deelnemers mochten 
inschrijven, maar voor de gelukkigen die een plek wisten 
te bemachtigen was de Midzomerweek een gouden greep 
van de KWVL om toch nog iets te bieden. Een serie van 
vijf wedstrijden, 1 start per dag, start op de plas, lange 
boeienbaan, eigenlijk precies zoals de Easyweek als 
zeilevenement ooit bedacht was. Loosdrecht op zijn best.

Vluchten voor het front
De eerste dag lukte het helaas niet om een wedstrijd 
eruit te persen. Tijdens het palaver was aangekondigd 
dat, ondanks het gebrek aan wind, het startschip in ieder 
geval uit zou varen na een uurtje uitstel. Dat gebeurde ook, 
maar tijdens de startprocedure moest alweer worden afge- 
broken in verband met een zeer snel naderend front. 
Iedereen spoedde zich naar de haven. Sommigen wisten 
nog net op tijd voor de enorme hoosbui de loodsen te 
bereiken, maar velen waren te laat en hielden het niet 
droog in de tropische waterval. Jammer, maar toch werd er 
gezellig, zij het op gepaste afstand, nageborreld zoals dat 
bij de Easyweek hoort. 

Eiland dilemma en massa finish
De tweede dag werd een heerlijke zeildag met een lopend 
licht windje. Er was een mooie lange startlijn op de eerste 
plas die al meteen zorgde voor het dilemma: aan welke 
kant van het eiland ga je naar boei A nabij het Schildersgat. 
Het werd een spannende wedstrijd en in de kop werd hard 
gestreden o.a. door P 170, P 399 en P 442. Het laatste 
kruisrak naar boei 20 zorgde nog voor wat verschuivingen 
waarbij P 357 een winddraaiing goed wist te benutten en 
doorschoot naar de top 3. Dagwinnaar werden Wanda en 
Sander Jorissen in P 442. In het lange voordewindse rak 
van 20 naar 2 wist de top 3 enorm uit te lopen, het overige 
veld bleef dicht bij elkaar en kwam met wel 10 boten 
tegelijk in enkele seconden over de finish. Het was een fijne 
zeildag en hoewel het een gemis is dat je na afloop niet 
rond mocht lopen met een biertje zoals vroeger werd het 
gelukkig toch gezellig op het zonnige terras.

De derde dag was wederom een top dag, maar mijn 
stuurman en ik moesten aan het werk en ik kan er dus niks 
over schrijven.

Het Schildersgat slaat weer toe
Donderdag beloofde al weer zo’n top dag te worden. 
Wanda en Sander stonden aan kop en voor de uitdaging 
hun koppositie te behouden. Bij de eerste boei lagen zij 
eerste, op de voet gevolgd door enkele rivalen. Bij boei 13 
rondden 449 en 333 de boei verkeerd. Dat gaf nogal wat 
commotie en zij moesten hem opnieuw ronden waardoor 
zij veel plaatsen verloren. In het kruisrak naar van boei 17 
kwam er een enorme verschuiving en weer zag Paul Bournas 
zijn kans schoon het best van de wind te profiteren. Het 
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volgende rak was een heel lang voordewinds rak door het 
Schildersgat naar boei 2 en daar gebeurde het. De koploper 
bleef in het gat liggen, de volgende 4 schoven in elkaar en 
erachter kwam er een groepje met een vlaag doorstuiven. 
De hele top 10 werd daarmee door elkaar geschud dus vlak 
voor de laatste boei stond alles weer open. Alleen 449 wist 
er uit te breken en liep in zijn eentje nog verder uit. Wanda 
en Sander werden 2, en daarna kwam een grote kluit van 
een dozijn Pampussen over de finish. Wat een spannende 
strijd. De laatste dag kon helaas niet gevaren worden door 
te veel wind. De virtuele hoofdprijs (zonder prijsuitreiking) 
ging naar Wanda en Sander.

Met dank aan de perfecte organisatie van het wed-
strijdcomité onder leiding van Tom Fick. Er lagen mooie 
banen in met lange kruisrakken waar iedereen van genoot. 
Hoewel er geen officiële borrels waren kon men toch 
gezellig met elkaar napraten aan tafels op gepaste afstand 

of op eigen initiatief blijven eten. Perfecte ambiance, een 
genietweek in dit vreemde jaar die we toch maar mooi mee 
konden pakken. 

Sandra Dijksman P 4
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  Easyweek werd 
Midzomerweek



Op 11 en 12 juli organiseerden Het Witte Huis en de 
KWVL gezamenlijk de Unlock Cup, een evenement 
voor meerdere klassen. Er schreven 21 Pampussen in 
voor dit ingelaste evenement dat niet eerder op de 
zeilkalender stond. Grappig feitje, het was het enige 
‘grote’ evenement wat gevaren kon worden, maar het 
was op de Pampusclub website niet te vinden. Alles is 
anders dit jaar. Het Pampusnieuws vroeg winnaar Bob 
Heineke om een reactie.

Je hebt overtuigend gewonnen. Hoe verliepen de 
wedstrijden?
Op zaterdag 11 juli stond er een super windje 3/4 bft. De 
1e pot stuurde ik, en de tweede pot stuurde Henri Boere. 
Op 12 juli was er een variabele 1/2 bft. Niet veel, toch zijn 
we met alle zeilers het water op gegaan om te proberen 
er toch een potje uit te halen. Dat is gelukt, al waren de 
omstandigheden allesbehalve reëel. Het 2e potje van de 
zondag (4e wedstrijd) werd afgebroken. Wij lagen niet naar 
wens nadat we slecht boven kwamen en een akkefietje 
hadden met Hans van Drunen bij de onderboei. Zowel Hans 
als ik hadden de gedachte dat wij rechten hadden om als 
eerst de onderboei te ronden: dat werd wat rommelig. Op 
de kant was het heel snel weer opgelost. We waren van 
mening dat we eigenlijk al niet in zo’n situatie moeten 
komen, en als vrienden al helemaal niet. Henri en ik 
kwamen weer op 1 te liggen dankzij een goed voordewinds 
en aandewinds rak, maar op 50m voor de finish was het 
laatste zuchtje wind van de dag compleet weg en besloten 
ze de wedstrijd er terecht uit te schieten. Onder het mom: 
tijdens deze corona periode kunnen we maar beter buiten 
een extra uurtje dobberen: what else? En die insteek was 
prima. 

Waarom gingen jullie zo hard? 
Met drie eerste plekken werden wij winnaar overall. Als 
ik met Henri vaar dan vaar ik met iemand met een brok 
ervaring en iemand die het hele abc wel kent van het 
spelletje, met zo’n type zeiler ben ik wat dat betreft niet 
anders gewend. Dus dat zeilt gewoon makkelijk en heel 
leuk overigens, we hebben het altijd relaxed en gezellig aan 

boord. 

UNLOCK CUP
ALS ONVERWACHTE 
MEEVALLER

Einduitslag:
Plaats Zeilnr Naam
1e P 387 Bob Heineke, Henri Boere
2e  P 59  Jan en Harry Bijleveld
3e  P 357  Paul Bournas, G&T in der Maur
4e  P 333  Willem Huberts, Jan Wilkens
5e  P 449  Marco Bosma, Auke Veenstra

Door de omstandigheden gedwongen werd de 
HoutskoolCup van 26/27 september omgedoopt 
tot het Loosdrecht Weekend. Dit leidde tot 
een mooie samenwerking van de drie grote 
watersportverenigingen aan de Loosdrechtse Plassen: 
KWVL, Het Witte Huis en De Vrijbuiter. Er konden er 
geen Pampussen van buiten deelnemen, maar het viel 
wel binnen de regels om het besloten te houden voor 
Loosdrechtse zeilers. Prijzen werden niet uitgereikt; 
het ging om de eer. Het werd een mooi evenement 
met uitstekende zeilomstandigheden. 

Uniek mag het heten dat we nog een weekend mochten 
zeilen in coronatijd. Eind september, de voorspellingen 
waren dramatisch, maar wat was het een heerlijk 
evenement! Met 30 Pampussen aan de start (meer mocht 
niet) en extra lange banen waarin je verdwalen kon. 

Vanuit drie verenigingen kwamen bootjes om aan het eind 
van de dag weer in de anonimiteit te verdwijnen. Geen 

1,5m problemen, op een enkele aanvaring na (maar daar 
had het RIVM niets van gezegd). Veel gezelligheid bij het 
Schildersgat, waar je zomaar 10 plekken kon verspelen. 
Avonturiers die door nog onontdekte wateren zeilen en 
plotseling voorop lagen; Loosdrecht op haar mooist. Joost 
cs, die bitterballen en bier op de juiste afstand serveerden, 
chapeau. 

Zondag, na een nachtelijk herfststorm, weer een prachtige 
zeildag met wisselende resultaten en... zoals zo vaak: aan 
het eind de 357 als winnaar , proficiat. Conclusie van de 
Oude Maas: probeer eens een andere kant van een eiland, 
zonder zalingen ga je harder, na drinken van dropwater zeil 
je beter en de thuisblijvers hadden ongelijk. 

Hans van Drunen P 17.0
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Loosdrecht Weekend    
                    sluit kort zeilseizoen af 

Einduitslag:
Plaats Zeilnr Naam
1 357 Paul Bournas, Peter van koppen, KWVL 
2 444 Bart In der Maur, Cas Verholt, KWVL 
3 170 Hans Van Drunen, Bert de Lange, KWVL 
4 433 Walter van Voorst van Beest, Eduard Hafkamp, KWVL 
5 450 Bart van Soest, John van Altena, HWH

Probeer eens 
     een andere kant 
van een eiland

VRUCHTBARE SAMENWERKING DOOR 
LOOSDRECHTSE VERENIGINGEN

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.

Anton Vlasman, Mauritsweg 30, 3012 JS Rotterdam 
www.antonvlasman.nl
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Waar kun je met je Pampus terecht 
voor reparatie en onderhoud? 
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JACHTWERF DE JONG, JOURE
Mijn naam is Aaldert de Jonge, mijn 
leeftijd is 40 jaar, Ik ben getrouwd en heb 
3 kinderen. En ik ben Hellingbaas van 
Jachtwerf de Jong Joure.

Ik ben in dit vak gerold door een toenmalig vriendinnetje. Haar 
vader had een jachtwerf en bouwde schitterende klassiek gelijnde 
motorvletten. Hier ben ik gaan stage lopen na mijn middelbare 
school. Via deze weg ben ik bij Jachtwerf de Jong Joure terecht 
gekomen en heb hier het vak geleerd door de combinatie van 
werken en leertraject van de  vakopleiding scheepsinterieur 
bouwer. Het mooiste aan ons vak is om met een mooi stuk hout, je 
handen en een goed stuk gereedschap iets moois te maken.

Jachtwerf de Jong Joure is gespecialiseerd in de bouw, onderhoud 
en reparatie van houten schepen.

Wij krijgen jaarlijks een flink aantal Pampus schepen voor 
onderhoud en sinds 1984 worden ze ook bij ons nieuw gebouwd. 

Jazeker

Jazeker

Lakcabine

Jazeker

Jazeker, liggen op voorraad

Jazeker

Jazeker

Jazeker
 
Jachtwerf de Jong Joure, Slachtedijk 7B, 8501 ZA, Joure
T: 0513-412664, 06-23862985
www.jachtwerfdejong.nl

MOGANO SHIPBUILDING
Mijn naam is Menno Luyer, ik ben 57 
jaar, geboren en getogen in Loosdrecht, 
waar ik nog steeds woon samen met 
mijn vrouw en onze zoon. Zo’n 30 jaar 
geleden heb ik Mogano Shipbuilding 
opgericht.

Vanaf mijn 14e jaar werkte ik bij Scherpel Jachtbouw, en ik ben na 
de LTS daarom de opleiding Jachtbouw gaan doen. Ik vind het na 
al die jaren nog steeds prachtig om van een stuk hout een mooi 
gestroomlijnd schip te bouwen; om het hout van een een verweerd 
houten schip weer tot leven te brengen; en om voor mensen een 
boot te kunnen realiseren die zij in hun hoofd hebben.

Mogano Shipbuilding is een kleine jachtbouwerij, waar luxe houten 
sloepen en motorboten gebouwd worden. Alle schepen die wij 
bouwen zijn van een hoogwaardige kwaliteit en custom-built. 
Daarnaast doen wij onderhouds- en restauratiewerkzaamheden 
voor motor- en zeilboten. 

Wij zijn een klein team en hebben een brede deskundigheid. We 
hebben graag direct contact met onze klanten voor een optimale 
samenwerking en service.

Veel

Jazeker!

Jazeker!

Ja

Jazeker!

Nee

Nee

Nee
 
Mogano Shipbuilding, De Zodde 4a, 1231 MB Loosdrecht 
T: 035-5826698, 06-30404101
E: moganoshipbuilding@gmail.com

Korte intro: 
Wie ben je/hoe heet je, waar kom je vandaan, leeftijd, 
gezin, waar woon je? Hoe heet het bedrijf waar je werkt? 

Hoe ben je in het vak gerold als botenbouwer? En kun je 
uitleggen waar je het meeste plezier uithaalt in je werk? 
(Waar komt jouw passie voor oud hout vandaan)?

Waar ligt de focus van het bedrijf, op wat voor werk c.q. 
schepen?

Hoeveel ervaring hebben jullie met het onderhoud van 
een Pampus of vergelijkbare boten?

Als Pampuszeilers willen we graag weten of we voor 
het volgende bij u terecht kunnen:
Schuur- en lak-, schilderwerk?

Herstelwerkzaamheden aan de romp?

Gebruiken jullie een lak- of spuitcabine voor lak- en 
schilderwerk?

Voor grondige renovaties (vervanging vlak, kielbalk, 
spanten en o.a. dek)?

Kunnen jullie nieuwe rondhouten (mast/giek) maken voor 
de Pampus? (Optioneel: met een prijsindicatie? +/-)

Kunnen jullie ook een nieuwe Pampus bouwen?

Kunnen jullie ook specifiek beslag leveren/bestellen voor 
de Pampus, zoals bijvoorbeeld een nieuw zalinghuis?

Voor schoten en lijnenwerk? (Splitsen, verjongen)

Contactgegevens

Na de sluiting van ‘het instituut’ de Vrijheid van Gert Lamme spraken veel 
bootbezitters binnen de klasse de zorg uit dat het oude vak van boten-
bouw en restauratie aan het uitsterven is. Als Pampus klassenorganisatie 
willen we uiteraard de toekomst van de klasse borgen en Bob Heineke 
werd gevraagd op onderzoek uit te gaan waar de goede bedrijven zitten 
die reparatie, onderhoud, restauratie en regulier onderhoud doen voor 
‘oud hout’. Waar vakmanschap mensenwerk is en men kennis heeft van 
klassieke houten schepen. Toen hij zo links en rechts het onderwerp 
aanstipte bleekt dat er naast de vertrouwde namen meerdere jongere 
ondernemers zijn die zich hier op gestort hebben. 

De bedrijven werden benaderd en verzocht een vragenlijst te 
beantwoorden om inzicht te geven wat zij voor de Pampusbezitters 
kunnen betekenen en welke werkzaamheden hun specialiteit zijn. Bijna 
allen reageerden positief en enthousiast. Graag brengt de Pampusclub 
deze adressen onder uw aandacht. Het is geen vergelijking maar 
een objectieve impressie van wat u zoal kunt verwachten bij deze 
jachtwerven die allen zijn gedreven door vakmanschap en kennis van 
klassieke houten schepen. In dit nummer komt het eerste deel aan 
de beurt, in een volgend nummer het volgende. Mocht u een bedrijf 
missen in de lijst aarzel dan niet dit door te geven aan Bob Heineke of  
Marco Bosma, en we nemen ze mee.

Bedrijven die zijn benaderd en respons gaven:
Aaldert de Jonge, Jachtwerf de Jong, Joure 
Edwin Tijsterman, Nieuwkoop 
Herman van Eijk, Reeuwijk 
Jeroen de Groot, Foxhol 
Mogano Loosdrecht, Menno Luyer
Hans Heikoop, Smalland Maritiem Loosdrecht

Noot 1: Natuurlijk zijn we Jachtbouw Boelsma in Sneek niet vergeten. 
Pieter Boelsma liet weten dat hij niet meedoet omdat hij al in de af-
bouwende fase zit. Vrij vertaald betekent dit dat hij het ‘druk zat’ heeft. 
Elke Pampuszeiler kan altijd bij hem terecht voor een deskundig advies 
en antwoord op alle vragen. (En als je geluk hebt een Siebeslootje).
 
Op onze shortlist staan nog:
Peter Schouten
Martin Buis, Woodvision
Elte Folkersma en Hans van Kessel KWV “Loosdrecht”
Bootservice Theo de Vries uit IJlst
Gerrit Hofstra van Hofstra Jachtbouw uit Oppenhuizen
Jachtbouw Aad Juffermans uit Warmond
Jachtwerf Vial uit Rotterdam
Frans van der Doe/Leospar, Slootdorp
Jachthaven Scherpel, Loosdrecht 
Jack den Ouden - Breukeleveen 

Noot 2: Bedrijven die nu geen tijd hadden zullen we in de tweede ronde 
nog een keer benaderen.

VAKMANSCHAP IS MEESTERSCHAP

Wij gingen op onderzoek uit



TIJSTERMAN JACHTBOUW
Mijn naam is Edwin Tijsterman, wonend 
en werkend te Nieuwkoop, geboren 
in 1964, gehuwd en vader van 1 zoon 
en 1 dochter. Sinds 1982 werkend bij 
jachthaven/jachtbouw/boten-verhuur 
Tijsterman.

Mijn opa is begonnen in 1936 met het bouwen en onderhouden 
van houten boten, mijn vader is daarin doorgegaan en zo-doende 
liep ik, aan de hand van mijn vader, op jonge leeftijd al mee in 
de werkplaats  waardoor mijn passie voor de houten boten is 
ontstaan.

Het overgrote deel van onze werkzaamheden bestaat uit het 
onderhoud, reparatie en refitten van de (wedstrijd) 16m!.

Ook met het onderhoud van de Pampus hebben wij ruime ervaring 
opgebouwd. Ddit was, zeker in de jaren 70, een zeer populaire 
klasse bij ons op de Nieuwkoopse plassen.

Doen wij, in zowel 1- als 2 componenten lak.

Die uitdaging gaan wij, voor de houten boten, zeker niet uit de weg!

Onze werkplaats richten wij regelmatig in voor het lak en schilder 
werk, dit om zo stof vrij als mogelijk, in de juiste temperatuur/
vochtigheids- graad een zo hoog mogelijke kwaliteit te garanderen.

Daar kan een ieder met een houten boot, voor bij ons terecht. 

Wij kunnen het uiteraard wel leveren, maar wij zelf hebben 
onvoldoende ervaring in het maken/lijmen van de rondhouten met 
bijbehorende specifieke wensen voor de Pampus zeiler.

Het nieuw bouwen van een Pampus hebben wij nog nooit gedaan, 
maar het lijkt mij in ieder geval een bijzonder leuke uitdaging.

Het leveren, en het aanpassen van (RVS) beslag, zo ook het aan-
passen van de trimmogelijkheden behoort tot de mogelijkheden.

Het leveren van schoten en het splitsen van (dynema) lijnen doen 
wij voor u op aanvraag.
 
Jachthaven Plaszicht, Dorpsstraat 114, 2421 BC Nieuwkoop 
T: 0172571786.
E: info@tijstermanboten.nl 
www. Tijstermanboten.nl

KOSTER EN VAN EIJK JACHTBOUW 
Wij zijn Herman van Eijk,  woonachtig in 
Reeuwijk, 60 jaar en Jaap Koster, ook uit 
Reeuwijk, 29 jaar. Bedrijf: Koster en van 
Eijk Jachtbouw voorheen Herman van Eijk 
Jachtbouw.

Bouwt in 1986 , dan reeds 5 jaar werkzaam in de jachtbouw, 
als fervent  wedstrijdzeiler voor zichzelf een 16m2 en wint datzelfde 
jaar samen met J.W. van den Hondel met slechts 3 punten  het NK, 
verkoopt aldaar op de Beulaker meteen 3 boten en vanaf dat mo-
ment is hij definitief botenbouwer. Jaap Koster komt als 15-jarige 
stage lopen en is nu reeds 3 jaar mede vennoot van het huidige 
bedrijf. Passie en plezier: goede resultaten met een mooi stuk werk 
behaald door tevreden klanten.

Allround Jachtwerf voor onderhoud, restauratie en 
nieuwbouw in hout en composiet, met een specialisatie in wed-
strijdzeilschepen alsmede het luxere segment sloepen en vletten.

Veel ervaring o.a.: nieuwbouw, restauratie en onderhoud in 16m2 
en Regenboog o.a. restauratie 41 en 17 (resp. NK ’89 en NK ’04), 
nieuwbouw Regenboog 134 en 157 ( resp. NK’93 en NK’18) en 
volledige herbouw Regenboog 7. Nieuwbouw en onderhoud 
Olympiajol ( div. NK,EK en IDM)

Ja

Ja

Lak-cabine, spuitwerk is uit te besteden

Ja

Ja, echter om prijstechnische redenen heeft uitbesteding aan een 
specifieke masten-maker vrijwel altijd de voorkeur.

Ja

Ja, echter niet uit voorraad

Ja, i.s.m. Martin van Leeuwen te Reeuwijk
 

Koster en van Eijk Jachtbouw, Edisonstraat 19, 2811 EM  Reeuwijk
T: 0182 396054 
koster-vaneijkjachtbouw.nl
E: info@koster-vaneijkjachtbouw.nl
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SMALLAND MARITIEM
Ik ben Hans Heikoop – Loenen a/d Vecht- 
61 jaar- bedrijf Smalland Maritiem 

Ik ben in 1976 bij Bootbouwerij de Vrijheid begonnen en daar heb 
ik 7,5 jaar gewerkt. Pampussen, Regenbogen e.a. boten gebouwd. 
Daarna heb ik nog 6 jaar bij Wingelaar in Breukeleveen gewerkt, en 
ook daar heb ik veel Pampussen gerestaureerd. Hoewel oud hout 
prachtig is kan ik niet meer spreken van passie, daarvoor doe ik het 
al te lang. Het is nu gewoon bedrijfsmatig (sorry).

Sinds 2000 werk ik voor mezelf, voornamelijk aan sloepen. Ik heb 
bijna 70 nieuwe sloepen verkocht en aan honderden gewerkt. Veel 
lakwerk en ander onderhoud. Daar ben ik heel druk mee, waardoor 
ik wel aan Pampussen kan werken maar het type werk zou ik 
hoofdzakelijk moeten beperken tot lak- en schuurwerk.

De laatste 20 jaar heb ik niet meer aan Pampussen of andere 
zeilboten gewerkt, alleen aan sloepen e.d.

Ja
 
Beperkt

 
Nee, gewoon in de werkplaats met een zeiltje erboven.
 

Nee
 

Nee

 

Nee
 

Nee

Nee

Hans Heikoop/Smalland Maritiem, Oudloosdrechtsedijk 113 B, 
1231LS loosdrecht
www.smallandmaritiem.nl

Wie?

Hoe? Passie?

Focus?

Pampus ervaring?

Schuur en lakwerk?

Reparaties romp?

Lakcabine?

Renovatie?

Rondhout? 

Nieuwbouw 
Pampus?

Pampusbeslag

Schoten/lijnen

Contact

JACHTBOUW DE GROOT 
Ik ben Jeroen de Groot, 
49 jaar en woon samen met 
Ria, met onze beiden zonen 
Damy en Jimmy. Mijn bedrijf heb 
ik sinds 1995: Jachtbouw 
de Groot in Foxhol.

Vanaf mijn 8e wilde ik al botenbouwer worden 
en repareerde toen oude houten roeiboten die ik 
op het Zuidlaardermeer vond. Op mijn 17e bouwde 
ik mijn eerste zeilboot: een Flits. Daarmee won ik 
direct een eerste prijs.

Mijn specialisme ligt bij Pampussen, twaalfvoets-
jollen en zestienkwadraten. Daarnaast: alles van 
hout doen we.

Ruim 30 jaar.

Jazeker, daar bestaat het meeste werk uit.

Ja, van een stukje stootlijst tot complete 
nieuwbouw.

Ja, ik heb een aparte stofvrije ruimte voor het 
aflakken en schilderen. 

Mijn laatste paradepaardje was de Pampus 2. Daar 
hebben we een nieuwe kielbalk en bodem in gemaakt.

Rondhouten maak ik al meer dan 20 jaar. 
Een Pampusmast kost �925,- en een giek �400,-
 

Ja, de 443, 447 en 453 zijn door mij gebouwd. 447 
is kampioen geweest – de 453 heeft op een NK een 
3e plaats een keer behaald en de 443 een keer 4e.
 
Ja, zo lever ik de laatste jaren al het RVS beslag 
voor de Pampus.

Schoten en lijnen lever ik.
Verjongen van schoten niet.
 
Jachtbouw de Groot, Gerrit Imbosstraat 5, 
9607 PA Foxhol
T: 0598-371722 
E: info@jachtbouwdegroot.nl
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Ik verheug mij op een bezoek bij Hans van Drunen 
en bemanning Bert de Lange. In Rotterdam bij de 
prachtige herenmodezaak Anton Vlasman zitten de  
heren klaar met koffie, wijn en stroopwafels. Top 
verzorgd. We lullen (met veel lachen!) zo maar een 
paar uur samen weg en vooral de ‘annekedotes’ waren 
onovertroffen. Na een super gezellige middag was 
er ruim voldoende input om 10 vragen te maken die 
hier door Hans namens beiden worden beantwoord. 
Mannen, bedankt! 

1. Vertel even in het kort wie jullie zijn, hoe jullie 
elkaar hebben leren kennen en hoe jullie samen in de 
Pampus terecht zijn gekomen.
Ik ken Bert al 50 jaar van Watersport Vereniging Rotterdam, 
de oudste vereniging aan de Kralingse Plas. Daar was mijn 
vader lid met zijn 16m2 en ik zeilde wel eens mee. Bert 

zeilde in een Vrijheid. Bert en ik schelen een jaar of tien en 
als je heel jong bent is dat verschil te groot om met elkaar 
om te gaan. Op een gegeven moment ben ik 16m2 gaan 
varen, wel zo’n 25 jaar lang. Op Elfhoeven en Nieuwkoop 
kwamen we toen vaak. Ik zag Bert nog wel in die tijd, hij was 
bemanning in de Regenboog. In 2012 heb ik de Regenboog 
17 van Henk Bergsma overgenomen en toen zagen Bert 
en ik elkaar weer regelmatig. Bert vaart in Regenboog 151. 
Daarnaast voer ik af en toe met Steyn van Driessel in de 
P 356. Daardoor stond het idee van Bert en mij om een 
Pampus samen erbij te kopen en dat werd de P 170.

2. Wat is het verhaal achter de 17.0 als zeilnum-
mer?
Tijdens onze zoektocht naar een Pampus zag ik de 170 te 
koop staan en die boot bleek ook nog van een 16m2 zeiler 
te zijn. Toen hebben we er 17.0 van gemaakt en de styling 
gekopieerd van de Regenboog. Vandaar dat hij ook paars 
is. De Regenboog 17 heet al sinds 1917 Maas omdat de KR 
& ZV de Maas de eerste eigenaar was. Die naam is altijd bij 
de boot gebleven. Toen de vloot werd uitgebreid met P 170 
leek het logisch om deze de Oude Maas te noemen. En ik 
woon ook nog aan de Oude Maas dus het verhaal klopt als 
een bus.

3. Jullie varen in drie klassen. De Boog, de Pampus 
en de 16m2. Kan je aangeven wat de verschillen zijn 
en waarom de Pampus jullie voorkeur heeft?
De 16m2 is zeg maar de oorspronkelijke boot, waarin 
het zeilen begon van huis uit. Mijn vroegere zwager is 
botenbouwer en die heeft voor mij een 16m2 gebouwd, de 
1986. Daarmee waren we heel succesvol en later heb ik er 
nog een laten bouwen. Toch had ik nog die jeugddroom  
om in een Regenboog te zeilen. In 2012 heb ik de 17 
gekocht waar ik nog steeds met veel plezier in vaar. 
Doordat ik een ark huur in Loosdrecht in de zomer ben 
ik meer bij de Pampusklasse betrokken geraakt omdat dat 
daar nu eenmaal een populaire klasse is. En dan wil je toch 
het liefst met een eigen boot meevaren. Die grote velden 
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10 vragen aan
op Loosdrecht dat vind ik fantastisch, dat ken ik nergens. En 
het is natuurlijk een handzame boot en makkelijk optuigen. 
In een Regenboog is dat altijd een heel gedoe, je moet met 
jonge gasten varen en dat moet je veel meer plannen.

4. Anekdote!
Onze entree in de klasse kun je een maiden trip noemen 
die iets minder geslaagd was. We hadden de Oude Maas 
net helemaal laten opknappen, schilderen en stylen. We 
gaan het lustrum evenement zeilen en al in wedstrijd twee 
wordt er een groot gat ingevaren. Per ongeluk weliswaar, 
door Harry Sistermans die er zelf ook ziek van was. We 
hebben wel even een traantje weggepinkt. Omdat het 
een geschilderde boot is, kon het wel weer mooi hersteld 
worden gelukkig.

5. Hans kan je nog een keer uitleggen wat het ver-
schil is tussen een hangband en een hangmat? 
Dat probeer ik Bert altijd uit te leggen want hij vindt dat 
hij zo hard moet hangen bij mij. Alleen die hangband hangt 
dan slap naar beneden. Dus ik heb hem uitgelegd dat dat 
het model is van een hangmat, en dat een hangband altijd 
omhoog staat. En daar pest ik hem dan een beetje mee. 
Wij zijn natuurlijk niet van het buitenboord hangen in deze 
boot. We hebben er lekker twee bankjes in laten maken.

6. Denken jullie dat de landelijke Pampus wedstrijd-
velden nog verder kunnen groeien en hebben jullie 
nog ideeën hoe dat zou kunnen (we spraken over 
wedstrijdformats, een leen Pampus, en de balans 
tussen wedstrijdzeilen en sociale pret.). 
Een leen Pampus dat is een goed idee. Dat heeft de 
Regenboog klasse natuurlijk ook, met de Oranje. Walter 
opperde dat er dan per evenement iemand anders in kan 
varen maar ik denk dat je gewoon een potentiele kandidaat 
voor het halve of hele seizoen moet kiezen. Anders is het 
varen en vrijblijvend weer uitstappen en wat er kapot is, is 
voor de volgende. 

De Regenbogen hebben een syndicaat, je schaft een boot 
aan, die wordt onderhouden en daar draagt de klasse, of 
sponsors, gewoon aan bij. Er zijn dan altijd weer mensen 
die nog goede zeilen beschikbaar stellen of andere spullen. 

&Hans van Drunen 

Bert De Lange

P 17.0
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Er is verschil tussen een hangband 
en een hangmat
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www.chemonaworld.com

Het is natuurlijk anders varen dan met een jonge gast 
maar niet minder leuk. We zijn wat minder fanatiek 
misschien, maar op routine komen we goed mee. Wij 
lachen wat af aan boord. Een banenkaart lezen, dat doet 
Bert niet. Starthorloge, geen idee. Voor de start zitten we 
te ouwehoeren, dan heeft hij bijvoorbeeld weer een zaak 
gedaan waar hij over vertelt, en als je niet uitkijkt, zijn 
we in het vijf minuten schot nog bezig. Dus we gaan heel 
anders met zeilen om in deze boot. We hebben ook maar 
één stand. Toen we de boot net hadden hebben we er een 
keer met Mark Neeleman naar gekeken. Jeroen de Groot 
heeft ooit de mast er op gemaakt, en we hebben er nooit 
iets aan versteld. We doen het echt voor de lol en natuurlijk 
weten we tijdens het zeilen wel wat we moeten doen. Als 
we in de boot stappen zijn we fanatiek en doen we ons 
best, maar het schuim op de bek dat hoeft niet voor ons 
want we hebben al die bekertjes al een keer gewonnen.

9. Op je Facebook pagina las ik: Ook voor een nat 
pak kunt u bij ons terecht! Leg eens uit?
Het NK 16m2 op de Beulaker was een van de weinige 
evenementen die doorgingen dit jaar. Ik zeilde met Steyn 
en had een boot geleend met zo’n paaltje in de kuip met de 
schootklem erop. Dat paaltje was iets hoger dan ik gewend 
ben en ik kreeg de schoot er niet goed uit. Was al paar keer 
eerder gebeurd. Maar goed, bij het overstag gaan stond hij 
nog vast, ik viel naar binnen en we sloegen om. Vlak voor 
de finish en dat was zonde want we deden lekker mee in de 
top en we zakten naar de 8e plek totaal. 

10. Puntje van aandacht: Hou het sportief.
Over het algemeen is de Pampusklasse een hele sportieve 
klasse maar het verschil op de kant en op het water is soms 
bizar. We moeten er voor waken dat men op het water 
niet te wild doet en er geen brokken gemaakt worden en 
onrust veroorzaakt. Sommige capriolen bij de boei zijn 
echt moedwillig en niet nodig. Een onderlinge is geen 
NK. Daarmee moet je uitkijken anders krijg je mensen die 
gaan afhaken omdat ze het zonde vinden van hun boot. 
Onbewust een aanvaring maken kan gebeuren, maar soms 
zie ik situaties waarbij ik denk: “doe nou niet man.” En het 
dan op de kant weglachen. Misschien is meer protesteren 
de oplossing, het moet niet vrijblijvend worden.
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Windesign is een groeiend merk met een 
bewezen hardware collectie voor Laser® en 

420. Daarnaast hebben wij een grote 
collectie joysticks, coach gear, zeilkleding 

en betaalbare zeilen voor diverse 
eenheidsklassen waaronder zeilen voor de 

Pampus klasse. 

Onze Pampus zeilen zijn 
geoptimaliseerd naar de laatste 

regelwijzigingen en zijn gemaakt van de 
hoogste kwaliteit zeildoek, namelijk 

Contender Polykote. Meerdere malen zijn 
de Nederlandse kampioenschappen 

Pampus dan ook gewonnen met deze 
zeilen. Voor meer informatie:

Optiparts Marine Equipment
Tel: 030-2414068

E-mail: mail@optiparts.com

Rhone 32  |  2491 AP  Den Haag
070 - 354 25  22  | peterpeet@print-pro.nl

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

• beachfl ags
• laggen
• banieren
• spandoe en
• stic ers

• shirts
• bedri s leding
• belettering
• tassen
• recla eborden

i  rint roductions che eningen unt u 
terecht oor onder andere

Kijk naar de KWVL, die hebben een eigen werkplaats met 
vaklui die zo’n boot in de vaart kunnen houden. Zo kun je 
van alles verzinnen om het mogelijk te maken. Dat vind ik 
een leuk idee want van de Oranje wordt ieder jaar gebruik 
gemaakt en er zijn inderdaad mensen die doorgestroomd zijn.  
Als je vraagt naar suggesties zou ik bij de Easyweek een 
bemanningswedstrijd doen, dat vind ik iets toevoegen en 
leuk om eens anderen te laten sturen die misschien wat 
minder fanatiek zijn. Over de balans tussen wedstrijdzeilen 
en sociale pret kan ik kort zijn: dat is geweldig in de 
Pampusklasse. Het leuke van Loosdrecht is dat mensen zich 
bij de verenigingen verzamelen en niet op moederschepen 
bij de familie, waardoor je het clubje bij elkaar houdt 
inclusief alle gezelligheid met elkaar. 

Ik denk niet dat de klasse nog hoeft te groeien, de velden 
zijn groot zat. Er worden geen boten bijgebouwd en de 
markt gebruikte boten is stabiel. Er is vergrijzing maar er 
komt altijd wel weer een jongere generatie in varen. Je 
zou kunnen denken aan een financieringsfonds om dat 
haalbaar te maken. Maar je moet niet krampachtig willen 
groeien om de groei. Het is toch niet de bedoeling, dat 
bijvoorbeeld de hele Laserklasse direct overstapt? 

7. Anekdote!
Wij waren de boot aan het optuigen en met het strijken 
van de mast de keer ervoor was waarschijnlijk zaling 
afgebroken. Wij zijn niet zo technisch dus daar hebben we 
helemaal niet naar gekeken. We hebben de mast overeind 
gezet en de mensen gingen ineens naar boven wijzen. Wij 
staken vrolijk onze hand op (of middelvinger?) en zijn lekker 
gaan varen maar ze bedoelden dat er iets niet goed zat. We 
zijn toch 3 geworden dus de moraal is dat het eigenlijk 
beter gaat zonder zaling.

8. Hoe was de ontvangst in de Pampusklasse en op 
de KWVL in Loosdrecht? Aanrader? Beetje blij met 
de zeilresultaten tot nu toe? 
De ontvangst in Loosdrecht is hartstikke leuk, aan die 
Pampustafel met al die gekkigheid. Je kunt makkelijk 
overal aanhaken. De zeilresultaten zijn boven verwachting. 
Wij zijn ingestapt met het idee ‘we zien wel waar we 
eindigen’ want Bert en ik hadden nooit samen gevaren. 
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BESTUUR PAMPUSCLUB

In het juni nummer van vorig jaar schreven wij dat 
Willem Dercksen de nieuwe eigenaar van Pampus 5 
was geworden. Na P 291, P 44, P 36, en zijn huidge P 
205, werd het de vijfde Pampus in successie voor deze 
doorgewinterde zeiler. 

Even een jaartje terug in de tijd. Gepakt door het idee om 
bij het lustrum de eerste 10 Pampussen bij elkaar te krijgen 
ging Peter Hoogendam op zoek naar de 5. Hij wist de boot te 
vinden en nadat Peter de boot had zekergesteld, belandde 
deze uiteindelijk bij Willem. Na jaren van verwaarlozing 
moest er heel wat werk aan de oldtimer worden verricht.

Het Pampusnieuws belt even met Willem Dercksen om te 
vragen hoe het met de boot staat. Op dat moment rijdt hij 
met een 18 meter lang transport tussen Zuid Frankrijk en 
Barcelona, maar neemt opgewekt als altijd en ontspannen 
de tijd om mijn vragen te beantwoorden. 

Restauratieplannen
In eerste instantie heeft Willem met Gert Lamme de boot 
bekeken. Behalve de te verwachten werkzaamheden ont-
dekten zij een minimale afwijking met, naar het zich liet 
aanzien, maximale kosten om in orde te maken. Want wat 
was nu het geval? Aan de voorkant bij meetpunt 2 was het 
dek aan weerskanten ongeveer 1 centimeter te smal. Om 
dat goed te krijgen zou het hele dek er af moeten. Met die 
ingrijpende klus, opgeteld bij de overige werkzaamheden 
kwam de teller op een bedrag in de range van dertigduizend 
Euro. Wim: “Dan krab je je nog eens achter je oren, en we 
vroegen ons af het nog verantwoord is om zoveel in een 
toch oude boot te investeren.” 

Daarna heeft Willem bij Jeroen zijn licht op gestoken. Na 
enig puzzelen kwam deze met een creatieve oplossing voor 
het breedte-probleem. “Eenvoudiger, dus minder kostbaar, 
waardoor de restauratie verantwoord werd,” aldus Willem. 
“Jeroen heeft er een dekspiegel opgezet, en daarmee werd 
de boot een fractie langer. Je meet alles vanaf de spiegel, 

dus toen kwam meetpunt 2 verder naar achteren te liggen 
en was de boot precies op maat.” 

De restauratie van de romp van de 5 is nu af. Ook maar 
even Jeroen gebeld, voor foto’s en een reactie. Jeroen 
vertelt dat de romp helemaal in model is getrokken want 
deze was te plat. “We hebben daartoe een nieuwe kiel 
gemaakt, met het doodhout zonder het loodblok op de 
kop op het schip gemonteerd, en zo in model getrokken. 
Het onderwaterschip is gefreesd en van nieuwe latjes 
voorzien.” Ook is de boot verfraaid met een mahonie rand 
rond het teakdek en twee nieuwe kuipranden. Behalve een 
nieuwe kiel is er ook een nieuw roer onder gezet. 

Bijna vaarklaar
Een kersverse mast en giek liggen al klaar voor de rigging 
zodat het project voor aanvang van het nieuwe seizoen 
snel kan worden afgerond en de boot op tijd vaarklaar is. 
Pampus 205, waarmee Willem als oud-Reeuwijker dit jaar 
op de Reeuwijk Invitational nog in actie kwam, krijgt dan 
voorlopig even rust want de eerste start in 2021 zal met 
Pampus 5 gemaakt worden. We zijn erg benieuwd naar het 
resultaat en ook naar de naam die op de romp zal staan. 
In 86 jaar heeft het schip maar 3 namen gehad. In 1934 
gedoopt als Oranje, in 1942 herdoopt als IJsselmeer en 
enkele maanden later door de derde eigenaar hernoemd 
tot Bries. 

86 Jaar na de eerste te water lating op de werf van  
De Vries Lentsch te Nieuwendam staat Pampus 5 er 
weer Spic & Span bij. Wat is het toch fantastisch voor de 
Pampusklasse dat deze boot door een bevlogen eigenaar 
en een toegewijde bootbouwer wordt behouden voor  
de vloot. 

Sandra Dijksman P 4
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RED EEN

PAMPUS

PAMPUS 5 
KLAAR VOOR DE 
START

Er was heel wat werk 
      aan de oldtimer

PAMPUS KALENDER 2021
ONDER VOORBEHOUD

WIJ VERWELKOMEN DEZE 
NIEUWE LEDEN EN DONATEURS

(vanaf 1 juni 2020)

Julian Ouwerkerk   P 100
Ebe van der Spek  P 75
J.J. Vermaas P 370
Hans van Drunen  P 170

Ralph Holland       P 262
Alwin Lochorn P 263
Frans van Belle P 359
Fred Collewijn P 79

Maand  Datum  Evenement  Locatie
Jan 10  Winterwedstrijden  KWVL
Febn  7  Winterwedstrijden  HWH
Mrt  7  Winterwedstrijden  HWH
 28  Algemene Ledenvergadering  Kajuit Sneek
Apr 3-4  Paashaas wedstrijden GWV  Elfhoeven
 11  Winterwedstrijden  KWVL
 17-18 Openingswedstrijden Sneek  KWS
 24-25  Voorkaag K.W.V.  de Kaag
Mei  1-2 NK Sprint  Heeg
 15-16  Hemelvaartweekend  HWH
 13-16  50e Kleine Sneekweek  KWS
 22-23  Goudse Zeilweek  Goudse R & ZV
Juni  PM  Holland Weekend  KWVL
 PM  Regio Noord Kampioensch.  KWS
  Regio Noord Kampioensch.  KWS
 PM  Nieuw Loosdrecht weekend  HWH
 PM  Zomerwedstijden  KWS
Juli  1-2  Vrijbuiterweekend GWV  de Vrijbuiter
 21-25  100e Kaagweek KWV  de Kaag
 10 of 17  Man / Vrouw wedstrijd  HWH
Aug  7-12  85e Sneekweek  KWS
 16-20  Easyweek  KWVL
Sept  2-5  NK Pampus  KWS - Sneek
 PM  Sluitingswedstrijden  KWS - Sneek
 PM  Houtskoolcup  KWVL



Hermeting met Laser
De hermeting van de P 1, P 43 en de P 418 heeft op zater-
dag 28 november op de werf van Pieter Boelsma aan de 
Hendrik Bulthuisweg in Sneek plaats gevonden. De heer 
J. Korpershoek (Verbondsmeter) heeft de hermetingen 
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Als Pampusklasse streven we er naar ieder jaar 
drie schepen aan een hermeting te onderwerpen. 
Gebruikelijk is om de te meten schepen te selecteren uit 
het deelnemersveld van een NK in een betreffend jaar. 
Dit jaar is het helaas niet mogelijk geweest, zoals een 
ieder weet, om op een verantwoorde wijze een NK te 
organiseren. Toch wilden zowel TC als ook het bestuur 
van de Pampus Klassenorganisatie de mogelijkheid van 
een hermeting van schepen dit jaar niet voorbij laten 
gaan..

Een selectie voor hermeting op basis van loting bij een NK 
is dit jaar een invitatie aan drie Pampuszeilers geworden 
om hun schip voor meting beschikbaar te stellen. De TC 
heeft op deze wijze drie Pampuseigenaren benaderd. 
Uitgenodigd waren Jeroen de Groot met Pampus 1, Erik van 
Eijk met Pampus 43 en Harry Kort met Pampus 416. Alle drie 
eigenaren en actieve Pampuszeilers waren van harte bereid 
mee te werken aan hermeting van hun schip. 

HERMETING DRIE SCHEPEN 
OP 28 NOVEMBER 2020
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uitgevoerd. Uiteraard waren de eigenaren aanwezig. Ook 
overbuurman Hertzen Oost en voorzitter Peter Hoogendam 
kwamen een kijkje nemen.

De foto’s bij dit stuk laten iets zien van de wijze waarop 
de belangrijkste maten van een Pampus worden gemeten. 
Een laser is hierbij een belangrijk hulpmiddel om o.a. 
de ‘holtematen’ van de romp goed te kunnen meten. 
Naast de ‘holtematen’ wordt er gemeten aan lengte- 
en breedtematen van de romp, positie van de kiel en 
roerkoning en spiegelvalling. Ook de maten van mastkoker, 
mastspoor en staand want worden gemeten en tevens 
wordt het schip van de trailer gehesen om het gewicht te 
bepalen.

Wat de drie gemeten schepen betreft zijn wij als TC ver-
heugd te kunnen melden dat deze op alle gecontroleerde 
punten aan de Klassenvoorschriften voldoen. 

Met dank aan Jeroen de Groot, Erik van Eijk en Harry Kort 
voor hun medewerking.

Namens de Technische Commissie van de Pampusklasse,

Hans Beekhoven 
Voorzitter TC
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Trump heeft verloren, maar wil het niet toegeven. Hij 
kan niet tegen zijn verlies. Herkent u dat?

U kent ongetwijfeld het beroemde boek van John D. A.  
Oakely: Winnen! De eerste druk verscheen in 1972 in 
Nederlandse vertaling, met een voorwoord van Simon 
Korver. Het jaar van de Olympische spelen in Duitsland. 
Er werd gezeild vanuit de speciaal daarvoor gebouwde 
Olympiahafen in Schilksee, net buiten Kiel. Een in beton 
gegoten complex waarbij de Bijlmer schril afsteekt. In een 
nostalgische bui bracht ik in augustus nog een kortstondig 
bezoekje: niets veranderd sinds de tijd dat ik daar in de jaren 
tachtig en negentig met enige regelmatigheid rondzeilde 
onder het motto: ‘Meedoen is belangrijker dan winnen’. 

Wat een onzin: winnen is het enige wat telt! John Oakely, 
die in 1966 en 1967 vrijwel alle internationale Flying 
Dutchman races won, beschrijft in zijn boek minutieus hoe 
je een zeilwedstrijd moet winnen. Met twee belangrijke 
lessen: breng je boot in optimale conditie, sla geen detail 
over, elke centimeter winst is winst, hoe weinig ook. En de 
tweede les is: hoe ondergraaf ik het zelfvertrouwen van 
mijn tegenstander en pep ik mezelf maximaal op. Dus in 
de eerste plaats, controleer alles wat je niet aan het toeval 
hoeft over te laten, sluit de geluksfactor - of: de pechfactor, 
zo u wilt - die bij het zeilen altijd op de loer licht, zoveel 
mogelijk uit. De rest is psychologie. 

“De briljantste tactiek lijkt lachwekkend als je schip 
geen snelheid heeft”, stond er op het visite kaartje van 
John Oakely. “Lijkt” of “ís”? Hoe anders is het zeilen van 
wedstrijden dan bijvoorbeeld de honderd meter hardlopen, 
zo lijkt het. Of misschien toch niet? Beide sporten beginnen 
met techniek, de obsessieve drang de techniek volledig te 
beheersen, onder controle te hebben, niets aan het toeval 
over te laten. De voorbereiding is daarbij doorslaggevend. 
Hardlopers gebruiken doping. Ik heb een aantal features 
in mijn boot die in strijd zijn met de klassenvoorschriften, 
maar niemand die het in de gaten heeft. En dan de 
psychologie. Het psychologische spel begint al tijdens de 
voorbereiding: hardlopers liegen over trainingsarbeid, of 
over mogelijke blessures. Ik lieg ook altijd over de spanning 
op mijn stagen, of over de fok waarmee ik ga varen. Maar 
dan de wedstrijd zelf. Daar zit het grote verschil tussen 
korte afstandslopen en zeilen. De honderd meter loper 

Winnen! wint of verliest in ongeveer tien seconden. Tijdens die tien 
seconden loopt hij zijn wedstrijd in een soort trance, zonder 
op of om te kijken. Hij kan anticiperen noch reageren op 
wat er om hem heen gebeurt. Hoe anders is dat bij zeilen. 
Wij hebben tijdens de wedstrijd een schier oneindig aantal 
mogelijkheden om de wedstrijd naar ons toe te trekken. En 
omgekeerd: om die te verprutsen.

Wat je Trump ook kan kwalijk nemen, en dat is nogal wat, 
niet dat hij wat betreft één opzicht volstrekt normaal is: hij 
kan niet tegen zijn verlies. Net als u en ik. “Verliezen moet je 
leren. Je kunt niet winnen zonder dat je weet wat verliezen 
is”, is les één in het handboek voor sportpsychologie. Nou, 
mijn hoela. De mens heeft van nature een verliesaversie. 
Zoals de bekende psycholoog en Nobelprijs winnaar Daniel 
Kahneman - die van het boek ‘Thinking, Fast and Slow’ - 
het zegt: de pijn van het verliezen is groter dan de vreugde 
van het winnen. Dit speelt niet alleen bij het verliezen van 
geld, goederen of andere dingen, maar ook bij het verliezen 
van zeilwedstrijden. De vraag is alleen: gaan we nu risicio’s 
uit de weg om maar niet te verliezen, wetende dat je dan 
nooit zult winnen? Of nemen we onverantwoorde risico’s 
als we dreigen te verliezen? U kent het wel: altijd in het 
midden starten of altijd bij het schip. Of: door het midden, 
of ten einde raad de hoek in. Feit is dat het vermogen om 
jezelf in de hand te houden, cognitive control in vaktermen, 
vermindert wanneer je verliest. Zo blijkt uit Brits onderzoek 
dat mensen die verliezen tijdens een gokspel daarna 
niet voorzichtiger worden, maar juist impulsiever gaan 
handelen en meer risico’s nemen. Wij noemen dat ‘Ecke 
Schiessers’.

Ik maak nu abrupt een einde aan mijn ‘stukkie’’ voor dit 
Pampusnieuws. Want zo lang ik nog de ambitie heb om 
wedstrijden in de Pampus te zeilen - en die te winnen! - , 
heb ik er geen enkele behoefte aan het achterste van mijn 
tong te laten zien en u nog meer inzicht te geven in de 
psychologie van winnen en verliezen. Ik wens u veel geluk, 
dat nog wel aan het eind van dit wonderlijke jaar!     

AAI SCHABERG
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