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Voor u ligt het eerste Pampusnieuws van 2021. Helaas verstoken van wedstrijd-
verslagen omdat er nog steeds geen wedstrijden mogen worden georganiseerd. 
De redactie heeft weer alles uit de kast getrokken om een leuk en informatief 
Pampusnieuws voor u samen te stellen en dat is ondanks het gemis aan actueel 
wedstrijdnieuws weer gelukt.

Op het moment van schrijven hebben wij nog steeds met de coronacrisis te maken en zijn 
veel voorjaars zeilevenementen afgelast. Ik ga ervan uit dat de meesten van ons inmiddels 
de eerste coronavaccinatie hebben gekregen. Gelukkig neemt de druk op de samenleving 
wel af. De eerste versoepelingen zijn doorgevoerd en de regering doet ons geloven dat er 
licht is aan de horizon. 

Wanneer je de betekenis van het woord ‘horizon’ in de dikke van Dale opzoekt, dan vind je 
de volgende omschrijving:

 Een schijnbare lijn die je in de verte ziet tussen hemel en aarde.
 Een stip aan de horizon, mooi ideaal dat nog lang niet verwezenlijkt is.
 Fraaie, maar weinig realistische bespiegelingen over de toekomst.

Naar de eerste omschrijving probeer ik tijdens het zeilen te kijken op zoek naar vlaagjes of 
een winddraaiing. De overige twee beloven niet veel goeds wanneer de regering daar naar 
verwijst. Gelukkig ziet de realiteit er op dit moment anders uit. De eerste donderdagavond 
training hebben wij op Loosdrecht alweer achter de rug. Het is toch al meer dan een 
halfjaar geleden dat wij met tien bootjes op het water heerlijk hebben genoten van het 
zeilen in onze mooie klasse. 

De Pampusclub ziet een geringe afname van het ledenaantal. Laten wij allemaal eens te 
rade gaan of wij in onze vriendenkring iemand kennen die het zeilen in de Pampusklasse 
op wil pakken. Regelmatig komen er mooie boten te koop, en het zou zonde zou zijn als 
ze op de kant blijven staan. Er zijn deze winter ook weer een aantal Pampussen verkocht. 
Het bestuur heet de nieuwe leden welkom in onze klasse en gaat ervan uit dat zij snel hun 
draai binnen de club vinden.

Wat is er de afgelopen maanden bestuurlijk zoal gepasseerd? 

Website
De nieuwe website is door E-Captain opgeleverd. Dit is een stap voorwaarts in technologie 
die gezet moest worden. De website heeft een mooie frisse look gecombineerd met het snel 
vinden van Pampus informatie. Nieuw is de mogelijkheid om u uw eigen gegevens in te zien 
en te muteren. Na goedkeuring van onze secretaris worden deze in het systeem doorgevoerd. 

Verder is er een inschrijfmodule 
toegevoegd. Wij hebben hier nog 
geen gebruik van kunnen maken  
maar dit belooft veel gemak voor 
alle gebruikers, zowel voor u als 
deelnemer als voor onze secretaris 
en penningmeester. 

Het Pampusnieuws is een
uitgave van de Pampusclub.
Juni 2021
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Wij zijn veel dank verschuldigd aan onze nieuwe webmaster 
Jorden Spijker. Zonder zijn inbreng was de overgang nooit zo 
zorgvuldig en snel tot stand gekomen. 

Easy Week
Een nieuwe commissie, met Lukas Arends als voorzitter, is 
aan de slag gegaan. Volgens de eerste geluiden wordt het 
een geweldig leuk evenement dat u in de loop van augustus 
niet mag missen. Verderop in dit Pampusnieuws vindt u 
meer informatie over deze coproductie met de KWVL. Dank 
aan Arnold Schuurman, bestuurslid Stichting Easy Week, die 
veel werk heeft verricht om het opheffen van de Stichting 
Easy Week te realiseren zodat de Easy Week weer onderdeel 
vormt van de Pampusclub.

Mediateam
Ons vorig jaar opgerichte Mediateam is volop bezig. U 
merkt dit aan actuele berichtgeving op social media en in 
de digitale nieuwsbrief over uitslagen, nieuwtjes en al wat 
zich binnen de Pampusklasse zoal afspeelt. Marlies Oost en 
Sabine Romkes richten zich op de snelle media. De eerste 
berichten en Pampus nieuwsbrieven zien er super uit, 
waarvoor dank! Sandra Dijksman blijft haar focus houden op 
het Pampusnieuws, ons binnen en buiten de Pampusklasse 
gewaardeerde en onvolprezen magazine.

Watersportverbond
Op 17 mei organiseerde het Watersportverbond een 
digitale Algemene vergadering / Jaarvergadering. Op de 
agenda stond een voorstel tot het wijzigen van de statuten 
en het huishoudelijk reglement. Het voorstel werd door 
vergadering afgewezen waardoor het Watersportverbond 
terug moet naar de tekentafel. Door de reorganisatie die 
binnen het verbond heeft plaatsgevonden en door natuurlijk 
verloop is er veel kennis verdwenen. Het bestuur van de 
Pampus klassenorganisatie heeft recent een brief aan het 
Watersportverbond gestuurd om zijn zorgen te uiten over 
de ontstane situatie. Op dit moment wordt er nog niet veel 
gezeild, maar het Watersportverbond dient de service die aan 
de klassenorganisatie in het verleden werd geleverd wel te 
blijven waarborgen. Als klassenorganisaties hebben wij geen 
stemrecht binnen het Watersportverbond. In de komende tijd 
zal het bestuur zich in overleg met andere klassenorganisaties 
gaan beraden of het wenselijk is dat er in de toekomst een 
bepaalde vorm van stemrecht aan klassenorganisaties zal 
worden verleend en hoe dit zou moeten worden ingericht. 
Klassenorganisaties vertegenwoordigen immers een grote 
groep van actieve zeilers die vele klassen in stand houden en 
middels de licentie ook een behoorlijke financiële bijdrage 
levert. Ik houd u op de hoogte.

Bob Heineke heeft zitting genomen in het Platform 
Wedstrijdsport met de portefeuille Technische Zaken. Het 
bestuur wenst Bob heel veel succes in deze nieuwe uitdaging. 
Wij zijn ervan overtuigd dat hij op zijn welbekende en 
bespraakte wijze op zal komen voor alles wat te maken heeft 
met het bewaken van de eenheid binnen de diverse klassen.

Algemene Ledenvergadering
Het was helaas nog niet mogelijk om een ALV in de 
vertrouwde vorm te organiseren, maar er is goede hoop dat 
dit in het najaar wel mogelijk is. Tijdens de eerstvolgende 
ALV zullen wij ook de aftredende bestuursleden Ko Otte en 
Arjen Kort in het zonnetje zetten voor het vele werk dat zij 
voor onze klasse hebben verricht. 

Op 26 mei heeft Gert Lamme uit handen van de burgemeester 
van de gemeente Wijdemeren zijn Koninklijke onderscheiding 
in ontvangst mogen nemen. Verderop in het Pampusnieuws 
vindt u een verslag van deze feestelijke gebeurtenis.

Dank aan de redactie en iedereen die een bijdrage aan dit 
Pampusnieuws heeft geleverd. Ik wil benadrukken dat 
zonder uw inbreng en onze adverteerders het uitbrengen 
van ons Pampusnieuws in de huidige vorm onmogelijk is. 

Tot slot, het gaat de goede kant uit, wie weet kunnen wij 
in juli onze eerste officiële wedstrijdjes weer gaan zeilen. 
Iedereen snakt naar dat moment! Potje zeilen, biertje en 
een bitterballetje na afloop op het terras, en weer eindeloos 
evalueren waarom linksaf beter was in het kruisrak dan 
rechtsaf. Het gaat weer gebeuren en van de komende 
evenementen gaan wij weer feestjes maken want het heeft 
allemaal al veel te lang geduurd!

Tot snel op het water, waar dan ook in Nederland.
Met vriendelijke groet

Peter Hoogendam, Voorzitter 
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WELCOME ON BOARD!
Nieuwe leden vanaf 1 december 2020

Erik Groeneveld P 113
Charles Estourgie P 407

Pampus 127 van H. Douma is verkocht aan 
 Cees van Grieken 

Pampus 335 van Boele Staal en Rob Labadie is 
 verkocht aan P.F. Bruin uit Bussum  
 (KWVL)

Pampus 75  van Cees van Grieken is verkocht aan 
 Ebe van der Spek (Het Witte Huis) 

Pampus 407 van Richard Koster is verkocht aan 
 Ch. Estourgie uit Bussum (KWVL)

Pampus 386 van Paul Grundmeier is verkocht aan 
 Renz Millenaar (KWVL) en Cornelis 
 Driehuizen uit Amsterdam

PAMPUSTRANSFERS

Vervolg van pagina 3
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Er schijnen Pampuszeilers te zijn die door alle beperkingen 
last hebben van huidhonger. Ik bedoel niet het gebrek aan 
fysieke aanraking van andere mensen. Nee, zij lijden aan 
‘scheepshuid-honger’. Houthonger, in het kort gezegd.

Zij verlangen naar de glanzende huid van hun Pampus. Het 
even goedkeurend of liefkozend over de gangen strijken. 
Voelen of jouw onderwaterschip net zo glad is als dat van 
de buurman. Lekker diep hangend in body-contact tegen 
de huid kleven. Met de vlakke hand op het dek slaan om 
ruimte bij de boei kracht bij te zetten. 

Het niet vervullen van de behoefte aan zowel menselijk 
als bootcontact blijkt emotionele en zelfs fysieke gevolgen 
te kunnen hebben. Door in aanraking en zelfs oogcontact 
met je boot, komt er bij de ware zeiler oxytocine, oftewel 
gelukshormoon, vrij in de hersenen. Blijf je daar van 
verstoken, dan ligt het gevaar van houthonger op de loer.

Dit heeft alles met de tastzin van je huid te maken. De huid is 
immers ons grootste orgaan. Wat tastzin bijvoorbeeld uniek 
maakt, is dat je huid twee kanten op communiceert: via je 
huid komt informatie binnen over de wereld buiten je (of 
het warm of koud is, hoe dingen voelen), maar je huid drukt 
ook uit wat er ín je gebeurt. Denk aan kippenvel als je de 
Sneekweek wint, rood aanlopen van woede als je boven de 
boei gezet wordt, koude rillingen voordat je de bui ingaat.

Wat kun je er aan doen?
Veel Pampusvrienden vinden gelukkig steun bij elkaar. Door 
over wedstrijden te blijven praten (oké, dat deden ze altijd 
al), door stiekem met z’n allen te borrelen op de plas, of 
door zomaar een rondje te zeilen worden gevoelens van 
ontspanning, geluk en verbondenheid gestimuleerd. Super 
fijn dus om te weten hoe je dit hormoon op een natuurlijke 
manier een boost kunt geven op momenten dat je het even 
nodig hebt. 

Wetenschappers gingen echter verder. Recent is er een 
gadget ontwikkeld om huidhonger tegen te gaan: het 
knuffelvest*. Dit heeft kleine vibratiemotoren op romp 
en armen waardoor het voelt of je wordt aangeraakt. 
De drager bestuurt deze zelf niet; dat doet een ander (je 
bemanning natuurlijk!) via een app. Zo kunnen de twee 
personen contact ervaren zonder elkaar aan te raken.  
En, hoe wonderlijk, volgens de ontwerpers wordt auto-
matisch het stofje oxytocine aangemaakt. Misschien is 
het een idee voor onze sponsor Code Zero om dit snel 
op te pakken en een knuffel zwemvest te ontwikkelen. 
Code Zero smart clothing, met haptische feedback. 
Wanneer je het draagt in je Pampus kan de oxytocine naar 
hartenlust stromen. Als we binnenkort dan weer kunnen 
wedstrijdzeilen, voorspel ik dat we behalve de grootste 
nationale eenheidsklasse ook de gelukkigste kunnen 
worden.

HOUTHONGER

SANDRA DIJKSMAN

Mentaal fit 
zonder zeilwedstrijden

*)bron: 2021-01-10 https://www.oxytrust.com/body-wonders/
project-body-wonders/
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Na het plateau van 2018 en 2019 is nu een lichte daling 
zichtbaar in het aantal leden van de Pampusclub. Er waren 
behoorlijk wat opzeggingen en het ledenaantal totaal is 
gedaald van 353 naar 340.

Per 1 januari 2021 staat het bestand op 273 leden, 41 donateurs, 
24 sponsoren, 2 nader te benoemen. Totaal 340 vs. 353 per  
1 januari 2020 (figuur 1). 

Dat de top in 2018/19 bereikt werd is mogelijk te danken aan 
de fantastische lustrumviering ‘85 jaar Pampus’ in 2019 toen er 
meer dan 120 boten op Loosdrecht bij elkaar kwamen. Dat er 
in 2020 een daling inzette zou verklaard kunnen worden door 
corona. Degenen die al met de gedachte speelden om te stoppen 
namen wellicht het besluit de knoop door te hakken. Ook speelt 
natuurlijk verloop een rol. Het enthousiast maken van toetreders 
en promoten van de klasse was nauwelijks mogelijk door gebrek 
aan zeilwedstrijden. 

Als je naar de leeftijdsopbouw kijkt zie je dat de leeftijd vanaf 
45+ traditiegetrouw de overhand heeft. Niet verwonderlijk, een 
Pampus is een kostbare boot en velen krijgen pas meer tijd om te 
zeilen als ze niet meer achter het jeugdzeilen of andere sporten van 
hun kroost aan hoeven te rennen. Ook zie je vaak de combinatie 
van oudere stuurman/eigenaar (en lid van de Pampusclub) met 
een jongere bemanning (niet lid dus niet zichtbaar in de statistiek). 

Wat kunt u zelf doen om te zorgen dat ons ledenbestand 
op peil blijft? 
Nodig de zeilers die zich nog niet hebben aangesloten uit om lid 
of donateur te worden. Ook toerzeilers, want zij helpen mee om 

De Pampusclub 
     is er ook voor je bemanning

de boten in de vaart te houden en zijn ook graag op 
de hoogte over Pampus ontwikkelingen.

Denk aan: • nieuwkomers bij jou op de steiger 
of aan de bar • je bemanning • enthousiaste en 
trouwe volgers of partners • Pampus toerzeilers

Het lidmaatschap van de grootste nationale 
eenheidsklasse van Nederland kost € 60 en het 
donateurschap € 35 per jaar.

8 REDENEN WAAROM JE LID MOET WORDEN 
VAN DE PAMPUSCLUB:

 Een jaar vol top georganiseerde 
 zeilevenementen 

 Trainingsavonden 
 Vele supergezellige borrels, diners, 

 Happy Hours, en extra’s
 Twee keer per jaar een dikke Pampusglossy 

 op de mat
 Digitale nieuwsbrieven en updates het hele 

 jaar door
 Een netwerk van de beste Pampus suppliers 

 en vaklieden
 De voldoening van emotioneel rendement 

 (sparen levert niks op)
 Een vriendenkring voor het leven 

Aanmelden kan door een mail te sturen naar:
info@pampusclub.nl of een telefoontje/app naar 
Milco Alblas (0655398072).

Figuur 1
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Het is een publiek geheim dat de zeilsport al lang niet 
meer de populariteit geniet van decennia geleden. 
Minder mensen willen nog alles doen, en met name 
laten, om te participeren aan de zeilwedstrijdsport. Dat 
is een objectief gegeven. Bij het Watersportverbond 
is een reorganisatie van start gegaan waardoor het 
verbond een nieuwe koers kan uitzetten. 

Er zijn mensen vertrokken maar er zijn ook nieuwe mensen 
bijgekomen. Wat allemaal moet leiden tot meer participatie 
van Nederlanders aan de nationale zeilsport. De bond wordt 
momenteel ingericht en geleid om alles in het werk te zetten 
om mensen naar de zeilsport te trekken. Het zal nodig zijn 
aangezien de natuurlijke aanwas van nieuwe zeilers, die 
traditioneel gezien vaak van generatie op generatie werd 
overgedragen, onvoldoende plaatsvindt. 

Platform Wedstrijdsport
De eerste noemenswaardige verandering voor de nationale 
eenheidsklassen in Nederland, waar onze mooie Pampusclub 
bij hoort, is de realisatie van het Platform Wedstrijdsport; 
Zeilen, Kite- en Windsurfen. Het platform heeft zich ten doel 
gesteld de Zeil-, Kite- en Windsurfsport in het algemeen en 
de wedstrijdsport in het bijzonder op de kaart te zetten. 

Potentiele wedstrijdzeilers?
Een van de mogelijkheden waar het platform zich op 
concentreert is om kinderen die al met watersport in 
aanraking komen via zeilverenigingen maar ook op 
scoutingverenigingen, te leren wat het is om een wedstrijd 
te zeilen. Ruim 100.000 kinderen zijn landelijk aangesloten 
bij scoutingverenigingen en op de Kaag gaan projecten 
van start om scoutingkinderen te betrekken bij de 
verenigingsactiviteiten. Zeilkinderen en scoutingkinderen 
gaan gezamenlijk wedstrijden zeilen en scoutingactiviteiten 
uitvoeren. Er zijn verschillende plannen waarbij wordt 
gekeken of de zeilsport kan profiteren van een megagrote 
vijver aan potentiele wedstrijdzeilers. 

Een andere bron van potentiele wedstrijdzeilers waar 
hopelijk uit geput gaat worden zijn de zeilscholen. Je zou 
denken: bij zeilscholen leren ze toch wedstrijdzeilen? Niets 

is minder waar en de term zeilschool doet zijn naam eer aan, 
want doorgaans leren kinderen enkel ‘zeilen’. Het platform 
is druk bezig om te kijken welke mogelijkheden er zijn om 
mensen in te huren die de instructeurs bij zeilscholen kunnen 
opleiden om kinderen het wedstrijdzeilen bij te brengen. 
Door kinderen van jongs af aan te enthousiasmeren voor 
de wedstrijdsport moet een doorstroming op gang komen 
in de nationale klassen bij zeilverenigingen in de buurt. 
Het platform spant zich ook in om de doorstroom naar de 
verenigingen goed te laten verlopen.

Vrijwilligers voor de sport
Naast het stimuleren van nieuwe wedstrijdzeilers en de 
benodigde aanwas van onderaf, is het platform o.a. ook 
bezig om de leeromgeving te veranderen voor mensen die 
een cursus wedstrijdleider, protestcommissie, boeienboot of 
bijvoorbeeld comitélid willen volgen. Want vergeet niet, er 
is een groot tekort aan vrijwilligers voor de wedstrijdorga-
nisaties en daarom gaan we het opleidingskader verbeteren. 
Een elektronische leeromgeving waarvoor ICT-modellen 
worden geschreven om versneld mensen klaar te stomen 
voor de praktijk. De leerlingen hoeven niet meer naar 
Utrecht, de leraren gaan de cursussen op verschillende 
locaties in het land geven. Voorheen moest men voor 
bijvoorbeeld de trainersopleiding tig keer naar Utrecht om 
les te krijgen, dus velen haakten af. 

Het papiertje halen is minder belangrijk geworden, 
de nadruk is verschoven naar zoveel mogelijk trainers 
uiteindelijk op het water te krijgen. Ze moeten het gewoon 
gaan doen. Dat is ook een speerpunt. Aan het platform 
de taak om die trainers te verdelen over het land. Het is 
vervolgens de schone taak aan de trainers om jeugdzeilers 
door te plaatsen naar hun toekomstige juiste boten. De ene 
zeiler past beter in een Laser, de ander als bemanning in een 
29’er. Het gaat er uiteindelijk om dat Nederland aan het 
zeilen blijft, in welke boot is minder relevant. 

De besteedbare budgetten gaan slimmer verdeeld worden 
om zoveel mogelijk goede dingen te doen. Anders gezegd, 
het platform gaat meer rendement halen uit het budget 
door het anders in te vullen. De verenigingen gaan daar dus 
ook een grote rol in spelen. 

De andere rol van verenigingen
De maatschappij is na tientallen jaren veranderd. We zijn nu 

98

terecht gekomen in een maatschappij waarbij het hebben 
van bezit/materiaal plaats gaat maken voor gebruik van 
bezit of materiaal; want het gaat over de centen. De meeste 
ouders kopen niet meer zo snel een Optimistje met alles 
erop en eraan om hun kroost vervolgens lekker te laten 
zeilen. Dus voor de verenigingen is er een belangrijke taak 
om de faciliteiten ter beschikking te stellen om kinderen 
te laten zeilen in verenigingsbootjes. Op verschillende 
verenigingen in Nederland hebben ze voor de roeiers boten 
ter beschikking gesteld, zij betalen daarvoor naast hun 
contributie een bijdrage voor het onderhoud. Daar moeten 
we in de zeilsport ook naar toe. 

Het Sporttas-model
Het ‘sporttas-model’: men komt met de sporttas naar de 
club, daar ligt de boot en daar zijn de douches en de bar. 
Aan het einde van de dag pakt men de sporttas en gaat 
weer huiswaarts. Net als bij de voetbalclub. Dat is het 
model dat we in de toekomst voor een groot deel kunnen 
verwachten tijdens het zeilseizoen. Het is een van de 
belangrijkste redenen dat het kitesurfen zo ongelofelijk aan 
populariteit heeft gewonnen de afgelopen jaren. Een sport 
die het comfort geeft om gemakkelijk een watersport te 
beoefenen. Dat sluit volledig aan op de behoefte van de 
huidige maatschappij.

Directe link Platform Wedstrijdsport en de zeilers
Een ander punt is de wijze waarop een wedstrijdzeiler inbreng 
heeft in zijn of haar zeilsport. Op dit moment is het zo dat 
iedereen lid is van een watersportvereniging en veelal ook 
van een klassenorganisatie. In de ALV van het verbond wordt 
iedereen vertegenwoordigd door de vereniging, maar het 
bestuur van die vereniging is niet altijd met wedstrijdzeilen 
bezig. De klassenorganisatie staat over het algemeen 
dichter bij haar zeilers dan de watersportvereniging. Het 
platform wil er naartoe dat de klassenorganisaties zich 
aansluiten bij het Platform Wedstrijdsport. Dan organiseert 
het platform een eigen ALV, zo’n zes weken voor die van het 
verbond, om samen met de klassenorganisaties de plannen/
verbeterpunten te formuleren, te evalueren en bij te stellen. 
Met het stemrecht van de klassenorganisaties onder de arm 
gaan het platform vervolgens naar de ALV van het verbond 
om daar de belangen te behartigen van de wedstrijdzeilers. 
Op die manier komt er een directe link tussen de zeilers en 
de bond, iets dat er nog nooit is geweest. Zo gaat een zeiler/
zeilster veel meer inbreng krijgen in zijn of haar eigen sport.

Een belangrijk punt is dat de bestuurders in de wedstrijd 
zeilsport in Nederland zelf veelal geen wedstrijdzeilers 
waren. Nu zit er een ploeg mensen, die veel beter weet 

NIEUWSNIEUWS

DE TOEKOMST VAN DE ZEILSPORT 

BOB HEINEKE P 387
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“ER MOET WAT GEBEUREN OM MENSEN 
NAAR DE ZEILSPORT TE KRIJGEN EN IK WIL DAAR GRAAG 

MIJN STEENTJE AAN BIJDRAGEN”

wat er leeft binnen het zeilen, en het wedstrijdzeilen in 
het bijzonder, zodat ze de dienstverlening daarop kunnen 
afstemmen.

Technische Zaken
Begin april ben ik aangesloten bij het Platform 
Wedstrijdsport. Ik ga mij ontfermen over de Technische 
Zaken die we zo al tegenkomen in de wedstrijdsport. Te 
denken valt aan metingen, certificaten, klassenvoorschriften 
en alles wat te maken heeft met de eenheid van de nationale 
eenheidsklassen. Het is niet een vorm van vrijwilligerswerk 
die een vrij directe invloed gaat hebben op de stimulatie 
van participatie aan de zeilsport. Vanwege de visie, en de 
filosofie die dit platform heeft, heb ik ervoor gekozen om 
me bij deze groep aan te sluiten. Simpel gezegd, er moet 
wat gebeuren om weer mensen naar de zeilsport te krijgen 
en ik wil daar graag mijn steentje aan bijdragen. 

Zoals ik in het begin zei: de participatie aan wedstrijdzeilen 
over het algemeen is afgenomen. Daarentegen hebben 
we binnen de Pampusklasse een enorme ‘bloei’ gehad 
de afgelopen jaren. Deels is dat slechts een vorm van 
migratie; zeilers uit andere klassen die naar de Pampus zijn 
gekomen. Als de groei van onderaf niet toe gaat nemen 
kom je wellicht in de toekomst als Pampusclub alsnog in 
de problemen. Vooralsnog hebben we het goed voor elkaar 
omdat tijdloze begrippen als gezelligheid en competitie 
goed vertegenwoordigd zijn binnen de klasse. Gemak 
en gebruik (in plaats van bezit) zijn voor het ogenblik 
de sleutelwoorden die een gezonde toekomst met veel 
zeilers binnen de klassen moeten gaan waarborgen. Hoe je 
meer gaat voorzien in ‘gemak’, en het sporttas-model, is 
uiteindelijk een puzzel die gelegd moet worden. 

Er zijn nog tal van andere onderwerpen waar het platform 
zich op focust maar dat moet ik maar in de volgende column 
vertellen. Een van die zaken is de visie van het platform 
(namens het verbond) over de relatie en perceptie van de 
zeilers en het Verbond. 

To be continued.

We zullen nog even geduld moeten hebben, en voor je het 
weet zeilen we weer lekker ons rondje over de plas. 

Met sportieve zeilersgroet, 
Bob Heineke

Meer rendement 
        uit het besteedbare budget 

Een ploeg die weet wat er leeft 
       binnen het wedstrijdzeilen

Gemak en gebruik zijn      
            sleutelwoorden voor een 
gezonde toekomst 
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Sinds dit jaar vervult Erik van Eijk de rol van 
wedstrijdsecretaris bij onze Pampusclub. In het 
dagelijks leven is Erik projectleider water voor 
Gemeente Súdwest-Fryslân. Tijd voor een nadere 
kennismaking met ons nieuwe bestuurslid. 

Erik is geboren en getogen in Sneek en heeft in de 
tussentijd ook nog in Leeuwarden en Utrecht gewoond. Hij 
leeft samen met Anne en dochters Lou (3) en Beau (1). Erik 
is al jaren lid van de KWS, waar hij in het verleden ook 
trainingen heeft gegeven aan de jeugd.

Hoe lang zeil je al Pampus? 
Sinds 2001 zeil ik in de Pampus 43 die daarvoor van mijn 
vader geweest is. Ik heb lang met Johan Otte gezeild maar 
die is drie jaar geleden voor de liefde naar Tilburg verhuisd. 
Sindsdien zeil ik met Wierd Zijlstra. 

Hoe ziet je zeilcarrière er uit tot nu toe?
Op mijn vijfde ben ik begonnen in de Flits, daarna 
overgestapt in de Vaurien en vervolgens in de Pampus. 
Daarnaast heb ik in diverse andere klassen meegezeild 
zoals de J22 en Yngling.

Wat motiveerde je om ja te zeggen om wedstrijdse-
cretaris te worden?
Toen Arjen mij belde om zijn taak over te nemen heb ik 
daar niet lang over na hoeven denken. Ik zeil al jaren met 
veel plezier in de Pampus en vind het dan ook leuk om 
actief betrokken te zijn bij de klasse.

Dit seizoen zal nog in het teken staan van veel afstel. 
Wat zie je op je af komen en wat zijn de kansen? 
Net als vorig jaar zullen veel zeilwedstrijden niet doorgaan. 
Als het vaccinatie programma goed gaat en er geen rare 
varianten van het corona virus opduiken, dan heb ik goede 
hoop dat het NK in september en het verplaatste NK Sprint 
in oktober gewoon door kunnen gaan. Verder is het gewoon 
per evenement kijken hoe de vlag erbij hangt.

“Leuk om actief 
betrokken te zijn”
Professioneel ben je ook bezig met water. Wat doet 
een projectleider water eigenlijk? Geef eens een 
voorbeeld.
Sinds een jaar ben ik werkzaam bij de gemeente Súdwest-
Fryslân. Daarvoor heb ik jaren lang bij een aannemer in 
de grond, weg en waterbouw gewerkt. In mijn dagelijkse 
werk hou ik me bezig met integrale projecten binnen 
de gemeente. Hierbij kan gedacht worden aan het 
herinrichten van binnensteden, dorpskernen of het 
ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen. Anders dan 
aangegeven ben ik dus minder met water bezig dan ik 
zou willen. 

Wat merken wij als zeilers daarvan?
Ik doe nog wel water gerelateerde projecten. Zo zullen er 
in de komende tijd meerdere vuilwater inname punten 
komen en worden de havens van Workum en Gaastmeer 
opgeknapt. Verder ben ik zijdelings betrokken bij het 
versterken van de Friese IJsselmeerkust. 

Je bent een doorgewinterde wedstrijdzeiler, met een 
goed gevulde prijzenkast. En ineens ligt alles stil. Hoe 
ga jij om met het wegvallen van de wedstrijden? 
Doorgewinterd misschien wel maar die volle prijzenkast 
valt wel mee. Ik denk dat ik niet de enige ben die het zeilen 
en de gezelligheid daaromheen mist. Gelukkig hebben wij 
nog een boot waar we in de weekenden mee weg kunnen 
om zo even van huis te zijn. 

Hopelijk beginnen de eerste wedstrijden weer in juli/
augustus en keert alles weer een beetje terug naar het 
normale.

Sandra Dijksman
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Per evenement kijken hoe 
de vlag erbij hangt

Erik van Eijk, 
wedstrijdsecretaris: 

Erik van Eijk met Johan Otte aan de fok

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

slim 
 is kiezen voor
korte lijnen

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

geregeld.
aangenaam 
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Iedere Pampus-zeiler kent ze natuurlijk: de 
Loosdrechtse Plassen en het Sneekermeer. Vorstelijke 
wedstrijdwateren die niet voor niets de thuisbases 
vormen van Koninklijke verenigingen. Hoe reilt en 
zeilt het in deze tijden bij de KWVL en de KWS? 
De voorzitters Henk Bergsma en Karst Doevendans 
meerden af bij de redactie van Pampusnieuws.

De afspraak is vlot gemaakt. Een tikje verrassend, want 
een lege bladzijde in de agenda’s van Henk en Karst is 
net zo schaars als het niet doorgaan van de Pampus Easy 
Week en Sneekweek. Naast hun veeleisende banen vinden 
ze tijd en energie voor ‘hun’ watersportverenigingen. 
“Die moeten bijna bedrijfsmatig worden gerund’’, 
stellen ze vast in huize Doevendans te Sneek, waar de 
sloep ligt te lonken voor het volgende bezoekje aan het 
Sneekermeer, ‘de meer’ voor de Snekers; ‘Snitser Mar’, 
zoals het officieel in het Fries moet. Dat ‘runnen’ doen 
ze met net zoveel betrokkenheid als waarmee ze zich 
hebben ingespannen om verbeteringen te realiseren 
binnen het Watersportverbond. In koor: “Maar we doen 
het zeker niet alleen!’’

De voorzitters kennen elkaar niet alleen van het 
vergadercircuit. De goede band die ze hebben, is 
ontstaan op en langs het water. Dat Henk een Groninger 
is en Karst een Fries – toch zoiets als Ajax en Feyenoord -  
heeft de relatie nooit dwars gezeten. De ‘noordelijke 
nuchterheid’ is een karaktereigenschap die beiden 
bezitten en die tijdens informele gesprekken en officiële 
besprekingen van pas komt. Ze bellen elkaar “over 
lopende zaken en aanpak van dingen.’’ Henk: “Als je bij 
elkaar in de keuken mag kijken, leer je van elkaar.’’ 
Karst: “Samenwerking maakt sterker.’’ 

Het kan natuurlijk niet anders dat beiden uit een echt 
watersportnest komen. Henk (geboren in 1960) groeide 
op in stad-Groningen én aan het Paterswoldsemeer. 
“Daar hadden we een huisje. Mijn ouders waren actief in 
bestuur en commissies van zeilvereniging DTP, De Twee 
Provinciën. Ik weet niet anders dan dat je je steentje 
moest bijdragen om de club draaiende te houden.’’ 
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Koninklijke 
PAMPUS-NESTEN 

blijven strijdbaar

INTERVIEW MET HENK BERGSMA 
EN KARST DOEVENDANS

“Als je bij elkaar in de keuken 
mag kijken, leer je van elkaar’’

vervolg op volgende pagina



Henk stapte op z’n achtste in de Flits 
204 en groeide door tot de nationale 
kernploeg. Hij probeerde als Tornado-
zeiler de Olympische Spelen van 1984 
te bereiken. Het startbewijs voor deze 
catamaran ging destijds naar Willy van 
Bladel en KWVL-lid Huub Lambriex. 
Laatstgenoemde is de vader van Bart, 
die deze zomer in de 49’er debuteert 
op de Spelen. Henk vergaarde 
uiteindelijk eeuwige roem door twee 
keer de Sneekweek te winnen. Dit in 
Regenboog 17 en de 145, zijn huidige 
trots. Daarbij werd, bij voldoende wind, 
de show gestolen met een spinnaker waarop een zomers 
geklede dame staat afgebeeld. ”Een bijzonder ontwerp, 
maar loodzwaar door de vele inkt die erin verwerkt zit’’, 
zegt Henk lachend. 

Uiteraard mag niet onvermeld blijven dat de inwoner van 
Loosdrecht met lichte regelmaat vaart in de Pampus 455, 
die hij samen met Frank de Vos op het water houdt, daarbij 
regelmatig geassisteerd door Sabine Romkes. Regenboog 
of Pampus? “Ze zijn me even lief, eerlijk’’, aldus Henk, die 
vijf jaar voorzitter was van de Regenboogclub en inmiddels 
aan zijn zesde jaar is begonnen als voorzitter van de 
Koninklijke Watersport Vereeniging ‘Loosdrecht’.

In het dagelijks leven is Henk eigenaar-directeur van het 
zeker in watersportkringen bekende merk Brunotti. De 
eigentijdse kleding en overige materialen worden geleverd 
aan 2000 winkels. Bij Brunotti zijn 30 mensen in dienst. 
Henk draait er niet omheen: ,,Het is in deze coronatijd een 
overlevingsstrijd.’’ Dan, met een lach die zijn optimistische 
kijk op het leven verraadt: ”Maar ik hoef geen boot te 
verkopen.’’ 

Ook Karst Doevendans heeft bij wijze van spreken geen 
bloed, maar zeilwater door zijn aderen stromen. Met 
dien verstande dat de in 1963 geboren Sneker altijd meer 
een ‘regelaar’ is geweest dat een stuurman of fokkenist.  

”Ik heb met een neef in de Flits gevaren 
en heb de eer gehad een keer te 
bemannen in de Regenboog 12 van 
de legendarische Bertus ‘Bolletje’ ter 
Beek. Maar ik deed het vooral voor de 
sfeer. Ik voelde me in het comité beter 
op mijn plaats’’, aldus Karst.

Zijn vader was watersportman Theun, 
die zijn zoon vernoemde naar broers 
Karst en Joop. Gedrieën runden ze de in 
Friesland bekende drukkerij-uitgeverij 
Doevendans. Daarvan verwierf Karst 
nationale faam in de voetballerij. Joop 

was zeiler (Regenboog 63) en tevens nauw betrokken bij 
het ‘pimpen’ van de Sneekweek, zowel op het water als 
op de wal. ”Mede door oom Joop belandde ik op m’n 
zeventiende in het wedstrijdcomité van onder andere de 
Sneekweek’’, vertelt Karst. Hij verwierf de bijnaam Houdini, 
ofwel De Boeienkoning. “Geen mooiere wedstrijd dan de 
wedstrijd waarin alle boeien perfect op de juiste plek lagen.’’ 
Binnen de KWS was hij eerder lid van het wedstrijdcomité, 
wedstrijdleider en penningmeester.

Karst kan terugkijken op een lange bestuurlijke loopbaan; 
niet alleen in het wedstrijdzeilen, maar ook in het 
Skûtsjesilen en het volleybal. Tegelijkertijd werkte hij 
zich op tot partner bij BDO, dat in Nederland aan 2700 
mensen werk biedt. Hij verzorgt als registeraccountant de 
jaarrekeningcontrole van ondernemingen. Als voorzitter 
van de KWS is hij aan zijn zevende jaar bezig. 

Op 31 december 2020 telde de KWS 1111 leden, waarvan 
ongeveer 700 wedstrijdzeilers. Henk is voorzitter van 
de grootste watersportvereniging van ons land. De 
Loosdrechtse ledenlijst telt liefst 2300 namen. “Qua aantal 
wedstrijdzeilers zijn we te vergelijken met de KWS’’, aldus 
Henk, die bij zijn aantreden door zijn vrienden van de 
Regenboogclub een rode broek en een zak met aardappelen 
kreeg aangeboden. “Zodat ik kon leren om bij de KWVL 
geaffecteerd te praten, haha.’’ Dat ‘elitaire’ karakter 
verdwijnt, zo zegt hij. Wel is het nog altijd zo dat een 
nieuw lid door de ballotagecommissie wordt beoordeeld. 
“Je kunt dat niet meer van deze tijd vinden - dat vond ik 
eerst ook - maar het heeft toch nut, zo heb ik ervaren. We 
willen een homogene vereniging blijven.’’ Een andere regel 
is dat een kind pas lid kan worden als een van zijn ouders 
aangesloten is bij de in 1912 opgerichte KWVL. 
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De vereniging beschikt over een eigen 
clubgebouw (sociëteit), waarin niet 
alleen plaats is voor zeilers, maar ook 
voor roeiers, standup-paddlers en 
eigenaren van sloepen en motorboten. 
De haven telt 700 ligplaatsen, op 
de parkeerplaatsen kunnen 400 
auto’s terecht. Het havengeld en de 
contributie-opbrengsten bezorgen 
de KWVL (waarbij 350 roeiers zijn 
aangesloten en 130 actief zeilende 
jeugdleden) dusdanig veel ‘vet op 
de botten’, dat er ruimte is om te 
investeren in de accommodatie en 
geen sponsoren nodig zijn om de zaak draaiende te houden. 
Karst: “Wij hebben wel sponsoren nodig, óók om reserves 
op te bouwen. Sponsorgeld wordt aangewend voor de hele 
vereniging, niet alleen voor de Sneekweek.’’ 

Een grote wens van de KWS is een eigen clubgebouw, 
bij voorkeur op het Kolmeersland (Starteiland), waar de 
vereniging al over het goed geoutilleerde trainingscentrum 
De Roerkoning beschikt. Karst: “Wat clubgebouw betreft, 
ben ik enigszins jaloers op de KWVL.’’ Henk lacht. “Ik ken 
dat gevoel, namelijk als ik aan jullie wedstrijdwater denk. 
Waar ik ook werkelijk van geniet, is de Sneekweek. Larken 
en Tirions tegelijk op het water, alleen dat al maakt de 
Sneekweek uniek. En de sfeer eromheen natuurlijk.’’

Volgens Henk (ook lid van de KWS) zijn ongeveer 70 
actieve Pampus-eigenaren lid van de KWVL. “Er liggen 
54 Pampussen bij ons. Op een trailer, in een overdekte 
hangloods of op een hefplek. Dat is het mooie bij ons: je 
kunt je boot en spullen laten liggen. Je komt, gooit je boot 
los en kunt zeilen. Ideaal.’’ 

Karst: “De KWVL is uitstekend bereikbaar; dat is bij ons 
natuurlijk wel een dingetje. Het Starteiland heeft iets 
bijzonders, maar tegelijkertijd is de bereikbaarheid je  
zwakke plek. Gelukkig hebben we in 2019 een flinke stap 
gezet door de aanschaf van een grote pont. We zijn als KWS 

nauw betrokken bij de ontwikkelingen 
op het eiland.’’ 

Henk: ”De pont is een uitstekende 
stap geweest, ook voor de uitstraling 
van de KWS. Je moet als vereniging 
om de vijf jaar iets ‘groots’ doen. Zo 
ontwikkelen wij momenteel plannen 
voor een hal met kleedkamers en 
vergaderruimtes. Onze leden kunnen 
er terecht voor krachttraining fitness. 
Vergeet ook niet dat we in Loosdrecht 
drie watersportverenigingen hebben. 
Je moet je leden voortdurend wat 

bieden. Op langere termijn streven we ernaar om als KWVL 
365 dagen per jaar ‘open’ te zijn. Nu al hebben we acht 
betaalde krachten in dienst.’’ 

Karst: “De havenmeester is onze enige betaalde kracht, 
al krijgen de trainers uiteraard vergoedingen. Ik noem de 
KWS een professionele vrijwilligersorganisatie. We willen 
op het gebied van wedstrijdzeilen toonaangevend blijven. 
Gezien alle aanvragen die we krijgen voor het organiseren 
van ‘grote’ series denk ik dat we daar wel in slagen. We 
kunnen niet alle verzoeken honoreren, want anders verg je 
te veel van je vrijwilligers.’’

“Veel wedstrijden organiseren moet geen doel op zich zijn. 
Het is belangrijk dat je altijd de hoogste kwaliteit kunt 
bieden. Liever een serie minder en alles oké dan een serie 
meer waaraan iets mankeert. Tegelijkertijd is het onze 
ambitie om grotere jeugdevenementen te organiseren. Ik 
vind het hoe dan ook belangrijk dat er geclusterd wordt. 
Versnippering van wedstrijden is niet goed.’’ 

Henk: ”Al die verzoeken kan ik me voorstellen, want het 
Sneekermeer is een schitterend wedstrijdwater. Loosdrecht 
is toch, hoe zal ik het zeggen, wat meer een uitdagend 
wedstrijdwater. Inderdaad moet je versnippering 
voorkomen. Zeilers zijn gebaat bij sterk bezette series. 
Zo mag ons Holland Weekend nooit samenvallen met 
bijvoorbeeld het Houtevenement op het Sneekermeer. 
Daar hebben we contact over.’’
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“Geen mooiere wedstrijd 
dan de wedstrijd waarin alle 
boeien perfect op 
de juiste plek lagen’’

“Het Starteiland heeft 
iets bijzonders, 
maar tegelijkertijd is de 
bereikbaarheid je zwakke plek’’

“Je moet als vereniging 
om de vijf jaar iets ‘groots’ doen’’

HenkHenk KarstKarst
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Karst: ”Het Sneekermeer is prima wedstrijdwater, maar we 
kijken verder. We zouden heel graag ook een olympische 
baan willen uitleggen bij noordelijke windrichtingen. 
Als er bij de Heresyl een stukje land wordt weggehaald, 
kan die wens gerealiseerd worden. Maar dat heeft wat 
voeten in de aarde, want het is een natuurgebied. Mocht 
het doorgaan, dan kun je EK’s en WK’s organiseren. Dan 
zal er echter ook meer takelcapaciteit moeten komen. 
Tegelijkertijd willen we het ‘familiegevoel’ behouden. Dat is 
voor onze evenementen en in het bijzonder de Sneekweek 
een zeer belangrijke pijler.’’ 

Henk: ”Wij zijn ook een familievereniging, maar op een 
andere manier. De ‘westerse’ zeilbeleving is iets individueler, 
sneller, op het gemak gericht. Aan komen rijden, omkleden, 
zeilen, douchen, eten en weer naar huis. Dat kunnen we 
faciliteren. Je hoeft geen eigen boot te hebben om bij ons 
te kunnen varen. Ook voor het onderhoud van de boten 
kunnen de leden bij ons terecht.’’ 
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Karst: “Die kant gaan we steeds meer uit: van bezit naar 
gebruik. Mensen kopen minder en huren meer. Dat is het 
‘nieuwe zeilen’: naar je vereniging rijden en varen. Net als in 
Loosdrecht heeft de KWS eigen boten die gebruikt kunnen 
worden. Hoe beter je faciliteert, hoe laagdrempeliger het 
wordt om je bij ons aan te sluiten.’’

De toenemende professionaliteit leidt er in Loosdrecht en 
Sneek zeker niet toe dat de aandacht voor het ‘traditionele’ 
zeilen verwaterd. ”Klassen als Pampus en Twaalfvoetsjol 
blijven bij ons toonaangevend’’, aldus Henk. ”De Laser, 
waarvan er 120 bij ons liggen, reken ik daar ook toe. 
Deze klassen vormen samen met de jeugdklassen de kern.’’ 

Het is absoluut geen eenrichtingsverkeer. Henk: “Nee! 
Wij kunnen rekenen op zo’n 300 vrijwilligers en heel 
veel daarvan komen uit ons Pampus-nest. Die achterban 
koesteren we. Ik weet zeker dat de KWVL ooit eigen 
Pampussen gaat bouwen. Dat is wel een wens van mij.’’ 

Karst: ”De Pampus-klasse vormt ook bij ons een mooie 
groep. De zeilers voelen zich nauw betrokken bij de KWS. 
Veel Pampus-zeilers hebben bestuursfuncties gehad, 
hebben zitting in wedstrijdcomités of zijn actief als vrij-
williger. Het is mooi om te zien dat het zeilniveau hoog is 
en dat verjonging plaatsvindt. De klasse komt graag naar 
ons voor het NK of andere grote wedstrijden.’’ Henk: “Wij 
voelen dezelfde waardering.’’

De voorzitters beperken de samenwerking niet alleen 
tot hun verenigingen. Er wordt periodiek overlegd met 
de besturen van KWV De Kaag, KNZ&RV Muiden, WSV 
Braassemermeer en KR&ZV De Maas. De voorzitters van de 
‘Grote 6’ komen niet alleen bij elkaar voor een borrel met 
sigaar. De ontwikkelingen binnen de watersport worden 
besproken en waar nodig wordt actie ondernomen. 

Dat leidde in 2018 tot het rapport Herkenbare Meer-
waarde en aansluitend tot de door de verenigingen 
gewenste veranderingen binnen het Watersportverbond. 
“We maakten ons zorgen’’, aldus Henk en Karst. ,”Het bed 
moest worden opgeschud. Er zijn aanvaringen geweest, 
maar het was niet voor niets. Binnen het Verbond heeft een 
duidelijke kentering plaatsgevonden. Er is een vrijwel nieuw 
bestuur gekomen, het bondsbureau is gereorganiseerd, 
‘tussenlagen’ zijn verdwenen en er is gesaneerd. Ook is 
voor een periode van acht jaar een nieuwe hoofdsponsor 
gevonden.’’ 

De verenigingen zijn tot zover tevreden. Karst: “Er was veel 
aandacht voor niet-wedstrijd gerelateerde zaken zoals 
openingstijden van bruggen, waar wij hamerden op meer 
aandacht voor het wedstrijdzeilen. Die verhouding is nu 
beter.’’ Henk: ,,Het was extra werk, maar we voelden dat we 
dit aan onze leden verplicht waren. Die vragen ons namelijk 
wat er met hun afdracht aan het Verbond gedaan wordt. 
Op deze ingeslagen weg zal ook het Verbond herkenbare 
meerwaarde gaan bieden.’’

Onvermijdelijk komt het gesprek op de coronacrisis.  
Ook deze zomer afgelaste zeilwedstrijden, opnieuw geen 
85ste Sneekweek. Een hard gelag. “Maar geloof het of 

niet’’, zegt Henk, “wij hebben voor het vijfde jaar op rij een 
ledengroei kunnen noteren. In 2020 een plus van 69.’’ 

Karst: “Wij zijn in vergelijking met 2019 53 leden kwijt 
geraakt. Bij bijna de helft van de opzeggingen werd 
aangegeven dat dit gebeurde omdat niet meer werd 
gevaren en/of gezeild. Tegelijkertijd kunnen we onze jeugd 
veel trainingen aanbieden. Topzeilster Annemieke Bes 
hebben we bereid gevonden hierbij actief te ondersteunen. 
Ook bij de oudere leden is er animo om te trainen.’’ 

Henk: “Wij hebben vorig jaar best veel kunnen varen. 
Onderlinge ‘wedstrijden’, soms met wel veertig boten. Het 
was geen slecht zeiljaar, maar vanzelfsprekend hopen we 
dat er deze zomer meer ruimte komt.’’ 

Karst: “Wij zijn 2020 redelijk doorgekomen en hebben nog 
een evenement en twee NK’s kunnen houden. Maar je mist 
de reuring. Alles is minder leuk.’’ 

Henk: “Ik ga zelfs het ‘fysieke’ vergaderen missen. Het 
besturen geeft momenteel minder energie dan anders. 
We missen de gezelligheid en het biertje, of niet Karst?’’ 
De Sneker knikt instemmend. “Maar de goede tijden gaan 
ongetwijfeld weer komen.’’

Peter van der Meeren

“De ‘westerse’ zeilbeleving 
is wat individueler, sneller, 
op het gemak gericht’’

vervolg interview met Henk Bergsma en Karst Doevendans 
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DEFINITIES; STARTEN EN FINISHEN
De definities voor beide zijn in de RvW 2021-2024 
aangepast. Alleen de romp van een boot wordt nu gebruikt  
om te bepalen of je de start- of finishlijn doorkruist. 
Bemanning of uitrusting, al dan niet op een normale 
plaats, telt niet meer mee. Bij een Pampus, die niet met 
spinnaker vaart en geen boegspriet heeft, zal dit in de 
praktijk derhalve niet zoveel invloed hebben. In negen van 
de tien gevallen is de boeg (van de romp) het eerste deel 
van de boot die een startlijn of finishlijn doorkruist. De 
uitzondering is misschien bij de start, waar een boot die 
halve wind vaart een uithangende bemanning over de lijn 
mag hebben, terwijl de romp nog aan de startzijde van de 
lijn is. Lastig voor het wedstrijdcomité om nauwkeurig te 
zien, maar misschien een argument in de protestkamer als 
je verhaal wilt halen voor een OCS. Er zijn een hoop regels 
aangepast om aan deze nieuwe definitie te voldoen.

Let wel: of je wel of niet een overlap met een andere 
boot hebt, wordt nog steeds bepaald door romp EN 
uitrusting op de normale plaats!

FUNDAMENTELE REGELS
In regel 1.1 Hulp Verlenen is een ondersteunende persoon 
toegevoegd. Er wordt van hem of haar verwacht dat zij 
alle mogelijke hulp verleent aan ieder persoon die, of een 
vaartuig dat, in gevaar verkeert.

In regel 2 Eerlijk Zeilen, is de straf nu weer altijd een 
uitsluiting zonder mogelijkheid van aftrek – dit was ook 
al zo in RvW 2013-2016. Het protestcomité kan niet 
langer met een normale DSQ straffen indien je deze regel 
overtreedt. Deze wijziging is voortgekomen uit vier jaar 
ervaring waarin bleek dat veel PC’s nooit goed wisten 
wanneer een normale DSQ beter passend was als straf. 

Daarnaast is deze regel nu toegevoegd aan de uit-
zonderingen in regel 36. Ook voor een overtreding in een 
later opnieuw gestarte of overgezeilde wedstrijd kan een 
boot die regel 2 heeft overtreden in die originele wedstrijd, 
gestraft worden

Regel 16; VAN KOERS VERANDEREN
Je moet als boot met voorrang ruimte geven aan een 
andere boot als je van koers verandert. Dat is niet gewijzigd, 

WEDSTRIJDSEINEN
Toegevoegd aan wedstrijdseinen: vlag V en de Oranje vlag

Vlag V: Luister communicatie kanaal uit 
voor veiligheidsinstructies (zie regel 37)

Oranje vlag: De stok met deze vlag is één 
einde van de startlijn.

INTRODUCTIE
Toegevoegd: Aanroep. 
Een andere taal dan Engels mag worden gebruikt voor een 
aanroep welke vereist is door de regels indien het redelijk 
is om te verwachten dat het door alle betrokken boten 
begrepen kan worden. Echter, een aanroep in het Engels is 
altijd acceptabel. 

Verder is in de toepasselijke regels verduidelijkt dat in 
omstandigheden (harde wind en/of afstand) waarin een 
mondelinge aanroep mogelijk niet gehoord wordt, andere 
seinen moeten worden gebruikt om de intentie duidelijk 
te maken. Die andere seinen kunnen in de Aankondiging 
voorgeschreven worden.

JOS SPIJKERMAN

NIEUWE REGELS 
       2021-2024 

De aanpassingen zijn deze keer niet zodanig dat 
je met de kennis van de afgelopen vier jaar meteen 
achterloopt. Toch zijn er die voor elke wedstrijdzeiler 
van belang zijn. In deze aflevering een aantal waarvan 
ik heb ingeschat dat ze invloed kunnen hebben over 
hoe je een wedstrijd vaart.

maar de dubbelzinnigheid in 16.2 is er nu uit. Wanneer 
in een aan-de-winds rak een over stuurboordboeg 
liggende boot die vrij blijft door lijwaarts van een over 
bakboordboeg liggende boot langs te varen, mag de over 
de bakboordboeg liggende boot niet afvallen als daardoor 
de over de stuurboordboeg liggende boot onmiddellijk van 
koers moet veranderen om vrij te blijven. Een wijziging die 
nog duidelijker maakt dat je een uitwijkende boot ruimte 
moet geven om dat te kunnen doen. Een voorrangsboot 
die het “randje” opzoekt om een andere boot dwars te 
zitten, loopt meer risico.

HULP VAN BUITEN
De aanmerkelijke voordeel clausule in regel 41 is komen 
te vervallen. Dat laat derhalve geen dubbelzinnigheid over 
voor een bemanningslid die ziek, gewond of in gevaar 
is. Tegen alle hulp die een boot ontvangt die niet wordt 
gedekt door regels 41(a) t/m (d) mag worden geprotesteerd. 
In combinatie met fundamentele regel 1.1 waarin de 
ondersteunende persoon is toegevoegd eentje die je als 
zeiler in de wedstrijd moet onthouden. Zodra “de nood” is 
geweken, geen hulp meer!

SCORES VASTGESTELD DOOR HET WEDSTRIJDCOMITÉ
Een wedstrijdcomité kan nu een boot een score van NSC 
(heeft de baan niet gezeild) toekennen zonder verhoor. Net 
als OCS of DNF. Eerder moest het wedstrijdcomité de boot 
finishen en dan protesteren tegen de boot in kwestie, of 
vertrouwen dat een andere boot wel zou protesteren. Nu is 
het aan de overtredende boot om verzoek om verhaal in te 
dienen, als ze van mening zijn dat een NSC-score onjuist is. 

Dit is een gunstige verandering voor clubraces waar 
niemand wil protesten. Het kan echter behoorlijk moeilijk 
zijn voor een boot met een NSC-score om bewijs te leveren 
in een verhaal dat ze de baan correct heeft gevaren. Er is 
ook de vraag of NSC alleen kan worden toegewezen als het 
wedstrijdcomité de overtreding zelf heeft gezien. Mag het 
wedstrijdcomité NSC toewijzen gebaseerd op een rapport 
van een ondersteunend persoon of andere boten? 

Mijn mening is dat het wedstrijdcomité uit de eerste 
hand kennis moet hebben van het niet varen van de baan, 
net zoals kennis uit de eerste hand vereist is bij starten 
of finishen. Er is altijd de mogelijkheid van een valse 
beschuldiging. 

Deze nieuwe NSC-score kan ook worden gebruikt wanneer 
een boot de wedstrijd verlaat zonder het WC op de hoogte 
te stellen dat ze zich terugtrekt.

Laten we hopen dat we snel weer het water op mogen 
om de nieuwe regels in de praktijk te toetsen. Mocht je 
wijzigingen tegenkomen waarvan je de betekenis in twijfel 
trekt, aarzel dan niet om ze bij de redactie aan te kaarten.

Met groet,
Jos

Elke vier jaar worden de Regels voor Wedstrijdzeilen 
door de Internationale Zeilbond (Word Sailing) 
aangepast op nieuwe inzichten en aanpassingen 
in de zeilwedstrijdsport. Elke nationale zeilbond en 
de verschillende comités van World Sailing dienen 
voorstellen in, die na goedkeuring door de Council, 
worden verwerkt in de nieuwe regels. Normaal NA de 
Olympische Spelen, maar door uitstel van die spelen, 
deze keer er voor.



Het lukt de meesten van ons niet, maar zij weten wel 
van de wind te leven; de zeilmakers. Met als credo 
‘hard en hoog’ voorzien ze ons van strak, wit dacron. 
Dat zal nog wel even zo blijven, want, om maar eens 
wat te noemen, laminaatzeilen zijn zo’n 40 procent 
duurder en minder duurzaam. De ontwikkelingen van 
de huidige handelbare en duurzame tuigage zit ‘m 
vooralsnog in de details.

Wie verlangt er na ruim een jaar corona niet naar het eerste 
startschot. Wanneer? Hopelijk redden we het nog in het 
naseizoen. Een Midzomer Easy Week op Loosdrecht? Het 
NK op Sneek? Reikhalzend kijken we uit naar het moment 
dat we in wedstrijdverband het water op kunnen. Dat doen 
de al dan niet zelf meevarende zeilmakers eveneens. In de 
Pampus steken het vanuit Rotterdam, Warmond en Almere 
opererende North Sails, de aloude Friese concullega’s van 
UK de Vries Sails in Makkum en Zeilmakerij Molenaar in 
Grou elkaar graag de loef af. De concurrentie houdt ze 
scherp en kan met de feedback vanaf het water bijdragen 
tot verdere innovatie.

“Dat laatste klopt zeker. Wat ik verder wel graag 
opgetekend wil zien, is dat het onderlinge contact tussen 
de zeilmakers erg plezierig is. Er is zeer zeker geen sprake 
van een kampenstrijd”, zegt Joost Houweling (44 jaar).  
Hij is sinds 2009 namens het internationaal opererende 
North verantwoordelijk voor de eenheidsklassen in 
Nederland. Als plezierig ervaart hij ook de contacten in 
de Pampusklasse. ,,Leuke mensen, een competitieve klasse 
met grote velden met een flink aantal goede zeilers en voor 
en na de wedstrijden een gemoedelijke sfeer.” 

Voor de makers van dankzij computersoftware scherp 
gesneden zeilen is het niet onbelangrijk welk logo in de 
fok als eerste door de finish komt. Het cirkeltje met twee 
hoofdletters van het in de blauwe balk uitgeschreven North 
Sails, het molentje van Molenaar of het aloude pompeblêd 
dat in UK is opgegaan. “De concurrentie van verschillende 
zeilmakers in de Pampusklasse is mooi”, reageert ook 
Sipko Zwart. De 56-jarige telg uit een vermaarde Sneker 
zeilfamilie werkt al ruim 25 jaar bij De Vries dat zich 15 jaar 
terug aansloot bij de UK-groep. Het ambachtelijke van de 

ultramoderne zeilmakerij die net als North een naam heeft 
in de zeezeilerij is nog steeds terug te vinden, bijvoorbeeld 
in het gloednieuwe tuig voor het Woudsender SKS-skûtsje 
dat dit voorjaar gemaakt is. 

De naam De Vries is vanaf het allereerste begin toevalliger-
wijs onlosmakelijk verbonden met de Pampus. Immers bij 
De Vries Lentsch in Amsterdam liepen na de prijsvraag in 
1933 van de Koninklijke Verbonden Nederlandsche Water-
sportverenigingen (nu het Watersportverbond) de eerste 
boten van stapel. En de eerste zeilen kwamen vanuit 
Grou waar Ulbe Sjoerd de Vries de basis legde voor een 
zeilmakerij.

De laatste jaren vaart ruwweg de helft van de Pampussen 
met North. Het tot een grote internationale speler 
uitgegroeide bedrijf werd in 1957 opgericht door de 
Amerikaanse oud-Olympisch kampioen Lowell North. 
Joost, als hij beschikbaar is graag zeilend in Star, Draak 
én de Pampus (Kaagweek, NK’s, red.), is trots op het grote 
aandeel in de Pampusklasse. De zeilen van North voor plas 
en zee over de hele wereld worden sinds de jaren negentig 
geproduceerd in Sri Lanka, wat Pampuszeilen betreft 
aanvankelijk afgewerkt in Denemarken, later in Engeland 
en na de Brexit inmiddels in het Duitse Hamburg.

Als voorbereiding op het gesprek met het Pampusnieuws 
scande Jaap Jongsma (58) van Zeilmakerij Molenaar onder 
andere even zijn mail- en telefonische contactmomenten 
met zeilers van het afgelopen jaar. Dat was snel klaar. Door de 
coronacrisis bleven de boten op de trailer en de zeilen in de 
hoes. Jaap: ”We kunnen gerust zeggen dat we 2020 eigenlijk 
compleet hebben overgeslagen.” “De eenheidsklassen waren 
even zo goed als dood”, beaamt Sipko. 
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Dat er een streep is gehaald door de zeilevenementen tot 
nu toe tempert zijn normaal gesproken vrolijke humeur 
enigszins. “Gelukkig is er naast onze speciale projecten en 
werk voor onze Olympische klassen nog wel wat beweging. 
Al is het natuurlijk niet te vergelijken met 2019”, zegt 
Joost die, snakkend naar het eind van de coronacrisis, de 
afgelopen maand nog wel enkele volledige Pampus-setjes 
mocht maken. Daarnaast is er een toename van werk voor 
de eenmansklassen Solo, Finn- en O-jol. 

Het toeval wil dat op het moment van de afspraak met 
Jaap Jongsma op de werkvloer van Zeilmakerij Molenaar 
de laatste hand is gelegd is aan een hagelnieuw setje voor 
Pampus 312. Jaap ritst met plezier het grootzeil even uit de 
inmiddels bekende in twee kleuren blauw uitgevoerde hoes 
voor de foto. Hij is trots op het resultaat. 

Sinds een jaar of zeven heeft hij, inspelend op de 
toenemende populariteit van de klasse, een traject 
opgestart om het aantal molentjes in de zeilen van de 
Pampusklasse te vergroten. Niet zonder succes en mede 
dankzij stuurmannen als Hidde-Jan Haven, Jan Deen, Tom 
Otte, Marco Bosma, Hans van Stekelenborg, Arjen Kort, 
Hans van Drunen die beschikbaar zijn als gewaardeerde 
klankborden.

De 16m2-crack - hij stond als meervoudig Sneekweekwin-
naar vaak op het NK podium maar de wimpel ontbreekt 
nog - die ook zeilde in de Pampus, op een skûtsje en 
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INTERVIEW MET DE EXPERTS 
VAN NORTH SAILS, UK DE VRIES 
EN MOLENAAR

HANDELBAAR    DUURZAAM&

Er is geen sprake van
een kampenstrijd

Sipko Zwart, UK de Vries, bekijkt een grootzeil op het beeldscherm

Lemster Aak gebruikt zijn eigen niet geringe ervaringen 
op het water achter de ontwerpcomputer die in ‘88 zijn 
intrede deed in Grou. Ze koesteren begrijpelijkerwijs de 
historie in Grou waar ze de levering van zeilen voor de 
Koninklijke Groene Draeck en het Friese Statenjacht als 
grote eer beschouwen.

Molenaar zit vanaf het begin tot nu pal aan het water 
van de Rjochte Grou. Bootjes voor de deur. Bij een 
offertebespreking voelen bezoekers de beleving van het 
water. Op de bedrijfsvloer binnen wordt alles gemaakt. 
Van levensechte miniatuurzeiltjes tot het grootste 
skûtsjezeil binnen de SKS, dat van het vorige skûtsje de 
Twee Gebroeders van Langweer. “118 vierkante meter. Als 
we dat uitleggen op de vloer moet iedereen even aan de 
kant. Maar och we zijn er goed op ingesteld”, glimt Jaap 
die samen met compagnon Pierre Modderman (hij doet 
met name de tuigerij) sinds 2000 de leiding overnam van 
de laatste generatie Molenaar. Er is wel eens voorzichtig 
gekeken naar uitbreiding of naar een andere locatie. Tot nu 
toe is het er niet van gekomen.

North maakt net als de collega’s voor het juiste doek, de 
snit en constructie van het zeil graag gebruik van ervaren 
toppers op het water. Mark Neeleman en andere toppers 
fungeren als zogenaamde ‘jockeys’, die met hun prestaties 
en feedback naar de zeilmaker helpen om het marktaandeel 
op minimaal 50 procent te krijgen en te houden. Joost 
probeert zoveel mogelijk evenementen te bezoeken. 

Zichtbaarheid is belangrijk voor de contacten. Zijn collega’s 
weten hoe het werkt. “Aan de bar hoor ik vaak dingen waar 
we wat mee kunnen”, lacht Sipko.

Joost Houweling, North,  als bemanning bij Paul Bournas Jaap Jongsma, Molenaar, met een nieuw Pampuszeil

Voor de makers niet onbelangrijk 
welk logo in de fok 

als eerste door de finish komt

Vervolg op volgende pagina



Jaap Jongsma stapte in februari 1996 binnen in het 
bedrijfsgebouw van Zeilmakerij Molaar in Grou. Hij be-
kwaamde zich in het werken met de ontwerpcomputer.  
De mogelijkheden zijn groot. Hij kan ermee lezen en 
schrijven en is blij met wat er vervolgens uit de laserplotter 
en -snijder komt. Hij zegt zich soms een kok in de keuken 
te voelen. ”Je kunt alles naar smaak toevoegen. Met als 
doel een product te maken dat voor de meeste mensen 
makkelijk hanteerbaar is. In het geval van de Pampus 
kwalitatief goed, niet te gecompliceerd en zo duurzaam 
mogelijk. Dat zit in een goed ontwerp gebakken. En daarbij 
proberen we zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de 
specifieke wensen van de klant.”

Dat is ook een stukje ontwikkeling, zegt Jaap. “Wij hebben 
hier in Goru waar we alles produceren de intentie om 
zoveel mogelijk met de klant mee te denken. We gaan 
daarin ver. We hechten aan een goede relatie met de 
klant. Het is een mooie uitdaging een bepaald concept 
te bedenken om vervolgens door te ontwikkelen zodat 
het goed functioneert en mensen kunnen presteren in de 
wedstrijd. De zeilen zijn nu wel zo goed dat je het in de 
doorontwikkeling echt in de kleinste details moet zoeken.”

In de breedte is de belangstelling voor wedstrijdzeilen in 
de eenheidsklassen de laatste jaren langzaam tanende.  
De Pampus vormt daarop een aangename uitzondering.  
Ook De Vries haakte daarop in door de samenwerking te 
zoeken met onder andere Jeroen de Groot en zeilmakers-
zoon Bob Heineke. Sipko noemt de Pampusklasse onder 
andere vanwege de explosieve groei een interessante  
klasse. Hij benadrukt dat het in 1993 ingevoerde nieuwe  
zeilenplan waarbij onder andere de grote genua 
plaatsmaakte voor een smallere en het grootzeil een 
andere vorm kreeg dé gouden slag. Ook de overloop vanuit 
de kuip naar het achterdek leverde een nieuw profiel voor 
het grootzeil op. ”Ik noem dat het USD-profiel, upside 
down. Met andere woorden: het zeil is in tegenstelling tot 

vroeger onderin vlakker dan bovenin. Het zeil krijgt bovenin 
diepte en dus twist. En hoe meer twist je genereert hoe 
beter voor de voorwaartse stuwing. Dit was een belangrijke 
verandering want vroeger had je echt van die kuilen van 
zeilen onderin.” Dankzij de epoxy zijn boten en rondhouten 
veel stijver geworden waardoor het profiel van het zeil veel 
stabieler blijft. De oude doorbuigende giek is uit den boze.  

Binnen de Pampus heeft daarna een doekontwikkeling 
plaatsgevonden weet Sipko: “We zijn van het Polykote 
overgestapt naar het RSQ-doek dat drie jaar terug op de 
markt kwam. Het positieve verschil zit ‘m in de garens 
en de coating. Bij de RSQ gebruiken ze dikkere garens en 
de coating is minder hard. Daarmee is het doek een stuk 
duurzamer en handelbaarder dan de oude.

North is zoals bekend de afgelopen jaren overgestapt 
van het crosscut- naar het radiaal-ontwerp. Joost: “We 
produceren de zeilen uit RSQ-doek van Contender sailcloth 
uit Mijdrecht van Pampuszeiler Guus Bierman. Dit doek 
heeft zeer goede eigenschappen voor het maken van radiaal 
gesneden zeilen zoals de Pampuszeilen van North Sails.  
Het is natuurlijk heel handig om zeilen voor een nationale 
eenheidsklasse te produceren uit doek gefabriceerd door 
een Nederlands bedrijf dat ook nog eens de huisleverancier 
is van North Sails wereldwijd. Toen wij overgingen van 
de horizontaal gesneden zeilen naar de radiaal gesneden 
modellen hadden ze bij Contender net de RSQ ontwikkeld. 
Contender stelde toen voor eens een setje te vervaardigen 
van dit doek. De kwaliteit en vormvastheid van dit doek 
heeft er inmiddels voor gezorgd dat ook andere zeilmakers 
zijn overgestapt naar RSQ van Contender. Wij zijn op dit 
moment gewoon erg tevreden met wat we hebben. We 
hebben nog wel wat ideeën op de plank liggen, maar we 
komen er nog niet mee naar buiten, want het is niet nodig. 
Het huidige ontwerp is gewoon goed. De laatste jaren is 
niet heel veel definitief gewijzigd. Wel hebben we een 
aantal toevoegingen zoals een lichtweerzeil.”
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“De mensen weten wat ze hebben. We zijn op dit moment 
gewoon erg blij met ons design. Onze licht, medium 
en heavy genua’s voldoen prima. Dat met het grootzeil 
samen is voor 80 procent van de mensen voldoende.  
Of we niet aan laminaat toe zijn? Tsja kijk, ik sta klaar om 
met laminaatdoek te gaan werken. North heeft in laminaat 
een enorme voorsprong. Ik zou zeggen prima, maar 
het is niet nodig.” En met een knipoog: “Als we het wel 
zouden doen zou het denk ik niet leuk zijn voor de andere 
zeilmakers.”

Sjoerd Stiensma

De werkvloer van UK de Vries Sails

ZEILMAKERIJ MOLENAAR 
Gevestigd in Grou. Oorspronkelijk (1720): zeilmaker 
Sikkema. De zeilmakerij, taanderij en touwslagerij 
die vanaf het begin aan de Kerkstraat 31 is gevestigd 
werd ruim 135 jaar geleden overgenomen door 
meesterknecht Tjerk Molenaar. Sinds dat moment is 
de naam Zeilmakerij Molenaar. Hofleverancier van de 
Friso, het Statenjacht van Friesland. Sinds 2000 staan 
Jaap Jongsma en Pierre Modderman aan het roer van 
het zelfstandige bedrijf.

NORTH SAILS
Oorsprong van het internationaal opererende 
concern ligt in Amerika. Grondlegger is de oud-
luchtvaartingenieur Lowell North. Met een door hem 
ontworpen zeil van de Start won hij het Midwinter 
Championship van Los Angeles in 1959. Daarmee 
was de basis gelegd voor een bedrijf dat uit zou 
waaieren over de aardkloot. North Sails maakt deel uit 
van de North Technology Group dat zich toelegt op 
leiderschap op het gebied van ontwerp, engineering en 
prestaties in de maritieme wereld. De hoofdvestiging 
van de zeilmakerij in Nederland zit in Rotterdam.

UK DE VRIES SAILS
Voortgekomen uit het in 1850 opgerichte Musch 
bij Oostergo in Grouw (destijds met een w). Sinds 
begin 1900 S.U. (Sjoerd Ulbes) de Vries & Zoon. Een 
ambachtelijke zeilmakerij en tuigerij dat jachtzeilen, 
buiskappen, wintertenten, huiken en hoezen ontwerpt, 
produceert en repareert. Sinds 2008 gevestigd in 
een nieuw gebouwd pand aan de Waardwei 7 in 
Makkum. Inmiddels aangesloten bij UK Sailmakers 
Internationaal, een zeilmakersorganisatie met ruim 50 
zelfstandige zeilmakerijen uit alle werelddelen. 

Vervolg van vorige pagina



Met als credo ‘hard en hoog’ 
voorzien de zeilmakers ons van strak, 
wit dacron.
Wie verlangt er na ruim een jaar corona 
niet naar het eerste startschot?

NK 2019 Beulakerwijde, foto’s Hertzen Oost



De wereld is al weer 14 maanden in de greep is 
van Corona, en daarmee zijn we ook in een totale 
wedstrijdzeilimpasse geraakt. De algemeen recreatieve 
watersport is booming. Er is nagenoeg geen boot meer 
te koop, van rubberboot tot jacht. De sloepen komen 
vol met mensen in groten getale bij ons voor de deur 
langs, het maakt niet uit of het koud of warm weer is. 
Maar de wedstrijdsport met meer dan één mens aan 
boord, is braaf en ligt helemaal stil.

In 2020 hebben we in het noorden, welgeteld, één dag 
kunnen wedstrijdzeilen. De heropeningswedstrijden, die 
achteraf ook gelijk de sluitingswedstrijden bleken te zijn, 
boden na een zaterdag met te veel wind alleen een zondag 
met twee races. En dat was het dan weer. Daarna gingen 
we weer verder in de “als-dan-modus” en tot op heden zijn 
we daar nog steeds niet uitgekomen.

 We hebben als team regio-noord een aantal vergaderingen 
met elkaar gehad, met gedachten van: als dat gebeurt, 
dan kunnen we dit weer doen. Maar ja wat wisten wij. 
Het heeft niets meer dan een kalender opgeleverd met 
allerlei sociale en sportieve activiteiten, op geprikte data 
die alweer achter of toch nog voor ons liggen, maar door 
de overheidsmaatregelen achterhaald zijn.

Daarmee zijn in 2021 een ‘Boot-Holland’, de bowling 
avond, een excursie naar het Waddencentrum, een 

huiskamer borrel en het trainingsweekend in april, niet 
meer dan virtuele activiteiten geworden, waar ieder zijn 
eigen voorstelling maar van moet maken. 

Onze huidige als-dan planning is dat, zodra er openingen 
zijn om officieel met meer dan één volwassene in een boot 
te mogen zitten (hiermee bedoel ik niet de volgepakte 
sloepjes), wij een zo snel mogelijk een trainingsweekend 
gaan organiseren. Afhankelijk van welk wedstrijd eve-
nement dit jaar de eerste officiële zal worden, gaan we 
daaraan voorafgaand in ieder geval trainen.

We weten inmiddels dat in Sneek de Openingswedstrijden, 
de Kleine Sneekweek, de district Noord Kampioenschappen 
en de Sneekweek voor dit jaar geannuleerd zijn. De NK 
Sprint wedstrijden die op de agenda stonden voor begin 
mei zijn proactief verschoven naar begin oktober. Het 
Houtevenement hebben we on-hold tot een later moment 
in de zomer of september. We zitten dus nog steeds met 
een als-dan planning. Maar ook in het Noorden wordt met 
water gekookt en zijn we net zo afhankelijk als iedereen 
van de maatregelen die er gelden. Dus laten we voor nu de 
goede moed erin houden, gezond blijven, prik bemachtigen 
en hopen op betere tijden die niet meer aan de horizon 
liggen maar inmiddels wat dichterbij zijn gekomen. 

Een sportieve groet vanuit het Noorden en hopelijk tot 
binnenkort op het water.

Ard-Jen Spijkervet
Regio Commissaris Noord Nederland
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Op zaterdag voor Pasen bracht een klein groepje 
Loosdrechters een verrassingsbezoek aan Pieter 
Boelsma. Na een frisse, maar zonnige overtocht met de 
sloep vanuit Goingarijp werd de Pampuskade bereikt. 

We (Peter en Dorine Hoogendam, Sander en Wanda  
Jorissen en Thom en Sandra Dijksman) waren te laat voor 
de befaamde vislunch die Rinnie elke zaterdag verzorgd 
voor de werkers in de loods. Maar de koffie in Piet’s kantoor 
liet zich ook goed smaken. Een prominente plek is daar 
ingeruimd voor het gedetailleerde schaalmodel dat Pieter 
heeft gemaakt van skûtsje de Sneker Pan. Het wordt gebruikt 
ter ondersteuning van de zeiltheorie en als hulpmiddel bij 
teambesprekingen. Gezeten rondom het model werden 
de laatste Pampusnieuwtjes uitgewisseld, waarbij Pieter 
- zoals altijd strategisch opgesteld tussen flessenkastje, 
koffie-automaat en asbak - regelmatig zijn beduimelde 
Pampusdocumentatie raadpleegde. Binnen in de loods 
werd gewerkt aan een tweetal Pampussen, waaronder de  
P 225 ‘Sirocco’ van Henk Wymenga. 

Na het rondje door de loods vervolgden wij onze vaartocht 
en werd het starteiland aangedaan. Dat bood een desolate 
aanblik: een vrijwel lege haven en een dicht Foarûnder. 
Gelukkig lag Harry Amsterdam met zijn skûtsje aan de wal 
zodat we toch nog een neutje op de kant konden pakken om 
warm te blijven van binnen. Met bitterballen erbij lieten we 
ons dit wel smaken. Met weer een uitgestelde Sneekweek 
in het vooruitzicht werden voorzichtige plannen gemaakt 
om een alternatief te organiseren als dat begin augustus 
mogelijk zou zijn. Want iedereen had er zin in om weer de 
strijd aan te gaan op het Sneeker meer.
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2021
Het jaar van        

BLIKSEMBEZOEK 
aan de Pampuskade

Pieter Boelsma

DAN... 
ALS...
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Seizoen 2020, een seizoen zoals we nog nooit beleefd 
hebben. Voor het eerst geen gezellige zeilweekenden 
en voor het eerst geen Sneekweek. Eerlijk, dat was 
ontzettend wennen. Maar als ondernemer heb je niet 
lang de tijd om hierbij stil te staan. Omdenken en er 
vol voor gaan! 

En dat is wat we gedaan hebben. Wanneer de zon scheen  
zaten onze terrassen vol en we hebben ons eerste 
succesvolle “Terrastival” georganiseerd in de 1e week van 
augustus. Een veld vol bierbanken, muziek, zon en veel blije 
gezichten. Wat hebben wij hiervan genoten! Het was zo’n 
succes dat de 2e editie van Terrastival gaat plaats vinden  
7 t/m 11 augustus. 

Daarnaast zijn er sinds het voorjaar van 2021 nieuwe 
ontwikkelingen. Ik ben de nieuwe uitbater van Paviljoen 
SALT, voorheen het meer van Lenten in Terherne. Een 
kans die ik niet voorbij kon laten gaan en een uitdaging 
waar ik ontzettend veel zin in heb. De verbouwing is in 
volle gang en we zijn van plan onze deuren te openen in 
de zomer van 2021. Je kunt er terecht voor ontbijt, lunch, 
borrel en diner. Met de auto is het perfect bereikbaar. Als 
de steigervergunning rond is kun je er in de toekomst ook 
met de boot aanleggen.

Dit betekent niet dat ik niet meer te zien ben bij het 
Foarûnder. In tegendeel, je zult me op beide locaties 
tegenkomen. En natuurlijk ben ik aanwezig tijdens de 
zeilweekenden. We hopen jullie in de zomer van 2021 weer 
te zien of op het Starteiland of bij SALT. Want één ding is 
zeker, we hebben jullie gemist!

Liefs 
Yodi Vellinga
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SALT, is afgeleid van de Sâltpoel, 
het water waaraan het restaurant ligt

CORONA & HET STARTEILAND

OMDENKEN 
en ervoor gaan

Yodi en Hans Vellinga tijdens Terrastival



Pampus 225 is een schip met een mooie geschiedenis. 
Gebouwd in 1946 bij de Vries Lentsch in Alphen aan 
de Rijn. Vele eigenaren gehad in het Westen en ook in 
Friesland. 

Toen Caroline en ik de P 225 Sirocco (originele naam in  
ere hersteld) kochten in 2015, vertelde Piet Boelsma dat 
dit een echte de Vries Lentsch was. Met behulp van zijn 
stamboek document wist hij me precies te vertellen wie de 
vorige eigenaren zijn geweest. “Dat dit een de Vries Lentsch 
is kun je zien aan de vorm van de spiegel”, zei Pieter wat 
hij me ook ter plekke demonstreerde. Ik kan niet ontkennen 
dat je daar een speciaal “oog” voor moet hebben maar 
iedereen weet dat Pieter dat wel heeft. 

Na een complete refit in 2016 met een nieuwe kiel, mast, 
giek, blokken et cetera, inclusief een goede lakbeurt 
gedaan door Abele de Jong, was het een genot om met 
Sirocco te varen. Hoewel het varen in een Pampus voor ons 
een nieuwe ervaring was vonden we al snel onze weg en 
zijn we nog steeds erg enthousiast over de manier waarop 
de Pampus zeilt. Bovendien dragen we de enthousiaste 
Pampusclub een groot warm hart toe. 

Goed, na een lange tijd in het buitenland gewoond te 
hebben zijn we eind 2020 weer in NL gaan wonen. En ik 

kon de druk om te gaan klussen ook niet weerstaan zoals 
vele Nederlanders met mij. Ik besprak een keer met Pieter 
onder het genot van een lekker bakkie dat ik Sirocco wel 
eens wou lakken. Nou zei Pieter, dat lijkt me een goed idee 
maar ik stel voor dat jij het schuurwerk doet en ik het 
lakwerk! De diepere betekenis van deze opmerking ontgaat 
u zeker niet. 

Het was een genoegen om bij Pieter in de loods te werken 
aan ons mooie schip. De sfeer, de adviezen en het plezier 
dat we hebben gehad zal ik niet snel vergeten. En last but 
not least, Sirocco ziet er weer uit om door een ringetje te 
halen. 

Als afsluiting wil ik graag een parodie maken op een 
bekende horloge reclame: 

“You never actually own a Pampus. 
  You merely look after it for the next generation.“

Pieter bedankt!

Henk Wymenga
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Een de Vries Lentsch herken je 
aan de vorm van de spiegel

De ‘finishing touch’ van            
      Pampus 225

7 T/M 9 AUGUSTUS DE SNEEKER ZEIL OLYMPIADE
De Koninklijke Watersportvereniging Sneek zal van zaterdag 
7 t/m maandag 9 augustus de Sneeker Zeil Olympiade 
organiseren. Men gaat proberen binnen de dan geldende 
voorschriften een zo goed en aantrekkelijk mogelijke 
wedstrijdserie neer te zetten. Dit betekent echter wel dat 
pas in een zo laat mogelijk stadium wordt besloten hoe het 

wedstrijdformat er uit zal zien. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan het aantal wedstrijden per dag en de te varen banen. 
Hierdoor kan optimaal gebruik worden gemaakt van de begin 
augustus geldende mogelijkheden voor het wedstrijdzeilen. 
Nadere informatie via KWS nieuwsbrieven, de KWS site  
en Facebook.

SAVE 
THE DATE

H
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R
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Het is misschien de langste tocht zijn die ooit een Pampus 
op zee heeft afgelegd. Dit was in 1951 zo bijzonder dat de 
Waterkampioen er een pagina aan wijdde. Want ook toen 
werd een Pampus bepaald niet zeewaardig geacht. Drie dagen 
en nachten zeilden eigenaar W.H.G. Jacobs en zijn bemanning 
Hulzinga onder de bloedhete zon, met slechts een zwemvest 
om op te slapen. De tocht ging van Semarang naar Priok langs 

de noordkust van West-Java, waarbij ze ook nog op hun hoede 
moesten zijn voor piraterij bij Indra Majoe. Het is geweldig om 
te lezen hoe de vrienden, ondanks het gebrek aan comfort en 
slaap, met volle teugen van de toertocht genoten. Pampus 
142 werd in 1942 bij De Vlijt in Aalsmeer gebouwd, en in 1949 
naar Semarang verscheept. Na de tocht op zee is er geen 
informatie meer bekend. 
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De ‘Helpende Hand’ is een nieuwe, terugkerende 
rubriek in het Pampusnieuws over het ruim omvattende 
begrip trim. Dit item zal verschillende invullingen 
krijgen, van tips & tricks tot interviews met ervaren 
zeilers of vragen van lezers die beantwoord worden. 
Om zo het beste uit je boot en uit jezelf te halen. In dit 
nummer geeft Bob Heineke praktische adviezen over 
trim van mast en stagen. Want Bob is van mening 
dat je als klasse nieuwkomers moet helpen. Maar ook 
als je al langer meedoet in het Pampus circuit kun je 
hier je voordeel mee doen, of je eigen instellingen nog 
eens tegen het licht houden. 

Laatst liep ik op de haven van de KWVL om een nieuwe 
Pampusfok van UK De Vries op locatie af te leveren. 
Een andere Pampuszeiler die zijn boot zeilklaar aan het 
maken was vroeg terloops of ik vond dat zijn stagen 
niet te strak stonden. Het is de aanleiding om het een 
en ander nog eens te benoemen, omdat er wellicht 
nog meer zeilers zijn die twijfelen aan hun trim. 

Omdat wij jaarlijks toch flink wat nieuwkomers 
verwelkomen, en we als klasse iedereen op weg moeten 
helpen met zijn/haar Pampus, is extra informatie altijd 
welkom. Het trimmen is absoluut geen kunst. Je hebt 
gewoon een aantal stelregels, zeg maar ongeschreven 
regels, die doorgaans algemeen bekend zijn bij de ervaren 
garde. Wat ik nu ga beschrijven is grotendeels een herhaling 
van de techniek en trim tips die op de site staan, van ons 
erelid Gerard Paulich. 

Stagenspanning
Om te beginnen bij die stagenspanning. Trek de mast (zonder 
zeilen) met de hevels los volledig naar voren met de voorstag. 
De koker moet dan achter in het mastspoor komen. Als de 
mast onbelast niet achter in het mastspoor komt omdat de 
stagen de mast ‘vasthouden’, dan staan de stagen doorgaans 
te strak. Dus, trek je aan de voorstag en staat voordat de 
koker achter in spoor komt, al zoveel spanning op de stagen 
dat je echt de voorstag moet door knuppelen om de mast 
volledig achterin het mastspoor te krijgen: dan kan het geen 
kwaad de stagen wat losser te draaien.

Anderhalve vinger
Het tweede punt om nader te bekijken is de helling van 
de mast. Voor de helling van de mast geeft Gerard aan 
dat er 10-20mm ruimte voor in het mastspoor, tussen 
het uiteinde van het mastspoor en de koker met zitten. 

Deze ruimte is gebaseerd op een Pampus die aan de wind 
vaart, met ± 3 Beaufort, en waarbij een goede spanning 
op de grootschoot getrokken is. Dan is de stelregel dat 
er “anderhalve vinger” moet passen tussen de koker en 
het mastspoor. Die afstand wordt kleiner als het harder 
waait, omdat met meer grootschootspanning de koker 
verder voorin het mastspoor getrokken wordt. Idem dito 
voor minder wind wanneer er minder hard aan de schoten 
getrokken wordt; dan zul je zien dat de koker wat meer in 
het midden van het mastspoor uitkomt. Dit is de basis van 
je trim. Er zijn zeilers die met de masthelling wisselen, ik 
ben een van die zeilers die, als eenmaal de ideale stand is 
gevonden, er niet meer aankomt. 

Diamantverstaging en veerkracht van de mast
Het derde onderwerp waar we deze keer op ingaan is de 
diamantverstaging. (Naast de trimpunten als leiogen, 
onderlijk, voorlijk, achterstag, neerhouder of het gebruik 
van de overloop). 

Ik geef je een referentiepunt mee om zelf te kijken hoe 
het gesteld is met de veerkracht in het bovenste gedeelte 
van de mast. Het beste kun je dit doen door te zeilen met 
een 4/5 Beaufort. Op het moment dat je aan de wind 
vaart, en de achterstag is erbij getrokken – dus niet op 
spanning – dan moet het achterlijk van het grootzeil zo’n 
15-20 cm van de achterstag vandaan zijn. Ter vergelijking: 
als je terugslag hebt achter de mast is dat doorgaans een 
goed ijkpunt dat je te weinig schootspanning hebt en je 
dus harder moet trekken aan je schoot. Of dat je iets te 
scherp stuurt en iets lager mag sturen, of dat je even de 
Cunninghamhole erbij mag trekken. Of dat je bemanning 
niet op het dek maar buitenboord mag zitten. 

Maar, nu komt ie: op het moment dat je harder aan je 
schoot trekt (dan die 15-20cm afstand) en je ziet dat het 
zeil niet dicht komt te staan (en je dus kan trekken aan 
de schoot tot je een ons weegt), maar dat het zeil dus 
open blijft staan, kan dat een indicatie zijn dat de mast 
bovenin te veel buigt. Dan kun je dus de diamant strakker 
draaien. Is het euvel dan nog niet verholpen dan weet je 
dat de mast een keer vervangen mag worden. Hoe strak 
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een diamant moet, kun je nooit vanaf de kant of via een 
column vertellen. Dan moet je gewoon het water op. Of 
zoals mijn leermeester altijd zei: dan moeten de lappen 
omhoog anders kan ik niets zien. 

Blank gelakte masten, die elk seizoen in weer en wind de 
elementen mogen trotseren zijn doorgaans na een jaar of 5 
standaard toe aan vervanging. Dan is de veerkracht er voor 
het ideale teveel uit. 

Gewicht en diamantspanning
In mijn verhandeling hierboven heb ik het gewicht van 
twee personen aan boord niet meegenomen. Als ik een 
bemanning van 75kg of minder aan boord heb dan is mijn 
diamant volledig los met elke windkracht. Zeil ik met 100kg 
of meer dan trek ik vanaf een windje 3 á 4 Bft. al snel flink 
wat spanning op de diamant. Mijn mast is van 2018 en dus 
ik heb een mast die nieuw is en in het begin veel veerkracht 
heeft. Mijn ervaring is dat je met doorgaans weinig(geen) 
spanning op de diamant hoeft te zeilen in de eerste 2 
seizoenen (let wel: ik vaar veel dus de mast krijgt ook veel 
te voorduren maar na een zeilweekend wordt de mast altijd 
gestreken en ligt hij uit de zon). Het zijn allemaal factoren 
die meetellen, die je simpel kunt controleren door met een 
windje 4/5 eens de grootschoot door te knuppelen en te 
kijken of je het achterlijk van je grootzeil dicht trekt of dat 
ie open blijft staan. 

Nou zullen er vast zeilers zijn trots kunnen vertellen dat 
ze al langer dan 5 jaar een mast erop hebben en dat ze er 
nog steeds goed mee zeilen. Let wel, op een plas zeilend 
kan een goede tactiek een hoop verbloemen. Je wint zoveel 
door het spelletje goed te spelen t.o.v. een jonge mast erop, 
omdat de mast maar één van de onderdelen is van het 
veelomvattende begrip: trim. Maar al speel je het spelletje 
nog zo goed, als dat ene onderdeel onvoldoende is, dan 
kun je nog zo slim zeilen maar dan ga je het over een 
heel seizoen, of op een hele serie op een kampioenschap, 
doorgaans verliezen op zeilers die het spelletje ook goed 
spelen en wel een ‘verse tak’ erop hebben. De bijzondere 
uitzonderingen daargelaten, aangezien het spelletje goed 
spelen een hoop kan verhelpen. De vraag is hoe lang of hoe 
vaak je dat vol kan houden. 

Sparren
Een ander referentiepunt waarbij je kan opmaken of je mast 
nog voldoende veerkracht in de top heeft - waardoor er een 
juiste balans is van druk opbouwen en de wind voldoende 

kunnen lozen - is na de start. Of door te sparren met een 
ander. Na een start, of als je kort op een andere boot ligt, 
kun je altijd goed je snelheid/hoogte vergelijken. Als je 
start goed is en je met net zo’n goede gang weg bent als 
je tegenstander, en er een boot onder of boven je ligt, kun 
je daaruit een hoop opmaken. Bijvoorbeeld op het moment 
dat je net zo snel weg bent als de boot boven je, en je kunt 
niet het lij-voordeel behalen. Simpel gezegd: als je goed 
weg bent maar die boot erboven krijg je maar niet in de 
vuile wind terwijl jij in de gunstige lij-positie ligt dan is dat 
vaak geen goed teken. Het lastige aan dit referentiepunt is 
dat je donders goed moet weten dat je hele trim goed is. 
Masthelling, leiogen, schotenspanning, zeiltrim etc. Zodat 
je kunt uitsluiten dat het aan de mast ligt. Onder trim valt 
in mijn optiek ook: een boot vlak varen of juist met weinig 
wind met een vleugje helling. Want als je te schuin gaat en 
je overloop wordt niet gebruikt met veel wind, en je vindt 
het gek dat die ander hoger gaat, dan is het sowieso nog 
geen tijd om te twijfelen aan de spanning van de diamant 
(veerkracht van de mast bovenin). 

Het lastige is om al die facetten in orde te hebben en 
uiteindelijk de vinger op de zere plek te kunnen leggen als 
je het gevoel hebt dat je niet hard of hoog genoeg gaat 
aan de wind. Hopelijk kan dit schrijven je enigszins helpen. 

Resumerend: 
 Stagenspanningscheck: door de mast naar voren  

 te gooien met de voorstag.
 Masthelling: anderhalve vinger in het mastspoor.
 Veerkracht top van de mast (diamantversta-

 ging): met windje 4/5 je grootschoot eens door 
 knuppelen en kijken of je het spul dicht trekt ja of 
 nee. Of sparren met een andere boot.

Succes ermee! Hopelijk weer tot snel op het water.

Met sportieve zeilersgroet,
Bob P 387

Op een plas zeilend kan 
een goede tactiek een hoop 
verbloemen, de vraag is hoe 
lang je dat vol kan houden DE ‘ONGESCHREVEN’ TRIMREGELS
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IK EN MIJN STUURMAN 
Naam: Attie Brouwer
Leeftijd: 38
Beroep: Grafisch ontwerper
Rol aan boord: Fokkenist

Wat is ook al weer je connectie met 
de Zilveren Pampus?
Burgemeester Reitsma, die de Zilveren Pampus geschonken 
heeft aan de club en zelf fanatiek Pampuszeiler was vanaf 
1935 tot hij overleed in 1954, is familie van mijn vaderskant. 
Uit verhalen van mijn oudtante weet ik dat hij in het bezit 
was van Pampus 10. Ze vierden regelmatig vakantie in 
Earnewald en dan werd er volop gezeild (zie oude foto van  
P 10). Reitsma hielt niet van ‘piepers’ en testte de mensen die 
aan boord stapten door veel water te maken. Gaf iemand een 
kik dan mocht die niet weer mee. Als ik haar dat verhaal hoor 
vertellen dan denk ik aan mijn eigen ervaringen. Ik denk dat 
ik wel weer eens mee had gemogen!

Elke woensdagmiddag zeilde hij met Fokkenist Atse Deinum 
(organist uit Franeker) om zo zijn ontspanning te vinden 
naast zijn verantwoordelijke baan als burgemeester van de 
gemeente Wonseradeel (Witmarsum). Ik heb zelfs nog een 
kopie van een officiële brief waarin de burgemeester zijn 
verlof aanvraagt voor o.a. de Kaagweek in 1950. Erg leuk 
om terug te lezen hoe hij zijn zeilvakanties plande. Wat 
zo bijzonder is: Henk heeft samen met Ruud Tolman de 
Burgemeester Reitsma prijs een keer gewonnen. Terwijl die 
prachtige zilveren Pampus bij ons op kantoor stond wist ik 
nog niet dat ik een familieconnectie had met de gever. Ik zou 
nog wel graag wat meer informatie willen over de herkomst 
van de Zilveren Pampus. Ik heb in de familie al eens navraag 
gedaan maar ik kom niet verder dan dat de prijzenkast van 
Burgemeester Reitsma na zijn over-lijden is geschonken aan 
het Friesch Scheepvaartmuseum in Sneek.
· 
Hoe kwam je terecht in de boot bij Henk?
Ik had al een keertje de kans gekregen om met Henk in 
Pampus 363 een rondje over het Sneekermeer te zeilen. Ruud 
Tolman was destijds Henks vaste bemanning, en zijn buurman 
zocht voor de Sneekweek 2016 bemanning in de G2. Eerst 
ging ik nog met Ruud trainen in zijn P 225. Ik heb in de G2 die 
Sneekweek als een top week ervaren. Wat een machtige sport. 
Spectaculaire momenten mee gemaakt, zoals het verliezen 
van de mast. Maar ik vond het prachtig. Helaas door achteruit 
gaande gezondheid van Ruud kwam in de jaren daarna de 
plek aan boord bij Henk in de 363 vrij.
· 
Onze zeilrelatie kenmerkt zich door:
Henk en ik werken al jaren samen. Daarnaast hebben we een 
hele dierbare vriendschap en een mooie vertrouwensband. 

Henk

Attie
overIK EN MIJN BEMANNING

Naam: Henk Greydanus
Leeftijd: 63
Beroep: ondernemer
Rol aan boord: stuurman

Hoe ben je in de Pampus terechtgekomen? 
Ik zeil al vanaf mijn 11e jaar. Eerst in een Schakel en daarna 
veel als bemanning in de Regenboog maar ook wel in de Valk 
en in andere klassen. Daarna een tijdje niet wedstrijd gezeild 
(studie, gezin, werk) tot het bloed weer ging kruipen waar het 
niet gaan kon en ik een O-jol kocht en mijn passie weer kon 
volgen. De O-jolklasse was sterk groeiende, wij zeilden in grote 
aantallen wedstrijden. Totdat in één keer de klad er in kwam 
en er nog maar weinig wedstrijden op Sneek en Goïngarijp 
werden gezeild. Mijn kinderen zeilden in de Flits dus wou ik 
nog wedstrijdzeilen dan moest ik wat anders. De Pampus leek 
mij wel wat. Pieter Boelsma tipte mij in 1995 over de 363 van 
Piet Bonnema, een op vlam gebouwde Pampus van jachtwerf 
Doevendans. Dat was een extra motivatie om die Pampus te 
kopen want als kleine jongen ging ik vaak naar die werf (vlakbij 
ons huis) om naar het bouwen van de boten te kijken. Ik had 
daar toen al wat mee. 

Altijd met vaste bemanningen gevaren?
Ja, eigenlijk wel. Destijds met mijn vrouw, Yvonne, daarna jaren 
met Elard de Vries en een paar jaar met Ruud Tolman, mijn 
beste vriend die helaas vijf jaar geleden overleden is. Ruud 
had de Pampus 225. En nu zeil ik al een aantal jaren met Attie 
Brouwer.

Onze zeilrelatie kenmerkt zich door:
Rust en concentratie. Plezier en genieten. Onderling vertrouwen 
en de blijvende ambitie om te groeien.

Wij vullen elkaar aan op de volgende manier:
Attie bewaart de rust aan boord en als ik bijvoorbeeld een 
slechte slag maak mag ik mij van haar niet druk maken. Hoe ik 
haar aanvul moet je maar aan haar vragen, ik heb geen idee.

Wat zou je veranderen als je een dag bemanning was: 
Een beter hangsysteem, bijvoorbeeld met een buiskap er aan 
(grapje).
· 
Een van onze zeilhoogtepunten was:
Een keer met weinig wind zeilden wij met één gedurfde slag 
als enige onder Terhorne door en voeren wij in één rak meer 
dan 25 Pampussen voorbij. Wij spraken geen woord tegen 
elkaar, zaten doodstil en wij gleden maar door, zo spannend! 
Dat was wel kicken ja…

Onze sportieve ambities en doelstelling voor aankomend 
seizoen zijn:
Nou, dit seizoen is alweer grotendeels voorbij. Nog een paar 
wedstrijden kunnen varen, dat is het grootse doel. 

Attie

Henk
  over
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Ik heb wel eens gedacht (als we weer eens met tien 
Pampussen op dezelfde boei af kwamen): ‘als dat maar 
goed komt’. Maar bang ben ik nooit geweest. Ik blijf doen 
wat ik moet doen en vertrouw op de stuurkunsten van mijn 
stuurman. Als we dan weer heel zijn aan gekomen in de 
haven en we de zeilen hebben opgerold openen we een 
koud biertje en analyseren we de wedstrijd. Wat ik mooi aan 
Henk vind is dat hij altijd zo lang kan nagenieten. Wat de 
uitslag ook is. We hebben het aan boord en op de wal goed.
· 
Waarin verschillen jullie het meest?
Henk heeft veel en ik relatief weinig zeilervaring. Er zit een 
aardig leeftijdsverschil tussen ons. Meer kan ik zo even niet 
bedenken. Henk heeft voor elke wedstrijd wel wat gezonde 
spanning. Dat heb ik zelf niet zo.
· 
Wat zou je veranderen als je een dag stuurman was?
Dan zou ik meer op kompas willen varen. En proberen 
vrij te varen. Voorlopig denk overigens niet dat ik in de 
positie zal zijn om iets te veranderen. Ik ben al blij dat ik 
als fokkenist aan boord mag bij een stuurman die altijd met 
veel waardering met me om gaat. Zowel aan boord als op 
de wal.
· 
Ons dieptepunt samen tot nu toe was:
Dat ik mijn stuurman verloor bij het ronden van een 
onderton. Het waaide hard (5 á 6), maar we bleven in de 
wedstrijd. Er waren al meerdere Pampussen terug naar 
de haven toen we op de Goingarijpsterpoelen om de ton 
draaiden. Henk maakte met het overstag gaan een misstap 
en werd vervolgens de diepte van de poelen in gelanceerd. 
Gelukkig was hij niet ver weg want hij had de schoot nog 
vast. Ik had dit scenario toevallig die week er voor met mijn 
broer besproken. Wat nou als ik mijn stuurman verlies? Wat 
doe ik dan? Ik gooide als eerste de fok los. Daarna wou ik 
de grootschoot vieren maar dat ging niet omdat Henk er 
nog aan hing. “Henk laat los! Ik haal je wel weer op” riep ik. 
Dit laatste was niet nodig want Henk kan goed zwemmen. 
Eenmaal weer aan boord namen we onze eigen positie weer 
in en zeilden gewoon weer verder, alsof er niks gebeurd was.
· 
Zijn jullie het altijd eens over de zeilagenda?
Ja. De wedstrijden op het Sneekermeer proberen we eigenlijk 
altijd te zeilen. Dit is goed te doen omdat we vanuit de 
Sneeker Jachthaven eenvoudig naar het starteiland kunnen 
varen met de Pampus en de sloep. De wedstrijden buiten 
Friesland zijn lastiger te plannen omdat we geen trekhaak 
of trailer hebben. Het vraagt meer voorbereidingstijd die er 
door het werk vaak niet is. Maar het lijkt mij wel leuk eens 
op ander water te zeilen.

Vervolg zeilduo’s: Henk Greydanus en Attie Brouwer

Heemraadsingel 223
3023 CD Rotterdam
Tel.: 010 - 477 5811
www.vanomme-degroot.nl
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Sinds dit jaar Is Erik Groeneveld eigenaar van de P 113 
en daarmee herintreder in de Pampusklasse. Want al 
op zijn 17e voer hij in Pampus 170. Het Pampusnieuws 
vroeg Erik wat hij de afgelopen jaren op zeilgebied 
deed en wat zijn beweegredenen zijn om weer in de 
Pampus te stappen.

Erik is nu 34 jaar en woont in Overschild. Hij werkt in 
Groningen als docent bij de opleiding verpleegkunde. 
Geboren en opgegroeid in Midlaren (Drenthe), op een paar 
honderd meter afstand van het Zuidlaardermeer. Erik: 
“Van baby af aan ging ik met pa en ma mee in de ‘Forel’, 
een eikenhouten zestienkwadraat die net na de oorlog 
gebouwd was door de firma Visser in Paterswolde. In deze 
boot heb ik veel weekenden en vakanties doorgebracht 
met toerzeilen.”

Wat is je mooiste zeilervaring?
“Samen met mijn vader heb ik in een zomervakantie 
Flits 146 opgeknapt. Ik was toen ongeveer vijftien jaar. 
Ondanks dat de Flits als jeugdboot ontworpen is, hebben 
wij er samen veel in gevaren en hier erg veel plezier aan 
beleefd. De mooiste tocht maakten we met dit bootje op 
het Lauwersmeer. Heerlijk kilometers voor de wind varen 
van Lauwersoog, langs Oostmahorn richting Dokkumer 
Nieuwe Zijlen. Rustig weer, een zonnetje er bij en beide 
enorm genieten. Die beelden kan ik zo weer terughalen en 
blijven waardevol.” 

Terug naar de zestienkwadraat. Deze lag op een paar 
minuten fietsen in een loods bij paviljoen Meerzicht, waar 
Jeroen de Groot toen ook zijn jachtwerf had. Erik: “Het 
was leuk om een kijkje te nemen bij de boten die Jeroen in 
de werkplaats had staan. In 2004 werd daar gewerkt aan 
de gloednieuwe 443 en daardoor kwam de 170 te koop. 
Jeroen maakte destijds een solotochtje met de 170 en 
riep tegen mijn vader vanaf de stuurplek: “hier had jij ook 
kunnen zitten”. Korte tijd later kwam het tot een proefvaart 
en waren mijn vader en ik ‘verkocht’ en de 170 daarmee 
ook. Hoewel; mijn vader was bereid de boot te kopen op 
voorwaarde dat ik mee zou doen. Ik was zeventien jaar, 
sloeg met plezier mijn spaarpotje kapot en kon vanaf 
voorjaar 2004 samen met pa met een Pampus het water 
op. Genieten!”

Van toeren naar wedstrijden
Vanaf 2007 werd soms wedstrijd gezeild maar het 
bleef hoofdzakelijk bij toerzeilen. Erik: “Wedstrijdzeilen 
begon ik ondertussen wel interessanter te vinden. Dat 
werd misschien wel mede gevoed doordat Jeroen flinke 
hoeveelheden aan blauwe wimpels, borden en prijzen had 
verzameld. In verschillende klassen overigens, daar had ik 
bewondering voor. Met Sander Paas, een oud klasgenoot, 
heb ik meerdere jaren in de 170 gevaren. In het begin waren 
we nog erg licht en werden we de boot bijna uitgeblazen als 
de schuimkoppen over het water rolden, maar we hadden 
er veel plezier in. Dat wedstrijdzeilen smaakte naar meer!”

3938

Overstap naar de 16m2-klasse
In 2015 besloot Erik een kwadraat te kopen om samen 
met zijn vriendin Elise te gaan varen. Erik: “Omdat zij nooit 
eerder had gezeild wilde ik graag in een boot stappen die 
laagdrempelig te bemannen is. De 170 was prachtig, maar 
leek mij door de forse genua en het kleven niet direct de 
meest bemanningsvriendelijke boot. De kwadraat bleek met 
fok en trapeze zowel met rustig weer als met een harde 
wind goed te voldoen. Bovendien kun je in de kwadraat 
makkelijk een wedstrijdveld op meerdere plaatsen in het 
land vinden, dus de keuze was makkelijk en beviel (en 
bevalt nog steeds) goed.”

Doordat Erik de afgelopen jaren veel in de kwadraat bleef 
varen, bleef de 170 steeds vaker in de stalling staan.  

Erik: “En dat voelde eerlijk gezegd vervelend. We hadden 
de boot in de loop van de jaren steeds mooier gemaakt 
en vollediger uitgerust. Omdat het niet in de verwachting 
lag om de Pampus op korte termijn weer intensief te gaan 
gebruiken heb ik het schip in 2018 verkocht aan Hans van 
Drunen en Bert de Lange op voorwaarde dat zij de boot 
goed zouden onderhouden.”

Wat vind je van de restyling van de 170 naar 17.0? 
“Toen beide heren de 170 aanschaften dacht ik dat de boot 
een mooie kleur had, maar ik had op dat gebied natuurlijk 
wat kunnen verwachten… Hans had van de Regenboog 17 
blijkbaar nog een paar blikken verf staan en daar hadden ze 
rap een bestemming voor. 
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De Pampus is in feite nooit buiten 
beeld geweest

ERIK GROENEVELD, P 113

Erik is ook vaak te vinden in de 16m2
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De 170 kwam ik kort daarna op het Sneekermeer tegen 
als 17.0 met de romp snaarstrak in het paars. Wat later 
ook compleet met paarse zeilnummers en een donkerpaars 
potdeksel als dekaanzicht om het helemaal af te maken. 
Leuk dat ze regelmatig van de boot gebruik maken en 
direct goed meekwamen in het veld!” 

Hoe kwam je erbij om toch weer een Pampus te 
kopen?
“De Pampus is een prachtig sierlijk schip, een sieraad, en 
dat heeft mij nooit losgelaten. De Pampus is in feite ook 
nooit buiten beeld geweest. Met regelmaat keek ik naar 
de uitslagen; waar staat de 170 en hoe doen zeilers die 
ik ken het? De Pampusklasse bleef intussen groeien en ik 
heb de indruk dat er steeds meer goede zeilers zijn die het 
in deze klasse tegen elkaar opnemen. De uitdaging om in 
een groot en sterk veld te varen kreeg ik niet meer uit de 
gedachten en was voor mij de reden om eens te kijken naar 
een Pampus. Al snel kreeg ik een schip op het oog, de 113. 
Een net schip met voor zover ik het kon achterhalen een 
blanco wedstrijdverleden. 

Toen mijn vader een aantal jaren geleden nog leefde, gaf 
hij mij voor het wel- of niet aanschaffen van een kwadraat 
de goede tip: “stel een ‘spijtmatrix’ op”. Dit is een matrix 
die voor elke toestand aangeeft hoeveel spijt je kunt 
hebben voor elk gekozen alternatief. Concreet betekende 
dit: hoeveel spijt heb ik als ik het schip koop en hoeveel 
spijt heb ik als ik het schip niet koop? Nu ging het om 
de Pampus 113. De voor- en nadelen werden afgewogen 
en ik kon (mede door de eerdere ervaring) vlot de knoop 
doorhakken.”

Kun je wat meer over je boot vertellen?
“De 113, genaamd Grutto, is gebouwd door De Vries Lentsch 
en dateert uit 1941. Het is een prachtige jongedame van 
nog maar 80 jaar oud. Het schip is daarmee één jaar ouder 
dan de 170. Een aantal belangrijke zaken zijn al door Jeroen 
vervangen, zoals de kielbalk, diverse spantjes, een aantal 
gangen in het vlak, het dek met kuiprand en de rondhouten. 

Wat dat betreft is er weer een goede basis. Inmiddels is er 
weer wat oppervlakkig werk en zijn er ook weer een aantal 
wensen. Wat dat betreft ben je nooit klaar…“

Met wie ga je varen?
“Mijn maatje Sander woont weer in het noorden, dus dat 
biedt mogelijkheden. Een zeiler die ik ken via de kwadraat, 
Rogier Slopsema, woont ook in de buurt en ziet het wel 
zitten om in de Pampus te stappen. Als de agenda van Elise 
het toelaat om een weekend (of dag) in te stappen behoort 
dat ook tot de mogelijkheden. Met Elise zal ik voornamelijk 
in de kwadraat blijven varen en daarnaast kijken welke 
Pampus-evenementen ik kan meevaren.”

De oorspronkelijke bootnaam was Vrijheid, niet zon-
der symboliek. De tweede eigenaar herdoopte hem 
Grutto. Wat voor naam heb jij in gedachten?
“In oorlogstijd een schip afnemen en deze ‘Vrijheid’ 
noemen heeft zeker betekenis, daar kan je weinig tegen in 
brengen. Vooralsnog zal ik Grutto op de romp laten staan. 
Veel mensen gunnen de Grutto als (inmiddels bedreigde) 
weidevogel ook vrijheid met een betere toekomst. Wat dat 
betreft hebben de namen onbedoeld wel weer met elkaar 
te maken.” 
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Uitdaging om in een groot 
en sterk veld te varen

EASY WEEK 
BELOOFT 

 
TE WORDEN

vervolg Erik Groeneveld
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De Easy week is voor velen één van de niet te missen 
hoogtepunten op de Pampuskalender. Een vijfdaagse 
(maandag-vrijdag) zeilweek op de Loosdrechtse 
plassen, beroemd om de dagelijkse après-sail, berucht 
om het entertainment en de gezelligheid. Ook dit jaar 
kijken we er weer naar uit. Op dit moment kunnen wij 
nog geen datum vastleggen, maar houdt hier voor de 
Easy Week-link op de website in de gaten.

Graag stellen de Easy Week commissieleden 2021 zich voor. 
Met veel enthousiasme treffen zij voorbereidingen om er 
weer een onvergetelijk evenement van te maken: Evelyn 
van Leur P 448, Jan Wilkens P 333, Eltjo Heddema P 362, 
Pieter Vinks P 367, Manfred Schepers P 312 en voorzitter 
Lukas Arends P 362. Het Pampusnieuws voelde ze even aan 
de tand. Zijn ze zelf lekker easy, en ook eager genoeg om 
ons te verrassen zonder dat het voor ons te heavy wordt? 

@Evelyn. Volgens mij heb jij sinds je in de P 448 bent gestapt 
nog geen officiële wedstrijden kunnen zeilen, hopelijk gaat 
het met de Easy Week echt lukken. Op je Linked-in staat als 
motto: If you do what you did, you get what you got. Dat 
maakt ons wel heel erg nieuwsgierig, want traditiegetrouw 
staat de Easy Week bol van de verrassingen. Wat zijn jouw 
plannen?

Als we alles gaan vertellen is het natuurlijk geen 
verrassing meer. Maar wat we wel kunnen zeggen: dit 
wordt waarschijnlijk een van de eerste, zo niet het eerste 
evenement dit jaar. Bovendien staat de Easy Week voor een 
evenement dat zich met een glimlach onderscheidt van 
andere evenementen. Verrassend, creatief en een beetje 
tegendraads. Wij zullen zorgen dat het een onvergetelijke 
week wordt, met zeker een aantal nieuwe ingrediënten. In 
de geest van de Easy Week, en waar we met elkaar mooie 
herinneringen gaan maken.

BIG EASY
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@Jan. Als oud bestuurslid is de KWVL je natuurlijke 
speelveld. Wat ga jij regelen om het lekker easy te maken 
en te zorgen er topwedstrijden komen met een overgezellig 
terras en lekker eten?
We zetten de Easy Week natuurlijk met de hele commissie 
neer, maar vanzelfsprekend hebben we wel wat taken 
verdeeld. Het is de kunst en de kracht dat al deze taken 
straks een mooi geheel gaan vormen. Ik ben vooral de 
liaison tussen WOC en Easy Week. Kortom: Hoe maken 
we ook van de wedstrijden een “Easy” week. Competitief, 
toegankelijk voor elk niveau en soepel aansluitend op het 
aantrekkelijke walprogramma. Vooral die combinatie met 
onze mooie walfaciliteiten blijft natuurlijk uniek en past 
perfect bij het karakter van de Easy Week. De start van de 
wedstrijd en de gekozen baan moeten al direct voor dat 
specifieke Easy Week-gevoel gaan zorgen. Daarom wil ik 
de wedstrijdorganisatie helpen bij een goede voorbereiding 
en communicatie naar de deelnemers. Een ontspannen 
wedstrijdorganisatie heeft altijd een heel positief effect op 
de sfeer van een evenement en kan snel zorgen voor de 
“Easy-vibe”.

@Eltjo. Jij stapt in grote schoenen zoals dat heet, want jouw 
lieve Esther was een topper in de Easy Week organisatie, en 
zij wordt gemist. Welke kwaliteiten ga jij in de strijd gooien 
om ons naar de Easy Week te lokken?
“Big easy” was ooit mijn bijnaam (voor Amerikanen die 
mijn voornaam niet konden onthouden en die nooit met 
mij in een boot hebben gezeten....) dus qua easy komt het 
vast wel goed! We hebben mooie plannen voor de Easy 
Week en met deze groep gaan we er een topweek van 
maken. Geheel in de geest van de Easy Week maar met 
eigen accenten, bouwen we voort op het pad dat die grote 
schoenen van de vorige organisatie hebben gemaakt.
 

@Pieter. Sinds je je apotheek hebt overgedragen ben je 
volgens mij super-easy bezig. Ga je erop toezien dat we 
de Easy Week gezond doorkomen ondanks te veel bier, 
bitterballen, en spierpijn van het hangen? Of moeten wij 
flink aan de bak? 
Maar natuurlijk: ik ga dit jaar eindelijk de week easy in 
stappen. Eerst jaag ik de deelnemers de plas op, weer of 
geen weer. Pampus zeilers zijn immers geen watjes. En 
daarna de bitterballen. Het woord spierpijn kennen we niet 
hè. Ik ga alles supereasy in de gaten houden. 

@Manfred. Als Engelse Nederlander kun jij natuurlijk easy 
voor wat understated humor zorgen, want dat hoort bij de 
Easy Week. Zou je een kanon kunnen lenen van de Royal 
Yacht Squadron voor de openingsceremonie? 
Het antwoord van Manfred laat op zich wachten maar 
daardoor wordt de verrassing natuurlijk des te groter!

@Lukas. Met zo’n team zal het voorzitterschap van deze 
klassieker wel easy zijn. Kun je ons al wat vertellen over het 
programma, de banen, en vooral, of er al een adres voor de 
‘borrel aan de plas’ is? 
Zo’n fijn Midzomer Easy Week team is zeker easy voor een 
voorzitter. Het programma zal in grote lijnen hetzelfde 
zijn als alle voorgaande jaren, met kleine aanpassingen in 
detail. Dus maximaal 50 boten (inschrijven vanaf 1 juni), 1 
start per dag om 14.15 uur, plassenbaan, walprogramma 
met inderdaad een of meerdere borrel(s) aan de plas en 
verrassingen. Take it easy!

4342

Op 20 mei konden de dekzeilen er eindelijk af, de boten te water en de 
zeilen uit de zakken. De eerste toegestane donderdagavond onderlinge 
wedstrijd was een feit. Enkele dagen van te voren begon de groepsapp 
al te ronken. Geen flauwe grappen deze keer maar echte zeilberichten en 
natuurlijk veel weerberichten. Eltjo en Lukas waren comité, en om 18u30 
werd de eerste start in 2021 weggetoeterd. Tien Pampussen op het water. 
Gezien het enthousiasme van iedereen zou je er meer verwachten maar 
het werd pas heel kort van te voren bekend en dan moet net je agenda 
vrij zijn. Het was veel te koud voor de tijd van het jaar en er stond een 
frisse wind maar wat een fantastisch zeilweer. Ebe van der Spek, die de 
75 kocht van Cees van Grieken (hij kan dus toch boten verkopen) voer nu 
voor het eerst mee, samen met Milco met zeilnummer 418. En dat ging 
heel verdienstelijk. 

Er werden 5 potten gevaren, met als einduitslag: 1e P 357 Paul Bournas 
met 14 punten, 2e P 453 Gerard v.d. Krogt en gelegenheidsbemanning 
Sander met 19 punten en 3e P 445 David de Graaf met 22 punten. Na 
afloop stond het eten ‘all weather proof’ klaar op het terras van de 
KWVL. Conclusie van allen in verschillende bewoordingen: Het was een 
‘fantastische, heerlijke, perfecte, leuke’ topavond!
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De kop is er af



In de loop van 2020 is voor havenmedewerker Johan 
Bakker een lange loopbaan bij de KWVL ten einde 
gekomen. Na 42 jaar op de Vereeniging kon Johan 
van een welverdiend pensioen gaan genieten Een 
officieel afscheid was niet mogelijk door Covid-19 en 
toen ook het NK Pampus te Loosdrecht vorig jaar niet 
doorging ontglipte de Pampusclub het moment om 
Johan officieel te bedanken. Hopelijk zal het lukken 
om in september tijdens de clubkampioenschappen 
deze havenveteraan op gepaste wijze in de spotlights 
te zetten.

Voor leden en bezoekers was Johan een vertrouwd gezicht 
en aanspreekpunt. Zonder het unieke havenpersoneel zou 
men op de KWVL de perfecte accommodatie niet zo hebben 
kunnen verwezenlijken. Het staat heel mooi in het KWVL 
lustrumboek omschreven in het hoofdstuk ‘Trouwe Dienst’: 
Hard werken, soms bij nacht en ontij, vaak in turbulente 
tijden en stormachtige veranderingen en vernieuwingen 
en niet zelden onder (tijds)druk en verschillende ‘bazen.’ 

In de samenwerking met de Pampusklasse is Johan gepokt 
en gemazeld, of het nu ging om extra palen te slaan voor 
een NK of om in recordtijd tientallen schepen op de trailer te 
zetten. Samen met zijn collega’s natuurlijk. Er is toch geen 
haven te vinden die zich kan meten met professionaliteit 
en snelheid waarmee dit geschiedt en alle boten ook nog 
eens met een tractor op hun plek worden gezet?

Het Pampusnieuws belde Johan half mei op om even terug 
te blikken. Hij was net een week op vakantie in eigen land 
en geheel in de relax modus. In ruim vier decennia heeft 

Johan vele generaties Pampuszeilers meegemaakt, die hij 
terzijde stond met raad en daad. Hij vertelt dat hij zelf ook 
een zeiler is, dus hij begreep hoe het werkte. “Ik ben altijd 
heel betrokken geweest bij de Pampusklasse want ik heb al 
vanaf mijn jeugd gezeild in allerlei boten, van Piraatje tot 
16m2. Eind jaren 70, toen ik nog bij Lamme werkte, zeilde ik 
bij Ben Lamme in de P 40. Daarna op de KWVL heb ik in de P 
88 en P 100 gevaren met Jan Bakker die toen havenmeester 
was. Dus ik was geen vreemde in het Pampusgebeuren. Dat 
er een eind kwam aan actief wedstrijdzeilen verklaart hij 
simpel: “Van het wedstrijdzeilen kan je niet eten dus daar 
ben ik op een gegeven moment mee gestopt.“ 

Het haventeam was in het weekend veel te druk om te zeilen 
en moest vroeger in actie komen bij de wedstrijdorganisatie. 
Dit alles natuurlijk keurig in pak met gouden knopen.  
“We legden de boeien uit, gingen mee met starten en we 
hielden de wedstrijden in de gaten als rescue. Zo zijn we 
heel wat boten te hulp gesneld die in de problemen waren 
gekomen. Dat hoorde allemaal bij ons werk. Het kwam ook 
regelmatig voor dat we van de steiger werden ‘geplukt’ 
om in te vallen als bemanning.” Dat kon allemaal omdat 
er destijds in de weekends vier havenmedewerkers in touw 
waren. “Maar ja dat ging eigenlijk niet meer. Als je met vier 
man op de haven zat in het weekend moesten die eigenlijk 
door de weeks vrij hebben, maar dat werkte natuurlijk niet 
want dan gebeurde er in de haven niks. Met als gevolg een 
reservoir aan niet gebruikte vakantiedagen.”

Natuurlijk heeft Johan veel veranderingen op de KWVL 
meegemaakt. Zo zag hij heel wat klasses verdwijnen, 
zoals de Piraatjes, Vauriens, Solo’s en de Mirrors. En dan 
met lichte verbazing in zijn stem: “Maar de Pampusklasse 
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dat bleef altijd maar doorgaan. Ik heb ook heel wat 
Pampusvoorzitters meegemaakt”, zegt Johan, “vanaf jouw 
vader Jan van Geenhuizen tot aan Peter Hoogendam nu.” 
Een van de dingen die bijblijven was natuurlijk in 2019 het 
85-jarig bestaan van de Pampus. Het is mooi terugkijken 
op dat feest met een geslaagde recordpoging van ruim 
120 Pampussen op de plas. Die moesten allemaal gekraand 
worden en voorzien van een eigen ligbox met palen, de 
nummers 1-10 op een ere-rij vooraan de haven. Het verliep 
allemaal soepel en probleemloos.

Johan woont nog bij de KWVL en zal daardoor niet direct 
uit beeld verdwijnen. “Volgens mijn vrouw kom ik er niet 
van af zolang we daar wonen”, lacht Johan. Logisch, op 
een plek die zo’n stuk van je leven bepaald heeft. Hij stelt 
zich nog beschikbaar voor hand en spandiensten bij grote 
evenementen en is al gevraagd af en toe het startschip 
te varen. Daar verheugt hij zich op. Ook geeft hij nog 
instructie voor het hijsbewijs. Verveling is echt niet aan de 
orde want Johan heeft nóg een troef achter de hand. Hij 
volgt zoals hij dat zelf noemt ‘voorzichtig wat cursusjes‘ bij 
het Watersportverbond, om mee te kunnen helpen bij de 
wedstrijdorganisatie. “Ik vond het grappig om te kijken of 
ik er nog wat van wist. En ik blijf de Pampus uitslagen zeker 
volgen want dat vind ik nog steeds hartstikke leuk.”

Onze klasse is Johan veel dank verschuldigd want het 
zijn de aimabele en behulpzame mensen zoals hij die het 
clubleven mede bepalen en die zorgen dat je je thuis en 
ontspannen voelt op de haven, omdat je weet dat je boot in 
goede handen is. En die daarmee een vertrekpunt zijn voor 
de volgende lichting want gelukkig wordt de goede sfeer 
doorgegeven. Namens alle Pampusvrienden: het ga je goed 
Johan.. We hopen je nog lang te zien bij de Vereeniging of 
in je vlet op ‘jouw’ Loosdrechtse plassen. 

Sandra Dijksman
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“Ik werd regelmatig 
van de steiger geplukt 
om in te vallen 
als bemanning”

HAVENVETERAAN 
JOHAN BAKKER 
ZWAAIT AF

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
• vlaggen
• banieren
• spandoeken
• stickers

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

Bij Print Productions Scheveningen kunt u 
terecht voor onder andere:



Wie zijn de mensen achter vermogensbeheerder Index 
People, adverteerder en sponsor van de Pampusclub? 
Om het antwoord te krijgen op die vraag spraken 
wij met topman Reinder Kuperus die ons de precies 
uitlegde hoe Index People stabiel rendement creëert 
zonder te speculeren.

Oorspronkelijk zouden wij elkaar ontmoeten voor een 
interview op zijn woonboot in Grou. Maar door een pittige 
voorjaarsstorm lag ik verwaaid in Enkhuizen en was Grou 
niet haalbaar. Alle begrip daarvoor van Reinder die zelf 
in het hart van de Friese watersport opgegroeide, aan de 
boorden van het Pikmeer. Videobellen bracht uitkomst. 
Zoals altijd werd ik hartelijk en opgeruimd begroet. 

Dat Reinder Kuperus (54) voor de bancaire wereld zou kiezen 
is niet verwonderlijk. De naam Kuperus vertegenwoordigt in 
Friesland een bekend bankiersgeslacht. Zijn vader gaf lang 
leiding aan de Friesland Bank, zijn voorvaderen hebben de 
(voorloper van) de Friesland bank opgericht en voortgezet. 
Kuperus Sr. was een personality van statuur in Friesland. 
Veel watersporters kennen nog wel het witte woonschip 
de ‘Yndyk’, dat je bij het binnenvaren van Grou zag liggen. 
Jaarlijks op de eerste Skûtsje dag in Grou was het een feest 
om op het bovendek te vertoeven. Het schip is nog steeds 
in de familie al is het verplaatst naar een andere locatie.

Reinder vertelt over de drijfveer achter de oprichting 
van Index People: “In de financiële wereld kijk ik altijd 
voorbij de ‘mooie verhalen’. Ik zocht voor mijzelf een 
vermogensbeheerder die nu eens niet een mooi verhaal 
vertelde, maar de essentie van het beleggen wist te vatten. 
Omdat ik die niet vond besloot ik in 2006 Index People op 
te zetten, als oprichter en grootaandeelhouder. Er zijn nog 
drie aandeelhouders, allen medewerkers. Samen met Jeroen 

       KOSTEN 
zijn weglekkend 
        RENDEMENT

INTERVIEW MET REINDER KUPERUS, OPRICHTER VAN INDEX PEOPLE

Thijssen ben ik statutair directeur, hij commercieel en ik 
algemeen. Ons hele team heeft zijn sporen ruimschoots 
verdiend in de financiële sector. Ik heb een juridische 
achtergrond, Jeroen een commerciële. Er werken 15 mede- 
werkers exclusief stagiaires en het belegd vermogen 
bedraagt wereldwijd meer dan ruim €€ 1,5 miljard. Daarmee 
behoren we tot de grotere vermogensbeheerders van 
Nederland. Omdat we volledig zelfstandig zijn hoeven we 
geen ingewikkelde samenwerkingen aan te gaan waarbij 
we verplichte producten moeten verkopen van banken.”  
Er is ook geen ambitie om onderdeel van een grote bank 
te worden. 

Kostenvoordeel 
“De kern van ons werk als vermogensbeheerder is het kiezen 
van de juiste beleggingen en zorgen dat we een fatsoenlijk 
rendement maken”, vervolgt Reinder. In de branche wordt 
onderscheid gemaakt tussen ‘actief ‘ en ‘passief’ beheer. Hij 
legt uit waarom Index People zich richt op passief beheer. 
Index People heeft de overtuiging dat actief beheer, dus 
het continu volgen van de bewegingen van de markt en 
het voorspellen van het juiste aan en verkoop moment, niet 
goed is. Want dat betekent namelijk dat je je bezighoudt 
met een vraag die vóór de marktbeweging uitgaat, je 
gaat dan ‘timen’ zoals dat heet. En markttiming, dat lukt 
eigenlijk niemand op de lange termijn. Wat wij doen, 
vandaar de naam Index People, is beleggen in een mix van 
bijvoorbeeld diverse aandelen die gezamenlijk een vooraf 
gekozen Index repliceren. Om het marktrendement te 
behouden voor de klant houden wij die portefeuille, dus we 
gaan niet timen en steeds aan- en verkopen, en dat scheelt 
enorm in kosten. Dat kostenvoordeel gaat uiteindelijk een 
hoger rendement opleveren t.o.v. degenen die de hele tijd 
met die markt timing bezig zijn. Wij vermijden zo het risico 
van actief beleggen en/of het maken van een verkeerde 
analyse, of het laten meespelen van emotie bij ineens in- 
of uitstappen. Daarentegen kiezen wij op basis van een 
systematisch proces welke indices relevant zijn voor de 
klant en vertalen dat naar fondsen waar wij in beleggen. 
Dus die Index is eigenlijk een beleggingsfonds dat tegen 
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hele lage kosten een hele grote hoeveelheid effecten volgt. 
Hiermee spaar je niet alleen kosten uit, maar je spreidt je 
geld ook over een veelvoud van aandelen. Dit verlaagt het 
risico.”

Index People, en niet de klant bepaalt welke fondsen 
hij gaat aan- en verkopen. Voor elke klant wordt een 
risicoprofiel gemaakt dat defensief, neutraal of offensief 
kan zijn en daar wordt een passende beleggingsportefeuille 
bij samengesteld tegen hele lage kosten. Dat gaat op basis 
van persoonlijk contact, niet zomaar via een appje.

Reinder Kuperus is er trots op om een van de scherpst 
geprijsde vermogensbeheerders te zijn, met 5 sterren 
van de twee bestaande onafhankelijke beoordelaars. 
“Rendement is marktrendement minus kosten. Dus hoe 
hoger de kosten hoe minder rendement je maakt. Mensen 
hebben dat vaak niet voldoende in de gaten. Onderzoek 
wijst uit dat bijvoorbeeld ‘slechts’ 1% verschil in kosten 
veel uitmaakt op lange termijn. Voorbeeld: als je € 100.000 
euro 25 jaar lang belegt, bij een rendement van 6%, maar 
met een kostenverschil van 1%, dan betekent dat, dat het 
rendement eigenlijk 7 is, maar de 1% die je kwijt bent aan 
kosten scheelt toch ruim € 114.000 over 25 jaar. Die 1% is 
daarmee dus een enorm bedrag dat weglekt. Index People 
is opgericht om dit te voorkomen en wij zien het als onze 
taak om dat uit te leggen. Op onze website vind je een 
onafhankelijke rendements-vergelijker die laat zien wat 
het gemiddelde is wat vermogensbeheerders in Nederland 
doen, en wat wij doen, en wat voor effect dat heeft over 
lange termijn op je uiteindelijke rendement.” 

Om zijn woorden kracht bij te zetten legt hij uit hoe klein de 
kans is dat je het bij actief beleggen (timen) beter doet dan 
de markt. “In de periode 1901-1990 zou je 70 % of meer 
van alle ups en downs van de markt goed hebben moeten 
voorspellen om het beter te doen dan het gemiddelde 
jaarlijkse markt rendement. Je raadt het al, dat is wel heel 
knap als je dat gelukt was. Als je het over een kortere periode 
van 10 jaar bekijkt, dan doet slechts 2% van de actieve 
fondsmanagers het beter dan de markt als gemiddelde. 
Dus 98% scoort minder dan het marktgemiddelde, terwijl 
ze wel aan jou verkopen dat ze de markt kunnen verslaan. 
En daar ook vaak een hogere fee voor rekenen dan een 
passieve belegger zoals wij. Wij maken het verschil door 
een andere aanpak te kiezen in het beleggen en dat raakt 
de kern van Index People die ten grondslag heeft gelegen 
aan de oprichting: het passief volgen van de markt tegen 
zo laag mogelijke kosten, tegenover een actieve benadering 
die probeert in te schatten welk aandeel het wel en niet 
goed doet en daarop te anticiperen.” 
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Reinders liefde voor de zeilsport werd al vroeg 
aangewakkerd. Een hele rits boten passeert de revue. 
Het klinkt bekend: van Piraatje, naar Opti, Laser, Flits, 
22 m2, tot een Parker 21 kajuitzeiljachtje. Als warm 
pleitbezorger van het Skûtsjesilen is hij ook wel eens 
meegevaren op een Skûtsje, waarvan zijn hart sneller 
gaat kloppen. Een mooi buitenland avontuur is de 
Rosalie: Een verwaarloosde houten 6,5 m uit 1959, 
opgedaan in Zwitserland als restauratie project samen 
met zijn broer Friso, Douwe Jan de Vries (Pampus 20) 
en Robin Claushuis (Pampus 300). In Friesland werd 
het schip in 9 maanden gerestaureerd, klaar voor een 
nieuw leven als ‘La belle du Léman’. Het exceptionele 
werk van de vrienden werd bekroond met de Grand Prix 
d‘Élégance tijdens de races voor traditionele jachten 
van Vevey-La Tour in 2017. “Maar een Pampus vind ik 
ook prachtig, met een mooie verhouding tussen tuig en 
romp”, verzekert Reinder ons.

Omdat ik geen 
vermogensbeheerder kon 
vinden die mij aanstond 
besloot ik Index People 
op te zetten

Het gaat erom de essentie 
van beleggen te vatten

Vervolg op volgende pagina



Hij haast zich nog even de term passief uit te leggen: “Wij 
zitten bepaald niet op onze handen. Wij zijn druk met het 
kiezen van de beste beleggingen; er zijn een paar duizend 
verschillende Indexproducten. Dat is een vak op zich en 
daar hebben wij een gespecialiseerde beleggingscommissie 
voor. Keuzes worden gemaakt op basis van een bepaalde 
systematiek en procedures, het is geen natte vingerwerk. 
Ook doen wij aan herbalanceren wanneer door markt 
omstandigheden jouw beleggingsportefeuille uit balans 
raakt. Wanneer aandelen meer waard worden dan 
obligaties, dan is je portefeuille niet meer conform wat 
we hebben afgesproken als je bijvoorbeeld klant bent met 
een neutraal profiel van 50% obligaties en 50% aandelen. 
Als die aandelen door die marktverandering ineens 70% 
van jouw portefeuille uitmaken dan moeten we dus 
20% verkopen. Dan verkoop je dure aandelen en koop je 
obligaties terug om het profiel in balans te brengen. Dat 
is een wezenlijk andere aanpak dat met actief beleggen. 
In plaats van speculatief aandelen kopen of verkopen, 
geschiedt herbalanceren pas na de marktbeweging zodat 
dat je de portefeuille in balans brengt. Wetenschappelijk 
gezien blijkt dat beter voor het rendement te zijn dan het 
voorspellen van de marktbeweging.”

Index People behoort tot de grondleggers van het Index 
beleggen in Nederland. Reinder: “Regelmatig krijg ik de 
vraag: Als de markt helemaal instort dan ga je toch wel 
mijn aandelen verkopen? Nee dus. Want je kunt wel 
uitstappen en misschien een keer goed gokken, of een 
paar keer goed gokken, maar dan zul je ook de markt weer 
in moeten om negatief rendement te voorkomen. Dus bij 
verkopen moet je ook weer het aankoop moment goed 
hebben. En dat dit niet te voorspellen is toont bijvoorbeeld 

het pijlsnelle herstel van de markt na de grote coronadip 
in maart 2020. Wie uit de markt is gegaan nadat corona 
zijn tol had geëist heeft die waardegroei gemist. Wij 
hebben effecten van onze klanten niet verkocht maar n.a.v. 
marktontwikkelingen hebben wij portefeuilles in balans 
gebracht waardoor we toch in 2020 afhankelijk van het 
gekozen risicoprofiel tussen 2.7% en 4.6% uitkwamen, en 
daar zijn de kosten al af. 

Wij weten het niet beter dan de markt en dat pretenderen 
wij ook niet. Wij leveren geen ‘gouden tip’. Je krijgt de markt 
op een hele goede manier tegen een hele scherpe prijs. Wij 
kunnen het altijd uitleggen waarom we iets doen doordat 
we objectief systematisch beleggen en niet op basis van 
emotie en verwachtingen. 

We beleggen in  buitengewone goede producten die bij-
voorbeeld ook een dividendbelastingteruggave in zich 
hebben, vaak een onzichtbare weglekkende rendements 
beïnvloeder. Als je die in de vorm van een optimized 
belegging binnenboord weet te houden is dat zeer inte-
ressant want dat scheelt kosten. En, zo komen we weer bij 
ons credo: Kosten zijn weglekkend rendement.”

Sandra Dijksman
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Bij een aanvaring in september 2020 werd er een groot gat 
gevaren in één van de oudste boten uit de Pampus klasse. 
Nadat de ‘zes’ van Pieter Boelsma twee jaar geleden was 
gerestaureerd, was de boot alweer kapot gevaren. Hans 
Stekelenburg, huidige eigenaar van de boot (met het gat), 
is bij botenbouwer Edwin Tijsterman terecht gekomen om 
de boot te repareren.

Toen Edwin de Pampus onder ogen kwam, noemde hij het een 
‘smerig luik’. Er is vervolgens naar een oplossing gezocht om het 
luik netjes te helen. Helaas deed een ‘simpele oplossing’ - het 
maken van het luik met een ander stuk hout – geen recht aan de 
historische waarde van het schip. De verzekeraar daarentegen 
wou wel de reparatie wel vergoeden, maar was moeilijk te 
overtuigen over de schadebepaling van het ‘optische’. 

Onder andere Mark Neeleman heeft zich ingezet om de boot 
in originele staat te laten herstellen en zo de Pampus waardig 
te herstellen. Door de historische waarde van de boot, heeft de 
verzekeraar uiteindelijk tóch besloten het herstel te vergoeden. 

Voor de reparatie is ervoor gekozen om bij de gehele rompgang 
6,5mm eraf te frezen om vervolgens er nieuwe lengtes 
(gespiegeld aan beide rompen) in te lijmen. Hiervoor zijn onder 
andere de mallen van collega bouwer Jeroen Groot gebruikt. 
Alles boven de waterlijn is vernieuwd, maar wel zitten de 
originele schroeven nog in de boot. 

Zoals op de foto te zien is, was de spiegel ook voorzien van 
een nieuw houtje. De gehele reparatie is ‘afgetopt’ met een 
behandeling van epoxy van de IJssel, met injectiehars (2x) en 
impregneer (5x). 

Bij het herstel is alles overlegd met de bondsmeter die 
goedkeuring heeft gekregen voor de (nieuwe) Pampus. 
Bovendien is er tijdens de reparatie overleg geweest tussen de 
Pampusbouwers, Lamme, Boelsma, Groot en Tijsterman zelf. 

Wat mooi om in een klasse te varen waarin er zo goed wordt 
samengewerkt om te zorgen voor historisch behoud. 

Egbert de Sauvage Nolting P 10
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Met een belegd vermogen 
van € 1,5 miljard behoren we 
tot de grotere beleggers 
van Nederland

(BIJNA) TOTAL-LOSS 
verklaarde Pampus 6 
krijgt toch weer een kans 
OP HET WATER

KAAGWEEK WORDT KAAGWEEKEND 23-25 JULI

Het bestuur van KWV De Kaag heeft besloten om de 100ste Kaagweek door te schuiven 
naar 2022 zodat iedereen deel kan nemen aan de jubileumeditie van de oudste zeilweek 
van Nederland. Maar we gaan dit jaar wel zeilen! 

De Kaagweek 2021 zal een Kaagweekend worden waarbij een 3-daags zeilwed-
strijdprogramma zal worden gefaciliteerd voor alle open eenheids-klassen. Met 
inachtneming van alle RIVM veiligheidsrestricties en onder voorbehoud van het opheffen 
van restricties door de overheid. Dus noteer deze datum in de agenda. 

Zeilcommissie KWV de Kaag

SAVE 
THE DATE

Vervolg Reinder Kuperus
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Waar kun je met je 
Pampus terecht voor 
reparatie en onderhoud? 

KWV ‘LOOSDRECHT’
Elte Folkersma, ben 43 jaar oud woonachtig in Spakenburg. Ik ben 
getrouwd met Lilian. En werk sinds 1 april 2020 bij de KWVL. 

Als kind woonde ik vlak bij de historische scheepstimmerwerf 
Nieuwboer in Spakenburg. (Mocht u eens een keer in de buurt zijn, 
zeker de moeite waard om even op te lopen). Voor mij had het 
altijd iets magisch om de boten te zien liggen op de helling. Vooral 
als voor een reparatie de gangen er voor een groot deel uit waren. 
Daar is de interesse ontstaan. Tijdens mijn opleiding aan het HMC, 
Hout & Meubileringscollege te Amsterdam heb ik op deze werf ook 
stage gelopen en gewerkt. Tijdens mijn laatste twee stages kwam 
ik bij Gert Lamme (bootbouwerij Vrijheid) terecht. Daar heb ik 
uiteindelijk 20 jaar mogen werken. Daar voelde ik me als een vis in 
het water, bij Gert heb ik echt het vak geleerd.

Wij werken uitsluitend voor leden van de KWVL.

Ik heb 20 jaar ervaring bij Lamme opgedaan.

KWV ‘LOOSDRECHT’
Hans van Kessel. Geboren in Utrecht, opgegroeid in Huizen en 
woon inmiddels al 30 jaar in Loosdrecht. Ik ben 57 jaar en al 33 
jaar getrouwd met Miranda.

Als klein jongetje wilde ik al bootbouwer worden. Mijn peetoom 
had een 16m2 gebouwd op zolder. Deze kon er alleen uit door een 
dakkapel op het huis te bouwen. Steeds opnieuw vroeg ik hem 
dat verhaal te vertellen. Op een keer, terwijl we bij oma op bezoek 
waren, nam mijn oom mij mee en kreeg ik het model van de boot 
die hij als voorbeeld gebouwd had. Vanaf toen wilde ik ook boten 
bouwen, als ik later groot was. Na mezelf door de lagere school 
geploeterd te hebben, ging ik naar de LTS waar ik een timmer 
opleiding volgde. Toen die afgerond was ging ik in Hilversum de 
opleiding meubelmaker/jachtbouw doen. Daar ontmoette ik Gert 
Lamme, die een dag in de week theorie gaf. Na dat jaar ging ik bij 
bootbouwerij Vrijheid aan de slag. 

Met een kleine onderbreking heb ik 39 jaar bij Gert gewerkt. 
Vorig jaar stopte Gert met de bootbouwerij en sinds die tijd zijn 
wij op onze huidige plek aan het werk.

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

Dit is deel 2 van ons onderzoek naar goede 
bedrijven die reparatie, onderhoud, restauratie 
doen voor ‘oud hout’. 

VAKMANSCHAP IS MEESTERSCHAP     DEEL 2

Ja, een belangrijk onderdeel van ons werk. Goed onderhouden lak en schilderwerk is het behoud van je boot. 
Hans is onze lak en schilder specialist.

Ja zeker, schade is al vervelend genoeg voor een booteigenaar, dan is het super mooi om dat weer naar tevredenheid te herstellen.

Op dit moment lakken wij nog in de werkplaats met een zeil er boven. (En uiteraard alles goed schoongemaakt.) Voor de toekomst 
staat er wel een lak/spuitcabine gepland. 
 
Uiteraard, dit vinden wij een van de mooiere onderdelen van ons vak.

 
Ja, wij maken voor meerdere klasses rondhouten. Ook voor de Pampus. Wij hebben uniek eigen systeem ontwikkeld om de delen op 
elkaar te klemmen tijdens het lijmproces. 
 
Jazeker, in de tijd bij Lamme hebben wij vele Pampussen mogen bouwen. Alle bouw mallen zijn meegegaan naar onze nieuwe 
werkplek bij de KWVL. 
 
Jazeker dit kunnen wij. 

 
Bij ons kunt u terecht voor al het staand en lopend want. Vallen, schoten bedieningslijnen enz. Wij walsen ook zelf nieuwe verstagingen. 
 
KWVL, Oud-Loosdrechtsedijk 151-153,  1231 LT Loosdrecht. T: 035- 582 3363. E: havenmeester@kwvl.nl

Vervolg vakmanschap is meesterschap op pagina 52

JACHTHAVEN JUFFERMANS, 
WARMOND
Walter Juffermans

Het onderhoud van o.a. Vrijheid, Pampus , Regenboog wordt hier 
met regelmaat gedaan . Dan heb ik het over het lak / schilderwerk 
maar ook reparaties na aanvaringen, of het strakker maken 
van de romp. Verder bestaat onze werkzaamheden uit jaarlijks 
onderhoud, bijwerken of helemaal schilderen van schepen tot 
15 meter. Teak dekken/ in-timmering aanpassen / vervangen we 
doen het hier met ons team van 9 man. Zie foto van een Trintella 
1a uit 1968 die we weer in nieuw staat hebben gemaakt.

We hebben indertijd Pampus 278 voor Boris Bayer opgeknapt 
en dat was super leuk om te doen. We zijn echter op onze werf 
niet gespecialiseerd in het maken van houten wedstrijd schepen.
 

 
Jazeker
 

Jazeker

Wij hebben een stofvrije schilders loods

Nee

 
 

Jachthaven Juffermans, Veerpolder 69, 2361 KZ Warmond
T: 071-3010548. E: info@jachthavenjuffermans.nl
Info: www.jachthavenjuffermans.nl
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HOFSTRA JACHTBOUW IN HOUT
Gerrit Hofstra. Mijn bedrijf voert alle 
houtwerkzaamheden uit aan boten en jachten, 
maar ook aan en in interieurs van huizen. 

Mijn vader was eigenaar van een jachtwerf in 
Grou. Ik was elk vrij uurtje daar te vinden en mijn 
passie was het werken met hout. Omdat ik vanaf 
mijn 18e jaar actief wedstrijdzeiler was in de 
16m2 klasse kwam daar ook mijn focus te liggen. 
Zo heb ik in1989 een nieuwe 16m2 gebouwd en 
heb daarnaast veel reparaties verricht in deze 
klasse. 

Houten boten, zowel zeilboten als motorboten.

Veel. 16m2 en o.a. Pampus, zo lang het maar 
van hout is.

Ja, lak en schuurwerk kunnen worden 
uitgevoerd in een stofvrije lakloods.

Ja, 

 Ja.
 

Ja, renovatie wordt in overleg uitgevoerd

Ja.
 

Nee.
 

Ja.
 

Nee.
 
G. Hofstra, Noardein 97, 8625TH Oppenhuizen
T:  0645434801. E:  ger.hofstra@gmail.com
Info: www.hofstra-jachtbouw.nl

JACHTWERF VIAL, ROTTERDAM
Jip Noordermeer, 44 jaar, kom uit Rotterdam, maar 
ben een geboren en getogen Brabo. Ben al geruime 
tijd getrouwd met de dochter van Carel Vial en heb 
inmiddels 2 poepies van jongens (12 en bijna 15). En 
werk al mijn hele werkzame leven bij Jachtwerf Vial.

Ik ben als stagiaire begonnen bij Carel Vial, en al vrij snel 
blijven plakken aan zijn dochter. Na het overlijden van 
Carel ruim 10 jaar geleden heb ik het bedrijf voortgezet. 
Mijn ouders hadden vroeger een houten Waarschip, ik 
zeilde zelf wedstrijd in een houten Cadet, dus er was 
altijd wel wat aan de bootjes te klussen. Ik haal nu 
veel voldoening uit het onzichtbaar herstellen en het 
onderhouden van houten boten.

Wij richten ons momenteel vooral op stalling, onderhoud 
en reparatie van sloepen en vletten (het liefst met het 
nodige houtwerk).

Ach als we een nieuwe Pampus of Regenboog kunnen 
bouwen kunnen we hem ook wel onderhouden denk 
ik.

Jazeker
 

Jazeker 
 
 
Nee. 
 
 
Jazeker. 
 
Jazeker. 
 
 
Wij hebben de P 458 van Guus de Groot gebouwd

Ik denk dat we daar idd ok wel wat in kunnen regelen/
leveren.

Dat is tegenwoordig toch gewoon online bestelwerk

Jachtwerf Vial, Philips Willemstraat 9, 
3051 PL Rotterdam
T: 010-4188520 / 06-50572984. 
E: info@jachtwerfvial.nl Info: www.jachtwerfvial.nl

Korte intro: 
Wie ben je?

Hoe ben je in het vak 
gerold?

Waar ligt de focus van het 
bedrijf?

Hoeveel ervaring hebben 
jullie?

Schuur- en lak-, 
schilderwerk?

Herstelwerkzaamheden aan 
de romp?

Gebruiken jullie een 
lak- of spuitcabine?

Voor grondige renovaties?

Kunnen jullie nieuwe 
rondhouten maken? 

Kunnen jullie ook een 
nieuwe Pampus bouwen?

Kunnen jullie ook specifiek 
beslag leveren/bestellen?

Schoten en lijnenwerk? 

Contactgegevens

Kunnen we voor het volgende bij u terecht?

Vervolg vakmanschap is 
meesterschap

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



In een opmerkelijke nieuwsbericht op ‘GPToday’ op  
25 maart 2021 werd de primeur gemeld dat het 
Formule-1 team van Alfa Romeo een samenwerking 
is aangegaan met een nieuwe kledingpartner. Code-
Zero heeft zich voor meerdere jaren aan de renstal 
verbonden. Het merk zal coureurs Kimi Räikkönen en 
Antonio Giovinazzi en de teamleden dit seizoen zowel 
op als naast de baan hullen in hun kleding.

Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur liet weten trots te 
zijn op de stijl van zijn team, en er vertrouwen in te hebben 
dat door de samenwerking met Code-Zero het team- 
imago op dit gebied verder wordt opgepoetst. Hij prees de 
klasse en het technische vernuft van Code-Zero: “verfijnd 
door hun deelname aan internationale zeilwedstrijden, is 
het een perfecte match voor Alfa Romeo en we zullen hun 
kleren komend seizoen met trots dragen.” 

Marc Blees, directeur van Code-Zero, voegt toe: “Snelheid 
is onze vriend! Dat credo is van toepassing op zowel 
autosport als op de zeilsport, waar we oorspronkelijk 
vandaan komen. Snelheid is alles en de kleinste details 
kunnen het verschil maken. Dit zal terugkomen in de kleren 
die we voor Alfa Romeo ontwikkelen. Het is een eer om op 
het hoogste niveau van de autosport actief te zijn en de 
krachten te bundelen met een goed georganiseerd team 
als Alfa Romeo.”

De Pampusclub vindt deze samenwerking een 
felicitatie waard, en is er best trots op om Code-Zero  
tot zijn sponsors te mogen rekenen. Wij vroegen 
Marc Blees (P 313) hoe hij er toe kwam om de stap 
naar de F1 te zetten.

Marc: “Als je downwind met 28 knopen snelheid en 22 man 
crew op een boei af vaart en je hoort in je oortje “Speed is 
your friend” dat weet je dat het druk gaat worden bij de 
boei en dat je heel veel snelheid moet opbouwen. Dat is de 
enige missie, het maakt niet uit hoe de crew daarop moet 
anticiperen. Dit is vergelijkbaar met racen, laat remmen 
voor de bocht en het insturen daarvan. Deze adrenaline is 
bij het zeilmoment hetzelfde als bij het autoracen.

Ik vergelijk mij niet met Max of Jan Lammers maar als ik 2 
keer per jaar voor het Palmer race team in de F3000 moet 

SPEED 

CODE-ZERO EN TEAM ALFA ROMEO 
BUNDELEN KRACHTEN

opdraven zijn deze gevoel momenten van druk voor mij 
hetzelfde, de limiet opzoeken van kracht en snelheid en 
proberen er voor te blijven.

Toen wij in 2019 met Rambler88 Les Voiles de St. Tropez 
zeilden hadden we 2 dagen een gast aan boord, Luca 
Bassani, de oprichter van Wally Yachts. Na de wedstrijd 
eenmaal aan de rosé vertelde hij mij dat bij het bouwen 
van een merk de kwaliteit minder belangrijk was dan de 
styling en de marketing, nou dat herkende ik wel, beetje 
Italiaans. 
In dat gesprek kwamen we op de overeenkomsten tussen 
de autorace industrie en zeilen, van design tot en met 
materiaalkennis van carbon, data en aerodynamica, carbon 
en aerodynamica. Dat deden ze namelijk samen met het 
Zwitserse Sauber.

Doordat ik wist dat het marketing management van de 
52Super Series ook een motorsport divisie had, vroeg ik 
of ze cijfers hadden van F1 marketing, nou dat hadden ze 
wel, dus met die informatie heb ik een afspraak met Sauber 
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Deze adrenaline is 
bij het zeilmoment hetzelfde 
als bij het autoracen

gemaakt, sponsor van het Team van Kimi Räikkönen. Toen 
deze gesprekken gaande waren brak COVID uit en werden 
alle zeilwedstrijden in de wereld geschrapt maar de F1 ging 
wel door en de digitale marketing en sales ook, dus hebben 
we sneller dan verwacht het risico genomen om met deze 
sport onze horizon te verbreden, en dat heeft voorlopig 
goed uitgepakt.

We hebben nu eindelijk 1 punt, toen we na 4 wedstrij- 
den nog geen punt hadden stond het internet al vol met 
Code Zero ………. Zero points, dat is wel mooie humor!

De zeilsport blijft voor Code-Zero nummer 1, ondanks dat 
F1 vele malen groter is, maar het is een mooie mix.”
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2021 Bahrain Grand Prix - Saturday Marc Blees in Palmer F3 formula 2

  IS YOUR 
          FRIEND

2021 Bahrain Pre-Season Test



In 1976 won ik met mijn zusje Hilma de Sneekweek en de 
NNWB kampioenschappen en de levenslange passie voor 
zeilen was geboren. Daarna heb ik 4 jaar Vaurien gevaren 
met de eerste internationale ervaringen in Barcelona, Povoa 
de Varzim, San Sebastian en Davos. Tijdens mijn studietijd 
combineerde ik Laserzeilen met zeilen in de Valk. Na 4 jaar 
Laser werd het 100% Valk zeilen met Patricia en Auke, en 
tijdens onze buitenland jaren kwamen we zomers vaak 
terug voor de Sneekweek of het NK. In Dubai heb ik nog 
Laser gevaren in met veel “sundowners”; wat we nu de 
donderdag of dinsdagavond wedstrijdjes noemen. Ook deed 
ik mee met UAE uitzendingen naar de Master WK’s in Cork 
(Irl) en Cadiz (ES). Mooie avonturen. In Zwitserland hebben 
we open bootjes los gelaten en in de Surprise en de X-99 
gevaren. De Surprise is een in Nederland onbekend bootje 
van 26 ft (beetje vergelijkbaar met J24). Aan het meer 

van Genève liggen er meer dan 200. In de periode 2005 
tot 2011 ben ik een aantal jaren enthousiast begeleider 
geweest van mijn zonen in het Optimisten en Laser circuit 
om vervolgens in 2015 weer zelf te varen en de Prima 
Donna (P449) te kopen. Ik kan een boek schrijven over al 
deze zeil ervaringen, de vele vrienden die ik heb gemaakt en 
de mooie bestemmingen waar ik heb mogen varen.

2. Had je, toen je in het bestuur van de Pampusklasse 
kwam, voor jezelf een doelstelling wat je wilde 
bereiken voor ons cluppie?
Niet direct, de Pampusklasse is wat mij betreft wereld 
erfgoed, als bestuurslid ben je dus passant en dien je 
primair te zorgen dat de “vlam” blijft branden en dat je de 
klasse en de vereniging mag doorgeven naar een volgende 
generatie. Natuurlijk kijk je daarbij naar vernieuwing waar 
mogelijk. Het succes van de klasse: de eenheid, de grote 
velden en de sfeer onder de zeilers zijn constante waarden 
waar je in moet blijven investeren.

3. Qua vernieuwing is het eigenlijk erg rustig in de 
Pampusklasse. Is dat een goed teken? Moeten we 
niet meer met onze tijd mee gaan? 
Bestuurlijk hebben we de taken goed verdeeld en werken 
we aan een modernere aanpak wat betreft communicatie, 
inschrijvingen, betaalmethodes, uitslagen verwerking e.d. 
Onze nieuwe website is recent live gegaan.

4. Heeft het bestuur plannen voor nieuwe 
evenementen, wedstrijdvormen (Cup des Dames?), 
technische vernieuwingen? 
De discussie over nieuwe wedstrijdvormen is goed. We 
moeten het echter niet overdrijven. We kennen al een NK 
Sprint, het Houtevenement in Sneek en de ‘man-vrouw’ 
wedstrijd bij Het Witte Huis, naast de reguliere weken 
en het NK. De trend is naar meer kortere potjes maar 
persoonlijk denk ik dat we het moeten zoeken in de mix.
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Marco Bosma, de rising star in de Pampusklasse van 
een paar jaar terug, de winnaar van de Sneekweek 
2018, is sinds 2019 bestuurslid van de Pampusklasse. 
Een ervaren bestuurder met een duidelijk oog voor 
vernieuwing en transparant bestuur. Wij vroegen zijn 
mening over een paar actuele Pampus onderwerpen. 
En toen werden het zomaar 12 vragen. Vol met actuele 
zaken en nuttige insider tips.

1. Wie is Marco Bosma? 
Tja. Marco, getrouwd met Patricia en vader van Sebastian 
(28) en Martijn (25). Als bedrijfskundige ben ik werkzaam 
geweest in de financiële wereld bij Reuters en verschillende 
banken. We hebben in de periode 1992 tot 2008 in het 
buitenland gewoond. In Koeweit en Dubai 5 jaar en 11 jaar 
in Geneve. Na mijn laatste corporate baan bij Rabobank 
als Directeur Transaction Banking ben ik eind 2019 voor 
mijzelf begonnen en adviseer ik bedrijven in samenwerken 
met groei-bedrijven. Een heel ander leven na 34 jaar voor 
grote organisaties te hebben gewerkt en met heel veel 
voldoening. Zeilen heb ik eigenlijk nooit los gelaten. Als 
geboren Fries heb ik het in de Flits (775) geleerd. 

5. Waar staat de klasse bij het volgende Lustrum? 
Ik hoop oprecht dat we dan weer in groten getale in 
een versierde partytent onze vriendschappen, passie 
en enthousiasme voor het Pampus zeilen zullen vieren. 
Als bestuur dragen we bij aan het onderhouden van de 
schepen maar op het onderhoud van de leden zelf hebben 
we (helaas) geen grip. Na het 85-jaar jubileum ligt de lat 
hoog, maar we zouden de Pampusklasse niet zijn als we te 
zijner tijd niet met een nieuwe, verrassende aanpak komen.

6. Op het water, op de wal en in het Pampusnieuws 
is er continue een discussie over korte up-wind 
downwind wedstrijden en/of plassenbanen. Hoe zit 
jij daar in? Wat vind je van de argumenten van Bob 
Heineke? 
De jongste Pampuszeiler is net twintig, de oudste is 
boven de 80. We kennen fanatieke zeilers en ontspannen 
wedstrijd toerzeilers. Met andere woorden: je wil meerdere 
smaken aanbieden. Een NK Sprint trekt andere zeilers aan 
dan een Easyweek. 

DOOR WALTER VAN VOORST VAN BEEST

10+ vragen aan
MARCO BOSMA

Succesfactoren van de klasse 
zijn constante waarden waar je 

in moet investeren

Met een scheppend 
 achterlijk zet je echt 
de handrem er op

vervolg op volgende pagina



Een Sneekweek is een totaal andere formule dan een NK 
of een Oud Hout evenement. Bob’s argumenten zijn zeker 
valide maar we hoeven geen keuze te maken wat mij 
betreft. Ik geniet net zo veel van 4 sprintwedstrijdjes als 
van een plassenbaan op Sneek of Loosdrecht op een mooie 
zomerse middag. De afwisseling maakt het aantrekkelijk.

7. De laatste jaren is er geen nieuwe Pampus meer 
gebouwd, terwijl er enkele decennia geleden soms 
wel 3 tot 5 nieuwe schepen per jaar te water gingen. 
Lamme is helaas gestopt en de mannen van Lamme 
die nu bij de KWVL werken hebben nauwelijks tijd 
voor een nieuwe Pampus. Hoe moet de groei van de 
Pampusklasse plaats vinden? Is er naast Jeroen de 
Groot behoefte aan meer bouwers; moeten er meer 
oudere Pampussen opgeknapt worden en moet de 
Pampusclub hier een leidende rol in spelen?
Ik heb me inderdaad zorgen gemaakt toen Gert Lamme 
de deur dicht deed, maar op dit moment zijn er nog 
voldoende goede wedstrijdschepen beschikbaar en hebben 
we een goed netwerk aan onderhoudsbedrijven in kaart die 
perfect kunnen renoveren en verbouwen. Wellicht komt er 
weer een periode voor nieuwbouw. Ik denk dat het wachten 
is op een innovatie die de bouw aanmerkelijk goedkoper 
gaat maken. Als de vraag er is zouden we kunnen denken 
om rompen in Polen of Turkije te laten bouwen en ze hier 
verder afwerken zoals dat ook in Sloepen en Jachtbouw 
gebeurd. Belangrijk daarbij blijft de handhaving van de 
eenheid. Een traditioneel gebouwd schip kost vandaag al 
meer dan € 70.000. De vraag is of er bijvoorbeeld onder 
de € 45.000 wel weer interesse zal zijn. We proberen een 
meer actieve relatie te bouwen met onderhoud- en herstel 
bedrijven om de vloot in tact te houden. Mocht er een 
tekort aan schepen ontstaan de komende jaren dan zullen 
we meedenken in efficiënte nieuwbouw.

Wat de boot zelf betreft erger ik me het meest aan de 
mast en kuiprand vorm bij harde wind. Wellicht zouden 
we de mogelijkheden van een Carbon mast of een Finnjol  
achtig kussen-profiel moeten onderzoeken om niet met  
beurse zitvlakken aan de borrel te staan en een onder-
houdsvriendelijke mast te hebben.

8. Veel zeilers willen wel een paar zeilgeheimpjes 
van je weten. Soms ga je nl bloedhard. Wat is 
bijvoorbeeld bij jullie (Auke Veenstra en jij) de stand 
van de neerhouder, de achterstag en de overloop bij 
de aan de windse rakken en minder wind?
Ja dát is het geheim van de smid! Het heeft me een seizoen 
gekost voordat ik de boot echt goed aan de praat had. Het 
is geen gemakkelijke boot. Dat zie je ook als goede zeilers 
wel ‘even mee gaan varen’ in de Pampus. Het belangrijkste 
is toch je innerlijke rust en concentratie. Als ik tijdens de 
start en de wedstrijd alleen maar aan zeilen kan denken 
gaat het meestal goed. Het lijkt in dat opzicht wel een 
beetje op golf, je kunt ook zo maar een off day hebben.

Wat de trim betreft proberen we altijd oud hout met 
een moderne trim te varen, wetende dat je continue 
compromissen sluit. Het voorlijk van de fok moet aan de 
wind strak staan, dat kan maar deels met stagspanning 
en komt vaak van je schootspanning, eventueel met een 
beetje achterstagspanning. Tegelijkertijd wil je met een 
licht lozend achterlijk varen dus mag je schoot niet te strak 
staan, wat mij betreft wel tot windkracht 3-4. Mijn tell-
tale bij de bovenste zeillat geeft de meeste informatie. De 
neerhouder varen we aan de wind altijd zonder spanning, 
die gebruiken we alleen op de ruime rakken. Mijn achterstag 
vaar ik ook zonder spanning totdat we hem niet lekker vlak 
meer kunnen varen en de overloop niet voldoende soelaas 
biedt, dan trek ik hem aan. (in die volgorde). Bij licht weer 
loont het soms om de overloop iets door het midden te 
trekken en de schoot wat losser te varen. Je krijgt dan wat 
meer twist en houd zeil toch dicht bij de kiellijn. Dit moet 
je wel oefenen want even niet opletten en je vaart met een 
scheppend achterlijk en dan zet je echt de handrem er op.

Ook je fok schootspanning is van groot belang. Tot 
windkracht 3-4 kan je fok ook te strak trekken. Zeker geen 
plooien in onder- of achterlijk en de hoek zodanig dat hij 
mooi vol – zoals hij gesneden is – staat. Bij overstag gaan 
is snelheid opbouwen met je zeilen ook een lastig maar 
belangrijk kunstje, rustig dicht trekken (10 seconden mag) 
maakt al een groot verschil. Aan de wind laat de stand van 
de mast nog ca 2.5-3.5 cm ruimte over in het mastspoor, 
we trimmen dat eigenlijk zo dat de boot goed op het roer 
licht, dus niet bij hardere wind loefgierig wordt.
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Iemand heeft me ooit verteld dat je in een Pampus zo 
weinig mogelijk moet sturen, dat remt, een vuistregel waar 
ik nog wel eens aan denk, ook bij het aanvaren van boeien.

9. Je bent vaak als eerste bij de boven ton. Hoe doe 
je dat, maak je een plan vóór de start, of zie wel 
hoe de wind draait. En hoe bepaal je of je bij het 
schip start of bij het pin end of juist in het midden. 
Kijk je vooraf naar het weerbericht hoe de wind gaat 
draaien? 
Leuk dat je dat onthoudt, maar dat is zeker niet altijd zo. 
Mijn voorbereiding is eigenlijk niet disciplinair genoeg. 
Zeker als ik met Auke vaar is er een risico dat de routine 
overheerst en dat is niet goed. We kijken wel van te voren 
naar Windguru of Windfinder voor de start maar meer om 
grotere shifts aan te zien komen. We peilen de startlijn en 
gaan er vanuit dat wedstrijdleiders bij grotere velden altijd 
de pin iets gunstig neer leggen om spreiding op de lijn te 
realiseren. Vechten voor de beste plek op de lijn heeft niet 
zoveel zin. A) ben ik er niet erg goed in en B) ben ik dan bang 
voor schade. Vrije wind en met snelheid over de startlijn 
zijn voor mij het belangrijkste, in het gunstigste 1/3e deel 
van de lijn zo ongeveer. De eerste wal in het kruisrak goed 
inschatten is overigens vaak minstens zo belangrijk. Je kunt 
wel eerste weg zijn maar vaak is doorslaggevend wie het 
eerste de strook onder de wal bereikt met een shift. 5-10 
graden is dan voldoende om voor het veld langs te varen.

10. Wat vind je de belangrijkste wijziging(en) van 
het nieuwe zeilwedstrijd reglement? 
Ik vind het opmerkelijk dat er na zoveel jaar toch weer 
een aanleiding is voor verbetering. Voor de Pampus zijn de 
regels rond boord-aan-boord situaties bij benedenwindse 
boeien het meest relevant vind ik. 

Dat het nu alleen om de romp gaat is niet zo spannend, 
wel dat je vooraf vaststelt of je wel of niet boord aan 
boord ligt met het andere jacht en je dan ook zo gedraagt. 
Mocht je het niet met de boord aan boord situatie eens 
zijn dan protesteer je achteraf. Het ertussen zetten bij de 
boei, omdat je meent daar recht op te hebben, is hiermee 
hopelijk opgelost. Het gaat uiteindelijk in onze klasse van 
dure zeer goed onderhouden schepen om netjes en correct 
varen en te allen tijde een aanvaring voorkomen. Bij een 
bovenwindse ton is BB-SB vaak al duidelijk, maar te dicht 
draaien onder een BB jacht bij de boven ton waarbij het 
BB jacht moet uitwijken komt naar mijn mening ook nog 
te vaak voor. 

11. Je hebt veel op de plassen buiten Loosdrecht 
gevaren. Heb je nog nieuwe ideeën om het Pampus 
zeilen buiten je thuiswater te promoten?
De discussie over evenementen en locaties komt regelmatig 
terug. Wij zijn een landelijke vereniging en proberen 
Pampuszeilen voor iedereen aantrekkelijk te maken. 
Natuurlijk varen de grootste populaties in Loosdrecht en 
Sneek, maar ook de Kaag en Reeuwijk groeien de laatste 
jaren met een aantal nieuwe boten per jaar. Liefst zou ik 
ook op plassen als Beulaker, Zuidlaren-Paterswolde of de 
Biesbos en Venlo een promotie voeren om lokaal in de 
Pampus te varen maar dat blijft een uitdaging. Een keer op 
Muiden een evenement varen lijkt me ook gaaf. We zullen 
de belangstelling voor de komende ALV eens peilen ook 
onder de meetbriefhouders buiten de bekende locaties.

12. Waar wordt je blij van? 
Deze vraag mocht ik zelf bedenken, en ik kies hiervoor 
omdat iedereen deze vraag zichzelf een keer per week 
zou moeten stellen. Voor mij is een van de antwoorden: 
Pampuszeilen! De kick en tegelijkertijd de rust om in je 
mooie boot te stappen en naar de start te varen geeft 
me een ultiem gevoel van geluk. En natuurlijk als je goed 
weg bent en wint van allemaal sterke zeilers met een 
indrukwekkende staat van dienst is dat super. Om samen 
na het zeilen met een biertje aan de Pampustafel de dag 
in onze eigen versie van “Pampus-International” door te 
spreken maakt het elke keer weer een feest! 

NIEUWSNIEUWS

De eerste wal in het kruisrak 
goed inschatten is vaak 
belangrijk

Het belangrijkste is toch je 
innerlijke rust en concentratie

Vuistregel in een Pampus is zo 
weinig mogelijk sturen

Marco en Patricia tijdens de doop van de Prima Donna in 2015
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De tweede foto toont de volle steigers van de KWVL tijdens de Holland Week 1939. Tussen 
grote aantallen 12m2 Sharpies en O-jollen vallen Pampus 51 en Pampus 57 op. 

Pampus 51 werd in 1935 bij De Vries Lentsch gebouwd voor H. Stumpe die hem tot 1943 
had. Daarna is de boot van de radar verdwenen. 

Pampus 57, met de naam Taling, liep bij dezelfde bouwer eveneens in 1935 van stapel 
voor eerste eigenaar A. Sprenger. De deftige heer Sprenger was een der medeoprichters 
van de KWVL in 1912. Hij behoorde tot de upper-class van Loosdrecht en bewoog zich 
tussen de notabelen, en de adel rondom het koninklijk echtpaar. We mogen aannemen 
dat het Sprenger is geweest die later de prinsessen Beatrix en Irene enthousiast heeft 
gemaakt voor de zeilsport, die zij naar hartenlust beoefenden op de inmiddels Koninklijke 
Watersport-Vereeniging Loosdrecht. Sprenger beheerde 50 jaar lang het secretariaat van 
de club. In 1962 legde hij deze functie neer en werd benoemd tot erevoorzitter. Hij bleef 
tot 1967 Pampus zeilen.

Gelukkig is P 57 vandaag de dag nog helemaal in beeld met eigenaar Milco Alblas aan het 
roer. En, wat een toeval, Milco is óók secretaris. 50 jaar volhouden hoeft niet hoor Milco!

Foto’s uit het zeilverleden blijven boeiend. Het bijzondere aan deze beide foto’s is 
dat ze de duurzaamheid van de Pampusklasse tonen. Sharpies, Larken, O-jollen en 
Stars die je ziet rondvaren zijn weliswaar nog in kleine aantallen in handen van 
liefhebbers, maar bij landelijke evenementen zijn ze nagenoeg uit beeld verdwenen. 
De Pampus is dit lot bespaard gebleven en mag zich op veel evenementen nog 
steeds de grootste klasse noemen. Achter elk Pampusnummer schuilt een verhaal 
wat soms te reconstrueren valt. 

De eerste foto werd aangereikt door Tjabien Wissenraet. We zien een wedstrijd op de 
Loosdrechtse Plassen met weinig wind. De foto is onscherp en de nummers zijn niet exact 
te onderscheiden. Met een beetje gokken lezen we 5, 40, 51, 52, 62, 77, 89 en 90 als 
hoogste nummer. Het hoogste nummer, de 90 werd gebouwd in 1939 en Visch gedoopt 
door eerste eigenaar H. Vis Sr. uit Hilversum die hem tot 1954 zou houden. Op basis van de 
nummers kan de foto gedateerd worden tussen 1939 en 1943.

Zo te zien is er niet veel wind, en het veld ligt dicht bij elkaar. Op de voorgrond een mooi 
klassiek jacht met een Lark op sleeptouw. Op de achtergrond rechts vaart nog een Lark 
en over bakboord een Star. De International Starklasse was booming in Loosdrecht in de 
jaren 30. Dit werd gestimuleerd door KWVL lid Bob Maas die viermaal uitkwam op de 
Olympische Spelen. Voor Nederland won Maas de zilveren medaille tijdens de Olympische 
Spelen van 1932 in Los Angeles in de eenmans-Snowbird klasse. Met zijn broer Jan Maas, 
nam hij ook deel als stuurman aan de Star-klasse op dezelfde spelen. Hierbij eindigde hij 
op een zesde plaats. Daarna nam hij nog driemaal deel aan de Olympische Spelen bij de 
Star-klasse. In 1936, met Willem de Vries Lentsch. In 1948, met Eddy Stutterheim. Beide 
keren won hij brons. In 1952 viel hij niet in de prijzen.

Als zeilnummers       konden verhalen
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Loosdrechts meest bekende botenbouwer Gert Lamme  
ontving op woensdag 26 mei een Koninklijke onder-
scheiding. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau. Burgemeester Crys Larson reikte 
de onderscheiding uit in de Raadszaal van het 
gemeentehuis van Wijdemeren. 

Deze onderscheiding was hem vorig jaar al ten deel 
gevallen en zou 14 mei 2020 tijdens de afscheidsreceptie 
op de werf uit worden gereikt. Ook hier gooide corona roet 
in het eten. Maar nu kon het er eindelijk van komen. Onder 
de aanwezigen waren zijn kinderen en familieleden, zoals 
zijn broer Ben Lamme van de watersportwinkel, voormalig 
medewerkers Hans en Elte, Peter Hoogendam en Sandra 
Dijksman namens de Pampusclub en uiteraard echtgenote 
Trees, aan wie overigens de eer van een Koninklijke 
onderscheiding al in 2017 te beurt viel. 

“Wij zijn trots dat mensen met zoveel passie goed werk 
verrichten binnen onze gemeente”, sprak de burgemeester. 
Zij noemde bootbouwerij ‘Vrijheid’ een begrip in de 
botenwereld en zeilsport; van grote betekenis voor 
Loosdrecht door het bouwen van tientallen klassieke 
zeilschepen met een hoge kwaliteits standaard. Dat leverde 
een belangrijke bijdrage aan de in stand houding en 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING

uitbreiding van de vloot eenheidsklassen, en het nautisch 
erfgoed. Op de werf, in 1945 opgericht door de vader Willem 
Lamme, liepen 11 bogen (waarvan er een 7 x Nederlands 
kampioen werd), 65 Pampussen, 49 16-Kwadraten en 
5 Twaalfvoetsjollen van stapel. Waarmee bootbouwerij 
‘Vrijheid’ als de grootste Pampusbouwer aller tijden de 
geschiedenisboeken in gaat. En nog héél veel sloepen en 
zeilboten daaromheen werden gebouwd en onderhouden. 
Burgemeester Larson prees het ongeëvenaarde vak-
manschap en service als een voorbeeld voor velen. Veel 
stagiaires werden op het bedrijf opgeleid. Op de spontane 
vraag van de burgemeester welke boot hij zelf het mooist 
vond hoefde Gert niet lang na te denken; dat was toch wel 
de Regenboog! “Maar de andere eenheidsklassen vind ik 
ook geweldig mooi”, haastte hij zich om te zeggen. Terwijl 
hij stond te glunderen werd de ridderorde opgespeld.

In een geïmproviseerde dankwoord sprak Gert, bescheiden 
als altijd, zijn waardering uit voor de toegewijde, 
voormalige medewerkers Elte Folkersma en Hans van 
Kessel, die het vak net zo in hun vingers hebben. “Toen bij 
mij de jaren begonnen te tellen, hebben zij het werk hebben 
getrokken”, aldus Gert. Ook loofde hij echtgenote Trees die 
onvermoeibaar de administratieve kant van het bedrijf 
verzorgde, met alle nieuwe digitale ontwikkelingen die 
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daarbij horen. Hij hoopte dat zijn dochters hem niet kwalijk 
namen dat het werk altijd op de eerste plaats kwam maar 
Emmy riep spontaan dat hij dat allang dubbel en dwars 
had goedgemaakt. En Gert noemde zijn trouwe klanten, 
zonder wie het volgens Gert niets geworden zou zijn. “Je 
moet elkaar iets gunnen, en je moet goed werk leveren. 
Daarnaast had ik het geluk dat er vaak goede zeilers in de 
boten terecht kwamen.” 

Feestelijke ontvangst 
Na afloop van de ceremonie vertrok het gezelschap naar 
de sociëteit van de KWVL waar voorzitter Henk Bergsma 
de kersverse Ridder welkom heette en een groep vrienden 
en bekenden klaarstonden om het glas te heffen. De 
Pampusvlag wapperde fier en voor de veranda stonden 
een gepavoiseerde Pampus en een Twaalfvoetsjol. Trees 
had voor een prachtige fototentoonstelling gezorgd over 
75 jaar bootbouwerij ‘Vrijheid’ en Pos Catering stond klaar 
met een etagère vol taartjes. Wat een feestelijke ont-
vangst! Onder de aanwezigen waren (oud)bestuursleden 
Ron Haarschoten, Jac. Aarts en Dirk Postma van de Vrijheid 
klassenorganisatie, Reinout Klapwijk van de 16Kwadraat 

klasse, Tonny Suurendonk en Tom Fick namens de 
Twaalfvoetsjollen. Andere aanwezigen waren Boele Staal, 
Walter van Voorst van Beest, Pieter Heerema, bestuursleden 
van de KWVL en eerder genoemde familieleden en 
bekenden. Boele liet trouwens terloops nog weten aan het 
Pampusnieuws dat hij en Rob Labadie de Pampus welis-
waar hebben verkocht, maar nog een klein ‘belangetje’ 
houden om toch nog eens in te kunnen stappen. 

Geslaagd complot
Henk Bergsma zei blij te zijn dat nu eindelijk de onder-
scheiding kon worden opgespeld, want familie en vrienden 
die in ‘het complot’ zaten hadden immers ruim een jaar 
hun mond moeten houden. En dat was gelukt. Want voor 
Gert kwam het als een totale verrassing. Henk Bergsma 
vond het “niet meer dan terecht dat je dit lintje krijgt, want 
wij staan er met zijn allen 100% achter.” 

Hij schetste de betrokkenheid van de KWVL toen na het 
75-jarig bestaan van bootbouwerij ‘Vrijheid’ het moeilijke 
besluit was genomen om het bedrijf te beëindigen. 
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  VOOR Gert Lamme
Op de foto onder, v.l.n.r.: Jac Aarts, Pieter Heerema, Gert Lamme, 
Trees Lamme, Peter Hogendam, Hans van Kessel, Joost Vooijs, 
Walter van Voorst van Beest, Elte Folkersma, Reinout Klapwijk, 
Henk Bergsma, Dirk Postma.

“Je moet elkaar iets gunnen
en je moet goed werk leveren”

vervolg op volgende pagina



Henk: “Al die jaren was ‘Lamme’ een begrip, waar aan de 
boten werd gewerkt met dezelfde passie als de eigenaren 
voor hun boot hebben. Toen ik in 2018 bij je langskwam 
voor mijn boot en ook, zoals gebruikelijk, om bij te praten, 
schoot Hans mij onverwacht aan over de vacature van 
havenmeester. Hij vertelde hoe er gewikt en gewogen 
werd over de toekomst van het bedrijf. Wij hebben altijd 
aangegeven als KWVL bereid te zijn mee te denken of te 
helpen in de besluitvorming. 

De bootbouwerij is net zoals de KWVL een deel van 
Loosdrecht, en buren helpen elkaar.” Hij schetste hoe de 
toekomstplannen in een stroomversnelling kwamen, 
omdat de KWVL - met circa 70 Pampussen en 50 
Twaalfvoetsjollen - de noodzaak zag om deze vloot in 
stand te houden. De know-how mocht niet verloren gaan. 
“Wij zijn ongelooflijk dankbaar dat wij de kans gekregen 
hebben het vakmanschap en de kennis met het inlijven van 
Elte en Hans te behouden. Het eerste jaar is achter de rug 

en dat is heel goed uitgepakt, en geeft ons alle vertrouwen 
voor de toekomst.” Hij drukte Gert op het hart om vooral 
de wedstrijden te blijven volgen “en ons een beetje van 
commentaar te voorzien, daar hebben we wat aan.” 

De werf en de sfeer
Vervolgens was het woord aan Pampusclub voorzitter 
Peter Hoogendam. Hij noemde het brede scala aan 
referenten dat graag bereid was geweest om de radertjes 
te laten draaien en de aanvraag voor een Koninklijke 
onderscheiding te ondersteunen: voorzitters van betrokken 
klassenorganisaties, het Watersportverbond, het bestuur 
van de KWVL. Een Pampus zeilende oud-commissaris van de 
Koningin mocht natuurlijk ook niet ontbreken, evenmin als 
de erevoorzitter van de Pampusclub, én een internationaal 
bekende zeezeiler die non-stop alleen de wereld rond heeft 
gezeild en die ook nog een houten Draak bezit. “Met het 
stoppen van bootbouwerij ‘Vrijheid’ werden de boeken 
gesloten van een van de belangrijkste scheepswerven van 
Nederland”, aldus Peter. “Een Lamme boot is een boot met 
statiegeld, die blijven altijd hun waarde behouden. Wat 
mis ik - en velen met mij - het binnenlopen op de werf. 
Even een bakkie koffiedrinken om 10uur, kletsend over 
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mooie bootjes en tegelijk het opsnuiven van de geur van 
vers geschaafd hout en lak; zelfs epoxy rook op de werf 
lekker.” Peter benoemde het vertrouwen, dat de kern van 
het bedrijf vormde. “De manier waarop jullie omgingen 
met de toekomst van Hans en Elte typeert hoezeer de  
band tussen werknemer en werkgever over en weer was 
vergroeid, een respect voor normen en waarden die je nog 
maar zelden tegenkomt. Als klanten werden wij net zo 
benaderd. Ik heb het bordje ‘De klant is koning’ nergens op 
de werf kunnen ontdekken, maar dat was ook niet nodig 
want dat voelde je aan alles, en met minder werden klanten 
niet bediend.” Peter memoreerde zelf ooit nog 5 jaar op de 
wachtlijst te hebben gestaan voor een nieuwe Pampus, zo 
druk was het in die tijd. Omdat hij ook al een Regenboog 
aan het opknappen was heeft hij zijn nummer uiteindelijk 
door kunnen geven aan Frank de Vos, voor wie in 2009 P 
455 te water werd gelaten.

Beide voorzitters richtten nog een persoonlijk dankwoord 
aan een stralende Trees en Gert, vergezeld van veel goede 
wensen. Grote boeketten werden overhandigd aan het 
tweetal en aan Elte en Hans. Door Dirk Postma van de 
Vrijheidsklasse werd het Vrijheid jubileum boek uitgereikt 
aan de feestelingen.

Gert was er van onder de indruk dat zoveel mensen voor 
hem in de weer waren geweest. Hij deelde nog een anekdote 
over hoe toen hij klein was, oud lood werd gegoten voor de 
kiel. “Er gingen oude pijpen in en van allerlei rommel. Daar 
hing men dan pal met het hoofd boven in giftige dampen 
zonder enige vorm van bescherming.” Zo werd ook voor de 
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Een bakkie koffie en 
het opsnuiven van de geur 
van vers geschaafd hout

Een Lamme boot is een boot met 
statiegeld, die blijven altijd hun 
waarde behouden

De onderscheiding wordt 
opgespeld

Eerdere publicaties: Bedenkingen van Aai Schaberg: Toen de klant 
nog koning was, Pampusnieuws december 2019, Zeg maar Gert, 
Jubileumboek Pampusklasse 2009.

Burgemeester Crys Larson reikte de onderscheiding uit in de Raadszaal van het gemeentehuis van 
Wijdemeren. 

boot van Romkes Sr. lood gegoten, die kwam kijken samen 
met zoon Evert. Maar Gert wist al dat als er water in het 
lood zat het kon spuiten. En dat gebeurde dan ook, zo op 
de op de broek van Evert. Lood plakt meteen vast dus daar 
was niks meer aan te doen.

Na afloop van de toespraken werd druk bijgepraat op de 
veranda met een drankje en  Loosdrechtse paling. Veel zin 
om nog te gaan werken had daarna niemand meer. Voor 
alle bezoekers stond er nog een fantastisch Loosdrechts 
aandenken klaar, door Trees persoonlijk uitgezocht. Want 
ook al dragen ze een Koninklijke onderscheiding; bij Lamme 
zal de klant altijd koning blijven. 

In een geïmproviseerde dankwoord sprak Gert zijn waardering uit 
voor de toegewijde, voormalige medewerkers

Voorzitters KWVL en Pampusclub feliciteren 
Gert Lamme met zijn onderscheiding

Foto links: Familie en vrienden van Gert. Foto midden: Boele Staal
Foto rechts: Thom Dijksman, Walter van  Voorst van Beest
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Zo lang we gewoon onze wedstrijdjes kunnen zeilen, 
is er niets aan de hand. Maar je kan behoorlijk in de 
problemen komen als je verwikkeld raakt in een protest, 
tot en met de gang naar de Zeilraad, de Tuchtraad 
en straks het Instituut Sportrechtspraak. Niet alleen 
produceren politici in Den Haag een oneindige stroom 
aan vaak zelfs voor juristen onbegrijpelijke wetten en 
regels, het Watersportverbond weet er ook wat van. 

Wat is er aan de hand? De statuten van het Water-
sportverbond moeten worden gewijzigd omdat een 
nieuw instituut het levenslicht heeft gezien: het Instituut 
Sportrechtspraak. De naam alleen al doet mij denken aan 
de voormalige DDR. Dat instituut gaat overtredingen 
van leden van bij het Watersportverbond aangesloten 
verenigingen betreffende seksuele intimidatie, matchfixing 
en dopingzaken berechten. Nu kent het Watersportverbond 
al een eigen tuchtrechtspraak, maar die wordt voor 
de hiervoor genoemde akkefietjes min of meer op een 
zijspoor gezet door het Instituut Sportrechtspraak. Omdat 
het de bedoeling is dat alle sportbonden zich aan deze 
rechtspraak onderwerpen heeft ook het Watersportverbond 
daarvoor een overeenkomst gesloten met het Instituut 
Sportrechtspraak. Over de merites daarvan zal ik u op deze 
plek niet lastig vallen - ik begrijp alle nieuwe regels zelf 
nauwelijks -, maar neemt u van mij aan: het voorstel tot 
statutenwijziging dat het Watersportverbond in verband 
met deze nieuwe rechtsgang onlangs presenteerde, riep 
meer vragen op dan dat het antwoorden gaf. En werd dus 
afgewezen. 

Omdat u zich natuurlijk niet aan één van de zondes 
schuldig zult maken die het Instituut Sportrechtspraak zal 
berechten, hoeft u zich gelukkig alleen maar te bekommeren 
om de onlangs aangepaste Regels voor het Wedstrijdzeilen 
2021-2024. En die zijn al ingewikkeld genoeg. Want de 
dagen zijn voorbij dat bakboord bakboord en stuurboord 
stuurboord was. Een beetje schreeuwen en klaar was Kees. 
Om de Regels voor het Wedstrijdzeilen te doorgronden 
is inmiddels ook een diepgaande studie vereist. Mij valt 
op dat juist de regels die situaties beschrijven die in het 
heetst van de strijd het meest voorkomen, doorspekt zijn 
van onbegrijpelijk taalgebruik. Leest u Regel 18.3 of Regel 
20.3 maar eens en probeer uw bemanning uit te leggen 
wat daarmee is bedoeld. Dat is onbegonnen werk, kan ik 

KISS (Keep It Simple Stupid!)

u verzekeren. Voordat je het weet zit je na de wedstrijd 
langer in de protestkamer dan aan de bar. De regelingen 
van de Toeslagen Kinderopvang zijn kinderspel vergeleken 
met de Regels voor het Wedstrijdzeilen.

Terug naar de statuten van het Watersportverbond. Een 
min of meer noodzakelijke statutenwijziging van een 
vereniging of van een vennootschap, bijvoorbeeld omdat 
wetgeving is veranderd, is meestal aanleiding om de 
stofkam maar weer eens helemaal door de oude statuten 
te halen. Maar dat leidt bijna altijd ook tot voorstellen 
tot aanpassing die helemaal niet nodig zijn, omdat in 
het verleden al goed is nagedacht over de redactie van 
statutaire bepalingen. Inmiddels is ook in Nederlandse 
verhoudingen de gewoonte ontstaan om niets aan het 
toeval over te laten en te vertrouwen op onze leiders, maar 
alles met strak geredigeerde regels dicht te timmeren. 
Met als resultaat dat niemand elkaar nog vertrouwt, en 
niemand nog verantwoordelijkheid durft te nemen. De 
high trust samenleving verandert razend snel in een low 
trust samenleving. Dus naast de voorstellen die betrekking 
hadden op het Instituut Sportrechtspraak, bevatte het 
voorstel van statutenwijziging van het Watersportverbond 
ook een groot aantal aanpassingen waarvan ik me afvraag 
wie daarop zit te wachten. 

Statuten van een vereniging of vennootschap zijn een 
soort grondwet, een constitutioneel document. Daarin 
moet geregeld zijn wie bestuurt, hoe bestuurders worden 
benoemd en ontslagen, of er toezichthouders zijn, wie de 
jaarrekening opstelt en aan wie daarover verantwoording 
moet worden afgelegd. Veel meer is het niet. Maak je de 
statuten te ingewikkeld, dan is dat eerder een bron van 
conflicten en idem dito voer voor juristen. Ook hier geldt 
wat mij betreft: zo de waard is vertrouwt hij zijn gasten. En 
dan nemen we af en toe een leugentje om bestwil of iets 
minder transparantie op de koop toe. We zitten immers 
niet in Den Haag! 

Omdat het bestuur van ons cluppie laatst een paar 
bepalingen van onze statuten wilde aanpassen, vroeg 
het mij even mee te denken en heb ik die weer eens 
doorgebladerd. Ik kwam al snel tot de conclusie dat onze 
grondwet best goed in elkaar zit. Niets aan veranderen dus. 
De wereld om ons heen is al ingewikkeld genoeg, laten wij 
het simpel houden en lekker onze wedstrijdjes zeilen. En 
als er een probleem is, dan lossen we dat wel op met een 
biertje na afloop. Dat is veel beter. 

AAI SCHABERG
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