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Een ons geluk
is soms meer waard
dan een pond
wijsheid
Dit inzicht tekende ik op uit de mond van Bob Heineke na afloop van het NK Pampus
op Sneek toen ik hem feliciteerde met zijn derde plaats in het totaalklassement.
Wat mij betreft staat de uitspraak model voor het zeilseizoen 2021.
Het lijkt wel of wij dit jaar te maken hebben gehad met meer extreme weersomstandigheden
dan in andere jaren. Zo waaiden wij tijdens de Sneeker Zeil Olympiade ongeveer uit de boot
en was het tijdens veel andere evenementen zoeken naar vlaagjes. Zeilen is een hobby, al
vraag je je soms af wat voor hobby wanneer je weer uren op het terras of het water op
de wind zit te wachten. Toch blijft het een hobby waar ik, en velen met mij, mijn hart aan
heb verpand. Het zeilen in een stukje cultuurhistorisch erfgoed waartoe de Pampusklasse
behoort. Het genieten van de mooie lijnen die de Pampus zo kenmerkt en het kijken naar
een goed onderhouden boot vergoeden voor mij die momenten waarop wij weer eens op de
goedgezindheid van Aeolus zitten te wachten.

Ik realiseer mij op zo’n winterdag dat wij het als
Pampusklasse goed met elkaar hebben
Ondanks deze extreme weersomstandigheden kunnen wij dit jaar toch terugkijken op een
aantal mooie evenementen. Zowel het NK op Sneek als het NK Sprint op Heeg werden onder
lichtweersomstandigheden verzeild. Het Nederlands Kampioenschap kenmerkte zich net
zoals andere jaren door een sterk deelnemersveld, met een aantal zeilers uit andere klassen zoals 16m2, Regenboog en de SKS Skûtsje vloot - die de competitie in de Pampus aan willen
gaan. Mooi om te zien dat stuurmannen uit de Pampus die tijdens het SKS kampioenschap
als adviseur of bemanning op een Skûtsje varen, dit keer werden bijgestaan door diverse
stuurlieden en bemanningsleden uit de SKS vloot.
Wedstrijdleider Jan Kooistra en zijn team zijn ondanks het lichte weer in staat geweest
om 9 wedstrijden te starten. Tijdens het NK pakte Wiebe Schippers en Mike Kamminga
in een veld van 48 boten in de laatste wedstrijd de titel. Thomas Allart, dit keer met
gelegenheidsbemanning Bart La Grouw, veroverde op het Heegermeer in een veld van 29
deelnemers de titel Nederlands Kampioen Sprint. Omdat het clubhuis van de W.S.V. Heeg
na de brand in het voorjaar nog steeds was gesloten werd er tijdens het evenement gebruik
gemaakt van het 5-sterren hotelschip MS Magnifique van Walter van Berkum. Dat is heel
goed bevallen. Een centraal punt waar kon worden geborreld, geluncht, gegeten en geslapen
bleek de oplossing die in de toekomst naar meer smaakt zo is mij verteld. Verderop in dit
Pampusnieuws vindt u een verslag van dit zeer geslaagde evenement.
Op dit moment staan er 21 Pampussen ingeschreven voor de Winterwedstrijden. Een
mooi aantal diehards, die afwisselend vanaf de KWVL en Het Witte Huis om de titel
Winterkoning(in) gaan strijden. Op 14 november was de eerste winterwedstrijd bij de KWVL.
Achttien Pampusssen aan de start waarvan er vijf de reis uit Friesland hadden ondernomen.
Drie prima wedstrijden van rond de 40 minuten konden worden gevaren. In de ochtend een
gezellig weerzien op de kant, waar onze webmaster Jorden Spijker de eerste boten er al voor
de afgesproken tijd in stond te takelen.
Vervolg op volgende pagina
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Ik realiseer mij op zo’n winterdag dat wij het als Pampusklasse
goed met elkaar hebben. Na de wedstrijden kwam Johan
Bakker, oud havenmeester van de KWVL, een handje helpen
om de boten weer terug op de trailer te zetten en zo was alles
in een vloek en een zucht gereed.
Dit jaar heeft ons mediateam Marlies Oost, Sabine Romkes
en Jorden Spijker u regelmatig van informatie voorzien. Of
het nu om stukjes in de rubriek Knipselkrant, mededelingen of
wedstrijduitslagen op Facebook ging of om een professioneel
opgemaakte nieuwsbrief; het was allemaal top verzorgd
waarvoor mijn hartelijke dank. Een leven zonder de moderne
media kunnen wij ons haast niet meer voorstellen, immers
“News travels fast”. Sandra Dijksman produceert binnen het
Media team als redacteur ons onvolprezen Pampusnieuws.
Voor de jongeren onder ons is het Pampusnieuws misschien
een manier van “Old School” informatievoorziening maar ik
weet dat het magazine een uitgave is waar veel leden twee
keer per jaar reikhalzend naar uitkijken.

In 2022 staan er een aantal
prominente jubileum events op de
agenda
Uitkijken doe ik ook weer naar het volgende seizoen. De kalender
is weer goed gevuld met een aantal mooie evenementen
waaronder een NK Sprint op het Alkmaardermeer, een
plas waar wij niet vaak komen maar waar je prachtig kunt
wedstrijdzeilen. Uiteindelijk zal in 2022 van 13-17 juli de
100ste Kaagweek worden verzeild. De Kaag, sinds jaar en
dag een Pampusbolwerk, heeft een tijdje minder in de
belangstelling gestaan maar de nieuwe Pampus hefplekken
op de sociëteit zorgen voor een nieuwe impuls. Faciliteren
doet begeren en binnen no time waren de 8 hefplekken bezet.
De voorzitter van de K.W.V. de Kaag wist mij te vertellen dat
er nog twee hefplekken bij gaan komen en dat ook deze al
zijn vergeven. Het bestuur van de Pampus klassenorganisatie
doet nu al een oproep om de 100ste Kaagweek in uw agenda
te zetten, het belooft een memorabel event te worden en ik
hoop dat er een groot veld Pampussen zal deelnemen.
Behalve de 100ste Kaagweek, die gelukkig een week op de
kalender naar voren is verschoven, wordt in 2022 de 50ste
editie van de Kleine Sneekweek gevaren met later in het jaar
de uitgestelde 85ste Sneekweek. Kortom, in 2022 staan er een
aantal prominente jubileum events op de agenda.
2021 was ondanks alles wat de wereld bezighield en
bezighoudt een succesvol Pampusjaar. Er zijn de nodige boten
verkocht en wij mogen als klassenorganisatie ook weer nieuwe
leden en donateurs begroeten. Hierdoor blijft het ledenaantal
stabiel, op zich een positieve ontwikkeling in een tak van
sport die het door een aantal maatschappelijke veranderingen
niet echt makkelijk heeft. Afnemende belangstelling voor de
zeilsport resulteert in kleinere velden tijdens de wedstrijden.
Daarom ziet het bestuur het als een uitdaging om samen met
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u evenementen te creëren in een vernieuwde opzet zoals
dit jaar de EasyWeek en een NK sprint. Daar waar het foilen
de jeugd steeds meer aanspreekt moeten wij als Pampus
klassenorganisatie dingen blijven bedenken waardoor wij
naar de toekomst een aantrekkende kracht blijven houden op
de jeugd, zij hebben immers de toekomst!
De Algemene Leden Vergadering die voor 27 november op
de agenda stond kon door de explosief toegenomen corona
besmettingen weer niet doorgaan. In plaats daarvan werd op
1 december een online ALV georganiseerd met een aangepaste
agenda. Om Ko Otte en Arjen Kort te bedanken voor hun
jarenlange bestuurswerk ben ik naar Sneek afgereisd. Zowel Ko
als Arjen zijn door het bestuur benoemd tot Lid van Verdienste
van de Pampus klassenorganisatie. De bijbehorende bloemen
en het cadeau werden thuis overhandigd, helaas was een
afscheid ten overstaan van de aanwezige leden tijdens een
ALV niet mogelijk.
Bewust heb ik geprobeerd om in dit voorwoord dat ene woord
dat de wereld in de greep heeft en mogelijk nog enige tijd zal
houden te negeren. Tot het moment dat met Corona weer het
verkoelende biertje met dat schijfje citroen in de hals wordt
bedoeld ga ik dit proberen vol te houden.
Deze winter gaat Jeroen de Groot een nieuwe Pampus bouwen.
De kiellegging heeft onlangs plaatsgevonden. Hoe mooi is het
dat er aan onze prachtige Pampusvloot weer een nieuw schip
wordt toegevoegd. De bouw van dit schip zal ongetwijfeld in
het Pampusnieuws op de voet worden gevolgd.
Dank aan alle adverteerders en sponsoren voor het ondersteunen van het Pampusnieuws. Zonder uw bijdragen zijn wij
niet in staat om dit prachtige magazine en een Easyweek te
realiseren.
Rest mij u mede namens het bestuur en de diverse commissies
prettige feestdagen toe te wensen en een voorspoedig 2022.
Ik hoop dat wij dan weer zonder beperkingen dat verkoelende
biertje met dat schijfje citroen kunnen nuttigen.
Ik sluit af met de wens dat wij deze winter met een onsje
geluk door gaan komen en dat daar geen pond wijsheid van
geleerden voor nodig is.
Blijf gezond.
Peter Hoogendam, Voorzitter

SAVE
THE DATE
Zondag 9 januari 2022, 11.30 uur winterwedstrijden.
Na afloop Pampus Nieuwjaarsborrel, KWV “Loosdrecht”
(onder voorbehoud)
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VAN DE REDACTIE

CITIUS – ALTIUS – FORTIUS
In 1929 vonden de 8e Olympische Zomerspelen plaats in
Amsterdam. De zeilwedstrijden
werden gehouden op de Zuiderzee. Er deden toen nog niet
zoveel boten mee. Dit las ik in een
uniek, oud programma boekje dat
Steven Vis mij eens overhandigde.
Merkwaardig genoeg is het boekje
geheel in de Franse taal. Er werd
in drie klassen om de medailles
gestreden; in de Twaalfvoetsjol
(20 boten), de 6 mR (13 boten) en de 8 mR klasse (8 boten).
Botenbouwfamilie De Vries Lentsch speelde een grote rol.
De Nederlandse Twaalfvoetsjol H20 werd gestuurd door W.
de Vries Lentsch, de 6 mR H11 was gebouwd bij G. de Vries
Lentsch jr, evenals de 8 mR H1. Er deden twee vrouwen mee
en er werd gewoon gezeild in gemengde teams. De Franse
Virginie Hériot won heel knap een gouden medaille in de 8
mR klasse en troefde daarmee 7 mannelijke concurrenten af.
De H1 ‘Hollandia’ werd gestuurd door Ir. J.C. van Hoolwerff.
Dezelfde zeiler die de eerste eigenaar was van Pampus 1 (van
1934-39).
Dat zat zó: Bij de prijsvraag speelde de heer Van Hoolwerff
een prominente rol bij het beoordelen van de ingediende
ontwerpen. Toen de Pampus als winnaar werd aangewezen,
bestelde hij er zelf direct één - zo enthousiast was hij - en
wel de 1 die hij ´Wind en Water´ doopte. Het geval wilde dat
de heer Van Hoolwerff tevens oprichter en voorzitter van
KWV ´De Kaag´ was. Zijn medebestuurslid de heer Doedes
kocht de 2, ´Waterlooper´. In die tijd was het nog zo dat waar
bestuursleden gingen, velen volgden. De Kaagweek van 1934
kende al 20 inschrijvingen in de Pampus. Dezelfde heer Doedes
bemande in 1928 op de Hollandia, samen met M. de Wit. Zij
wonnen zilver en daarmee de enige Nederlandse zeilmedaille
in 1928. Overigens vaart de Hollandia bijna 100 jaar later nog
steeds succesvol mee in het wedstrijd circuit.
De jollen zeilden bij Durgerdam, en op de plek die nu Almere
heet lagen de driehoeks banen voor de 6 en 8 mR klassen.
Dat baanmodel heeft nog heel lang standgehouden. De
Sixhaven, het toenmalige thuishonk van de KNZ&RV, diende
als Olympische haven. Het programma boekje bevatte een
expliciete waarschuwing: Het was ten strengste verboden
Noot: Citius altius fortius is een Latijnse uitdrukking die “ sneller, groter en
sterker “ betekent, en bekend staat als het motto van de Olympische Spelen.
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te fotograferen op het wedstrijdterrein en fototoestellen
moesten worden ingeleverd bij de entree. Op straffe van
verwijdering van het terrein en confiscatie van de camera. In
onze instant-beeldcultuur is zoiets nu ondenkbaar.
Het leek me leuk om zeiltalent Bart Lambriex (23), op het
NK Pampus in Sneek dit jaar de jongste deelnemer met
Olympische ervaring, wat vragen te stellen. Op zijn Olympische
debuut in Tokio dit jaar werd Bart samen met Pim van Vugt
6e in de spectaculaire en atletische 49er Skiff. Als klap op
de vuurpijl werd hij in november met Floris van de Werken
wereldkampioen in Oman. Samen met zijn vriendin Odile
van Aanholt schreef hij daar Nederlandse geschiedenis want
ook zij pakte met Elise de Ruyter goud in de 49erFX. Wat een
prestatie!
Hoe voelt het om een WK te winnen, Bart? “Het voelt heel
goed! Het WK winnen was echt heel mooi ik heb me denk ik
nog niet eerder zo blij gevoeld.”
Wel meteen een hoge standaard neergezet; geeft dat geen
druk? “Ik zie dat niet zo. Dit WK was net na de Spelen en dan
is meestal het niveau nog ietsje minder dan een aantal jaren
daarna op de Spelen zelf. We hebben nu in hele specifieke
condities gezeild met wind rond de 8 knopen. Ik weet dat we
nog een hele weg te gaan hebben en we nog stappen moeten
maken maar ik denk, als we al die stappen maken, dat het er
goed uitziet voor de toekomst.”
Hoe kwam je erbij om in de Pampus te stappen? “De vader van
Odile, Cor van Aanholt, heeft Pampus 421 en haar broer Ard
kwam op het idee om samen aan het NK mee te doen. Ik vind
het altijd leuk om een uitstapje te maken naar een andere
Bart en Floris

INSCHRIJVEN EN BETALEN
MET EEN PAAR CLICKS

Elise, Floris, Odile, Bart

klasse, ik heb ook met veel plezier de PIP mee gevaren in een 16m2.
Er zitten een hoop goede zeilers in de Pampus en het is leuk om daar
tegen te zeilen. De boot is wel heel anders dan wat ik gewend ben
maar het spelletje blijft toch hetzelfde. Ik moet nog steeds de wind
goed lezen en tactische aspecten afwegen. Dat is hetzelfde bij elke
boot. Natuurlijk was het even wennen, maar het blijft nog steeds
wedstrijdzeilen. En dus altijd leuk.” Bart kent het Sneekermeer van
de Sneekweken, in zijn Optimistentijd. Tijdens het NK hebben Bart
en Ard het sturen ongeveer elke race gewisseld.
Is er iets dat je echt stom vindt aan een Pampus? Bart lacht:
“Ik vond de downwinds wel een beetje saai, het was leuker geweest,
ook voor de bemanning, als ze er een spinnaker op hadden gezet.
Maar verder een hele fijne boot om in te varen.”
Zien we je nog een keer terug in de Pampus? “Ik bezit er zelf
natuurlijk geen, maar ik vind het een hele fijne klasse, dus ik ga
zeker in de toekomst nog uitstapjes maken naar andere boten en
hopelijk ook nog eens in de Pampus.”
Wat zijn je ambities voor het komende jaar? “Sinds de OS ben ik
gewisseld van partner. Floris en ik zeilen nu 2,5 maand samen en
dat bevalt goed. Wij zijn onze Olympische campagne begonnen
voor de spelen van over 2,5 jaar in Marseille, dat is best al snel. Het
komende jaar en de periode daarna zal daarom draaien en verder
ligt onze focus op het volgende WK in Canada dat 1 september
begint, dat is ons eerste hoofddoel.”

WELCOME ON BOARD!
Nieuwe leden in 2021
Naam
Herbert Dercksen
Reinout van Gelder
Christiaan Ottes
Harold Lensing
Jelleke van Vliet
Angela Brandsma
Neal Driehuizen
Douwe Albert Visser

Pampus
5
429
429
26
106
364
386
381

Naam
Pampus
Niek Hoek
405
Bart La Grouw (donateur)
Philip Bruin
335
Auke de Ruiter
42
Erik Groeneveld
113
Charles Estourgie
407
Peter Bobeldijk
250

PAMPUSCLUB

SANDRA DIJKSMAN

Eind vorig jaar zijn we druk geweest om de website
opnieuw te bouwen. Omdat we erg tevreden
waren met de lay-out van de vorige website was
het doel deze na te bouwen op basis van een
nieuw platform zodat het beter integreerde met
onze administratie.
We draaien nu één seizoen op de nieuwe website.
Als u niet gemerkt heeft dat we over zijn gestapt,
dan zien we dat als een compliment. Het inschrijven
voor wedstrijden is voor de Pampusclub eenvoudiger
geworden, er kan meteen met iDeal worden
afgerekend, dit scheelt onze Penningmeester een
hoop werk.
Misschien leuk om even wat getallen te noemen. Sinds
1 januari hebben we 11648 gebruikers op de website
gehad, hiervan kwamen er 6038 (52%) via een mobile
device, 4855 (42%) via een desktopcomputer en 674
(6%) via een tablet. Zoals verwacht zien we voor de
grote wedstrijden het gebruik vaak toenemen, na
deze evenementen komt men vaak de foto’s kijken.

Een paar weetjes:
1. Alle Pampus wedstrijden worden gepubliceerd
op de wedstrijdkalender. Klik op wedstrijden Æ
Wedstrijdkalender, klikt u op een evenement, dan
ziet u daar details en eventueel een doorklikmogelijkheid naar de organiserende vereniging.
Als de Pampusclub de wedstrijden zelf organiseert,
dan kunt u hier ook direct inschrijven.
2. Op Media Æ Fotoboeken vindt u een overzicht van
de fotoboeken, foto’s die tijdens een wedstrijd zijn
genomen. Klik eenvoudig op het fotoboek van uw
keuze en u ziet alle foto’s.
3. Vraag & Aanbod is een veel bezochte pagina
op de website, hier worden vooral boten te koop
aangeboden, ook kunt u hier soms terecht voor
een prima set gebruikte zeilen. Misschien goed om
te weten, voor leden is het adverteren in deze
rubriek kosteloos.
De Pampusclub E-Nieuwsbrief wordt goed gelezen.
Een meting van juli geeft aan dat 70,57% van de
geadresseerden de nieuwsbrief leest. Ruim 56 % doet
dit binnen het uur en 99,58 % binnen 1 dag.
Jorden Spijker, webmaster/ICT
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Iedereen die met Lex heeft gezeild kan wel een mooie
anekdote vertellen. Met als grootste gemene deler het plezier
en de lol die in een leven lang Pampuszeilen is beleefd. Zo
is er het verhaal dat er in een café bijzonder veel gein werd
gemaakt en daarbij stevig aan Bacchus geofferd. Volgens
overlevering zat Peter Frech (P 354) op de fiets op het biljart
en was Wim Dercksen al in bed gelegd na een onvrijwillig
nat pak waarna hij door Jaap Prins met een pikhaak uit het
water gevist was. Het tegenover gelegen politiebureau had
al een paar keer (jaloers?) gekeken naar die vrolijke Pampus
bende. Lex had alleen niet gezien dat de overburen van het
café plichtsgetrouwe agenten waren en stapte doodleuk
voor de deur in de auto om de paar honderd meter naar het
hotel te overbruggen. De verbouwereerde agenten kwamen
onmiddellijk in actie en Lex werd klemgereden, gearresteerd
en in de cel gezet. Maar dan kennen ze de Pampusclub nog
niet. Iedereen werd opgetrommeld en zelfs de directie van het
hotel moest mee en zo ontstond er een klein volksoproer voor
het politiebureau leuzen scanderend want Lex moest vrij. En ja
hoor, na Lex nog even vermanend toegesproken te hebben liet
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Maar behalve al die
gekheid op een stokje
heeft Lex ook serieus veel voor de Pampusclub gedaan want
hij had een groot Pampushart. Zo zeilde hij bij de introductie
van het nieuwe zeilplan in 1993 met Hans In der Maur met
de nieuwe tuigage rond om een breed publiek kennis te
laten maken met het plan. Lex van Baalen was maar liefst
15 jaar regiocommissaris van de Kaag (1978-1993), onder
drie voorzitters: Jan van Geenhuizen, Geert Geelkerken en
Walter van Voorst van Beest. In die jaren kende de Kaag een
bloeiende Pampusclub met veel goede zeilers die Voorkaag,
Kaagweek, Nakaag, Vennemeer wedstrijden, Braassem
zomerwedstrijden, Voorbraassem en Nabraassem en nog
van alles daarbuiten zeilden. Legendarisch zijn de Kaagweek
borrels bij Sjoerd Mulder thuis aan De Leede. Winteravonden
worden georganiseerd, mensen komen thuis bij elkaar over de
vloer en zelfs in de winterstalling is het gezellig.
Dulcinea is de naam van de prachtige witte kotter waarmee
de Familie van Baalen later ging varen. Wie is in vredesnaam
Dulcinea vroegen de van Baalens zich af. Het bleek de naam
van de maîtresse van Don Quichotte te zijn. Dus toen Lex op
zijn 69e een gloednieuwe Pampus liet bouwen bij Lamme
(voorpagina nieuws in Voorschoten) na gevaren te hebben
in de 250, de 299 en de 346 vond hij Don Quichotte een
toepasselijke naam voor de 415. De 415 is al weer meer
dan 10 jaar in het bezit van Victor die er nog steeds met
veel plezier in zeilt. In 2012 nog met Lex aan de fok tijdens
de Kaagweek. Ook de laatste jaren kwam de Pampus icoon
nog graag een biertje drinken tijdens de Kaagweek. Op hoge
leeftijd zat Lex nog op zijn geliefde motorfiets en was hij nog
lang niet uitgeraasd, zoals ook te lezen in Pampusnieuws juni
2020 in het verhaal van Harry Sistermans: ‘Lex en John, still
going strong’.
Maar ook aan een mooi en rijkgevuld leven komt een eind en
volgens Victor ‘was pa de laatste tijd echt de ouwe niet meer’.
Mogen zijn familie en al zijn Pampusvrienden hem gedenken
met een glimlach en veel mooie verhalen.
Sandra Dijksman

Ko Otte en Arjen Kort zijn door de Pampusclub benoemd
tot “Lid van Verdienste”. Het bijbehorend ceremonieel
had plaats moeten vinden tijdens de ALV van 2020. Nu de
ALV van 2021 alleen online kon plaatsvinden, was langer
uitstel niet wenselijk. Voorzitter Peter Hoogendam toog naar
Sneek om beide heren de versierselen en bloemen persoonlijk
te overhandigen.
Ko ontving zijn benoeming voor zes jaar uitmuntend penningmeesterschap en modernisering van de administratie. Ook was
Ko interim secretaris. Arjen Kort voor zijn inzet als webmaster
en ICT deskundige. Dit deed hij maar liefst zeven jaar, waarvan
drie in combinatie met het wedstrijd commissariaat.
Bedankt Ko en Arjen, voor al het werk dat jullie voor de
Pampusclub hebben verricht, voor de tijd die jullie er in hebben
gestopt en voor de fijne samenwerking met het bestuur!
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IN MEMORIAM

Het leven van Lex kende een rijk Pampusverleden, met veel
mooie verhalen. De aanloop naar het Pampuszeilen begon met
de aankoop van een caravan die werd gestald aan de Kaag.
Vrouw Lily en de jongens mee. Lex zag bootjes varen en dacht dat
wil ik ook. Een motorbootje werd gekocht. Het varen daarmee
was volgens Lex “schijt-vervelend” en een zeilbootje volgde.
Een Stern. Dat beviel beter. Direct gepakt door het zeilen. Een
Valk volgde en Lex, die naar eigen zeggen wel was uitgelachen
met diezelfde koppen op de camping, kocht een motortjalk.
Daarmee werd naar zeilwedstrijden gevaren met de Pampus
250 erachter, gekocht in 1971. In 1973 naar Monnickendam.
Een geweldig avontuur in die tijd want de Familie van Baalen
was nog nooit zover van huis geweest met de boot. Gedoe in de
sluizen met het afhouden van de Pampus en tot overmaat van
ramp knapte de sleeplijn midden op het IJsselmeer. Pampus op
drift en Lex snel in de bijboot de Pampus halen. Monnickendam
werd gehaald en vele wedstrijden zouden nog volgen. 1984
was echt een gloriejaar voor Lex. Maar liefst drie hoofdprijzen
werden dat jaar gewonnen. De Kaagweek, de v/d Steur prijs
(zilveren starttoren) en de zilveren Pampus werden in de wacht
gesleept.

de plaatselijke Bromsnor
Lex vrij die, naar verluidt,
onmiddellijk een rondje
gaf aan de overkant om
zijn vrijheid te vieren
temidden van zijn Pampus vrienden.

Ko Otte en Arjen Kort
benoemd tot
LID VAN VERDIENSTE

........
.
.
.
.
.
........ .....
.
.
.
.
.
....... ....
.
.
.
.
.
.
.
.

Op 14 oktober 2021 overleed Lex van Baalen, bij
de oudgedienden bekend onder zijn onlosmakelijke
bijnaam Sexy Lexy. Lex was een Pampuszeiler zoals er
maar één was. Een heerlijke gast en levenskunstenaar.
Jack Kamminga schreef toepasselijk in het Pampus
Jubileumboek over Lex en zijn Pampus zeilende zonen
Marcel en Victor, onder de titel ‘Haagse hopjes, Haagse
bluf, Haags bakkie pleur en onvervalste Haagse humor’.

PAMPUSCLUB

LEX VAN BAALEN 10.12.1927 – 14.10.2021
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De Pampusclub wenst u
fijne feestdagen
en een gezond 2022
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PAMPUSCLUB

BESTUUR PAMPUSCLUB

PAMPUS KALENDER 2022

JAARRANKING
en BRONZEN BEL
STIJGERS & DALERS

DATUM
Januari
9
9

EVENEMENT

LOCATIE

Winterwedstrijden
Nieuwjaarsreceptie

KWV Loosdrecht
KWV Loosdrecht

Winterwedstrijden

HWH Loosdrecht

Februari
De jaarprijs van 2021 gaat naar Bob Heineke (P 387), die
daarmee een mooie prestatie neerzette. Een hartelijk
felicitatie voor Bob en de bemanningen die hieraan hebben bijgedragen. (Tip van de redactie: lees vooral Bob’s
column in dit nummer waarin hij zijn zieleroerselen
deelt over winnen of verliezen.)
De Bronzen Bel (beste van 6 evenementen in de verschillende regio’s) is gewonnen door Jeroen de Groot (P 1).
In 2021 verschenen er ‘slechts’ 96 unieke deelnemers
aan de start (2018: 140, 2019 lustrumjaar: 166)). Dit laat
goed zien dat er door het annuleren of verschuiven van
wedstrijden en de vele onzekerheden rondom Covid-19
regels, er veel minder unieke deelnemers waren dan
andere jaren.
Als we kijken naar de top tien zien we interessante
verschuivingen. De dalers zijn: op 10 Peter Hoogendam
P 365 (-1), op 9 Mark Neeleman P 111 (-6), op 2 Jeroen
de Groot (-1). De stijgers zijn: op 4 Marco Bosma (+4),
op 3 Tom Otte P 393 (+3), op 1 Bob Heineke (+5).
De top 10-nieuwkomers zijn: Sander Jorissen P 442
(+12), op 7 Egbert de Sauvage P 10 (+12) en op 5
Arjen Kort P 416 (+20). Hoogste binnenkomer met stip
is Douwe Visser P 381.
Tijdens de online Algemene Ledenvergadering op
1 december jl. werden de Wisselprijzen 2021 bekend
gemaakt:
Winnaar van de Burgemeester Reitsma prijs:
Thomas Allart en bemanning– P 330
Winnaar van de Jaarprijs:
Bob Heineke en bemanning – P 387
Winnaar van de Bronzen Bel: Jeroen de Groot en
bemanning – P 1
Winnaar van de G. Ooms wisselbeker:
Alwin Lochorn en bemanning – P 263
Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd!
De volledige ranking staat op www.pampusclub.nl
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Maart
6

April
3 (res. 10) Winterwedstrijden
23-24
Openingswedstrijden Sneek
PM
Voorkaag

KWV Loosdrecht
KWS Sneekermeer
KWV de Kaag

Mei
14-15
21-22
28-29
26-29

NK - Sprint
Houtevenement
Hemelvaartweekend
Kleine Sneekweek

Alkmaar
KWS Sneekermeer
HWH Loosdrecht
KWS Sneekermeer

18-19
25-26

50e Goudse Zeilweek
Holland Weekend
Regio Noord Kampioenschappen
Nieuw Loosdrecht weekend
Zomerwedstijden

Goudse R&ZV
KWV Loosdrecht
KWS Sneekermeer
HWH Loosdrecht
KWS Sneekermeer

Juli
2-3
9 (res. 16)
9-10
13-17

Vrijbuiterweekend
Man / Vrouw wedstrijd
NNWB/Combi Noord Kampioensch.
100e Kaagweek

GWV de Vrijbuiter
HWH Loosdrecht
KWS Sneekermeer
KWV de Kaag

Juni
4-5
11-12

Augustus
6 - 11
85e Sneekweek
15 - 19 Easyweek

KWS Sneekermeer
KWV Loosdrecht

September
1- 4
NK Pampus
PM
Open Najaar
PM
Loosdrecht clubkampioenschappen
17-18
KWVL clubkampioenschappen
24-25
Sluitingswedstrijden
PM
Nakaag

KWV Loosdrecht
HWH Loosdrecht
HWH Loosdrecht
KWV Loosdrecht
KWS Sneekermeer
KWV de Kaag

Oktober
1-2

Houtskoolcup

Data onder voorbehoud

KWV Loosdrecht

Voorzitter
Peter Hoogendam (P 365)
M: 06 53821638
E: voorzitter@pampusclub.nl
Secretaris
Milco Alblas (P 57)
M: 06 55398072
E: info@pampusclub.nl
Wedstrijdsecretaris
Erik van Eijk (P 43)
M: 06 43725348
E: wedstrijden@pampusclub.nl
Penningmeester
Marco Bosma (P 449)
M: 06 22823193
E: penningmeester@pampusclub.nl
Webmaster/ICT
Jorden Spijker (P 445)
M: 06 54623201
E: webmaster@pampusclub.nl
Technische commissie
Hans Beekhoven (P 435) – Voorzitter
M: 06 53 94 64 60
E: hans.beekhoven@gmail.com
Jeroen de Groot (P 1)
E: info@jachtbouwdegroot.nl
Gerard Biesot (P 168)
E: gerard.biesot@planet.nl
Bob Heineke (P 387)
E: bha_heineke@hotmail.com
Regiocommissaris Loosdrecht
Lukas Arends (P 362)
M: 0620431063
E: arends.lukas@gmail.com
Regiocommissaris Noord
Ard-Jen Spijkervet (P 318)
M: 06 20 40 20 16
E: Ard-Jen.Spijkervet@acco.com
Regiocommissaris West
Egbert de Sauvage (P 10)
M: 06 20 35 67 77
E: e.desauvage@kpnmail.nl
Mediateam
Hoofdredactie Pampusnieuws
Sandra Dijksman (P 4)
M: 06 50 61 15 33
E: sandra@dijksman.net
Communicatie & content
(Noord) Marlies Oost (P 393)
M: 0653332671
E: marlies950@hotmail.com
(Midden en West) Sabine Romkes (P 365)
M: 0657590802
E: sabine.romkes@pah.nl
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COLUMN

BOB HEINEKE P 387

Samenwerking
op alle vlakken
De pijn van het verlies bleef wel even hangen na het
afgelopen kampioenschap. Het is nooit leuk om te
verliezen op een kampioenschap, al was deze manier iets
vervelender omdat we na dag 1 (en dag 2) het teamto-beat waren. We zaten er dichtbij, maar uiteindelijk
wonnen Wiebe en Mike, een team dat al sinds 2012
elk NK 2e of 3e was geworden… goedemorgen wat een
consistentie. Bijzonder knap, en als je al zo lang zo goed
meedraait dan is een titel slechts een kwestie van tijd.
Waarvan akte. Al interesseert me dat natuurlijk geen ene
donder, ik ben met mijn eigen team bezig. Van mijn part
waren ze nog een keer 2e of 3e geworden, maar helaas
was de P440 te sterk voor ons na drie dagen zeilen.
Op een overigens machtig kampioenschap met schitterend zeilweer en prachtige rakken.
We hadden als enige team een constant hoog niveau laten
zien op de 1e dag, dat zei meer wat over de anderen dan
over ons vond ik. Want ook op die eerste dag hadden we hier
en daar wat slordigheidjes. Dan is het resultaat bij mij niet
zo boeiend, maar wel dat je mindere momenten benoemt
waarin het gewoon beter kan. Hieronder een quote van onze
kampioen in de plaatselijke Loosdrechtse krant. Een tekst die
mooi duidelijk maakt waar ik ook naar toe wil als team en
overigens ook met Thijs van Tol in de 16m2.
“Ons sterke punt is dat we elkaar haarfijn aanvoelen. Onze
samenwerking maakt ons een sterke bemanning, zo goed
zijn we op elkaar ingespeeld. Zonder woorden kunnen
wij communiceren. Een blik of een beweging is al genoeg”.
Nieuwsster 15-09-21, W. Schippers.

Geoliede machine
Dan kom je vanzelf al bij het onderwerp beter worden. Wat zal
moeten als je derde wordt op een NK, lijkt me. Ik zal moeten
blijven sleutelen, blijven bedenken waar we het lieten liggen
en hoe we dat kunnen verbeteren. Jezelf verbeteren is een
apart iets, natuurlijk is het mij goed uitgelegd, al zal je het
zelf moeten doen uiteindelijk. Uitleg is fijn maar uiteindelijk
moet je het zelf uitvoeren. Je moet zelf met je spelletje bezig
zijn, zelf beter willen worden en elkaar onderling de juiste
vragen stellen; en met name de juiste conclusies trekken. Aan
de andere kant moet je soms ook een matig resultaat ‘over de
schutting kunnen gooien’.
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Evenwichtig bedenken waar je jezelf moet verbeteren of dat
je het simpelweg achter je moet laten vind ik soms weleens
lastig. Iets kapot analyseren is niet zinnig, maar bagatelliseren
of drogredenen verzinnen om matige prestaties goed te
praten ben ik al helemaal niet van. Als je dat gaat doen, dan
stop je dus ook met jezelf ontwikkelen, en ben je niet kritisch
genoeg. Wat dat betreft ben ik wel heel zwart-wit; goed is
goed en slecht is slecht. Geen ja-maar, anders word je ook niet
beter. Een goed (vervolg)resultaat hielp mij dan vaak, gewoon
de volgende pot een 1 varen of het weekend erna winnen; dat
werkt nog altijd het beste.
Beter worden als team kost nou eenmaal tijd, dus daarin
zullen we een stukje geduld moeten hebben. Rustig blijven
sleutelen aan alle facetten en stomweg veel meters blijven
maken. Zo lang alles nog niet als een geoliede machine draait;
zullen we ons erbij neer moeten leggen dat het niveau nog
met ups en downs zal zijn, en dat we nog niet overwinning
op overwinning kunnen afdwingen. Zoals tijdens het NK op
Sneek pijnlijk is bloot gelegd. Daarbij komt nog het brede en
hoge niveau in de klasse op het moment. Juist daarom moet
je helemáál een goed team zijn om je te onderscheiden.

Sport is eerlijk
Voor mij is het verliezen van een kampioenschap altijd een
bron van motivatie om nog een stapje erbij te zetten. Een van
die punten die beter (veel beter) kan is overigens conditie.
Daarover heb ik wel een kleine anekdote, dus ik zal de korte
versie vertellen voordat ik weer een extra pagina bij Sandra
moet aanvragen via de mail.
De eerste date van mijn ouders in Loosdrecht, verliep niet
helemaal vlekkeloos. Moeders kreeg als instructie via de
telefoon: de Oud-Loosdrechtsedijk 170, maar ga maar bij het
Café ernaast zitten, dan zie ik je daar. Nadat ze een uur op
het terras had gezeten, vond ze het wel welletjes. Maar op
het laatste moment kwam daar een oververhitte Martin, met
een rode kop in een strak wieleroutfitje op een mooie zonnige
nazomerse middag aan gesjokt, met z’n wielrenfiets op zijn
bult: “sorry, lekke band. Ik ga even snel douchen. Tot zo”.
“Ik deed altijd veel aan mijn conditie, fietsen en hardlopen in
het bos. Zeilen is heel veel concentratie, een goede conditie
helpt daar alleen maar mee. Omdat ik ook hard moest werken,
moest ik ook een goede conditie hebben”.

Bob en Erwin de Vries NK 2021 Sneek

“Wat zullen al die sigaretjes daaraan bijdragen?”, vroeg ik me
stilletjes af op de terugweg van Sneek naar Loosdrecht. Sport
is hard wordt weleens gezegd, ik denk dat sport eerlijk is; hoe
een ieder de waarheid onder ogen wil zien maakt volgens
mij in vele opzichten het verschil tussen soms verliezen of
blijven verliezen. Of in het kunnen accepteren van een verlies;
onacceptabel natuurlijk. Ik heb er zo’n pesthekel aan…

dat nieuwe wedstrijdleiders op Loosdrecht, of ze nou wel of
niet een certificaat wedstrijdleider hebben gehaald, ‘wegwijs’
moeten worden gemaakt door mensen met plassenkennis. Ik
heb Bas Mientjes met de Houtskool gesproken, en we hadden
een goed gesprek waarin we samen willen werken om het
e.e.a. nog beter uit te kunnen voeren voor de zeilers. Geheel in
de geest waarop de drie verenigingen de handen ineensloegen
met de Houtskoolcup: samenwerkend. Mijn aanbod om eens
een paar winterwedstrijden mee te gaan was dan ook geen
probleem. Wel grappig, 16 jaar geleden voeren we tegen elkaar
in de Splash: hij in de 399 en ik in de 1052. Tijdje terug, alweer
in 2005, op Roermond met een FR SailingTour Weekend werd
hij 1e en ik 2e in de A1. Maar één wedstrijd hadden we gezeild
dat weekend: een dobberpartij met variabel 2. Zo lang kennen
we elkaar al. Dat we nu (hopelijk) een keer de krachten gaan
bundelen op een startschip voor Pampuswedstrijden had je
me toen niet hoeven te vertellen. Ik had je niet geloofd…
Met sportieve zeilersgroet,
Bob Heineke

Samenwerking
Tot slot even over de Houtskoolcup, waarbij ik heb genoten van
de samenwerking van de drie Loosdrechtse verenigingen. Qua
uitvoering: keuze positie startschip en het wel/niet afkorten
van de banen met meerdere klassen en 3 wedstrijden op 1
dag. Dat ging gaandeweg beter op de dag zelf. Wel blijf ik erbij
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Een bijzonder zeilevenement in
een bijzonder jaar

KAAGWEEKEND
2021

Altijd op zoek naar
schonere brandstoffen,
met betere prestaties

Het bestuur van KWV De Kaag had vanwege alle COVIDperikelen al vrij vroeg in het seizoen besloten de 100ste
Kaagweek door te schuiven naar 2022 en, indien
toegestaan, te vervangen voor een 3-daags programma
met inachtneming van de veiligheidsrestricties.
Veenema Olie, Chemie en Energie
Druk, druk, druk? Waar haal je toch de energie vandaan? Bij Veenema in Sneek
natuurlijk. Als 100% familiebedrijf weten we wat erbij komt kijken om de zaak
draaiende te houden. Als leverancier van o.a. GTL Diesel (Gas To Liquid) doen we
daarom net dat beetje meer. GTL zorgt voor minder uitstoot van schadelijke stoffen
en is bovendien niet gevoelig voor bacterievorming. Dus ook voor uw ultra schone
brandstof vaart u naar de jongens van Veenema. Raadpleeg onze website voor de
verkooppunten.

Non-stop Veenema
T (0515) 42 01 51 |

veenemaolie.nl

Anton Vlasman,
Van Vollenhovenstraat 21, 3016 BG 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

aangenaam
geregeld.

In de praktijk kwam het er op neer dat tijdens het Kaagweekend
geen moederschepen aan de steigers lagen en dat de
Kaagsociëteit na 20:00 uur gesloten was. Communicatie met
het wedstrijdcomité verliep voornamelijk via WhatsApp, een
manier die verrassend goed werkte. Hoewel het demissionaire
kabinet begin juli met verzwaarde COVID maatregelen nog
roet in het eten dreigde te gooien kwamen er toch ruim 110
deelnemers, verdeeld over 7 klassen, aan de start.

Verrassend deelnemersveld
De laatste jaren is de Pampusvloot op de Kaag weer aan het
groeien mede door de sterk verbeterde faciliteiten bij de
sociëteit. Hier zijn, naar Loosdrechts voorbeeld, acht prachtige
elektrische hijsbokken gerealiseerd. Daarom viel de deelname
met 14 inschrijvingen enigszins tegen. Onder de teams zaten
echter wel verrassende namen. Erik Zaadnoordijk zat voor het
eerst met dochter Renske in de boot van opa Poet, Boris Bayer
voer met Optimisten-crack Storm Vrind (13), die naar verluidt
Pampuszeilen helemaal de Bom vindt. Mark Kok was door
Evelien Goedkoop tot bemannen “verleid” en Jan Pieter Prins
had Kaag-coryfee Bob Toetenel aan de touwen. Natuurlijk
ontbrak plassenkoning Egbert de Sauvage niet en werd dit
alles nog eens opgeluisterd door een gastoptreden van
Thomas Allart in P 47. Daarnaast was er de terugkeer op de
Kaag van enkele bekende Pampusnummers met hun nieuwe
eigenaar. P 2 van de familie Koek, P 405 met Niek Hoek en de
427 van Renee Middelweerd.
Noordelijk zuchtje wind
Dan de wedstrijden. Ook de wind had duidelijk last van het
corona virus. Waar een Kaagweek normaal wordt gevaren bij
een stevige ZW 3-5 Bft, moesten we het nu doen met een
noordelijk zuchtje dat het gehele weekend niet boven de 10
knopen zou komen. Even wennen dus, kruisen waar je normaal
voor de wind vaart en tegengesteld rond de Kogjespolder.
Nadat op vrijdagmiddag de Regenboogzeilers klaar waren met
de lunch konden we met een vertraging van 3 uur eindelijk
op pad. Een lopend windje uit noordoostelijke richting en het
veld gelijk goed weg. Halverwege het eerste kruisrak ontstaat

Erik en Renske Zaadnoordijk

een kopgroep van drie en bij de bovenboei pakt P 168 de
leiding gevolgd door P 47 en P 278. Op enige afstand het
peloton, aangevoerd door P10, P377 en P2. Gebruikmakend
van de voordewindse Star-techniek (bemanning hangend aan
de mast, boot rollend naar loef) neemt P 47 de leiding. Helaas
is de fokkeval tegen zoveel druk niet bestand en moeten zij
later met materiaalpech opgeven. De wind is ondertussen
verder afgenomen (voor zover dat nog kon) en het veld in de
Spriet-Laeck in elkaar geschoven. Daar ontstaat in het laatste
kruisrak een felle strijd met uiteindelijk P 278 als winnaar,
gevolgd door P168, P2 en P10.

Avondwedstrijd
Ondanks het lange uitstel eerder op de dag had het comité
besloten er nog een avondwedstrijd aan vast te knopen. De
wind was naar het noorden gekrompen waardoor in het
eerste kruisrak de Lakerpolder in het spel kwam. Hier pakken
bij pin-end P 377, P 278, P 10 en P 266 (ocs) de shift en gaan
stuurboord voor het veld langs. In deze volgorde wordt de
bovenboei gerond met op afstand P 168, P 410, P 329 (ocs)
en P 2. Op de Dieperpoel, in het kruisrak naar Kaagdorp, valt
de beslissing. P 278 en P 168 nemen de kop en lopen weg bij
P 377 en P 10.
Vervolg op volgende pagina
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1
2
3
4
5

Rondvaartboot
op het 1 minuutsein
op de startlijn
voor het beste uitzicht

387
111
33
297
393

NOORD

Uitslag:
Bob Heineke, Erwin de Vries
Mark Neeleman, Thom van der Pol
Jaap Rofekamp, Denny Rofekamp
Hidde-Jan Haven, Don van Arem
Tom Otte, Marlies Oost

Zomerwedstrijden
EINDELIJK WEER KNALLEN OP HET MEER
Harry Kort, Daan Kannegieter

Na het halvewindse rak over de Eijmerspoel wordt de
wedstrijd op het Zweiland afgekort. P 168 krijgt als eerste de
vlag maar de finish is pas bij de Starttoren. Een bloedstollende
voordewindse sprintwedstrijd wordt door P 278 op de lijn in
haar voordeel beslist. P 377 wordt derde, net voor P10.

Afkortingen en finish sprintjes
Zaterdagmorgen veel van hetzelfde. Afnemende noordenwind
en een gevecht bij pin-end om de stuurboord shift bij de
Lakerpolder als eerste op te pikken. P 377 schiet uit de blokken
en wordt pas na de finish weer teruggezien. Daarachter veel
positiewisselingen mede doordat halverwege het tweede
kruisrak moet worden ingevoegd bij het veld Regenbogen.
De wedstrijd wordt in de Spriet-Laeck afgekort maar deze
keer levert de sprint naar huis weinig veranderingen op. P10
wint het gevecht om plaats twee voor P 278. ’s Middags nog
meer van hetzelfde. Althans dat was de gedachte. Het begint
ermee dat rederij van der Hulst hun rondvaartboot op het 1
minuutsein op de startlijn stillegt voor het beste uitzicht.
Gelukkig wordt de start uitgesteld en valt de schade aan
P 329 mee. In de herkansing een nieuw gevecht om pin-end.
Dit keer komen de winnaars (P 10 & P 168) bedrogen uit.
Aangekomen bij de Lakerpolder draait de shift de andere kant
op en is achteraan sluiten het devies. P 278 gaat als eerste
rond gevolgd door P 410, P 329 en P 377. Weer valt in het
kruisrak naar Kaagdorp de beslissing. P 410 is voorbij P 278
gegaan en bouwt zijn voorsprong uit. P168 is vanaf de laatste
plaats opgeschoven naar de derde plek. Daarachter een stevig
gevecht tussen P 10, P 377 en P 329 voor plek 4. Bij eerder
genoemde boei op het Zweiland wordt de race weer afgekort
en de daaropvolgende bekende sprint naar de finish levert
in het middenveld nog enkele verschuiving op. P 410 wint
afgetekend voor P 278 en P 168. Na vier races gaat P 278 aan
de leiding met 7 punten gevolgd door P 168 (11), P 377 (14)
en P 10 (14). Alleen als er de volgende dag twee wedstrijden
worden gezeild is P 278 nog van de overwinning af te houden.

Hoofdprijswinnaars Boris Bayer en Storm Vrind

boten die de wal langs de Eendenkooi aanhouden vangen als
eerste het laatste zuchtje wind van de dag. P 341 schuift van
achter naar de koppositie voor P 405 en P 168. Als de baan bij
Kaagdorp wordt afgekort is de vreugde aan boord van P 341
groot. Via WhatsApp vernemen we dat de middagwedstrijd
is afgelast en eindigthet Kaagweekend in een gezamenlijke
sleep naar de Kaagsociëteit. Boris Bayer en Storm Vrind
worden daarmee de terechte winnaars, waarmee Storm zich
misschien de jongste Pampuszeiler ooit mag noemen die een
hoofdprijs wint. Zilver is voor vader en zoon Biesot en brons
gaat naar vader en dochter Zaadnoordijk.

Bij de zomerwedstrijden op het Sneekermeer zijn er 22
Pampussen in actie gekomen op zondag, want zaterdag was
er geen wind. Zondag was het prachtig zeilweer en iedereen
stond meteen op scherp. Sommigen iets te scherp want
Arjen Kort en Johan Weissenbach hadden de eerste start een
OCS. Op bijgaande mooie foto’s van Eize spat de energie er
vanaf. Geen wonder na een jaar zonder wedstrijdzeilen op
het Sneekermeer. Het evenement werd gewonnen door Bob
Heineke met Erwin de Vries. Opvallend was dat iedereen onder
de vlag van de KWS voer. Het was namelijk een voorwaarde
dat er alleen leden mee konden doen. Wat die coronaregels
zoal niet teweeg brengen! In ieder geval houdt de KWS er een
paar nieuwe leden aan over.
Hidden-Jan Haven, Don van Arem

Een compliment aan het wedstrijdcomité dat het onder
lastige omstandigheden op zowel het water als de wal prima
voor elkaar had. Volgend jaar is de 100ste Kaagweek en hoe
mooi zou het zijn als we dit jubileum met een groot aantal
Pampuszeilers zouden kunnen vieren.
Mark Neeleman, Thom vd Pol

Herni Boere, Lieuwe Gietema

Gerard Biesot
P 168

Eindzege voor Boris Bayer en Storm Vrind
De zondag begint zonder wind. Na een kleine 2 uur wachten
komt er een licht briesje uit westelijke richting. Het comité
besluit toch te gaan starten maar gedurende het eerste
kruisrak neemt de wind verder af. P 278 drijft als eerste rond
de bovenboei gevolgd door P 405, P10, P 377 en P 168. Dan is
de wind op en parkeert het hele veld zich op het Norremeer. De
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SNEEKER OLYMPIADE
VERVANGT
SNEEKWEEK
“Genieten en warmdraaie voor de NK’s”;
Peter van der Meeren interviewde Bob Heineke
en Erwin de Vries voor de Leeuwarder Courant

Het starteiland biedt een desolate aanblik. Geen
tent, geen feest, geen vertier, geen prijsuitreiking.
Onweersdreiging, slagregens en veel wind waren de
stoorzenders. Het starteiland zag er troosteloos uit.
Af en toe een mager zonnetje. Door alle restricties
had ook het Foarûnder er minder zin in want zelfs de
bitterballen waren geschrapt. Veel plezier maken dus op
de moederschepen was het devies.
Het was lovenswaardig dat de KWS erin geslaagd was om
toch een evenement neer te zetten want het was tot op
het laatst spannend of het door mocht gaan. Dat moet heel

wat hoofdbrekens hebben gekost. Wellicht daardoor ging de
poule-indeling de mist in. Met meer dan 40 deelnemers koos
het comité ervoor om te voor te zeilen in 2 starts maar ipv in
4 werd gesplitst in 2 groepen. Er stonden 4 starts gepland in 3
dagen. Na een wedstrijd werd al direct Gold en Silver bepaald.
Zo leek het meer op een ouderwetse A en B indeling dan op
een poule waar je door een goede mix de groepen afwisselend
tegen elkaar laat varen. Een fout die er doorheen was geglipt,
waardoor voor veel deelnemers het restant van de wedstrijden
een beetje voelde als varen voor spek en bonen. Toevallig was
het de eerste dag grillig weer geweest met enorme shifts, met
als gevolg dat er flink wat boten in de Silver terecht kwamen
die je daar op basis van hun gemiddelde resultaten niet zo
snel verwacht.

Rob en Just de Bruin

David de Graaf, Jorden Spijker

Sander en Wanda Jorissen

Bob Heineke

Cees van Grieken en Rick Jansen

Hidde-Jan Haven, Don van Arem

Alwin Lochorn en Harm Nakken

Christine de Graaf en Evelyn van Leur

Diederik Philippens, Froukje Romkes, Willem
den Beer

Pieter en Rinnie Boelsma

Sabine Romkes, Mark Neeleman

Marco Bosma, Marlies Oost, Jorden Spijker

Het bleef het hele weekend koud en winderig met op
zondag 25-30 knopen en dat was echt op de grens, maar de
wedstrijden gingen door.
Vervolg op pagina 20

Twee vrienden
op avontuur
In 1949 verscheen het eerste Kameleon boek van
schrijver Hotze de Roos over de belhamels Sietse en
Hielke. Sindsdien zijn er generaties kinderen groot
geworden met de Kameleon verhalen in boeken en
speelfilms. Dit jaar ging er nog een nieuwe film in
première. In Terherne bevindt zich sinds 1994 het
Kameleon dorp gewijd aan de avonturen van de
tweeling. Tijdens de Sneeker Olympiade pakten Sander
Jorissen en Henk Bergsma hun Kameleon momentje en
voelden zich weer even de helden van toen.

Winnaars Jeroen en Bram

www.chemonaworld.com
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Vervolg van pagina 18

De oude regel 5 min consistent boven 25 knopen met
uitschieters = afgelasten werd aan de laars gelapt. We hebben
in 34 knopen wind gevaren.
Die dag bleef bijna de helft van de teams aan de wal.
Daardoor werd het onder de starttoren druk, en de spannende
finish op het onstuimige water werd voorzien van vakkundig
commentaar door o.a. Mark Neeleman en Thom Dijksman.
Jeroen de Groot en Bram Pasma wonnen de Sneeker
Olympiade met als slechtste aftrekker een tweede plek.
Ondanks het coronaregime was het in het Foarûnder elke
avond warm en gezellig. Egbert de Sauvage had zijn tent
op kruipafstand opgezet en had minstens zoveel lol als
tijdens een gewone Sneekweek. Zijn gelegenheidsbemanning
Sybrand Koek doet verslag.

Pampusbar

Gold
1
2
3
4
5

1
416
297
36
365

Jeroen de Groot, Bram Pasma
Arjen Kort, Christiaan Koek
Hidde-Jan Haven, Don van Arem
Lieuwe Gietema, Diederik Kuiters
Peter Hoogendam, Froukje Romkes

Silver
1
2
3
4
5

393
442
387
449
170

Tom Otte, Marlies Oost
Sander Jorissen, Wanda Meijst
Bob Heineke, Erwin de Vries
Marco Bosma, Auke Veenstra
Hans van Drunen, Sabine Romkes

Ongekroonde koningen
van de Sneeker Olympiade
Ik ben Sybrant Koek, 18 jaar. Een paar weken voor de
Sneeker Olympiade werd ik gevraag door Egbert (P 10) om
samen met hem de wedstrijden te zeilen. Hier heb ik even
over na moeten denken omdat ik al een tijdje gestopt ben
met het wedstrijd zeilen. Uiteindelijk koos ik ervoor om
mee te gaan als bemanning.
Ik zeil nog wel regelmatig met vrienden in de Pampus van
mijn vader (P 2), maar natuurlijk alleen als het lekker weer
is en niet al te hard waait; een klein rondje Sneekermeer
en dan vinden we het wel weer mooi geweest.
De eerste dag van de Olympiade heb ik voor het eerst kennis
gemaakt met Egbert, en meteen gelachen. Na gestart te
zijn in poule 2 ging het redelijk prima, we lagen een groot
deel van de wedstrijd in het midden van het wedstrijdveld
en finishten ook in de deze stand. De een na laatste dag
was er veel wind en was het hard werken. Na een paar keer
de boot vol water te hebben gehad was het een geslaagde
wedstrijd en met een goed eindstand.
Egbert en ik waren ook niet te missen in het Foarunder
voor een gezellige avond, in de loop van de avond werd
het steeds gezelliger. Op de zaterdag avond kwamen mijn
vrienden van werk (de mannen met werkschoen en vieze
handen) ook mee feesten, maar helaas hield het elke avond
rond 00:30 op. Had het graag nog wat later gemaakt!
Deze drie zeildagen waren zeer geslaagd en we zijn
uiteindelijk als 10de geëindigd met de 10. Egbert en ik
hebben ons zelf uitgeroepen tot ongekroonde koningen
van het totaal klassement wedstrijd en Foarunder.
Sybrant Koek
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Deelnemers van het NK Sprint zullen menig biertje
gedronken hebben op de Magnifique II, aan de te gekke
‘Vrijheid’ bar. Charles Koek liet weten dat Pampus 320
ook aan de zaag ten prooi is gevallen en nu niet meer op
eigen kiel rond vaart maar aan boord van de Magnifique
IV, ook als bar. Er bleek een schimmel in de romp te zitten
waar Jeroen de Groot niets meer mee kon dus heeft hij
de romp verkocht aan Walter van Berkum, eigenaar van
de Magnifique rederij. Walter zeilt vooral wedstrijden in
zijn Lemsteraak “Strûner”, HL3, of in de Regenboog maar
op het NK stapte hij aan boord van Pampus 208 met Paul
Bouwman.

De kiel en het roer van de P320 waren nog goed en werden
voor de restauratie van Pampus 2 van Charles hergebruikt.
De foto laat zien dat de 320 prachtig is omgetoverd, maar
die vaas bloemen op het voordek blijft toch even wennen.

Feest bij
ANTON
VLASMAN
MENSWEAR

Na een rijke geschiedenis van 82 jaar in hetzelfde pand
is de iconische Anton Vlasman Menswear shop verhuisd
naar een prachtige nieuwe winkel aan de Rotterdamse
van Vollenhovestraat 21 (vlakbij de Koninklijke Roeien Zeilvereeniging ‘De Maas’ en de nieuwe Zalmhaven
toren). Gebleven zijn de internationale topmerken, de
iconische paarse luifels en de sfeer. Nieuw is de grote,
eigentijdse winkelruimte waar een uitgebreid aanbod

zeker ook een nieuw en jonger publiek zal aanspreken.
Een go-to-place voor elke man die zijn uiterlijk serieus
neemt. Op 14 oktober jl. vierde Hans van Drunen zijn
verjaardag én de feestelijke opening. Herman den Blijker
zorgde voor leuke catering #geen gedoe# gewoon top,
en Hans sabreerde geroutineerd de champagne. Tip voor
wie een kijkje wil nemen: in de clubcorner is het rond de
open haard altijd gezellig.
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HADDEN HET
NA DAG 1 NIET
MEER VERWACHT

KOLMEERSLAND - Wiebe Schippers en Mike Kamminga stonden aan
de boorden van het Sneekermeer uiteindelijk met de blauwe wimpel
om de nek. Dat na een NK Pampus waarin een aantal titelkandidaten
zich stuk beet op de onvoorspelbare grillen van de wind en waarin
een handvol skûtsjeschippers zijn opwachting maakt in de groeiende
Pampusvloot. Ko Otte kijkt, als meezeilend verslaggever van dienst,
terug.

NOORD

‘

De eerste bij de splitsing is
nog nooit kampioen geworden

SCHIPPERS EN
KAMMINGA

Dag 1, afstel
Een hogedrukgebied boven de Noordzee bepaalt het weer. De isobaren liggen
ver uit elkaar en dat betekent niet of nauwelijks wind. Het wedstrijdcomité
van de KWS onder aanvoering van Jan Kooistra besluit tot uitstel voor
onbepaalde tijd. Omdat het om twee uur nog steeds niet waait en Piet
Paulusma meldt dat het tot zes uur zo blijft, beslist het comité dat er vandaag
niet meer gezeild wordt.

Van links naar rechts Albert Visser,Douwe Visser,Jeroen Pietersma en Sytze Brouwer

Vier skûtsjeschippers
Voor mij als gelegenheidsreporter van het Pampusnieuws een mooie
gelegenheid om een interview te regelen met vier skûtsjeschippers die dit
NK mee zeilen. Het gaat om regerend SKS-kampioen Douwe Visser van het
skûtsje Grou in Pampus 9, Albert Visser (Lemmer) in de 319, Sytze Brouwer
(Heerenveen) in de 304 en Jeroen Pietersma (Drachten ) in de 36.
Algemene vraag is waarom ze dit NK meedoen. Douwe Visser: ,,Ik wil gefocust
blijven om te wedstrijdzeilen. Het skûtsjesilen is voor het tweede jaar op rij
niet doorgegaan en als je goed wilt zeilen moet je veel zeilen. Verder gaat het
ook om de kwaliteit van de wedstrijden, de organisatie en niet te vergeten de
sterkte van de klasse. De top is heel breed. De Goldfleet halen zou mooi zijn.”
Albert Visser: ,,Ik heb de Pampus al een aantal jaren in het bezit. Ik vind het een
mooie klassieke boot met goede zeileigenschappen. Door werkzaamheden
en het skûtsjesilen kom ik nauwelijks aan het zeilen in de Pampus toe. Ik
heb daarom geen hoge verwachtingen dit NK. Ik hoop nadat ik met het
skûtsjesilen ben gestopt meer te zeilen.”
Sytze Brouwer: ,,Ik heb wel vaker in de Pampus gevaren met Klaas Westerdijk.
Ik zeil dit evenement als fokkenist met Thijs Kort die ook adviseur is bij mij
op het skûtsje. Korte wedstrijden vind ik leuk. Zo blijf ik een beetje in het
wedstrijdritme wat ik nu mis. Ik hoop met Thijs wel bij de eerste tien te
eindigen.” Jeroen Pietersma doet mee aan dit kampioenschap om scherp en
in het ritme te blijven. Hij zeilt met mijn adviseur Lieuwe Gietema in de 36.
,,Het niveau is erg hoog in de Pampus. Door mee te doen hoop ik dat er met
andere ogen gezien wordt naar de skûtsjeschippers en bemanning. Wederzijds
respect is belangrijk in de zeilsport. Het niveau van het skûtsjesilen van nu is
vele malen hoger dan tien jaar geleden.”
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Dag 2, Heineke favoriet
Na nieuw uitstel gaat de eerste wedstrijd dan toch om half elf van start. Bij een
wisselende en variabele wind is het moeilijk zeilen. De ene keer moest je de kanaalkant
kiezen maar een half uur later was het juist de hoge wal. Om tureluurs van te worden.
De uitslagen van de eerste zeildag leveren dan ook de nodige verrassingen op. Sommige
titelkandidaten belanden in de Silver. Bob Heineke, zeilend met de ter plaatse goed
bekende Erwin de Vries, staat met twee keer een 1 en twee een 3 eerste in de Gold.
Angela Brandsma met Daan Stoel staat eerste in de Silver. Reactie van Jeroen de Groot
naar de ijzersterk gestarte Bob: ,,Nu wordt het moeilijk voor je, want degene die eerste
staat bij de splitsing is nog nooit kampioen geworden.”
Dag 3, geen touw aan vast te knopen
Er staan op dag 3 weer 4 races op het programma met een ingelaste pauze. De eerste
start is om tien uur. De wind is weer variabel en draait alle kanten op wat opnieuw
verrassende uitslagen oplevert. Er is geen touw aan vast te knopen, er zit geen logica
in. Tussenuitslag van dag 3: één Bob Heineke met 31 punten, twee Henri Boere met 35
punten en drie Wiebe Schippers met 36 punten. Hoe spannend wil je het hebben? In
de Silver is de tussenstand één Paul Bournas met 44 punten, twee Jan Bijleveld met 52
punten en drie Arjen Kort met 54 punten.

Wiebe Schippers en Mike Kamminga

Dag 4, spannende slotrace
Op de slotdag slechts één wedstrijd omdat na de selectiewedstrijden reglementair
maximaal vijf wedstrijden gevaren mogen worden. De wind is oostelijk geworden, maar
nog steeds niet stabiel en daar komen ook nog eens de windstiltes (windwakken) bij. Na
de start blijkt de walkant de beste keuze te zijn. Daar ligt de meeste wind, maar een half
uur later is het weer de kanaalkant waar de meeste wind staat. Om gek van te worden.
Na een spannende wedstrijd in zowel de Gold als de Silver zijn het meervoudig NKkampioen Wiebe Schippers en Arjen Kort die aan het langste eind trekken.
Vijfvoudig kampioen
Wiebe Schippers, zevende na dag 1, had niet verwacht dat hij nog kampioen zou kunnen
worden. ,,We hadden een behoorlijke achterstand op Bob Heineke. De wind kwam
dit kampioenschap uit alle hoeken. Je moest keuzes maken. In het midden was het
meestal niet goed. Op de eerste dag zaten wij een paar keer mis, maar gaandeweg het
kampioenschap maakten wij minder fouten zodat we een goede serie kon neerzetten
met een 5,1,8 en een 2.”

Ard van Aanholt en Bart Lambriex

Vraag van mij aan Wiebe hoe het kan dat je met zo weinig vaaruren voor de vijfde
keer kampioen kan worden. ,,Ik vaar al 10 jaar met Mike Kamminga in de 440 die we in
bruikleen krijgen van Jack Kamminga. We voelen elkaar perfect aan. Bij een overstagmanoeuvre hoef ik niks te zeggen tegen Mike. Het gaat allemaal vanzelf en daar komt nog
bij dat ik jaren op het hoogste niveau heb gevaren in de Finnjol.” Schippers, die in de Finn
een keer nationaal kampioen werd zeilde op Europese- en Wereldkampioenschappen en
deed mee aan selectiewedstrijden van de NOC/NSF voor de Olympische Spelen.

NOORD

Het midden was
meestal niet goed

MISSIE GESLAAGD
Terwijl 70.000 dolenthousiaste Oranjefans in Zandvoort
Max Verstappen naar zijn eerst NL Grandprix zege toe
probeerden te juichen ging op het starteiland groot gejuich
op voor kampioenen Mike en Wiebe. Wiebe Schippers:
“Het voelt echt super. We zijn al 5 jaar tweede en hebben al
10 jaar in de top 10 gevaren, maar 2011 was de laatste keer
dat we kampioen werden. (Daarvoor in 2010, en in 2004 en
2007 werd Wiebe kampioen met andere fokkematen). Mike
en ik zijn er echt superblij mee, het was vandaag heel erg
spannend. We hadden een goede start en onze missie was
6 boten voor Heineke eindigen, en 1 bootje tussen de 331
van Boere houden. We waren goed weg en kwamen als 4e
rond de boventon, maar in het eerste kruisrak kwamen ze
nog bijna op onze spiegel. In het derde kruisrak hebben we
het echt gemaakt we zijn naar rechts gegaan en kwamen
goed uit. Bob kwam een beetje in een dip en werd 15e
en de 331 6.” Ook Mike’s vader Jack Kamminga kan zijn
blijdschap niet op. “We hebben net heel hard geknuffeld”
aldus Wiebe lachend. Ik zeil natuurlijk vaak in zijn Pampus
‘de Jonge Jacob’ en daarom vraagt hij me altijd netjes: Mag
ik mijn boot lenen?“
Zo bleek maar weer dat in de Pampusklasse niemand
de titel ‘even komt ophalen’. Het was een sterk veld met
meervoudig kampioenen als Jeroen en Abele, oud Olympiër
Mark Neeleman, 2021 Olympiër en World Champion 49er
Bart Lambriex samen met Ard van Aanholt, kersverse
kampioen 16m2 Thijs Kort om maar eens een paar toppers
te noemen.

De Joekel
Arjen Kort had van tevoren geen rekening gehouden dat hij in de Silver terecht zou
komen, maar is achteraf toch blij dat hij de Joekel heeft gewonnen. Voor de tweede keer
nota bene. ,,Ik zal de uitbreiding van onze woning aanpassen om plaats te maken voor
de Joekel.“
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Ko Otte

7e Gold Peter Hoogendam en
Froukje Romkes

6e Gold Mark Neeleman en Thom
v.d. Pol

1e Silver en Joekel Arjen Kort en
Jens Jongsma

2e Silver en NK Master
Henri Boere en Sipko Zwart

3e Silver Jan en Paul Bijleveld

4e Silver Marco Bosma en
Auke Veenstra

5e Silver Henk Keuning en
Bert Jan v.d. Veen

Einduitslag Gold:
1. Wiebe Schippers en Mike Kamminga
2. Henri Boere en Sipko Zwart
3. Bob Heineke en Erwin de Vries

Douwe Visser is na zijn achtste plek zo enthousiast geworden dat hij direct na het
kampioenschap Pampus 381 heeft gekocht en nog heeft meegedaan aan de Houtskoolcup
en het NK Sprint. Bij de sluitingswedstrijden van de KWS was hij zelfs eerste samen met
Sipko Zwart.
Jilko Andringa, Sybren de Vries

5e Gold Tom Otte en
Christiaan Koek

Einduitslag Silver:
De Kampioenen Wiebe Schippers en Mike Kamminga

1. Arjen Kort en Jens Jongsma
2. Paul Bournas en Elte Folkertsma
3. Jan Bijleveld en Paul Bijleveld
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PAMPUSAVOND

De buit is binnen voor Douwe en Sipko Zwart P 381
P 263 Alwin Lochorn en bemanning

Douwe Visser en
Sipko Zwart
op koers met P 381
SLUITINGSWEDSTRIJDEN 25-26 SEPTEMBER
P 187 Dieuwe Dijkstra en dochter

P 198 Thom de Haan en Nico Lochorn

Stralend mooi weer en een lekker windje. Na alle Covid
perikelen heeft iedereen zin om zoveel mogelijk te zeilen. Met
20 inschrijvingen en uiteindelijk 18 deelnemers aan de start
was er een mooi deelnemersveld. Er staan vier wedstrijden
op het programma. Na een klein beetje uitstel mogen we
dan toch van start. De eerste dag staan na twee wedstrijden Douwe en Sipko nipt bovenaan voor Arjen Kort en
Sjoerd Hofland. Na een borrel op de steiger, die vervolgd
wordt in het altijd gezellige Foarunder eindigt de eerste dag
als een succes.
Ondanks moeilijke zeilomstandigheden met veel draaiingen
en drukverschillen lukt het toch om vier mooie wedstrijden
zeilen. Na de eerste twee races op zaterdag is het nog
spannend maar na zondag zijn het toch Douwe en Sipko die
afgetekend winnen.
Erik van Eijk, P 43

Uitslag
1. Douwe Visser en Sipko Zwart
2. Tom Otte, Esther Donker Otte
3. Arjen Kort, Sjoerd Hofland
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P 381
P 393
P 416

LOOSDRECHT

DONDERDAGAVOND

Het donderdagavond zeilen op de Loosdrechtse plassen
was in 2021 weer een succesnummer. De wedstrijden
hebben duidelijk een vaste plek veroverd in de agenda’s
van vele Pampuszeilers.
De ‘Donderdagavond Pampusavond’ groepsapp, met meer dan
100 deelnemers, spreekt boekdelen. Ook de after sail wordt
hoog gewaardeerd. Zelfs toen het restaurant nog gesloten was
en alleen het terras toegankellijk was, wist Post catering het
nog gezellig te maken door te zorgen voor warmtecontainers
waar lekkere kipgerechten of nasi’s in verstopt zaten.
Lukas Arends overhandigt de donderdag supercup aan Peter Hoogendam

In de loop van dinsdag begint de groepsapp vol te stromen.
Screenshots van de windfinder, of updates van Paul Bournas
die vanuit de huiskamer ziet hoe hard het waait. Het startcomité is meestal snel ingevuld. Na een tijdje modereren
heeft Lukas de groep onder controle. De spam is er een beetje
uitgefilterd en de set of rules is wel duidelijk. Alleen relevante
berichten graag! Het werkt, en het lokt de zeilers de boot in.
Balen als je laat moet werken, en dan achteraf de foto’s ziet
van wat je hebt gemist met die blije commentaren erbij van
“Het was weer top”!
Op 23 september was de laatste keer. Na drie wedstrijdjes
worden we getrakteerd op een prachtige zonsondergang,
voorbode dat de zomeravonden voorbij zijn. Om 20.00 uur
is het echt donker en gedaan met het donderdagavondzeilen
van 2021. Snel de boot opbergen en naar binnen, waar het
warm en gezellig is, voor de slotborrel, de prijsuitreiking en de
biefstuk met friet. Het was zo gezellig dat Coen Alewijnse (P
432) zelfs met een nat pak (steigertje gemist) de borrel niet
wilde missen.
De winnaar van dit seizoen is Pampus 365, wisselend gestuurd
door Froukje en Sabine Romkes en Peter Hoogendam. Zij
kregen een indrukwekkende wisseltrofee mee naar huis. Peter
bedankte Lukas voor zijn regio leadership en zijn inspirerende
impuls op de donderdagavonden. U weet toch dat Lukas

daarnaast ook nog baas van de Easyweek is? De quote ‘If you
want something done, ask a busy man’ is hem kennelijk op
het lijf geschreven. Lucas zei heel blij te zijn met het succes
van de donderdag: “Het volgende seizoen wil ik deze opzet
voortzetten en vooral ook het informele karakter aanhouden.
Dus baan uitleggen, starten en finishen door zeilers die zich
spontaan aanbieden, in wisselende teams, en communicatie
via de groepsapp.” Van de door Rob ten Herkel (P 300)
spontaan aangeboden loudhailer is veel gebruik gemaakt.
Heel veel dank Lukas, namens de donderdag groep. We kunnen
niet wachten tot het weer zomertijd wordt! In totaal deden
47 individuele teams mee met per keer 6 tot 20 boten aan de
start. Er werden 54 races gevaren.
P4

Uitslag
Overall 1
Joop Zoetemelk (meeste 2e plaatsen)
Jan Modaal (midden van alle deelnemers)
Klaas Vaak (meest aanwezig)
Komeet (grootste stijger t.o.v. jaar)
Multitool (overall inzetbaar)

P 365
P 365 (3x)
P 230
P 396, 362 (9x)
P 440 (van 27 naar 2)
Lukas
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De Unlock Cup op 24/25 juli was een gezamenlijk
initiatief van de KWVL en Het Witte Huis om een extra
inpuls te geven aan het zeilen nu het weer kon. Het
kwam een beetje onverwacht op de agenda, wat logisch
was, maar daardoor bleken nogal wat boten verhinderd.
Er mocht weer gereisd worden, het was eind juli en dan
zit je midden in vakantietijd. Er hadden 13 enthousiaste
teams ingeschreven die er wel allemaal veel zin in
hadden.
Op zaterdag organiseerde Het Witte Huis twee wedstrijden met
plassenbanen. De eerste baan was veelbelovend maar werd al
(te) snel afgekort na het eerste voor de windse rak, wellicht uit
angst dat de wind later op de middag zou wegvallen. Jammer,
want het kruisrak moesten we toch varen naar het startschip
en dat had de wedstrijd interessanter gemaakt. Vlak nadat de

Uitslag
1
2
3
4
5

357
440
365
433
4

Paul Bournas, Peter van Koppen
Jack Kamminga, John van Altena
Sabine Romkes, Froukje Romkes
Walter van Voorst van Beest, Eduard Hafkamp
Thom Dijksman, Sandra Dijksman - van Geenhuizen

Pampussen voor de tweede keer van start waren gooide een
grote windshift roet in het eten, en de baan was helemaal
bezeild. Na 2 uur admiraal zeilen kwam er gelukkig nog een
klein kruisrak van boei 10 naar de finish. Daar werden de
punten verdiend of verloren. Door veel verschuivingen werd
het einde toch heel spannend. Voor Paul Bournas en Peter van
Koppen (P 357) maakte dat niet uit. Zij lagen de hele wedstrijd
straten 1 en wonnen de ochtendwedstrijd ook al. Op zondag
liet de wind het afweten, er hing onweer in de lucht (wat
toch niet kwam) en na enig wachten werd alles voor die dag
afgeblazen. Veel dank aan het comité van organisatie, jullie
stonden er toch maar weer voor ons en dat was top!
P4

Van Omme & De Groot is een
zelfstandig opererende onderneming
op het gebied van woningbouw,
utiliteitsbouw, renovatie en onderhoud.
Daarnaast beschikt Van Omme & De
Groot over een zelfstandige afdeling
projectontwikkeling waar grootschalige
woon- en kantoorprojecten, maar ook
bedrijfsgebouwen, winkelcentra en
zorginstellingen worden gerealiseerd.

“HET VERMOGEN OM JE ALS BEDRIJF
POSITIEF TE ONDERSCHEIDEN WORDT
BEPAALD DOOR DE KEUZE OM
ANDERS TE DURVEN ZIJN.”
WIJ WILLEN. WIJ KUNNEN. WIJ DOEN.
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Van 16-20 augustus hebben 56 Pampusteams een
fantastische Easyweek beleefd. Al liet de temperatuur
ons wat in de steek; we kijken terug op een mooie week
waarin we iedere dag een heerlijke wedstrijd konden
varen en veel lol beleven.
Het thema Voiles de Loosdrecht was een schot in de roos,
vooral door de sfeervol aangeklede tent die vijf dagen ons
thuis zou zijn. In ‘hotel Saint Tropez’ ging het elke dag los.
Door de strategisch geplaatste wanden en heaters, en de
enthousiaste zeilers kwam de warmte vanzelf. De stoeltjes,
de palmen, jeu de boules, de signature polo van Code Zero
en natuurlijk de rosé; je waande je echt in een zeilersdorp
aan de Côte. Eén van de hoogtepunten was het strak
uitverkochte en uitstekend verzorgde diner op woensdag
met een indrukwekkend ‘grand dessert’. Bij het zien van de
reuze schalen crème brûlée, patisserie, en de XXL kaasplanken
voelden wij ons als God in Frankrijk.

DAADKRACHT
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WELKOM IN HOTEL ST. TROPEZ!
VOILES DE LOOSDRECHT GEEFT EASYWEEK FRANSE CHARME

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

Met 100 medewerkers en een bouwomzet
van circa 60 miljoen euro, behoort Van
Omme & De Groot tot de middelgrote
bouwondernemingen met vrijwel geheel
Nederland als werkterrein. Kenmerkend
binnen onze bedrijfscultuur is de
klantgerichte, daadkrachtige mentaliteit.
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TEAM
BOURNAS/VAN KOPPEN
WINT
UNLOCK CUP

Pater Pimelot sloeg weer toe
Elke dag was er verrassend entertainment uit eigen gelederen.
Zoals de inzegening van de Easyweek door pater Pimelot,
bijgestaan door zijn zeilmaat Evert en natuurlijk met de zege
van boven. Professor Van Distel, bekend viroloog/vinoloog,
praatte ons bij over het nieuw ontdekte Easy21 virus en zijn
experimentele cocktail om dit virus in de hand te houden
en reikte wat gein prijzen uit. Hans van Drunen klom op de
zeepkist met een hilarisch verhaal en bood Peter Hoogendam
een kapiteinspet aan. Pampusklaas - terug alsof hij nooit

was weggeweest - had uitstekend zijn huiswerk gedaan en
lijkt maar niet ouder te worden. De Goedheiligman stelde de
“Pompprijs” in om de zeilers af te schrikken; en als dit niet
werkt komen ze op de shortlist voor deze beschamende prijs.
Met zulke sprekers in huis hoef je geen cabaretiers in te huren.
Naar verluid heeft Pater Pimelot - met hulp van boven - de
volgende dag onverbiddelijk toegeslagen toen bemanning
Bert de Lange (P 17.0) overboord ging tijdens het achteruit
bidden.

Wat doen
die daar lampen
op de toren?
Met hamer en ziel
Marco Brocken (die elke dag met een blik van ‘je ne sais quoi’ zijn
blauwe Citroen SM uit 1971 voor de tent parkeerde) bestookte
zijn Pampusvrienden om hen donaties te ontfutselen voor de
veiling ten bate van Sailwise. Voor de veiling nam Renske
Rietbergen, directeur van Sailwise, ons mee (virtueel) naar het
Loosdrechtse vakantie-eiland Robinson Crusoe, waar mensen
met een beperking van de watersport kunnen genieten met
aangepaste boten. De presentatie resulteerde al direct in de
aanmelding van nieuwe vrijwilligers. Die Pampuszeilers zijn
socialer dan je denkt!
Vervolg op pagina 32
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Uitslag
1
2
3
4
5
6
7
8

1
111
313
295
365
442
225
399

Omdat ze na de Easyweek nog heel veel energie over
hadden plakten Bart Meijers P 404 , Pieter Keijzer P 399,
Sabine Romkes P 365 en Diederik Philippens P 89 nog
een biker bootcamp aan de Easyweek vast. Op zaterdag
werd ‘even’ van Loosdrecht naar Schilde in Belgie(toch
zo’n 150 km) getrapt. Van leeftijdsverschillen hadden
de fitbikers geen last, de veteranen trapten zelfs 20 km
extra via hartje Utrecht waar de rest aanhaakte. Met
een puik gemiddelde bereikten ze binnen de planning
het einddoel. De beloofde rijsttafel bij Bart en Doris
Meijers thuis in Schilde liet zich daarna goed smaken.

Jeroen de Groot, Abele de Jong
Mark Neeleman, Marcelien Neeleman
Marc Blees, Joost Houweling
Martin van Wettum, Leo Notg
Peter Hoogendam, Froukje/Sabine Romkes
Sander Jorissen, Wanda Meijst
Henk Wymenga, Caroline Wymenga
Pieter Keijzer, Nic de Jong

Met zijn vlotte babbel en onverbloemde humor wist onze
veilingmeester het geld vlot uit de zakken van het publiek
te praten in ruil voor vakanties in huizen van Goingarijp
tot Lienz, een Lemsterakensensatie, een giek van Jeroen de
Groot, een Mini Cabrio weekend en andere groothartig ter
beschikking gestelde items. De opbrengst van € 8.715 was
boven verwachting.

Alles is familie
Nieuw element, en heel erg geslaagd was op donderdagmiddag
de familiewedstrijd voor man&vrouw, ouder&kind, broer&zus en
andere combinaties. De baan was uitgezet voor de hoofdsteiger
zodat alle supporters het goed konden volgen. Sander Jorissen
deed de starts vanaf de toren en voorzag elke race van grappig
en vakkundig commentaar, waardoor het nog spannender werd
voor de teams en het publiek intens meeleefde. Grote hilariteit
omdat de jongste stuurlieden, opgegroeid met plassenstarts,
geen idee hadden waar die vijf lampen op de toren voor waren.
Het was spannend en ging vooral om vlaagjes zoeken. Pampus
230 van Gigi Rikmans en Rogier Vos zeilde met drie jonkies
aan boord die nog maar net boven de kuiprand uitkwamen. Ze
scoorden als meest veel belovende team. Dat belooft wat voor
de toekomst want ze wonen ook nog eens aan de plas dus als
dat geen zeilers worden…
En verder
We kunnen terugkijken op prima wedstrijden, met zoals altijd
uitstekende banen uitgezet door Tom Fick en zijn team. Het
was de 6e keer dat Tom de Easy wedstrijdleider was en daarom
ontving hij een peddel met inscriptie. En het dringende verzoek om er nog niet mee te stoppen.

EVEN AANLEGGEN

EASY WIELRENTOCHT

Vervolg van pagina 29

Winnaars Abele en Jeroen werden overladen met prijzen

Al die dagen (en de voorbereidende tijd) stond een onvermoeibaar Easyweek team voor ons klaar onder leiding van
Easy baas Lukas Arends. Als het je lukt om zelfs met zulk
rotweer vijf dagen topwedstrijden en feest te maken, met elke
dag verrassingen, en een groep sponsors om je heen weet te
verzamelen, dan ben je een clubje kanjers.
Toen na de laatste wedstrijd de boten weer op de kant stonden
was het tijd voor veel dankwoorden over en weer aan allen
die bij de organisatie betrokken waren en natuurlijk op de
eerste plaats het Easyweek comité Manfred, Lukas, Eltjo,
Pieter, Evelyn en Jan. Ook het team van Pos Catering, Joost,
Anita, Arthur en de overige brigade kregen een welverdiend
applaus. Wat kunnen die tappen! De sponsors werden hartelijk
bedankt. Het werd bijzonder gewaardeerd dat de meesten
een dag bij borrel of diner zijn aangeschoven. Gert Lamme
werd benoemd tot lid van verdienste van de Pampusklasse en
ontving een boek over zijn geliefde Waddeneilanden als blijk
van waardering voor zijn onnavolgbare vakmanschap, zijn rol
als Pampusbouwer en restaurateur, zijn hulpvaardigheid en de
fijne sfeer in de bootbouwerij. Een heel persoonlijk fotoboek
kreeg hij van Froukje Romkes die alle bijzondere plekken van
de werf had vastgelegd.

EASYWEEK STEUNT
SAILWISE
SailWise-directeur Renske Rietbergen heeft donderdag
26 augustus een cheque van € 8.715,- in ontvangst
genomen uit handen van Lukas Arends. Deze fantastische
opbrengst is te danken aan alle mensen die een item
hebben gekocht tijdens de veiling van de Easyweek.

Op zijn beurt bedankte Lukas alle deelnemers voor hun
gezelligheid, sportiviteit en gulheid richting Sailwise. “Het
was fantastisch!” glunderde hij, en jullie mogen allemaal
volgend jaar weer terugkomen.” Over het thema van 2022
wordt al hard nagedacht en de datum is al gepland: 15-19
augustus 2022.
Daarna kon de prijsuitreiking beginnen. De overwinning kon
Jeroen de Groot en Abele de Jong niet ontgaan met vier
eentjes en een twee als aftrek. Met 1 punt voorsprong op
Mark en Marcelien Neeleman die het ook keigoed hadden
gedaan samen. Veel gouden Pampussen werden uitgedeeld
en het bleef nog lang onrustig in de tent. Het moge duidelijk
zijn: de toon voor 2022 is gezet.
P4
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HOLLAND WEEKEND 12/13 JUNI
Eindelijk hadden we toestemming gekregen van het OMT
om een potje te varen. Weliswaar met restricties: alleen
voor gezonde KWVL leden, zo mis je wel 17 miljoen
potentiële
tegenstanders. Zo gingen we van Hollandweek naar
Hollandweekend en nu naar Hollanddag.
Er zijn 31 inschrijvers, dus 2 groepen om drukte bij de boeien
te voorkomen(?). Zes teams kwamen om uiteenlopende redenen niet opdagen: werkzaamheden, geloofsovertuiging,
huwelijkscrisis of gewoon nog net niet gezond genoeg.
Sommigen zaten in een te zware poule, pff. Diverse stuurieden leken niet eens op de inschrijvers: Martijn lijkt niet op
Floris en Hans al helemaal niet op Joop.
Een straf windje en een perfect comité zorgden voor
spannende momenten. Zo hadden Thomas en Pieter Bas een
leuke Laserdame in het vizier, een zwanendans tot gevolg. De
dame kon zich zwemmend bevrijden en deed verder geen
aangifte. En dan Stut, die overboord geslagen werd (toch niet
door…?). Een knappe reddingsactie van Evert en het team was
weer compleet. Of een schommelende tegenstander waar een
voorzichtige diagnose werd gesteld: met aambeien is het
moeilijk stilzitten.
De uitslagen wisselden, al was die witte boot wel steeds voorin
te vinden. Het was dan ook niet gek dat na 4 wedstrijden Bart
en Cas (P 444) aan de leiding gingen gevolgd door Fake Joop
en Thom (P 371), en Paul en Peter (P 357). Na nog op gepaste
afstand geborreld te hebben dobberden we ‘s- zondags
weer fris het water op ( waarom eigenlijk?). Opvallend dat
de 357 een slap hangend vlaggetje in het want had. Na de
afgeschoten wedstrijden bracht de VAR uitkomst: na het
bekijken van de beelden bleek een zekere overwinning van
Paul verkeerd te zijn genoteerd.
En zo wonnen Paul en Peter gelukkig toch nog en konden de
verdiende prijzen ( die er niet waren) in ontvangst nemen. Fijn
om elkaar weer te treffen op de woelige baren, Joop bedankt
voor het lenen je van je snelle boot en bemanning Thom.
Hans P 170
Uitslag
1
2
3
4
5
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Niets was
wat het leek

357
444
371
449
442

Paul Bournas, Peter van Koppen
Bart In der Maur, Cas Verholt
Joop van der Pijl, Thom van der Pol
Marco Bosma, Pieter Vinks
Sander Jorissen, Wanda Meijst
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Bij Print Productions Scheveningen kunt u
terecht voor onder andere:
• beachﬂags

• T-shirts

• vlaggen
• banieren

• bedrijfskleding
• belettering

• spandoeken
• stickers

• tassen
• reclameborden

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

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:

VRIJBUITER LIGHT

OPMARS NAAR VRIJBUITER XL

Op 3 & 4 juli werd het Vrijbuiterweekeinde “Light” georganiseerd, uitsluitend toegankelijk voor leden van de
Loosdrechtse Verenigingen. Met 33 Pampus inschrijvingen een vele andere klassen beloofde het een mooi
zeilfestijn te worden. Het werd letterlijk een light
weekend (op het water, niet aan de bar) want er was
alweer weinig wind voorspeld.
Op zaterdag werden 2 starts gemaakt met Plassenbaan DM.
We startten in één groep en hadden slechts 1 valse start die
dag, dat viel reuze mee. Wat was het gaaf om tegen alle
deelnemers te strijden i.p.v. de helft in een gesplitst veld. Er
zaten mooie lange kruisrakken in de baan, de wind shiftte
nogal eens dus het was een beetje een tombola. De eerste
wedstrijd ging P 433 (Walter van Voorst van Beest met Eduard
Hafkamp) glorieus als eerste de bovenboei om, waarna hij
deze positie niet meer prijs gaf en de voorsprong alleen maar
verder uitbouwde. Joop van der Pijl met Thom van der Pol
zeilde een sterke 3e plek en onze Pampusveteraan liet zien dat
hij het nog lang niet verleerd is. Het venijn zat voor sommigen
in de staart. In het laatste rakje naar de finish viel de wind
weg waardoor enkelen in het licht van de eindstreep tot grote
ergernis geparkeerd bleven liggen, terwijl anderen er met een
gratuit vlaagje voorbij treinden. Uw on board reporter ging
ook voor gaas.
v.l.n.r. Thom v.d. Pol, Jaap en Thomas Allart, Marco en Patricia Bosma,
Froukje Romkes en Peter Hoogendam

Tussen de wedstrijden gezellig even de tijd om snel te lunchen
en de middagwedstrijd weer in. Zelfde baan, weer goede
kruisrakken maar het zelfde euvel als in de ochtend. Geen
voor de windse rakken, maar alleen (lange) bezeilde rakken
die saai waren en geen kansen boden. De wind had er steeds
minder zin in en moest dan ook echt opgezocht worden.
Marco Bosma ging meteen aan de leiding en zeilde zich de
rest van de wedstrijd met een royale voorsprong helemaal vrij,
fraai richting hoofdprijs. De rest van de wedstrijd kon ik niet
goed meer volgen omdat wij te druk bezig waren om met
enkele wanhoops-klappen geen laatste te worden. Maar ja,
om met Cees van Grieken te spreken: als je niet kunt verliezen
kun je ook niet winnen (of was deze van Johan Cruijff?).
Op zondag kwamen de voorspellingen uit: er was geen wind
en er kwam geen wind dus om 13u30 werden de wedstrijden
afgelast. De meeste boten stonden toen al op de kant. Voor
volgend jaar belooft de organisatie groots uit te pakken met
een Vrijbuiterweekend XL, waarbij men dan ook het 100 jarige
bestaan van GWV De Vrijbuiter zal vieren.
P4
Uitslag
1.
2.
3.
4.
5.

449
330
365
371
357

Marco Bosma en Auke Feenstra
Thomas en Jaap Allart
Peter Hoogendam en Froukje Romkes
Joop van der Pijl en Thom van der Pol
Paul Bournas/NN

Optiparts Marine Equipment
Tel: 030-2414068
E-mail: mail@optiparts.com
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De mooiste
klasse
van de wereld

Bob Heineke en
Lieuwe Gietema
pakken de zege
HWH OPEN NAJAARS WEEKEND
11-12 SEPTEMBER

Uitslag
1 357 Paul Bournas en Thomas/Peter
2 450 Jack Kamminga en John van Altena
3 387 Bob Heineke en NN

NIEUW LOOSDRECHT WEEKEND 19/20 JUNI

Boei? …. Welke boei?? Het was weer even wennen voor
de hulp-wedstrijd-leider. De boven boei bleek te zijn
vergeten….
Holy sh.t (!) dan maar een vlag in het water. De Finnen gingen
er braaf omheen maar op het schip was toch echt een geel
bord met zwarte streep getoond. De steengoede en zeer
ervaren wedstrijdleider Ab Ekels riep de hele boel snel terug.
De meeste zeilers dachten dat de, toch al erg draaierige, wind
teveel gedraaid was. Maar nee; de hulp St. Nicolaas van dienst
had een black out. Kan gebeuren en omdat we al zolang (bijna)
niks hebben gezeild is hem dat natuurlijk vergeven. Wel een
mooi verhaal aan overgehouden en de nodige plagerijtjes!
Snel naar het zeilen.
Zaterdag stond tijdens de eerste wedstrijd een pittig windje
met een mooie 1e plek voor de P 440 met Wiebe Schippers
en Mike Kamminga, Paul Bournas werd knap 2e. Het was een
mooie ouderwetse plassenbaan met lange kruisrakken. Echt
prachtig. De middag wedstrijd ging wat stroef van start en
het comité besloot na twee keer te enthousiast starten dat
de zwarte vlag erin ging met twee uitsluitingen tot gevolg.
Ook nu weer smullen van een fantastische plassenbaan. Zo
over alle plassen varen is toch een geweldige reclame voor
de mooiste klasse van het land…wat zeg ik? van Europa…wat
zeg ik? van de wereld! Deze keer een prooi voor de P 448 van
Evelyn en Joost van Leur. Sterk gevaren. Een aanwinst voor
onze klasse dit sportieve stel!
Zondag begon met een heerlijk windje en vanaf de start had
Bob Heineke de smaak van het winnen weer eens goed te
pakken! Hij was weg en bleef weg! Mooie overwinning! Toch
een beetje jaloersmakend…wat kan die gozer zeilen zeg! De
middagwedstrijd werd extreem lastig door wegvallende wind.
Gelukkig konden we ook deze laatste wedstrijd goed finishen
en wat bleek? Weer een overwinning voor de P 448! Die
moeten we in de gaten houden hoor!
Al met al een heel heel héél mooi weekend. Veel dank aan Het
Witte Huis en het voortreffelijke comité onder leiding van Ab

36

NIEUWS

Ekels. En die bovenboei? We hebben het er niet meer over tot
grote opluchting van AvB……misschien toch nog een keer als
er iets te luid verteld wordt hoe het spelletje toch gespeeld
moet worden….?
Goede vaart en weet: Hou die seile fol!
Met een vriendelijk: BAKBOORD!!!!!!
Jacob P 450

Zaterdag stonden drie wedstrijden geprogrammeerd. De
start was om 11.05 uur, dat was voor de meeste deelnemers
vroeg opstaan. Toen ik om 9.30 uur op de haven kwam,
was er al geen parkeerplek meer te vinden. Er stonden al
meer dan 26 Finnen en auto’s op het parkeerterrein. Met
14 Pampus inschrijvingen waren we de een na grootste
klasse waarvan 8 van HWH, 5 van de KWVL en 1 van
de Vrijbuiter. De wind voorspelling was ZW en 6 tot 15
knopen, dus prima zeilweer.

EVEN VOORSTELLEN: P 106

Stuurman Ton Vos is 77 jaar en zeilt samen met Jelleke.
Tot 12 jaar geleden was hij directeur van Friederichs
Horlogerie B.V. Voordat hij in de Pampus terecht kwam
heeft hij in heel wat boten gevaren: Sharpie 36, FJ 1234,
Laser, ¼ tonner Drifter25, ½ tonner Hunter HB31,
Draak en Bavaria 35 Match. Toch begon het open boot
zeilen weer te rekken en Ton besloot in de Solo 586 te
gaan varen. “Maar ja, na je 70e wordt de conditie toch
wat minder en dus tijd voor wat anders. Dat het een
Pampus moest worden daar was ik inmiddels wel achter.
Als ik met mijn Solo in Loosdrecht kwam en die grote
velden van de Pampus klasse zag dacht ik: dit wordt mijn
volgende boot. Hoewel het niet meevalt om een Pampus
op alle rakken aan de praat te houden gaan we wel ieder
jaar wat beter.”

Start in één keer goed
De eerste start voor de Pampus klasse ging in één keer goed
dat geeft altijd een lekker gevoel. De baan lag er goed in met
een lang eerste kruisrak met genoeg mogelijkheden om naar de
boven boei te komen daarna een rak voor de wind en een korter
kruisrak, en daarna voor de wind naar boei 9 en weer kruisen
naar de finish bij de toren. Als 1e ging Bob Heineke P 387 over
de finish, als 2e Paul Bournas P 357 en als 3e onze kersverse
kampioenen Wiebe en Mike.
Er werd meteen doorgestart. De omstandigheden waren nog
onveranderd dus ook de baan met wederom een wedstrijd
met voldoende mogelijkheden. Vlak nadat we gestart waren
werden we getrakteerd op een flinke bui regen. Als 1e finishten
Bart en George In der Maur P 440, gevolgd door P 387 en
P 357. De derde race was de wind nog steeds uit dezelfde hoek
maar na het eerste kruisrak kwam er zo’n grote schifting dat
de race eruit werd geschoten. Dit had ik in de 60 jaar dat ik
wedstrijdzeil nog niet meegemaakt. Je kon merken dat niet
iedereen het door had, er was namelijk grote vertwijfeling: wat
nu? Na een kleine drie kwartier was echter iedereen weer in
het startgebied en kon er na een baanwisseling weer gestart
worden. Ook deze wedstrijd was de winst voor P 387, met
P 357 als tweede en P 440 als derde. Voor zondag hadden we
nog twee starts te gaan. Tijdens de start van de 4e wedstrid was
er niet meer dan 6 knopen wind uit ZZW en het werd een lange
zit. Bob was voor de derde keer de snelste, daarna P 357 en
P 440. De vijfde wedstrijd werd onder dezelfde omstandigheden
gevaren en toen ging de zege naar P 450 Jack Kamminga,
3e P 440 en 3e P 357. Bob werd 4e maar de eindzege kon hem
niet meer ontgaan.
Ton Vos P 106

Na een jaar met wisselende bemanning te hebben
gevaren kwam Ton tijdens de Easy Week 2018 in contact
met Jelleke van Vliet (66). Ton: “Toen in 2019 hun Pampus
152 te koop werd gezet omdat Jaap van Waveren steeds
meer last van zijn rug kreeg, zijn wij samen een aantal
trainingswedstrijden gaan varen en dat beviel zo goed dat
we sinds 2020 een vast team zijn. Vooralsnog alleen op
Loosdrecht maar er zijn wel plannen om in de toekomst
ook daarbuiten te varen.” Dat het aantal Pampussen bij
HWH is gedaald wijt Ton aan gezondheidsproblemen van
enkele zeilers en de corona perikelen. “Hopelijk komen er
volgend jaar weer een aantal terug, over nieuwe aanwas
is moeilijk iets te zeggen. De Pampus is zonder meer
een van de mooiste en aantrekkelijkste klassen maar
ook een van de duurste als je het over nieuwbouw hebt.
Gelukkig is er een redelijk aanbod in gebruikte Pampussen
zodat er toch voor iedereen die een Pampus zoekt er wel
wat bij is.”

Uitslag
1
2
3

387
357
440

Bob Heineke, Lieuwe Gietema
Paul Bournas, Thomas v.d. Wijngaard
Wiebe Schippers, Mike Kamminga
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INTERVIEW

Nog een
DOUWE VISSER
met water
in de aderen

AAN DE KEUKENTAFEL BIJ DOUWE AZN. VISSER, P 381,
TEKENDE SJOERD STIENSMA DE SMEUÏGSTE VERHALEN OP
SNEEK - Regerend kampioen skûtsjesilen Douwe Azn.
Visser maakte in de geleende Pampus 9 een allesbehalve
onopvallend debuut op het NK op het Sneekermeer. Na
een verdienstelijke achtste plaats kocht de schipper
van het Grouster skûtsje een week later de door
Pieter Boelsma gebouwde 381 waarmee hij prompt de
Sluitingswedstrijden van de KWS won. De Pampusclub
heeft er een gevaarlijke outsider bij die ook wel open
staat voor vernieuwing. Het Pampusnieuws is van harte
uitgenodigd aan de keukentafel aan de zuidkant van
Sneek met uitzicht op de Zwarte Brekken voor een
nadere kennismaking met een rasechte Fries met water
in de aderen.

zeilden al op het Sneker skûtsje dat in Douwe Jzn. Visser haar
nieuwe schipper kreeg. Als technische man in het bestuur
zat Pieter zeiltechnisch en -tactisch snel op één lijn met de
zeilgekke schippersfamilie.
,,Hij heeft heel vaak geroepen, je moet in de Pampus”, lacht
Douwe ‘Grou’. Het kwam er tot nu toe niet van vanwege de
grote drukte met de door hem en echtgenote Aleida Brandsma
in 1995 van de grond getilde rederij Visser Shipping. Zodra
de schaarse vrije tijd het toeliet stapte hij wel eens met neef
Douwe, Aleida of een van hun drie zoons in Zestienkwadraat
4296 die al lang in de familie is.

Voor de duidelijkheid, we gaan in gesprek met Douwe
Albertszoon Visser, de tweede Pampus zeilende Douwe Visser
uit de Friese schippersfamilie waar traditiegetrouw de ouders
worden vernoemd. Er zijn er nog meer. Maar dat terzijde.
Zijn gelijknamige neef is de zoon van Jappie Visser, Jzn dus.
Beide Douwes, respectievelijk 58 en 64 jaar, zijn meer dan
begenadigde skûtsjeschippers met Sneek als thuishaven. De
oudste van de twee is in 2017 na maar liefst negen SKSkampioenschappen gestopt als roerganger van skûtsje de
Sneker Pan en zeilt nu in Pampus 340. De tweede, zoon van
Albert Visser, staat aan het helmhout van het Grouster skûtsje
op zes titels en mag zich sinds 2017 regerend kampioen
noemen.

In de Pampus moet je
er onder draaien, meegaan
in de goede klap
Met de twee Douwes zijn we er trouwens nog niet, want
ook Albert Visser, dat is weer de broer van Douwe Jzn. die in
skûtsjekringen als ‘Douwe Sneek’ door het leven gaat, is sinds
kort eigenaar van een Pampus. De schipper van het Lemster
skûtsje zeilt wanneer zijn werk als kapitein op de kustvaart
het toelaat in Pampus 319. Ze waren alle drie van de partij op
het laatste NK. Zie elders in deze uitgave.

Bij Boelsma: waar anders?
Hoe ze in de Pampus terecht zijn gekomen laat zich raden
in de wetenschap dat de Noordelijke Pampusgoeroe Pieter in
1989 eindelijk inging op de zoveelste vraag van wijlen Dicky
van der Werf om het bestuur van Stichting de Sneker Pan
te versterken. Alle hier genoemde Vissers en nog wat meer
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Douwe in Pampus 318 ‘Janboel’

Van binnenschip Orion tot Rederij Visser Shipping
Douwe en Aleida zijn hun werkzame leven begonnen op het
van Douwe’s ouders overgenomen binnenschip Orion. Later
kwam de grotere Wardy. Vervolgens gingen ze buitengaats
met hun eerste coaster van 1400 ton. Nu exploiteren ze vijf
moderne containerschepen met vooral vanuit Rotterdam
bestemmingen in heel Noordwest Europa. De grootste is
13000 ton, er zijn drie van 10.000 ton en eentje van 5000
ton. Op de loonlijst staan in totaal 120 man Nederlands
personeel. Omdat Douwe sinds ruim vijf jaar terug zelf bijna
niet meer vaart als kapitein en vooral op kantoor zit aan de
Zeilmakersstraat in Sneek, is er wat meer tijd om naast het
skûtsjesilen te zeilen en kwam de Pampus dit jaar serieus in
beeld.
Vervolg op volgende pagina
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Dat zoveel ton staal met
een goede trim met de pink te
sturen valt, is fantastisch
NK met Pampus 9
Visser: ,,NK’s vind ik de mooiste series om te varen. Helemaal
op Sneek.” Het was dit jaar even slikken dat het NK
Zestienkwadraat samenviel met het familieweekend op Texel
vanwege zijn 35ste huwelijksdag. Met een knipoog: ,,Ik geloof
niet dat ik de 36 gehaald had als ik in de Zestienkwadraat
was gestapt.” Het NK Pampus daarna bood nog wel een
mogelijkheid.
Via een tip van Angela Brandsma en een belletje met Harry
Amsterdam kwam hij bij stadgenoot Karel Boersma uit die de
fraai opgeknapte 9 beschikbaar stelde.
,,Albert (oudste zoon en wedstrijdzeiler in 16m2 4373, red.)
en ik zijn van tevoren twee keer het water op geweest. We
hadden meteen een heel goed gevoel bij de boot. En dat bleek
ook op het NK. We hebben samen een prachtig kampioenschap
gezeild. Moeilijk ook, maar mooi in een groot veld vol goede
zeilers die vrijwel zonder protesten scherp varen. Het is een
sterke klasse waarin heel goed wordt gezeild. Met een goede
sfeer rondom de wedstrijden. “ De achtste plaats smaakte naar
meer. Pieter attendeerde hem op de in 1984 door hemzelf
gebouwde 381. Te koop aangeboden door Abe Jaap Syperda.
De koop was vlot rond. ,,Volgens mij was dit een kans om niet
te laten liggen. Dus heeft Pieter me uiteindelijk toch in de
Pampus gepraat.”

Regerend SKS Kampioen ‘Douwe Grou’
,,Je zeilt om te winnen”, is het credo van de jongste Douwe
Visser, voor het gemak ‘Douwe Grou’, als hij aan de start
verschijnt. Als skûtsjeschipper heeft hij de beschikking
over een erkend goed skûtsje en een trouwe, enthousiaste
bemanning. Daarnaast kent en gebruikt hij als het zo uitkomt
de mogelijkheden die het wedstrijdreglement biedt om op
het wedstrijdwater het puntentotaal te beperken. ,,Dat is
wedstrijdzeilen! Kijk naar de Olympische Spelen. Daar wordt
het ook zo gespeeld. Net als op NK’s.”
Douwe Azn. Visser is gepassioneerd wedstrijdzeiler. Hij mag
zich als schipper van het Grouster skûtsje de laatste vijf jaar
SKS-kampioen noemen. ,,Feitelijk klopt dat”, reageert hij, ,,
maar het telt natuurlijk niet als is de kans er nog wel. De enige
die vijf keer achtereen kampioen was, is pake Ulbe Zwaga,
eind vijftiger-, begin zestiger jaren. Die heeft er toen voor
gezeild. Ik niet.”
Immers, vanwege de coronapandemie bleef de uit 14 skûtsjes
bestaande SKS-vloot dit en vorig jaar aan wal. Tot groot
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Duwe ‘vletje sile’ 1973

verdriet van alle betrokkenen. Incluis Douwe Visser die in
2017, 2018 en 2019 het skûtsje, waarop ook recordkampioen
Zwaga zes van zijn tien titels veroverde, naar de eerste plaats
in het klassement zeilde. Eerder deed hij dat ook in 2005,
2009 en 2014.

Jeugd op binnenschip
Het zeilen zit Douwe Visser in de genen. Hoe kan het anders,
als je opgegroeid bent op het binnenschip van je vader die
ook graag zeilde. Als kinderen waren we altijd met bootjes
in de weer, kijkt hij terug op zijn jeugd. Het is nooit anders
geworden en dat zal ook niet gebeuren. ,,Roeien met het vletje
dat bij het schip hoorde. Later met een aanhangmotortje en,
nog veel mooier, mét zeilen. Ik weet nog dat m’n vader zelf
een zeiltje op een vletje zette. Stond er 11 vierkante meter op
een bootje van pak ‘m beet 4 meter. En dat zeilde prachtig kan
ik je vertellen. Zodra het schip ook maar even stil lag, ging het
bootje te water.”
Hij zeilde in een veld met ook GWS-schouwen. Tijdens de
vletjeswedstrijden met 20/30 bootjes voor bemanningsleden
gedurende het skûtsjesilen werd de verdere basis gelegd voor
inmiddels vijftien SKS-titels van de beide op de Sneker Pan
begonnen Douwe Vissers. ,,Toen al ging de strijd vaak tussen
mij en mijn neven Douwe en Albert,” zegt Douwe die op zijn
15e voor het eerst mee mocht op het Sneker skûtsje.

Een trapeze heeft
meer effect dan hangen
,,Bij ome Jan (van Akker, red.). Geweldig was dat. Eerst een
soort klusjesman aan boord. Later vooral bij de fok en bij de
grootschoot.” Van Akker, een aimabele man, werd kampioen
in 1973 en 1984. Hij behoorde tot de generatie oude schippers
die nog een schamele boterham verdiende op katoengetuigde
skûtsjes. ,,Hele goede schippers. Maar toch meer kundig
schipper dan wedstrijdzeiler. Ik denk dat pake Ulbe daarop als
eerste een beetje de uitzondering vormde”.

Vanaf 1989 waaide er op het Sneker skûtsje een frisse wind met
Douwe Jzn. Visser aan het helmhout, met onder andere zijn
broers Albert en Hendrik en neef Douwe als bemanningsleden.
Vol ambitie werd het groene Piipster skûtsje naar de top
van het klassement gebracht. Douwe Azn. en Albert zijn via
het Drachtster skûtsje nu al jaren zelf schipper op Grou en
Lemmer. De andere oud-bemanningsleden Jeroen en Gerhard
Pietersma die eens gekscherend de letters ‘opleidingsschip’ op
de romp van het Sneker skûtsje kalkten, zijn nu ook schippers
op de skûtsjes van Drachten en Earnewâld.
Douwe kocht van zijn eerste centen die hij verdiende een
Laser. Hij zeilde later graag eens een wedstrijdserietje in de
Zestienkwadraat. ,,De 4296 heeft mijn vader in 1986 gekocht
van Jentje Schraa. Johan Dooper heeft ‘m een paar jaar
gehad. Sinds we hem terug hebben gekocht is ie in de familie.
Ik heb er ook wel samen met neef Douwe in gezeild.” Oudste
zoon Albert zeilt inmiddels een jaar of acht in de 4373. Soms
tegenstander dus van zijn vader, soms medestander. ,,In beide
gevallen een voorrecht,” glundert senior die het erg jammer
vindt dat de jarenlang erg populaire Zestienkwadraat ontbrak
tijdens de sluiting en dat het evenement bij Gaastmeer werd
afgelast vanwege te weinig deelname. ,,Zonde”.
In 2002 werd Douwe schipper op het skûtsje van Drachten
dat hij vanuit de achterhoede naar respectievelijk een 8ste,
3e en 5e plaats bracht in het eindklassement. Het aanbod om
in 2005 schipper te worden op het kampioensschip van Grou
kon hij niet naast zich neerleggen. ,,Dat vind ik met die van
Heerenveen de mooiste skûtsjes van de vloot.”

Overstap naar Grou
Vanaf het begin zeilt hij in de top van de SKS. Met naast
zich veelvoudig Sneekweek-winnaar Tammo Oosterhof, zijn
adviseur waarmee hij een geweldige klik heeft. Hij koestert
het goede materiaal en zijn trouwe bemanningsploeg met
in het begin ook dochter Jesler. Nu zeilt hij nog steeds met
Albert, Laurens en Ulbe. De jongens allemaal geïnfecteerd
met het zeilvirus en behept met de drive om, mochten ze
ooit de kans krijgen, zelf schipper te worden. ,,Laten we dit
een positief virus noemen. Verder hebben wij op het skûtsje
een hele fijne, goede, jonge jongensploeg, sterk en sportief.
Allemaal liefhebbers van het skûtsjesilen. Super.”
,,Dat zoveel ton staal mede dankzij het huidige topmateriaal
zoals voorgevormde masten, zwaarden, zeilen en goede
trim met de pink te sturen valt, is fantastisch. Dat geeft een
geweldige kick. Om die hele materie compleet onder controle

Douwe en Aleida Visser

te krijgen en te houden; daar doe je het voor. Vroeger hadden
ze het veel zwaarder. Zoals we in het Fries zeggen ‘ín bealch
fol wurk’”.

Tactische slimmigheid
Een uitgebalanceerd skûtsje geeft macht en kansen om
gebruikmakend van het wedstrijdreglement tactische
slimmigheidjes uit te halen. Macht om een concurrent die in
een slotwedstrijd van een serie niet eerste mag worden boven
de startlijn te loeven of bij een onderste ton op te vangen. Al
wordt dat hem niet altijd in dank afgenomen, het hoort er
wat Douwe Visser betreft allemaal bij. ,,Dat is wedstrijdzeilen”.
Eén van de mooiste momenten beleefde hij tijdens de
zeldzame apotheose van het skûtsjesilen op het Sneekermeer
in 2018. In het zicht van de haven leek hij naast zijn vierde
kampioenschap te grijpen. Maar dat ging tot ongeloof van
vele volgers anders. ,,Prachtig, zoals wedstrijdzeilen kan zijn”,
kijkt hij terug op de bloedstollende finish waarin hij alsnog het
zilveren skûtsje pakte. Hij lag met nog een kruisrak te gaan op
de tweede plaats achter d’ Halve Maen, toen nog met Mark
Neeleman als adviseur op het achterdek. Klassementsleider
Sytze Brouwer met het skûtsje van Heerenveen lag derde
en zou bij deze finishvolgorde zijn eerste felbegeerde titel
veroveren.
Douwe: ,,Om nog kampioen te worden moest er een schip
tussen ons en Heerenveen komen.” Dat moest Drachten
worden, dat vierde lag. De ondanks de grote spanning
berekenende Visser lokte zijn niets vermoedende concurrent
in de fuik en wist hem af te remmen zodat Drachten dichterbij
kon komen. Visser kreeg Heerenveen in de tang en wachtte
net zo lang met z’n laatste bakboordslag tot het over de
andere boeg aanstormende Drachten voor Heerenveen bij
de streep zou kunnen zijn. Wel moest Grou voor Drachten.
Zenuwslopend. Uitgekiende timing vereist. ,,Onbeschrijflijk
als zoiets lukt. Er zaten 6 seconden tussen ons en Drachten,
daarna weer 6 tussen Drachten en het op de valreep verslagen
Heerenveen.
Vervolg op volgende pagina
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De Helpende HAND
In de ‘kleine bootjes’
word je scherper

DE ‘ONGESCHREVEN’ TRIMREGELS

Zoiets gebeurt niet snel weer. Zo kampioen worden na een
wedstrijd die al geweldig was. Wij kwamen als eerste om de
eerste boei, Heerenveen als zevende. Terwijl wij in een prachtig
gevecht raakten met d’ Halve Maen zeilden die mannen een
geweldige inhaalrace. Tot het laatst. Dat overkomt Sytze
natuurlijk ook nooit weer. Je verwacht zoiets ook niet. Het
was onze enige kans. Achteraf bekeken had hij bij Drachten
moeten blijven. Voor ons een onvergetelijk moment. We zijn
daar met Tammo en onze Albert dan voortdurend mee bezig.
Kansen zoeken en rekenen. De ontlading op de finish was
enorm.”

VISSER SHIPPING
vangt CO2 af
Douwe Visser is graag innovatief bezig. Niet alleen op de
skûtsjes binnen de begrensde mogelijkheden vanwege
het behoud van authenticiteit van deze historische
vrachtvaarders, maar ook op zijn vijf containercoasters.
De nieuwste ontwikkeling is het bijdragen aan de CO2reductie op de schepen waarmee de vanuit Sneek
opererende rederij Visser Shipping wereldwijd voorop
loopt.
Het afvangen van Koolstofdioxide op de coasters
gebeurt via het uitlaatsysteem waarin een vloeistof
doorheen loopt dat zich vastzet aan CO2. Het mengsel
wordt opgeslagen in een tank. Op de wal wordt de
CO2 gescheiden van de vloeistof die terugkeert op de
zeeschepen. De CO2 gaat naar de glastuinbouw in het
Westland waar het wordt gebruikt om het groeiproces
van bloemen en planten te optimaliseren.
Douwe Visser: ,,Ons eerste schip vaart er inmiddels mee.
Op de tweede komt het eraan en mits het allemaal de
beoogde effecten heeft in de toekomst ook op de rest
van de vloot.”
Vrachtschip Sven

Grou SKS kampioen 2018

Pampus of skûtsje?
Terugkomend op de Pampus kijkt hij met plezier terug op zijn
NK-debuut in de 9 en de winst van de Sluitingswedstrijden
in de 381. ,,We hebben op het NK in ieder geval één keer een
dikke fout gemaakt. Daar waren we voor mijn gevoel even
teveel aan het skûtsjesilen. We zochten te lang naar de vrije
wind zoals met een skûtsje. In de Pampus moet je er gewoon
onder draaien, meegaan in de goede klap. Dat we dat niet
deden heeft ons in het klassement minstens twee plaatsen
gekost denken we. Ik moet nog veel leren in de Pampus, maar
we zaten er prachtig bij. Ik heb er voor het skûtsjesilen veel
profijt van. Dat staat tot en met augustus voorlopig altijd op
de eerste plaats. In de ‘kleine bootjes’ word je scherper. Het
spelletje is het zelfde, maar je leert om sneller te reageren. “
Hij wist in de na het NK gekochte 381 de sluitingswedstrijden
op het Sneekermeer te winnen met Sipko Zwart, in
skûtsjekringen de zeilmaker van een paar concurrenten. ,, In
het gesprek over het setje nieuwe zeilen voor de 381 kwam
de sluiting ter sprake. Hij had dat weekend nog niks en wilde
wel met me zeilen. Ik kan veel van hem leren in de Pampus.
Hijs is ook een topper als fokkenist. We hebben een prachtig
weekend gehad. We hadden die boot ook geweldig aan de
praat. Het liep fantastisch. Dat is genieten. De een na de ander
viel bij ons vandaan.”
,,Tot en met windkracht 4 zeilt de Pampus prachtig. Daarboven
heb ik er nog niet mee gevaren. Dan denk ik dat ik de
kwadraat mooier vind, met de trapeze en de mogelijkheid om
te planeren. “ Een trapeze op de Pampus dan maar? ,,Ik weet
het niet. Ik hoor dat er over gesproken is en nog wel wordt.
Sommigen vinden het niks. Maar misschien is het het proberen
waard. Planeren wordt ‘m niet, maar voor de bemanning is
het misschien wel erg mooi. Een trapeze heeft meer effect
dan hangen zoals nu gebeurt. Je kunt veel beter reageren op
een vlaag. Ik heb nog te weinig ervaring in de Pampus om er
wat zinnigs over te zeggen, maar als het haalbaar is zou ik het
zeker mooi vinden. Maar wie ben ik? De experts moeten het
maar beslissen. Toch, als leek uit de Zestienkwadraat zou ik
zeggen, probeer het. “
Sjoerd Stiensma
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Dit is de tweede aflevering van ‘De Helpende Hand’,
een rubriek over het ruim omvattende begrip trim en
overige tips voor alle Pampuszeilers. Voor nieuwkomers
met vragen en voor degenen die al langer meedoen in
het Pampuscircuit en hun instellingen nog eens tegen
het licht willen houden. Deze rubriek zal verschillende
invullingen krijgen; interviews met ervaren zeilers of
vragen van zeilers die beantwoord worden. Om zo het
beste uit je boot te halen.

De zaling, hoofdzaken en bijzaken
Vraag: Is het inkorten van de zalingen naar de minimale
lengte aan te raden?
Hoofdstuk zalingen, lengte van de pootjes. Dat is wel een leuke
omdat er redelijk wat mogelijkheden zijn. Mijn betoog zal
hopelijk duidelijk maken wat de bewezen toegevoegde waarde
van de lengte van de pootjes voor een Pampus is of kan zijn.
De minimale lengte van de zaling mag 200mm zijn en
de maximale lengte 300mm.
De zalingen mogen van carbon en rvs vervaardigd
worden, ook qua vorm / diameter is er speling.
Tussen de uiteindes van de zalingen mag een verbinding
zitten van rvs.

Voor de tweede keer
lag er een carbon poot in
tweeën op het dek
De Pampus 440 won het NK met carbon “pootjes”
(geschatte klassieke afstand van: 230/240mm). Er
stond een kakelverse mast op.
De Pampus 330 won het NK Sprint; met rvs-pootjes
(geschatte korte afstand van 200mm). Er stond ok een
kakelverse mast op.
Er zijn dus meerdere wegen die naar Rome leiden. Er is
nog nooit een Pampuszeiler geweest die mij heeft kunnen
vertellen welke vorm het meest voordelig is. Bijvoorbeeld ook
niet over hoe ver een mast voorover moet worden getrokken
voor de wind: niemand heeft me daar ooit een zinnig woord
over heeft kunnen zeggen. Zoals ik in mijn vorig schrijven
benoemde: een jonge mast is belangrijk. Ik weet dat er bij
de 330 en 440 relatief nieuwe masten op staan, wat wellicht
nog wel veel belangrijker is dan de lengte van een zaling.

Het is niet zo dat het één beduidend beter is dan het ander
op het gebied van snelheid. Het is meer welke voorkeur je
hebt. Daarnaast gaat het over centimeters, een onderdeel van
de boot dat ik meer schaar onder details. De lengte en het
materiaalsoort van een zaling is een bijzaak, absoluut geen
hoofdzaak in mijn optiek.
Mijn ervaring/mening is als volgt:
Met de P 387 heb ik met korte poten (200mm) en de doorgaans
gebruikte lengte van 240mm gezeild. Zowel met 200 als met
240: gewonnen en verloren.
Pa en ik hebben de kortste variant geprobeerd: pootjes van
200mm (rvs). Onze conclusie: we twijfelden te veel of dit
wel effect had: “krijgen we wel voldoende spanning nu op
de top van de mast?” We hebben besloten na een aantal
evenementen (meerdere referenties) om er niet meer tijd aan
te besteden, oude poten erop (240mm); weer zeilen en het
kleine beetje dat de fok in de diamant hangt aan de wind voor
lief nemen. Ik heb vervolgens de fok iets losser opgespannen
op de draad zodat de fok wat lager op het dek komt, dan komt
je achterlijk ook minder in de diamantverstaging.
• Als je een langere harp op je blok van de fokkenval zet: komt
je fok lager en dus vrijer van de diamant. Een groter of kleiner
blokje bovenin in de mast is hierin ook bepalend: groter: fok
komt verder naar voren en dus vrijer van de diamant (je kunt
niet te extreem gaan want dan kom je weer niet uit met de
zwarte band).
Pa en ik hebben ook carbon pootjes erop gehad, prima spul.
Totdat er voor de tweede keer met aftuigen een carbon poot
in tweeën lag op het dek. We hebben er toen weer rvs-pootjes
op laten zetten. Dat was in 2013. Die carbon pootjes zaten
er een jaar of 3-4 op en we vroegen ons af: zijn we er nou
echt harder van gegaan? Het antwoord was niet volmondig
ja. Prima, we moeten ze toch vervangen. Eraf die dingen en
klassieke rvs poten er weer op. We hebben ze erop gezet,
omdat we met onze tijd mee wilde gaan: kleine beetjes
vooruitgang, en vele beetjes samen kunnen een hoop verschil
maken.

Als je het niet probeert, kom je het niet aan de weet
• Later zijn de extra “Boelsma-beugeltjes” gekomen waardoor
de diamantverstaging vanaf de poten hoger op de mast via 1
of 2 vlinderogen naar onderkant mast word geleid. (Met als
doel: het achterlijk van de fok zou aan de wind minder in de
diamant komen).
vervolg op volgende pagina
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je verhoudingsgewijs op een goed punt niet meer spanning
op de mast krijgen dan met rvs-pootjes. Met een rvs-beugel
tussen de uiteindes fixeer je de poten, waardoor je nog beter
spanning op de top van de mast krijgt. (De beugels heb ik
alleen gezien bij rvs-pootjes; nog nooit bij carbon pootjes).
Daar komt bij dat het uitgesneden zalingbeslag dat ook
gebruikt wordt (hebben wij ook op de 387 gehad) gaat
vervormen en in de mast drukken omdat het de krachten niet
goed kwijt kan.

Tip:

wil je weten of je wel ‘voldoende’ spanning op
de top kunt krijgen? Draai/trek je diamantverstaging
aan, zonder zeilen aan de mast, en kijk maar eens of je
het topje voorover kunt trekken. Dan weet je in ieder
geval dat je er behoorlijk wat spanning op kunt krijgen.
Dan ligt het eraan wat voor een mast je hebt natuurlijk.

Kleine beetjes vooruitgang
maken samen een groot verschil

Punt is dat je zelf de afweging moet maken: welke
voorkeur prevaleert bij mij:
- Korte poten (200mm):
Voordeel: dan haal je het maximale eruit om de fok vrij te
houden van de diamantverstaging.
Nadeel: je kunt uiteindelijk toch iets minder spanning krijgen
op de top van je mast.
De vraag is: moet je wel zoveel spanning willen. Dan kom je
weer in het verhaal: hoe oud is de mast? Hoe is het met de
veerkracht? Ga dan maar sparren met een ander en ga het
maar bekijken. Een avondje even 3x opkruisen by the way:
dan heb je het ook maar over momentopnames; net wel
of niet een vlaagje e.d. Vandaar dat je doorgaans meerdere
evenementen nodig hebt om tot een goede conclusie te
komen. Ontwikkelen/testen kost daarom tijd en wil je die
tijd daar aan besteden, als je weet dat dit ten koste van het
resultaat kan gaan.
- Langere poten (240mm):
Afhankelijk van welke harp en blok je gebruikt voor je
fokkenval; hierdoor komt de het achterlijk van de fok ook
dichter of verder van de diamant. Uitgangspunt: bewezen
is dat je met deze lengte (240mm) doorgaans wel maximale
spanning op de top van de mast kunt krijgen.
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Succes ermee! Hopelijk weer tot snel op het water.
Met sportieve zeilersgroet,
Bob, P387
Mocht je vragen hebben voor de volgende helpende
hand; stuur je vragen naar bha_heineke@hotmail.com.
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Hierdoor voelde pa en ik ons ook meer genoodzaakt om
sterkere rvs en langere poten te gebruiken dan de minimale
versie van 200mm. Zou je nog wel voldoende spanning op de
top kunnen krijgen nu de hoek korter werd? Én korte poten én
de beugels omhoog waardoor de hoek korter wordt, dat leek
ons een te grote stap.

Antwoord op de vraag: Is het inkorten van de zalingen naar de minimale lengte aan te raden?
Als je het mij vraagt: nee, als je er denkt harder door te gaan.
Wat ik je kan aanraden is om goed om te gaan met je mast.
Heb je een plek buiten? Ook al is je mast wit: strijken die handel
en onder de tent (liefst een witte tent). Niet in de zon laten
staan. En om de 5/6 jaar een verse tak erop, dan heb je altijd
een mast met voldoende veerkracht en zou ik de spanning van
de diamant afhankelijk laten zijn van het gewicht van mijn
bemanning in combinatie met de windkracht. Bemanning van
110kg en windkracht 5? Dan kun je wel een beetje spanning
erop gooien. Bemanning van 80kg en windkracht 5, vaar eerst
die boot maar eens zonder problemen vlak voordat je de mast
stijver gaat trimmen.

Mijn conclusie
Een verse tak met goede veerkracht is belangrijker dan de
lengte of het materiaal van je pootjes. Als een mast té slap(te
oud) wordt boven is de lengte van de pootjes of het strakker
draaien van je diamant niet de oplossing, maar een verse
mast erop gooien wel. Daarom is het zuinig omgaan met je
mast(materiaal) een hoofdzaak, en de lengte van de pootjes
een detail in mijn optiek. Het is geen toeval dat de Pampus
444 altijd met gestreken mast in de haven ligt bij de KWVL…

Strijken die handel en
onder de tent
En verder
Het meeste is wel geprobeerd: een groot manchet als
zalingbeslag in combinatie met rvs-pootjes van +/- 240mm
(met als optie een beugel tussen de uiteindes van de pootjes).
Dat zou ik adviseren. De grote manchet, mits je die goed laat
bewerken, zorgt ervoor dat je minder kans op inwatering
hebt en de krachten die via o.a. de pootjes op de mast komen
worden beter verdeeld op de mast, waardoor je minder
gebruikerssporen/schade hebt aan de mast. Dit heeft dus
meer te maken met onderhoud dan met snelheid aangezien
we alles weleens geprobeerd hebben maar korter/carbon
niet per definitie harder gaat. (Onderhoud is ook wel weer
snelheid. Ligt er maar net aan hoe je ernaar kijkt natuurlijk).
Het enige voordeel van Carbon spul is: gewichtsbesparing. We
zullen het dan niet over kilo’s hebben. Een ander geluid is dat
de carbon pootjes meebuigen bij veel spanning, daardoor kun
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Bij Marco en Kitty Brocken is het nooit saai. In vorige
Pampusnummers berichtten wij al over hun Caribisch
zeilavontuur en hun spontane huwelijksfeest na het
donderdagavond zeilen. Tijdens de Easyweek ontdekten
wij dat zij al weer aan een nieuw avontuur zijn begonnen,
want zij gaan hun geluk in Oostenrijk beproeven. Waar
gaat dit stel naar toe? Waarom? En wat laten ze achter?

De Rally
Dit jaar organiseerden we een rally voor oldtimers in Lienz
(Oostenrijk) en omgeving. De rally organisatie waar we dit
voor doen - www.via-flaminia.com - is geen onbekende voor
Pampuszeilers. De families Kok/Margadant, Van Voorst van
Beest en Meijers zijn we al tegengekomen op een van de fraaie
tochten. En wellicht doen er nog meer mee.

Als je zeven weken met je vriendinnetje een lockdown op je
zeiljacht in Sint Maarten hebt doorstaan (zie Pampusnieuws
2020-1) en haar daarna ook nog binnen een jaar huwt (zie
Pampusnieuws 2021-2) dan verkoop je die boot toch nooit?
Wij, Kitty en ik, waren dat ook helemaal niet van plan. Maar
de telefoon ging, en onze scheepsmakelaar wist te melden dat
hij een tweetal gegadigden had die de Liquid Spirit, onze NEEL
45 trimaran, graag wilden kopen. Na een paar nachtjes slapen
hebben we aldus besloten. Immers, wat kun je cruisen als je
vrijheid wordt beperkt door het wereldberuchte kroonvirus? De
koop was binnen drie weken gesloten. Leuk detail is dat we het
eerste terugkooprecht hebben bedongen. We zijn dit voorjaar
nog heerlijk naar Bonaire gevaren en aldaar aan een mooring
buoy blijven liggen om de boot pico bello in orde te maken. Hij
is foutloos overgedragen aan de nieuwe eigenaren. Iets waar ik
best trots op ben. Inmiddels is hun droomreis gestart en zijn ze
op weg naar Nieuw-Zeeland.

Nu kun je een rally voor een groot deel organiseren achter
je bureau, met google maps en street view op je laptop en je
telefoon aan het oor. Maar op een gegeven moment moet je ter
plekke gaan proeven en ruiken. Aldus togen wij met onze jarige
(50 jaar jong) Citroën SM in juni naar het Grandhotel in Lienz,
onze uitvalsbasis voor een zesdaagse rally die in september
heeft plaatsgevonden. We hebben alle zes de routes verkend en
er een aardige scheut couleur locale aan gegeven. Denk bij dit
laatste aan het bezoek van berghutten, excursies aan overleden
lokale helden, alcoholische proeverijen en niet te vergeten
Duitstalige gezangen. Hilarisch. De rally van September was zelfs volgens de deelnemers - een groot succes en bijzonder
leuk om te doen. In 2022 rijden we op Corsica. Bij het schrijven
van dit stuk was er nog één plaats vrij. Voor 2023 staat de
Wörthersee in de buurt van Klagenfurt en Slovenië provisioneel
op de rol.

Alleen zeilen kun je er niet
of nauwelijks
De Plek
Lienz is de hoofdstad van Ost-Tirol en grenst aan Zuid-Tirol
(Italie) en behoort tot het Bundesland Tirol (Oostenrijk). Het ligt
aan de rand van het nationaal Park Hohe Tauern, aan de voet
van Oostenrijks’ hoogste berg de Grossglockner (3.798 m boven
… NAP zal het wel zijn) en kijkt uit op de Dolomieten. In een
half uur zit je in Zuid-Tirol (Italië). ’s Zomers en ’s winters zijn
alle berg- en riviersporten die je je maar kunt bedenken hier te
doen. Het jaarlijks terugkerende spectaculaire Red Bull event Dolomitenmann - is er wereldberoemd. Het is bekend van de
Weltcup skiën; je kunt ijskletteren langs een bevroren waterval,
raften, golfen in het dal, zwemmen in verschillende meren en
om te schaatsen rij je in drie kwartier naar de Weissensee. En dit
is maar een kleine greep uit de lokale natuursporten.
Een hele rits bergpassen vind je in de nabije omgeving. Ik
noem er een klein aantal: Grossglocknerhöhestrasse, Hochtor,
Plöckenpas, Sella Rondo, Gardenapas, Staller Sattel, Nassfeldpas,
…. Het gebied is dan ook enorm in trek bij fietsers, motorrijders
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BOOT VERKOCHT … EN DAN ?

We hadden ook nog een onroerend goed projectje in Duitsland
waar we de afgelopen jaren aardig wat tijd aan hebben
besteed. Het aangename met het nuttige verenigen. Ook dat
was in januari verkocht. Tja, en wat moet je dan? Rentenieren
leek niet zo’n goed plan met het huidige rentebeleid van de
ECB. Het geld brandde dus in mijn broekzakken. Kortom, er
moest wat gekocht worden. Het bovenstaande was zo’n beetje
de aanleiding van het nieuwe avontuur dat hierna wordt
beschreven.
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Het geld brandde in
mijn broekzakken. Kortom, er moest
wat gekocht worden

Het werd Pension Gaimberg, (900 meter boven NAP)
gelegen op een zuidhelling zo’n driehonderd meter boven
Lienz met vrij uitzicht op de Dolomieten. En slechts een
paar kilometer van de stad. Kitty-proof dus.

Wij hadden onze zinnen gezet op
de Gaimberg. Geen wetgever die ons
daarvan zou weerhouden
en autoliefhebbers. Alleen zeilen kun je er niet of nauwelijks.
We werden erop geattendeerd dat de Adriatische zee slechts
een kleine drie uur rijden is. Dus dat probleem zal ook wel weer
opgelost worden.
Last but not least, de bevolking is uitermate vriendelijk,
afspraken worden nagekomen (in ieder geval tot nu toe), een
bankmedewerker kun je nog gewoon spreken en de klok tikt hier
gelukkig wat langzamer. Je kunt je voorstellen dat wij na enkele
weken zeiden: ‘We are in love with Lienz’. En als dat dan wat
bezinkt weet je dat het hierboven geschetste broekzakprobleem
opgelost kan worden. Huizen kijken geblazen !!!
Dat was niet zo eenvoudig. Het aanbod was sowieso schaars.
Maar de eisen van Kitty ook niet mals. Een Kitty-proof huis
moet niet alleen groot en mooi zijn, maar ook nog op een
zuidhelling liggen op fietsafstand van een stad. En zelfs als
je daar dan rekening mee houdt, dan loop je nog tegen het
beginsel aan dat in Tirol wordt vereist dat je ingezetene wordt.
En dat was nou ook weer niet de bedoeling.

Wij gaan het niet als pension runnen. Want werken is
wel leuk, maar ontbijt en diner serveren is net een beetje
too much. Ons doel is om de zeven appartementen,
met elk een kitchenette, te verhuren aan groepen. Die
kunnen tevens gebruik maken van de professionele
keuken en de traditionele stube. Kortom, een heel huis voor
maximaal 36 personen geheel voor jezelf. Met wellness en
zwembad. Midden in de natuur en vlakbij de stad. En vlakbij de
skiliften. Wat wil je nog meer.

Het Pampusgevoel
Saillant detail, en wellicht de reden dat we allebei voor dit
huis vielen, is het fraaie Pampusdak. Dat kan geen toeval zijn.
De eerste Pampusgasten hebben we al ontvangen. Tijdens de
Easyweek veiling hebben Sander en Wanda Jorissen geboden
op een lang weekend. We gaan ze een super ontvangst geven
en meenemen in de prachtige natuur. Sander en Wanda we
kijken uit naar jullie komst.
Blijven we Pampuszeilen zul je je afvragen? Natuurlijk. In
2022 zie je de P397 waarschijnlijk iets minder aan de startlijn
verschijnen. Want de opstart van het hotel zal de nodige
aandacht vragen. Maar daarna doen mijn zeilmaatje Remco
Iburg en ik weer volop mee. Leuker zou nog zijn om er een
extra eigenaar bij te hebben zodat de Godin al vanaf 2022
vaker op het water kan zijn. De eerste die zich meldt ontvangt
een weekje logies in, wat nu nog heet, Pension Gaimberg. Want
we gaan ‘rebranden’ En welk naam het wordt leest u wel in de
advertentie in het Pampusnieuws.
Marco Brocken

Het Plan
Wij hadden onze zinnen gezet op de Gaimberg. En geen wetgever
die ons daarvan zou weerhouden. We zijn de jurisprudentie
ingedoken en er blijkt een toneelspeelster uit Berlijn te zijn die
haar rol in Tirol instudeert en in Berlijn op het podium uitvoert.
Aangezien ze beroepsmatig in Tirol verblijft heeft de rechter
bepaald dat ze derhalve geen ingezetene hoeft te zijn. Dit was
het haakje waar we naar zochten. We hoefden alleen maar ter
plekke een vak te gaan uitoefenen. Het hotelhartje van Kitty
begon sneller te kloppen. U raadt het al.
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WEDSTRIJDCOMITÉBOOT
als HINDERNIS?
Naar aanleiding van een vraag die bij de redactie is
binnengekomen, wil ik met jullie doornemen wat de
regels zijn bij het passeren van de wedstrijdcomitéboot.
DIT WAS DE VRAAGSTELLING:
Als de vlag niet op de boot staat maar de lijn wordt
gemarkeerd door een boei naast het startschip, dan geldt
het startschip als hindernis en dan moet je ruimte geven
als iemand van boven inkomt (dus eigenlijk een indringstart
maakt). Dat was niet zo in het verleden, voor zover wij
begrepen van Tom Fick die wedstijdleider was. Kortom hoe
zit het me indringstarts, de lijn en het startschip?

Voorwaarde 2] Boten moeten dit merkteken naderen
om te starten.
In precies dezelfde situatie 80 seconden voor de start
worden Blauw en Geel nog niet aangemerkt als “naderen om
te starten”. Dat is overigens wel afhankelijk van type boot,
weersomstandigheden etc. Je kunt “naderen om te starten”
niet vastpinnen op een specifieke tijd. Bijvoorbeeld een Skûtsje
nadert de start anders dan een Pampus. En in windkracht 6 is
die tijd ook anders dan met weinig wind.
Voor een Pampusstart is mijn oordeel, dat met een tijd van
meer dan een halve minuut, ik zeer overtuigende argumenten
moet horen van Geel, voordat ik uit die feiten de conclusie
kan trekken dat ze naderde om te starten en derhalve Blauw
geen ruimte hoefde te geven.
Voorwaarde 3] De wedstrijdcomitéboot moet een
merkteken (van de startlijn) zijn.
Indien het wedstrijdcomité een startlijnboei naast het
startschip heeft gelegd EN in de wedstrijdbepalingen niet
heeft opgenomen dat het startschip onderdeel uitmaakt van
de startlijn (en daarmee GEEN merkteken meer is) dan heeft
Blauw recht op ruimte van Geel.

Geel vaart een rechte koers naar boei 2, Blauw versneld en wil
tussen Geel en de wedstrijdcomitéboot passeren om ook te
starten; Tijd tot het startsein is nog 10 seconden;

Heeft Blauw recht op ruimte?
Net zoals regel 18 – MERKTEKENRUIMTE -, is regel 19 RUIMTE OM EEN HINDERNIS VOORBIJ TE VAREN – niet van
toepassing bij de start. Maar er zijn specifieke voorwaarden
waarop dat gebeurd. De voorwaarden daarvoor zijn verwoord
in de inleiding van Hoofdstuk C:
De regels van hoofdstuk C zijn niet van toepassing bij een
merkteken van de startlijn, dat omgeven is door bevaarbaar
water of bij zijn ankerlijn vanaf het tijdstip dat boten deze
naderen om te starten totdat zij ze zijn voorbijgevaren.
Er moet dus voldaan worden aan meerdere voorwaarden
om (ook) regel 19 niet van toepassing te laten zijn:
Voorwaarde 1] Dat merkteken moet omgeven zijn
door bevaarbaar water.
Als er gestart wordt aan het uiteinde van een pier of landtong
en boten kunnen niet aan stuurboord van het startmerkteken
passeren, is regel 19 van toepassing en heeft Blauw recht op
ruimte.
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Het feit dat er een startlijn boei naast het startschip is
gelegd, betekent niet automatisch dat de wedstrijdcomitéboot geen merkteken meer is. Veel klassen gebruiken deze
startlijn configuratie, maar in de wedstrijdbepalingen is dan
opgenomen dat boei 2 een zogenaamd “inner limit mark” (ILM)
is. Daarmee eindigt de startlijn nog steeds op het startschip
en is daarmee een merkteken van de startlijn. Boten moeten
boei 2 aan stuurboord laten om correct te starten. Boei 2 is
een merkteken van de startlijn die maar aan één zijde mag
worden gepasseerd. Maar het startschip is nog steeds ook een
merkteken. In dat geval heeft Blauw geen recht op ruimte.
Heeft het comité nagelaten om die bewoordingen in de
wedstrijdbepalingen op te nemen dan heeft Blauw recht op
ruimte.
De inleiding en de regels zijn niet gewijzigd in de nieuwe
versie van de RvW 2021-2024;
Goede feestdagen en tot volgend jaar,
Jos
E: ltw-regelservice@home.nl

Bart In der Maur en
Cas Verholt winnen
HOUTSKOOL CUP
De laatste grote wedstrijd van het jaar 2021 voor de
Pampussen: de Houtskool Cup. Ooit door Pampusclub
oud-voorzitter Pieter Keijzer in 1988 bedacht als
een mooie afsluiter van het seizoen. En dat concept
werkte weer: liefst 34 inschrijvingen van hoog niveau
en vanuit alle regio’s (hulde voor de ‘buitenlandse’
deelnemers), waren naar Loosdrecht gekomen. En wat
is het dan gezellig om elkaar weer op het terras van de
KWVL tegen te komen! En wat is het toch handig als de
logistiek bij de kraan lekker werkt en men elkaar helpt
om zo snel mogelijk aan de koffie of de bitterballen te
kunnen gaan.

LOOSDRECHT

JOS SPIJKERMAN

De zondag was zoals voorspeld helaas, helaas: veel regen
en geen wind. Voor de vorm moet je dan twee uur (super
gezellig!) koffie drinken, maar iedereen zag aankomen
dat het ‘einde wedstrijden’ was. De prijsuitreiking gaf de
krachten in het veld aan met Bart In der Maur en Cas Verholt
als winnaars, gevolgd door de teams de Groot en Heineke.
Het was weer een mooie Houtskool! Dank Pieter, voor je
visie in 1988. Tot 2022!
Walter van Voorst van Beest

Op de zaterdag waren de omstandigheden uitstekend en
omdat het er voor de zondag gewoon slecht uitzag besloot
wedstrijdleider Bas Mientjes dat er op de zaterdag drie
wedstrijden gezeild gingen worden en op zondag één.
De wedstrijden werden gevaren op plassenbanen van het
Witte Huis, het startschip was van de KWVL en de Vrijbuiter
deed de rescue. Doordat er plassenbanen werden gevaren
konden de drie deelnemende klassen zich mooi over alle
Loosdrechtse Plassen verspreiden en als de wind zou draaien
kon er tijdens de wedstrijd een andere baan aangegeven
worden. Top dus.
De gebruikte banenkaart was van het Witte Huis. Dat is
prima, want zij gebruiken 16 windrichtingen (i.p.v. 8 bij de
KWVL), met drie verschillende baanlengtes. Top! De HWH
banenkaart geeft dmv. ‘sectoraanduiding’ duidelijk de
startpositie van het startschip én de positie van de eerste
in de windse ton aan, dus startschip en deelnemers weten
van te voren waar ze aan toe zijn. Bovendien was in de
mededelingen aangegeven dat de streeftijd per wedstrijd
maximaal 60 minuten zou zijn, dus het gaat een mooie dag
worden. Prima!
Het zeilen was weer geweldig. Mooi weer. Lekker windje.
Geen dramatische winddraaiïngen, geen grote schades.
Wel rezen er bij ondergetekende een paar welgemeende
vragen over de gang van zaken; daar meer over in een ander
artikeltje over de Houtskool. Opdat wij er allen van kunnen
leren!
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Er waren een paar zaken die schuurden bij Walter van
Voorst van Beest na de Houtskoolcup. In kader van ‘we
moeten van elkaar leren’ benaderde hij de aangewezen
persoon: Paul de Groot, voorzitter WOC van de KWVL.
Hieronder een beknopte weergave van de vragen en
antwoorden van beide zeil liefhebbers. Misschien zitten
er issues tussen die u herkent, misschien zag u helemaal
geen knelpunten en heeft u alleen maar genoten van
mooi zeilweekend. Zoals Paul zegt: zoveel zeilers zoveel
wensen. Het geeft een kijkje achter de schermen van
het WOC, de ad-hoc beslismomenten en de motivatie
om bepaalde keuzes te maken. Wie weet kunnen zowel
zeilers als vrijwilligers (petje af, want ze dóen het toch
maar voor ons, en we kunnen niet zonder) iets opsteken
van deze evaluatie.

Noot van Paul vooraf: De keuze om de Houtskoolcup open
te stellen voor alle klassen en te organiseren met de drie
Loosdrechtse verenigingen is in het voorjaar genomen.
Op dat moment was het vanwege COVID-19 onduidelijk
of, en in welke vorm, evenementen mochten doorgaan. De
versoepelingen zorgen voor een groot aantal aanvragen om
wedstrijden te organiseren. Het WOC heeft alle zeilen bijgezet
om voor alle leden zoveel en zo goed mogelijk wedstrijden
te organiseren. Na 1,5 jaar ‘trainingspotjes’ mochten er weer
wedstrijden worden gevaren.
Vraag: Kan je bij het palaver nog geen uur voor de start op
één van de drie organiserende clubs aangeven dat er drie
wedstrijden gevaren worden i.p.v. twee op een dag? In de
NOR stond dacht ik 2 x 2 en in de bepalingen wordt onder
‘startrooster’ uitsluitend gesproken over een tweede wedstrijd
en niet over ‘en opvolgende’ wedstrijden?
Antwoord: Conform de Regels voor Wedstrijdzeilen,
appendix S regel 3.1 mag je wijzigingen aanbrengen in de
wedstrijdbepalingen. Een wijziging in het schema moet
voor 20.00 uur op de dag voordat deze van kracht wordt
bekend worden gemaakt. Tijdens het palaver is het verzoek
gedaan vanuit de zeilers om op zaterdag een extra wedstrijd
te varen, aangezien de windverwachting voor zondag heel
slecht was (geen wind). Uit het oogpunt van gastvrijheid is
besloten om op zaterdag 3 wedstrijden te varen. De SI gaf
deze ruimte ook, aangezien er 4 wedstrijden geprogrammeerd
stonden. De verdeling 2 op zaterdag en 2 op zondag stond
niet omschreven. Achteraf bleek het een slimme keuze om op
zaterdag 3 wedstrijden te varen, aangezien er op zondag niet
gevaren kon worden vanwege te weinig wind.
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Houtskoolcup – zoveel zeilers zoveel wensen
Vraag: kan je als organisator aangeven dat er gebruik wordt
gemaakt van ‘de banen van HWH’ terwijl er meerdere versies
in omloop zijn? Zet er dan bij welke versie en maak het feit
dat er meerdere banenkaarten zijn bekend in je vrijdagavond
mail.
Antwoord: Dat er meerdere versies in omloop waren was ons
(KWVL) niet bekend. Het verschil in de banenkaart zat hem in
de manier van printen, portrait of landscape.

Vraag: Digitale banenkaarten zijn leuk maar er was veel
behoefte aan de juiste. Vooral bij niet Loosdrechtse zeilers. De
printer moest uit de kast! Beetje service kan geen kwaad.

Antwoord: Mee eens! Toch fijn dat we de printer uit de
kast hebben gehaald, gelukkig was de inkt niet uitgedroogd...
Overigens wordt er in het geheim gewerkt aan nieuwe
plassenbanen voor de KWVL en Vrijbuiter, waarbij er 16
windstreken op de kaart komen. De nieuwe banen wil ik, net
als de Sneekweekbanen, volledig printen.
Vraag: Zijn in het algemeen mededelingen tijdens een
palaver (op de KWVL) geldig als je een evenement houdt bij
de drie verenigingen?

Antwoord: Als je met meerdere verenigingen een evenement
organiseert, dan moet je 1 vereniging aanwijzen, waarbij
de mededelingen worden gegeven. En dan ook duidelijk
omschrijven in de NOR en SI. Vergelijk het met de Sneekweek,
waarbij de deelnemers rond het hele meer verblijven. Het
officiële mededelingenbord hangt bij het wedstrijdcentrum.
Ook worden mededelingen via social media gedeeld. Dat doen
wij (nog) niet.
Vraag: Kan je aangeven dat je gebruik maakt van de
banen van HWH ( met daarop duidelijk vermeld ‘inclusief
startposities’) en dan de op die kaart aangegeven startplek
drastisch veranderen/negeren, nl 2 a 3 x zo ver t.o.v. de KWVL
terwijl palaver om 10.10 uur was. Persoonlijke noot: Ik was te
laat.

Antwoord: Afhankelijk van de windrichting en het aantal
deelnemers wil je het eerste rak zo lang mogelijk maken.
Dit op verzoek van de zeilers en om te voorkomen dat het
druk wordt bij de bovenboei. Een startpositie is altijd bij
benadering, maar zal wel redelijkerwijs in de buurt moeten
liggen van de positie die is aangegeven. Tijdens het palaver
is aangegeven dat de wind zou kunnen draaien. Dit betekent

dat er een ‘naastgelegen’ baan gekozen zou kunnen worden.
De startposities van beide naastgelegen banen lagen echter
niet dicht bij elkaar. Er is gekozen om op een ‘gemiddelde’
positie te gaan liggen. Bij een winddraaiing wil je als comité
zo snel mogelijk kunnen veranderen van baan en niet teveel
met het startschip verplaatsen.

Vraag: Het eerste in de windse rak was door de verandering
veel dichter bij; bij 34 inschrijvingen. De Easy Week met
een bewust super lang 1e rak heeft als max 25, ook KWVL
wedstrijdorganisatie.
Antwoord: Het aantal deelnemers is prima om in één groep
te varen. Als het volgend jaar anders moet, dan vernemen wij
dat graag via de Classcaptain. Klant is koning!

Vraag: en bij de tweede wedstrijd te dicht achter een eiland.
(na de start stuurboord en over bakboord vlak om het eiland
betekende min of meer overvaren van 1e ton. Ton had bij
Meent moeten liggen.)
Antwoord: Welkom op Loosdrecht! Bij sommige
windrichtingen moet je een keuze maken en kan het zijn
dat je dicht bij een eiland start. Dit wordt uiteraard zoveel
mogelijk voorkomen.
Vraag: Kan je als je streeftijd van 60 minuten per wedstrijd
aangeeft, de eerste wedstrijd 1 uur 55 minuten laten duren?
Terwijl er voldoende afkortingsmogelijkheden waren? De
‘slinger’ om langs de toren van HWH te varen/finishen droeg
niet bij aan de wedstrijd.

Antwoord: Formeel is het niet halen van een streeftijd geen
grond voor verhaal. Echter een verdubbeling van de vaartijd
is wel eentje om uitleg bij te vragen. Een wedstrijdcomité
maakt, zolang de zeilers aan het wedstrijdzeilen zijn, continu
overwegingen. Wel of niet afkorten, wel of geen pauze, laten
we de ene klasse nog doorvaren en de jeugd toch afkorten,
is het lekker zeilweer, etc. In het geval van een evenement
met drie verenigingen houden we toch ook rekening met
elkaar. Dus, ja we hebben rekening gehouden met de finish bij
HWH. Een dag wachten voor een zeiler is niet leuk, voor een
vrijwilliger ook niet. En als we dat kunnen voorkomen doen
we dat. Echter met consequenties.

LOOSDRECHT

V&A

je de korte baan, dan neemt de wind toch toe en heb je een
korte race.

Vraag: Een totale zeiltijd van 10.15 tot 17.15 zonder pauze
is echt te veel en niet leuk. Geen promotie van plassenbanen,
Houtskool deelname en KWVL. En jammer voor Roel,
persoonlijk had ik graag even geluncht.

Antwoord: Ook deze mening zullen we meenemen in de
uitwerking voor volgend jaar. Zoveel zeilers zoveel wensen. Ik
neem aan dat je de bitterballen aan het einde van de dag wel
hebt laten smaken.
Vraag: Moet er bij dit soort lange dagen meer aandacht zijn
voor de dames die een plaspauze willen i.p.v. op de emmer.

Antwoord: Dames zijn altijd welkom aan boord van het
startschip. En op Markus Pos zijn toiletten. Hoef je niet
helemaal naar de haven terug te varen.

Vraag: Kan het protestcomité actiever ingezet worden als
juryboot? Er werden weer helaas vaak bewuste(?) fouten
gemaakt, want ‘er zal toch wel niet geprotesteerd worden,
behalve bij schade voor de verzekering’. Ook leuker voor
protestcomité.
Antwoord: Als we voldoende vrijwilligers hebben, dan willen
we dat zeker doen. Zolang iedereen wil zeilen, hebben we niet
genoeg handjes om alles voor elkaar te krijgen.
Vraag: Bij situaties is de reactie van de meeste zeilers
meestal: ik laat het er maar bij zitten. Protesteren is gedoe. Ik
heb zin in een biertje. Het zijn tenslotte vrijwilligers.

Antwoord: Niet mee eens.... Wel met het biertje, maar dan
MET de vrijwilligers en na het afhandelen van de protesten.
Protesteren hoort bij het spel, liefst op het water je straf
nemen. Zo niet, dan protesteren. Zonder protesten ook geen
(af)leercurve.

Ook bij de keuze van de lengte van de baan, kort, midden, lang,
neem je een beslissing om basis van de weersomstandigheden.
Kies je de lange baan, dan zul je zien dat de wind inzakt. Neem
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2021 KWVL
EN STARTSCHOT VOOR DE SLOOP
Oude situatie

Bij de titel van Clubkampioen komt de mooie eer dat
je naam op het kampioenenbord in de gang van het
clubhuis komt te hangen. Daar doe je het dus voor.
Eeuwige roem!
Ik sta er al een keer op, als jeugdzeiler in de FJ. Sabine ook,
maar dan in de Twaalfvoetsjol. In de Pampus is het nog niet
eerder gelukt. Dus vol goede moed en strijdlust zijn we van
start gegaan. Ik met Peter Hoogendam in de P 365 en Sabine
met Henk Bergsma in P 455.
Zaterdag prachtig zomers weer, maar helaas te weinig wind.
Hierdoor werd er niet gezeild. Wel werd er strijd op het water
gevoerd door de roeiers. Door de vaste roeiteams, maar ook
door spontaan gecreëerde roeiteams waaronder Laser-,
Pampus- en Twaalfvoetsjollenteams. Sander Jorissen had
de jeugd onder z’n hoede genomen en heeft de kinderen
les te geven op een e-foil. Dit werd vol enthousiasme
ontvangen, door jong en oud overigens. Het resulteerde in
een hoofdsteiger vol met blije en nieuwsgierige kinderen.
In de avondzon, aanschouwd door de leden vanaf de toren,
werd de titanenstrijd gevaren tussen het havenpersoneel en
het bestuur. Na deze traditionele strijd was er een heerlijk
Indisch buffet waarna de stoelen aan de kant werden
geschoven om de mooie dag af te sluiten met een top feest
voor jong en oud.
Zondag was er gelukkig genoeg wind om de wedstrijden te
kunnen varen. Er stonden drie wedstrijden op het programma
met een mooie up- en downwind baan. Al snel werd duidelijk
dat de titelstrijd ging tussen de 444, 357, 455 en wij in de 365.
Het was stuivertje wisselen per wedstrijd. Tot op de laatste
meters in de 3e wedstrijd was de strijd nog niet beslecht.
Met de laatste klap naar de finish konden wij ons naar de 2e
plek varen en achter de 357 finishen. Dit zou ons in theorie,
met 1 punt minder dan de 357, de titel Clubkampioen geven.
Maar eerlijkheid gebied te zeggen dat het tot op de kant nog
even spannend was omdat er bij de laatste wedstrijd een
aantal boten te vroeg was gestart. Wij waren ook redelijk
scherp weg over de lijn. Gelukkig bleek het scherp, maar niet
te vroeg!

Fundering en muren staan al
Froukje en Peter KWVL Clubkampioenen 2021

u denken, vensterbankenbier? Dit begrip is door de voorzitter
van de KWVL, Henk Bergsma, geïntroduceerd en ook toegelicht
omdat het voor velen een onbekend begrip was.
Wanneer je gaat verbouwen heb je meerdere momenten die
gevierd worden, zoals het ‘pannenbier‘ bij het bereiken van het
hoogste punt. Maar ook het vensterbankenbier voor aanvang
van de sloop. Je kunt nog één keer in de vensterbanken
hangen, je bier erin zetten, voor het geheel gesloopt wordt.
Het was het startschot voor de sloop van een oud loodsje,
de huidige wc’s en de kleedkamers. Deze winter wordt er
hard gewerkt om een nieuw deel te bouwen en deels te
verbouwen. De wc’s en kleedkamers worden vernieuwd, er
komen vergader- en trainingsruimtes en een sportruimte
met roeimachines, fietsen en krachtapparatuur om o.a. onze
Pampuszeilers in conditie te houden.

Na de sloop

Het was een super clubweekend.
Froukje Romkes
P 365 (lid bouwcommissie KWVL)

Na de prijsuitreiking stond er als afsluiter van een fantastisch
weekend nog ‘vensterbankenbier’ op het programma. Ik hoor
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Naam:
Leeftijd:
Beroep:

David de Graaf
59 jaar
Partner adviesgroep Novius / Directeur Digital
Consultancy bij Royal HaskoningDHV
Rol aan boord: Stuurman
Hoe ben je in de Pampus terechtgekomen en wat zeil(de) je
nog meer?
In mijn jeugd veel wedstijden gezeild in o.a. OK Dinghy, Dart,
Yngling en Javelin. Daarna in de wereld van het zeezeilen gerold
en veel nationale en internationale races gedaan met eerst een
Waarschip 28 LD (door mijn schoonvader zelf gebouwd!), daarna
met mijn Salona 40 “Split Image” en de Salona 42 Split2nd.
Met de Split Image veel races kunnen winnen, waaronder
jaarklassement ORC1 en North Sea Regatta. Ook nog geprobeerd
van de hobby deels werk te maken met ‘Sailing Business Events’
m.b.v twee snelle IMX-40 racers (de Appel en de Peer) voor match
racen met groepen. Toen onze jongste zoon Lucas fanatiek
ging wedstrijdzeilen in de Optimist ben ik tijdelijk gestopt met
racen. Om vervolgens mijn droom waar te maken: de wereld
rondzeilen op eigen kiel. Met mijn X-482 “Xirene” ruim 15.000
mijl over de Atlantic en Pacific gezeild, fantastisch avontuur
en 2 jaar geleden een pauze ingelast in Australië en het schip
daar verkocht. Tijdens een van de etappes ook Jorden goed leren
kennen. Tja, en wat dan? Dat diende zich vanzelf aan: ik lootte
op de Laser intro-avond de Pampus van Henk Bergsma, die zelf
niet aan boord was, maar Bob Heineke wel. Al mijn vooroordelen
waren binnen 1 uur weg: wat een geweldig schip! Gezien het feit
dat er een groot Pampusnest op Loosdrecht ligt en we daarom
heel vaak wedstrijden kunnen varen met flinke velden met sterke
zeilers was de keuze snel gemaakt en heb ik in januari 2019 de
445 van Cees van Grieken gekocht. Bob en Henk: bedankt! (Wat
Henk niet weet is dat ik zijn boot bijna in twee delen heb gevaren
tijdens die bewuste avond, Bob was not amused).
Onze zeilrelatie kenmerkt zich door:
Wij zijn allebei lekker fanatiek, daarin kan ik soms wat
doorschieten en trekt Jorden vanuit zijn rust en nuchterheid ons
samen weer naar normale proporties. Soms zijn we net even te
veel met de spullen bezig, ik hoop dat we binnenkort ons echt op
het zeilen kunnen richten.
·
Wat was de beste actie ooit van je bemanning? En wat de
slechtste?
Een geweldige actie die ik niet snel zal vergeten: We gaan dit jaar
de bovenboei om en knallen voor de wind met Bft 6-7 op het
Sneekermeer naar beneden. Tot mijn schrik schiet de trimlijn van
de achterstag helemaal uit de vertraging onder het achterdek.
Geen spanning meer! Jorden is opgevouwen onder het achterdek
gekropen en een paar minuten later hadden we weer een trimbare
achterstag. Slechtste actie van Jorden staat me niet voor de geest,
zal vast nog wel eens komen.
Vervolg op pagina 56
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Jorden
over
David

IK EN MIJN STUURMAN
Naam:
Leeftijd:
Beroep:

Jorden Spijker
58
Riskmanager bij een handelshuis in derivaten
en energie producten.
Rol aan boord: bemanning

ZEILDUO’S

IK EN MIJN BEMANNING

David
over
Jorden

Hoe ben je in de Pampus terechtgekomen en wat zeil(de) je
nog meer?
De eerste keer dat ik in een Pampus mocht varen, was tijdens
een uitwisseling met de dinsdagavond Laserclub ‘De diepe keel’.
Ik heb toen mogen sturen in de 371 van Joop van der Pijl, met
als bemanning Thom van der Pol, met (en dankzij) Tom heb ik
onverwachte resultaten behaald.
Naast bemannen in de Pampus 445 zeil ik, als het mogelijk
is, ook Laser op de dinsdagavond. In het verleden heb ik veel
wedstrijden op grotere boten gevaren. Begonnen op een Feeling
met woensdagavond wedstrijdjes in Lelystad, later in een serieus
team gevaren, het door Roy Heiner opgezette s’Energy. Met
s’Energy zijn we o.a. Europees kampioen geworden in de IMX
38 klasse.
Onze zeilrelatie kenmerkt zich door:
David is mega fanatiek, dat houdt ons scherp; ik kan soms weer
een beetje de rust terugbrengen. We vullen elkaar goed aan
en ervaren veel plezier met het wedstrijdzeilen in de Pampus.
De Pampus lijkt zo’n gemakkelijke boot, voor de wind blijft het
moeilijk om beter te varen dan de concurrentie.
·
Wat was de beste actie ooit van je bemanning? En wat de
slechtste?
Slechtste: in een wedstrijd, waar we erg goed lagen, de verkeerde
boei ronden, we zijn toen gestopt. Beste: David kan heel
geconcentreerd blijven sturen, als alles er goed op staat, dan doen
we goed mee.
Wat zou je veranderen als je een dag bemanning was?
David en ik nemen ons telkens voor meer buiten de boot te kijken
en minder met de boot bezig te zijn, ik denk dat ik me dat ook zou
voornemen
Voor mij was ons zeilhoogtepunt tot nu toe:
Samen met David ben ik in zijn X-481 van Bora Bora naar Fiji
gevaren, dit was een heel bijzonder zeilmoment, ik ben erg blij
dat ik mee ben geweest. In de Pampus vond ik het met de Sneeker
Olympiade heel bijzonder dat we, ondanks dat wij samen niet
zwaar zijn, ook met windkracht 7 de boot vrij relaxed en goed
hebben gevaren. Zoals gezegd, technisch gaat het best lekker, we
moeten meer ‘buiten de boot’ varen.
Mijn sportieve ambities en doelstelling voor aankomend
seizoen zijn:
Doelstelling is eigenlijk vrij simpel, wij gaan voor podium op
het NK en NK Sprint.
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Wat zou je veranderen als je een dag bemanning was?
Tegen mijn stuurman zeggen dat hij zich wat meer met zijn eigen
zaken moet bemoeien.
Voor mij was ons zeilhoogtepunt tot nu toe:
Ik kan enorm genieten van onze donderdagavondwedstrijdjes.
Tijdens een van de laatste keren dit jaar ging de zon vroeg
onder, stond er een felle maan en zeilden we laatste race in een
surrealistisch landschap. Prachtig, de rode gloed op die mooie
houten rompjes…
Mijn sportieve ambities en doelstelling voor aankomend
seizoen zijn:
Zoals gezegd zijn we bloedfanatiek. We hebben al de nodige upsand-downs gehad, helemaal prima! Een Pampus is complex door
zijn eenvoud. Soms zit de vaart er echt wel goed in, maar te vaak
liggen we voor anker. Toch zeg ik net als Jorden: ik stop er niet
mee voordat we podium op een NK te pakken hebben! We zijn nog
geen 3 jaar bezig...en nog jong. Dus de Pampusclub is voorlopig
nog niet van ons af!

PRIMUS INTER PARES
RACE DER ZEILKAMPIOENEN
Het weekend van 16 en 17 oktober werd de Primus Inter
Pares gevaren. Traditiegetrouw vanuit GWV de Vrijbuiter
in Loosdrecht, traditiegetrouw in een 16m2. Bij de eerste
7 in het totaalklassement PIP 2021 zitten 5 stuurlieden
die vast, regelmatig of af en toe Pampus zeilen!
Thijs Kort (16m2) zeilde het NK Pampus 2021 in de
P 304 van z’n schoonvader. Verder deden mee aan de
PIP: Arjen Kort P 416 (NK 12voetsjol), Bob Heineke
P 387 (NK 16m2), Thomas Allart P 330 (NK Sprint
Pampus) en Wiebe Schippers P 440 (NK Pampus). Leuk
om te zien hoe breed onze klasse presteert.

Wel lachen,
allemaal mensen die
niet tegen
hun verlies kunnen!

Pilot 920

Pilot 920

Plezier en Performance
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

19 Teams met 19 kampioenen aan de helmstok vochten onder
prima zeilomstandigheden om de plek der plekken. Wie is de
allerbeste van dit seizoen? Loting bepaalt in welke boot je
begint. Na elke wedstrijd wordt er gewisseld van boot om de
kansen zo objectief mogelijk te maken. Er waren opvallend
veel Pampuszeilers die het nu tegen nu elkaar opnamen in de
16m2, wat toch weer heel anders voelt dan een Pampus. Onder
de toeschouwers op het water bevonden zich veteranen als
Martin Heineke en Jan van Staveren.

Lange historie
De eerste editie van de Primus Inter Pares, wedstrijd der
kampioenen, werd georganiseerd in 1962 op initiatief van de
16m2 klassenorganisatie. ‘De beste promotie voor onze klasse
die je maar kan bedenken,’ vertelt voorzitter van deze klasse
Reinout Klapwijk, die zelf al 21 jaar meedoet met zijn boot en
zegt in al die jaren alleen maar enthousiaste mensen aan boord
te hebben gehad. De eerste tien edities werden georganiseerd in
samenwerking met W.V. Braassemermeer. Sinds 1973 speelt De
Vrijbuiter een belangrijke rol in het succes van het evenement.
Even later kreeg de wedstrijd de status van een officieel

kampioenschap van het Watersportverbond. Sindsdien vormt
deze drie-eenheid de organisatie van dit kampioenschap. ‘Een
mooi voorbeeld hoe watersportvereniging, klassenorganisatie
en Watersportverbond samenwerken om de zeilsport op
een stevige manier te organiseren en ontwikkelen, zodat
meer mensen het plezier ervaren dat de sport onmiskenbaar
brengt,’ zegt Bob Heineke, lid platform Wedstrijdsport van het
Watersportverbond en deelnemer aan de PIP.
Er werd fanatiek gevaren, want “er zijn hier veel mensen die
niet tegen hun verlies kunnen, en dat is wel lachen” aldus
Pim van Vugt, Olympische zeiler in de 49er en Nederlands
Kampioen Solo 2021. “Iedereen hier kan goed varen, dus elke
fout wordt direct afgestraft.” Reacties van andere kampioenen:
“super leuk racen”, en “het was aan elkaar gewaagd en bleef
dus dicht bij elkaar”, en “je kunt er veel van leren.”
Een glunderende Thijs Kort (8-voudig PIP winnaar) zei op het
laatst volledig het overzicht kwijt te zijn geweest, zo dicht
stond de top bij elkaar. Het bleef tot het eind heel spannend,
maar zijn derde plek in de laatste race was voldoende om zich
de PIP van 2021 te noemen. Hij werd op de voet gevolgd door
Bart Lambriex, die een maand later de wereldtitel in de 49er
zou pakken. De derde plek was voor versbenoemd Pampus lid
van verdienste Arjen Kort.

Uitslag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
14
16
8
13
17
7
18
15
3

Thijs Kort
Bart Lambriex
Arjen kort
Thomas allart
Menno huisman
Bob Heineke
Wiebe Schippers
Paul Dijkstra
Yska Minks
Robbert Huisman
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Het gebeurt nogal eens dat we als leden van de TC
telefonisch of via mail benaderd worden met het verzoek
om advies bij het opknappen van een Pampus. Vaak zijn
het oudere schepen die jaren lang ergens onder een
dekzeil of in een stoffige schuur hebben gestaan.

Pampus 108 werd in 2004 onderhanden genomen door Rienk Alberda in
de werkplaats van Pieter Boelsma

Enthousiast geworden door de aanblik van een veld prachtige
Pampusschepen tijdens wedstrijden op een plas wordt er op
enig moment een oude Pampus aangeschaft. Het enige wat
dan nog moeten gebeuren is het opknappen van het vaak
toch wat verwaarloosde schip dat voor “een koopje” op de
kop is getikt.
Op zich is het restaureren van een oude Pampus in veel
gevallen best te doen, maar daar is kennis van zaken voor
nodig. Van de eerste tien ooit gebouwde Pampusschepen zijn
er negen, in blinkende staat en zeer competitief in wedstrijden.
Restaureren is dus zeker mogelijk.

Een zeilnummer
zegt helaas niets over
de juistheid van
het registratienummer
Een van de eerste dingen die wij tegen een nieuwe eigenaar
van een oude Pampus zeggen is: Een Pampus is pas een
Pampus als het schip voldoet aan alle Klassenvoorschriften.
Vaak krijgen we dan te horen: “Ja maar we willen misschien
helemaal niet aan wedstrijden meedoen.” Uiteraard staat het
een ieder vrij om te doen wat hij of zij wil, maar als het schip
uiteindelijk niet voldoet aan de Klassenvoorschriften is het
misschien een mooie zeilboot, maar geen Pampus.
Bij aankoop van een oude Pampus is er in veel gevallen
geen certificaat aanwezig en soms is het zelfs onduidelijk
om welk schip het gaat. Een zeilnummer in een zeil dat bij
de koop van het schip bij het schip lijkt te horen zegt helaas

58

NIEUWS

Pas na een dergelijke meting heb je voor een deel inzicht in
wat je koopt of nog beter wat je gaat kopen. De kosten van
zo’n meting zijn enkele honderden euro’s die ruimschoots
opwegen tegen de duizenden en veelal tienduizenden euro’s
die nodig zijn om een schip in de juiste conditie te krijgen.
Het doen van een certificeringsmeting is werk voor een
professional. Een verkeerde opstelling van het schip bij de
start van het meetproces kan vervelende gevolgen hebben die
later moeilijk weer te herstellen zijn. Na meting van een schip
moet er in ieder geval grofweg duidelijk zijn of een restauratie
kans van slagen heeft. Het hangt natuurlijk ook af van de
technische staat van het schip. Als de maten redelijk lijken te
kloppen maar het schip heeft in ernstige mate verrotte delen,
dan wordt het toch een heel ingewikkelde klus. De vraag is
dan wat er gedaan moet worden aan het schip en hoe moet
dat dan.

De potentiële
Pampuszeiler, wil zich
oriënteren
en kennis opdoen

Het zal duidelijk zijn dat na een ingreep aan een schip, niet
zijnde schuren en lakken, er in alle gevallen opnieuw een
Meetrapport opgesteld dient te worden. Vastgesteld dient
te worden dat het schip een Pampus is, zoals bedoeld in de
Klassenvoorschriften Nationale Pampusklasse (laatste versie).

TECHN. COMMISSIE

HELP
We hebben een
PAMPUS
gekocht

Waarom dit stukje in het Pampusnieuws? Het meeste van
wat hierboven staat is bij de doorgewinterde Pampuszeiler
wel bekend. Het gaat hier vooral om mensen die wij als
Pampuszeilers op onze vereniging of tijdens wedstrijden
als belangstellende tegenkomen. Soms ook gewoon
geïnteresseerde vrienden of familie. De potentiële, dus
mogelijk nieuwe Pampuszeiler, zal zich willen oriënteren en
kennis willen op doen om invulling te geven aan zijn wens,
een Pampus te willen zeilen. Ieder van ons als Pampuszeilers
komt deze mensen wel eens tegen. Het is mooi, denken wij als
TC, wanneer we deze mensen op een goede manier kunnen
adviseren over de aanschaf van een gebruikte Pampus en
eventuele consequenties die dat met zich meebrengt.
Hans Beekhoven
Namens de TC Pampusklasse

Restauratie P 20 bij Boelsma in 2016

niets over de juistheid van het registratienummer van het
betreffende schip. Slechts een CB stempel met zeilnummer
dat bv. in de kielbalk is geslagen geeft enige houvast m.b.t.
de origine van het schip. Op zich hoeft dit allemaal geen
probleem te zijn, een schip kan en moet soms opnieuw
gemeten worden om te weten of het op alle punten voldoet
aan de Klassenvoorschriften. Dit laatste om het eventuele
zeilnummer te kunnen behouden of een nieuw nummer
te krijgen. Zelfs een relatief nieuw schip met een prachtig
onbeduimeld certificaat is geen gegarandeerd goede Pampus
naar de letter van de Klassenvoorschriften. Een certificaat
geeft alleen maar aan dat op het moment van afgifte van
het certificaat het schip voldeed aan de Klassenvoorschriften.
Als iemand de onweerstaanbare drang heeft een oude Pampus
onderhanden te nemen om het schip een gloedvolle toekomst
te bezorgen: “Laat dit schip dan meten!” Daarmee bedoelen
wij niet er met de duimstok langs lopen en vaststellen dat de
lengte en de breedte van het schip wel lijken te kloppen; maar
laat het schip door een professionele Verbondsmeter tot in
detail opmeten.

In1969 zagen lidmaatschaps brief en meetbrief
van het KNWV aan John Bayer P 278 er zo uit
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10 VRAGEN AAN

DOOR WALTER VAN VOORST VAN BEEST

Een DNC zou je nooit
moeten kunnen aftrekken
Romp en kiel van de 208 in 1994

10 vragen aan
PAUL BOUWMAN
Schade Sneekweek 1997

1. Je vaart al lang in de Pampusklasse. Kan je voor die
mensen die je nog niet goed kennen iets over jezelf
vertellen?
Zeker zo’n 30 jaar geleden belandde ik met veel plezier als
bemanning in de Pampus bij o.a. Piet Douma 263 en Wietse
Boomsma 304 en….. jawel in de 208 van Jan Eisma. Hierdoor
ik was zo enthousiast geworden dat ik in 1994 het project 208
kocht. Met mijn 33 jaar was ik toen wel een van de jonkies.

Als het boven windkracht 4
waait kun je de 208
maar beter in de gaten houden,
want dan is hij los
2. En wat doe je in het dagelijks leven. Heeft dat ook
met zeilen te maken?
Hobby en werk liggen dicht bij elkaar. Ik werk bij de
internationale groothandel Lankhorst-Taselaar als product/
accountmanager. Mijn job is de werven en watersportbedrijven
blij maken met het leveren van alles wat op en aan een boot
zit. Van het landvastje en fendertje tot luiken, ramen en
lieren. Dit heeft veel met zeilen te maken, want in Nederland
worden veel prachtige zeilschepen gebouwd. De Nederlandse
jachtbouw staat internationaal zeer hoog aangeschreven.
3. Moest je de P 208 toen je deze kocht nog opknappen
of was de boot wedstrijdklaar?
Er kon mee gezeild worden, maar de 208 zat een beetje losjes
in elkaar. Elke golf die je tegenkwam kon je volop van genieten.
Het eerste half jaar zeilde ik samen met mijn vriendin, nu mijn
vrouw Marrit. Daarna heb ik de boot in een jaar tijd in de

60

NIEUWS

epoxy gezet. Dit kon mooi bij ons op de zaak waar hij naast
de cv snel droogde. De kiel was van gietijzer en in slechte
staat, maar hij moest door in verband met de holtes in mijn
portemonnee. Huis kopen en gezinnetje stichten is ook niet
gratis, maar ging toch gebeuren..
4. Heb je een vaste zeilmaat? En zijn er nog andere
klassen waarin je vaart, of graag eens zou willen varen?
Sinds zeker 4 jaar is mijn goede vriend Wabe Reinsma de vaste
bemanning van de 208. Top bemanning, want hij is net zo
fanatiek als ik, maar veel rustiger. Sporadisch zeilde ik wel
eens in andere klassen, zoals de Regenboog, aken en H-T race.
5. Maak je bepaalde doelstellingen aan het begin
van het seizoen en lukt het dan om die te bereiken?
Wanneer is een zeilseizoen voor jou geslaagd? Is er een
resultaat waaraan je de beste herinneringen hebt?
De doelstelling nu is compleet anders dan een aantal jaren
terug, toen ik nog wel eens een ééntje eruit wist te persen.
Tegenwoordig hebben we allemaal toppers en kampioenen,
o.a. met Olympische ervaring en skûtsje schippers. Als
liefhebber van het spelletje geniet ik van de spanning voor de
start en de progressie die in elk rak is te maken. Maar als het
boven de windkracht 4 waait kunnen de toppers de 208 maar
beter in de gaten houden, want dan is hij los. Het lijkt dat de
boot met bemanning dan in z’n element komt.
6. Je was een aantal jaren regiocommissaris en voorzitter van Pampusclub Noord. Hoe kijk je daar op terug?
Wat zou er in jou beleving nog verbeterd kunnen
worden waar jij niet aan toe bent gekomen?
Het is heel leuk iets te doen voor de club die mogelijk maakt
dat je je sport kunt beoefenen. Door het enthousiasme van
Wijt Struiksma, ben ik het bestuur ingetrokken en mocht ik
hem opvolgen. Een fijne man die helaas te vroeg is overleden.

9. Wat is het mooiste zeilverhaal wat je nog 10 keer
kan vertellen?
Mooi niet, bijzonder wel. Tijdens de Sneekweek 1997 zijn we
al zeilende over bakboord aangevaren door een Efsix die met
vol spinaker in de romp onder mijn zitplaat voer, terwijl mijn
bemanning 60cm naast me in het hangbroekje hing. Ik kon
bij mij in de kuip op het voordek van de Efsix gaan zitten.
Nadat we uit elkaar waren, moesten we doorzeilen over
bakboord om niet te zinken. Het gat zat n.l. onder de waterlijn
aan stuurboord. Met hulp van de stand by en duct tape is de
haven bereikt. Dit is de reden waarom de 208 een aantal jaren
daarna wit is geverfd. Dezelfde avond heeft Theo de Vries een
noodreparatie met hechthout gedaan, zodat we de volgende
dag weer aan de start verschenen.
10. Nog wilde wensen?
Jazeker. Graag zou ik zien dat ze de aftrekwedstrijden
afschaffen. Elke wedstrijd doet er toch toe en heb je je best
gedaan. De DNC zou je nooit moeten kunnen aftrekken, want
je bent er niet.
Ook zou ik 2 of 3 trainingen per jaar willen doen. Niet alleen
omdat ik die wel nodig heb maar ook omdat het erg leuk is.

Aan de 5 jaar ervaring die ik had opgedaan in het Flitsclub
bestuur had ik wel iets, maar vaak was het toch compleet
anders. De sport en de leden moeten centraal staan daarbij
moet alles voor iedereen toegankelijk zijn. Bij de Pampusclub
is die balans heel goed. Er is heerst een goede sfeer op en rond
het water ongeacht wie of wat je bent.

En ten derde, brrrr… winterwedstrijden in the area North,
Houkermar of Sneekermeer.
Waargenomen door
Ko Otte en Sandra Dijksman

7. Vertel eens over het succes van de jaarlijkse
excursies en de bowling en spareribavond? Heb je nog
een verrassende suggestie voor een volgende keer?
De unieke status en activiteiten van Pampusclub Noord
genereert veel saamhorigheid in de club. De uitjes in de
winter en spareribavond zijn altijd een succes. Als het weer
kan is het leuk om eens te gaan Blo-karten op het strand of
gewoon karten.
8. Wat vond je van het format van het NK Sprint op
Heeg t.o.v. de Regenbogen, waar ze kozen voor finaleraces met afvalsysteem?
Liever geen afval races maar lekker veel starten voor iedereen.
Elke keer krijg je weer een nieuwe kans om de verkeerde
slag niet in te gaan, of juist wel. Als de Pampus dan ooit
eens Olympisch wordt, kunnen we altijd nog een medalrace
organiseren.
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NK SPRINT

NK SPRINT

NK SPRINT WAS

‘MAGNIFIQUE’

VOOR THOMAS EN BART

Thomas Allart en Bart La Grouw hebben het NK sprint in
de Pampusklasse gewonnen. Ze troefden over veertien
korte races (waarvan ze vier wonnen) 27 teams af.
Op 9 en 10 oktober organiseerden Watersportvereniging Heeg
in samenwerking met de Pampusclub het NK Sprint op het
Hegemer Mar in Heeg. Nadat in het voorjaar een brand
was ontstaan in het clubhuis, werd een passende oplossing
gevonden om het evenement door te laten gaan aan het
einde van het vaarseizoen. Aanvankelijk stonden er op
zaterdag 9 en op zondag 8 wedstrijden gepland. Volgens
de weervoorspellingen gingen we een heerlijk zacht
najaarsweekend tegemoet. Het beloofde dus een prachtige
seizoensafsluiter te worden.

Zaterdag begint met mist
29 Pampussen waanden hun weg zaterdag in zeer dichte mist
naar de startlijn. Er stond een mooi lopend windje uit het
oosten. Na een half uurtje uitstel op het water konden we de
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bovenboei weer zien en hebben we 9 korte sprintraces kunnen
varen in 6 tot 10 knopen wind. In 4 verschillende groepen en
in 2 starts werd de ene na de andere start afgewerkt onder
prachtige omstandigheden.
Aan de wal waren de faciliteiten fantastisch geregeld door
floatinghotel.nl. De Magnifique diende als clubhuis en hotel
voor de zeilers. Commentaar van een deelnemer: “Het was
geweldig om dit luxe schip in de haven van Heeg te hebben
liggen. Erg gezellig dat de meeste zeilers hierdoor bij het
evenement bleven na de races. Ik denk dat er een goede trend
is gezet en dat voor volgend jaar het schip vaker ingezet mag
worden bij evenementen.”
Zaterdagavond konden de zeilers aanschuiven voor een
prachtig diner aan lange tafels waar de wedstrijden nog eens
geëvalueerd werden en naderhand nog een klein drankje
gedronken werd aan de bar.

Kampioenen Thomas Allart en Bart La Grouw

2e Abele de Jong en Jeroen de Groot

3e Peter Aukema en Tom Otte

4e Auke Veenstra en Marco Bosma

5e Peter van Koppen en Paul Bournas

Gold
1e
2e
3e
4e
5e

330
1
393
49
357

Thomas Allart, Bart La Grouw
Jeroen de Groot, Abele de Jong
Tom Otte, Peter Aukema
Marco Bosma, Auke Veenstra
Paul Bournas, Peter van Koppen

Silver
1e
2e
3e
4e
4e

381
442
331
432
448

Douwe en Albert Visser
Sander Jorissen en Wanda Meijst
Henri Boere en Sjoerd Hofland
Rob de Bruin en Coen Alewijnse
Evelyn en Joost van Leur
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Tijdens het diner werd de Gold- en Silverfleet bekend gemaakt
voor de indeling van wedstrijden op zondag. Tom Otte en
Peter Aukema (P393) hadden zaterdag het meest constant
gepresteerd en voerden de ranglijst aan.

Spannend tot op het laatst
Zondag ochtend begon met twee uur uitstel door gebrek aan
wind. Rond 12 uur stak de wind een klein beetje op uit het
noordwesten en konden er nog 5 races gevaren worden in
4-8 knopen wind. Veel drukverschillen en een veranderlijk
windje maakte het voor veel zeilers uitdagend maar al
met al hebben we ook deze dag prachtige wedstrijden
gevaren. Thomas Allart: “Het was tot de laatste wedstrijd
een spannende strijd door het lichte weer kon er van alles
gebeuren en met 1 aftrekwedstrijd over 14 wedstrijden kon
iedereen zich weinig permitteren. Aangezien wij zaterdag al
een UFD gevaren hadden konden wij zondag niets anders

Na 14 wedstrijden mochten Thomas Allart en Bart La Grouw,
in de P 330, zich de nieuwe Nederlands Kampioen Sprint
noemen. Hiermee wonnen ze hun eerste nationale titel in de
Pampus. Jeroen de Groot en zijn bemanningslid Abele de Jong
wonnen zilver. Tom Otte en Peter Aukema voeren met slechts
1 punt verschil naar de derde plaats. In de Silver wonnen
Douwe en Albert Visser met P 381.

Enkele weken na het NK Sprint Pampus werd de eerste
editie van het NK Sprint voor de Regenbogen gevaren.
Voor deze primeur verschenen 13 boten aan de start in
Loosdrecht, met aardig wat Pampuszeilers in de teams.
De Regenbogen en het wedstrijdcomité van de KWVL
koos voor een andere opzet dan de Pampusklasse. Daar
won de beste overall.

Met dank aan de vrijwilligers van WS Heeg. De banen lagen
er iedere wedstrijd goed in en de snelheid waarmee de boeien
verplaatst werden om door te kunnen starten verdient een
pluim!

Bij het NK Sprint Regenboog koos men voor een serie van 15
kwalificatieraces, gevolgd door 3 afvalraces. De eerste finale
race met 8 beste boten, slechtste 2 vallen af. Volgende race
met 6 beste en weer 2 afvallers. Dan een spannende finale
met de 4 overgebleven schepen. Winnaars van dit spektakel,
tot vreugde van de juichende supporters, werden Hans van
Drunen, Bart La Grouw en Steyn van Driessel met Regenboog
17. Voor Bart is het zijn tweede blauwe wimpel in een maand
want hij won ook al het NK Sprint in Heeg als bemanning van
Thomas Allart. (En derde wimpel totaal, naast de NK titel 420
uit 1997). Dat gaat lekker Bart!

Een mooie afsluiting van het seizoen 2021. Wij kijken uit naar
de winterwedstrijden op Loosdrecht!
Thomas Allart, P 330 / Alwin Lochorn P 263
(samengesteld verslag)
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doen dan constant varen. We hebben tot de laatste wedstrijd
gerekend wat de scores waren van P 1 en P 393 ten opzichte
van onze resultaten en dat bleek aan het eind genoeg.”

Het NK Sprint format:
de Regenboogklasse
deed het anders

Pampusnieuws vroeg Hans en Steyn wat ze van de twee
verschillende race formats vinden. Na ze eerst hartelijk gefeliciteerd te hebben met de overwinning, die ze moesten
bestendigen met een verplichte duik.
Hans van Drunen; “Ik heb genoten van de vele starts achter
elkaar, net als bij het NK Sprint Pampus, dat is echt geweldig
leuk om te doen.” Hij zei heel erg blij te zijn met zijn titel
maar over het format is hij minder enthousiast. “Ik heb liever
het Pampus format. Zo’n afvalrace is toch een beetje matig.
Want zelfs als je 15 x eerste zou zijn dan kun je in de finale
een keer een slecht moment hebben en dan heb je niks.”
Mark Neeleman en Hans van Drunen stonden de hele serie
dicht bij elkaar: na 15 starts stond Mark bovenaan met 27
punten en Hans tweede met 29 punten. “De laatste wedstrijd
gingen wij als vierde om de bovenboei en de rest ging een
beetje met elkaar loeven en donderjagen, wij zijn als achterste
weggegijpt met wind en er gewoon omheen gevaren. Dat
pakte goed uit en we werden eerste. In het ‘Pampus-format’
zou Mark met de eer hebben gestreken. Misschien is het
gedaan voor het publiek, maar ik vind het bijzonder als je
een Nederlandsch kampioenschap uitschrijft voor allerlei
klassen, dat je dan niet overal hetzelfde doet. Niettemin is
het superleuk om te winnen, ook dankzij de bemanning die
het geweldig heeft gedaan.“

Bart La Grouw, Hans van Drunen, Steyn van Driessel

Voor Steyn is het wel de eerste wimpel, en gezien het aantal
zeiluren dat hij maakt en zijn leeftijd belooft dat nog wat voor
de toekomst.
Steyn was best enthousiast over de opzet met finale. “Het
brengt meer spanning. Voor het publiek is het beter te snappen
want die gaan niet bijhouden hoeveel punten iedereen heeft
en hoe iedereen ervoor staat. Nu zagen ze direct resultaten.
Ik hoorde ook al de suggestie om volgende keer de boot die
1 staat na de selectie een soort wild card te geven zodat die
zeker is van een finaleplek. Een leuk concept, vernieuwend
en aantrekkelijk om naar te kijken. Met 13 boten hadden we
het wel in één start kunnen doen, dat was wat agressiever
geweest en spannender bij de boeien.”

Het is niet de eerste blauwe wimpel voor Hans. Eerder werd hij
drie keer kampioen in de 16m2, twee keer Noord Nederlands
kampioen en een keer Zwitsers kampioen met de Draak.
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BEDENKINGEN

AAI SCHABERG

“Boei geraakt,
rondje draaien!”
Met de Kerstdagen in het verschiet heb ik voor u de bijbel er
maar eens op na geslagen. In de brief van de apostel Paulus
aan de Romeinen (Romeinen 3) gaat het om de vraag of
de ene mens verhevener is dan de andere. En u raadt het
antwoord al, geparafraseerd: niemand is perfect. De ene mens
is niet beter dan de andere, er zijn alleen betere en minder
goede Pampuszeilers. Maar niemand is zonder zonde, ook
Pampuszeilers niet. Ik zal u de precieze bijbelteksten die tot
dit antwoord leiden besparen: hel en verdoemenis is ons deel.
Ik ben blij dat ik op zondag niet naar de kerk hoef en gewoon
winterwedstrijdjes en gecombineerden kan zeilen.
Ook de filosofie houdt zich bezig met de vraag: “Hoe moet ik
leven, wat is het goede, moreel juiste leven?” De vraagstelling
suggereert een universeel, voor iedereen juist antwoord. Of is
het antwoord op die vraag vooral ook cultureel bepaald? Twee
vrienden, Italianen, zijn betrokken bij een verkeersongeluk
waarbij de ene vriend een verkeersovertreding begaat. Door
de politie gevraagd naar de toedracht van het ongeluk, zal
de andere vriend daarover liegen. Voor hem geldt dat hij ten
koste van de waarheid trouw is aan zijn vriend. Hetzelfde
voorbeeld, maar nu twee Duitse vrienden. In Duitsland zal de
waarheid boven trouw prioriteit hebben. En wat zou u in zo’n
geval antwoorden?
In deze coronatijd is het heel gemakkelijk om het niet zo nauw
te nemen met allerlei adviezen van Rutte c.s. Ja, alleen samen
helpen we corona de wereld uit, maar toch. Vijf in plaats van
maximaal vier mensen thuis ontvangen moet ook kunnen, als
we maar afstand houden en geen handen schudden. Of: het
mondkapje ligt nog in de auto. Nou ja, snel even de benzine
afrekenen zonder mondkapje, jammer dan. Hoe ver gaan we
mee met naleving van de adviezen? Leven we die categorisch,
zonder uitzondering na? Of gaat het om de intentie? Dan
volgen we weliswaar in algemene zin de adviezen - het zijn
niet voor niets adviezen - maar gaan we er praktisch mee om.
De achttiende eeuwse Duitse filosoof Emanuel Kant maakte
in zijn ethiek onderscheid tussen de categorische en de
hypothetische imperatief. Een voorbeeld van de eerste is
iemand die geld wil lenen, maar weet dat hij misschien niet
zal kunnen terugbetalen. Hij realiseert zich ook dat hij niets
zal kunnen lenen zonder de vaste belofte de lening op enig
moment af te lossen. Toch doet hij om opportunistische
reden – hij heeft het geld nodig om niet failliet te gaan – de
belofte. Maar hij is nog zo gewetensvol zich af te vragen: “Is
het niet ongeoorloofd en strijdig met de plicht zich op een
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dergelijke manier uit de nood te helpen?” Eigenlijk zou hij
volgens de algemeen geaccepteerde norm niet mogen liegen.
De hypothetische imperatief daarentegen is het praktische
voorschrift dat in de praktijk werkzaam is. Met andere
woorden: in dit-en-dat geval moet men zus-en-zo handelen.
Het leugentje om bestwil past goed bij die benadering.
Jaren geleden, toen ik nog niet zo had nagedacht over het
verschil tussen categorische en hypothetische imperatieven,
voeren wij met een J-24 de Deltaweek, op de Oosterschelde
in Zeeland. Tegen de stroom kwamen we voor de wind met
spinnaker bij een joekel van een rode lichtboei. De spinnaker
zo laat mogelijk weg, de boei ronden terwijl de spinnaker nog
niet helemaal binnen was. Geen andere boot in de buurt…
Doorvaren en voor de stroom wegwezen! Iemand op een
andere J-24, die nog voor de wind voer, riep: “Boei geraakt,
rondje draaien!” Wel nee! Hoe zou hij dat van zo’n grote
afstand hebben kunnen zien? Na de wedstrijd terug in de
haven van Zierikzee. Aan de zijkant een enorme rode plek, als
een emoticonzoen. Hoe kwam die daar nou? Dat werd een
duur avondje, ’s-avonds in het café! (Voor de kenners: ‘Café
De Gekroonde Suikerbiet’.)
Geen rondje draaien als je de boei hebt geraakt omdat je
100% zeker weet dat niemand dat gezien kan hebben? Het
mastspoor twee millimeter uitvijlen, wie checkt dat nou?
Voer er op een gegeven moment ook niet iemand met een
holle mast rond? Zelf zou ik in ieder geval een stuk rustiger
slapen als carbon fokkeloeten zouden worden toegestaan!
Ook ik ben niet zonder zonde. Maar toch, misschien dat ik
me tijdens de Kerstdagen bedenk, en voor de eerstvolgende
winterwedstrijdjes mijn oude vurenhouten loetje weer van
zolder haal.

