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Een mooi zeilseizoen zit er weer op. Het was een jaar vol extremen op velerlei gebied. 
Waaiden de zeilen in het begin van het jaar uit de spreekwoordelijke lijken, op latere 
momenten was er soms geen zuchtje wind op de plas te bekennen. 

Het jaar 2022 gaat wat mij betreft de boeken in als een succesvol Pampusjaar. Het ledenaantal 
blijft redelijk stabiel en er zijn er weer diverse Pampusjachten van eigenaar gewisseld. Na 
10 jaar werd de vloot een splinternieuwe Pampus 460 rijker, die tijdens de Easyweek door 
eigenaar Rob ten Herkel en zijn familie officieel werd gedoopt. Een mijlpaal voor de klasse. 
Wiebe Schippers en Mike Kamminga prolongeerden op Loosdrecht hun nationale Pampus 
titel en dit kunststukje wisten Thomas Allart en Bart La Grouw ook te bereiken tijdens het NK 
Sprint op Alkmaar. 

Het jaar 2022 kent ook een schaduwzijde voor de Pampusclub. In de afgelopen maanden 
hebben wij helaas afscheid moeten nemen van ons erelid Hans in der Maur, de oud-
bestuursleden Gerrit Age Salverda en Jan P. Eringa en enkele trouwe en graag geziene leden. 
Verderop in dit Pampusnieuws besteden wij daar aandacht aan en worden zeilherinneringen 
gedeeld door enkele vrienden. Het bestuur wenst alle familieleden veel kracht en sterkte toe 
tijdens de komende feestdagen en in het nieuwe jaar.

Race management
Wij kunnen ons geliefde spelletje wedstrijdzeilen alleen maar spelen doordat vrijwilligers 
bereid zijn om in hun vrije tijd in een Wedstrijd Organisatie Comité, kort WOC zitting te 
nemen. Helaas zijn er de laatste jaren steeds minder vrijwilligers beschikbaar. Hierdoor zullen 
wij binnen onze eigen geledingen mensen moeten gaan zoeken die af en toe een weekend 
of een dag zitting willen nemen in een WOC. Zelf doe ik dat ook een aantal keren per jaar 
met veel plezier in het WOC op de KWVL. Ik kan u verzekeren dat het echt leuk is om in 
teamverband aan de organisatie van een zeilevenement deel te nemen. Door achter de 
schermen de handen uit de mouwen te steken krijg je inzicht in wat er allemaal voor nodig 
is om goede wedstrijden te organiseren en groeit je respect voor een wedstrijdcommissie en 
leer je zelf veel. In dit Pampusnieuws laat Hidde Jan Haven u kennismaken met de veelzijdige 
taken van het WOC. Deze winter zullen wij in Loosdrecht en mogelijk ook in Sneek een avond 
organiseren waarin gecertificeerde wedstrijdleiders uitleggen welke werkzaamheden er zoal 
binnen een WOC voorkomen en welke competenties hiervoor nodig zijn. Dat wordt echt heel 
leuk, leerzaam, en gezellig. Dus kom vooral luisteren! In de toekomst is onze hobby alleen nog 
maar gegarandeerd wanneer wij zeilers van onze klassenorganisatie een bijdrage leveren aan 
het organiseren van zeilevenementen. 

Het Pampusnieuws is een
uitgave van de Pampusclub.
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Wisseling van de wacht in de TC
Tijdens de goed bezochte Algemene Leden Vergadering in 
Sneek op 19 november jl. zijn de aangepaste Statuten van 
onze vereniging gepresenteerd en door de aanwezige leden 
ter vergadering goedgekeurd. Tijdens deze bijeenkomst nam 
het bestuur na 6 jaar afscheid van Hans Beekhoven, voorzitter 
van de Technische Commissie. Charles Koek zal de taken van 
Hans overnemen. Ik bedank Hans voor het vele werk dat hij 
op de achtergrond voor onze klassenorganisatie heeft gedaan 
en wens tegelijkertijd Charles heel veel succes toe als nieuwe 
voorzitter. Ook Gerard Biesot neemt na 10 jaar afscheid als 
lid van de TC. Ik bedank ook Gerard hartelijk voor zijn inzet 
gedurende deze lange periode. Hij wordt opgevolgd door 
Richard Blickman (P434) die vele jaren in een gelijke functie 
actief is geweest in de International Dragon Association. 

Aandachtspunten voor 2023 
•	Het	last	minute	inschrijven	voor	een	evenement	is	ongepast 
 en rampzalig voor de mensen die het moeten organiseren. 
 Dit is een landelijke tendens die wij als Pampuszeilers niet  
 moeten volgen. Hoe krijgen wij dit gekeerd, ik hoor graag  
 van u wanner er suggesties zijn. 
•	Het	viel	mij	tijdens	het	NK	op	dat	het	geluid	dat	sommige	 
 zeilers produceren wanneer zij menen dat zij op het water  
 in hun recht staan wel een tikkie minder kan. Als u denkt  
 dat u tijdens de wedstrijd in een dergelijke situatie terecht  
 bent gekomen dan bestaat er altijd de gelegenheid om  
 uw frustratie te toetsen bij het protestcomité wanneer de  
 betrokken partij volgens u niet in overeenstemming met  
 het zeilwedstrijdreglement heeft geacteerd. Op het water  
 zijn wij onze eigen scheidsrechter en van dit recht moeten  
 wij misschien maar eens meer gebruik gaan maken. 
•	In	 2022	 is	 er	 helaas	 veel	 schade	 is	 gevaren	 aan	 enkele	 
 Pampussen. Laten we samen in 2023 met wat meer respect  
 voor onze mooie boten (en elkaar) schade op het water  
 proberen te voorkomen.

•	Voor	2023	staan	er	weer	een	paar	mooie	evenementen	op	 
 de kalender. Ook gaan wij vooruitblikken naar het 90-jarig  
 bestaan van de Pampusklasse en het 65-jarig bestaan van  
 de Pampusclub op 14-16 juni 2024 op Sneek. De Lustrum  
 commissie is geformeerd zoals u kunt lezen elders in dit  
 blad.

Dank aan sponsoren en contentmakers
Veel mooie dingen in onze Pampusclub zijn mogelijk dankzij 
onze trouwe adverteerders en sponsoren, en onze dank aan 
hen is groot. Zonder uw bijdragen zijn wij niet in staat om 
dit veelgelezen magazine uit te geven, of een volwaardige 
Easyweek te organiseren. 

Ook dank aan het mediateam voor het verzorgen van de 
social media en de nieuwsbrieven. En last but not least dank 
aan de redactie en correspondenten van het Pampusnieuws, 
zonder jullie input zou dit geweldige magazine niet tot stand 
zijn gekomen. 

De winter staat voor de deur, onze mooie bootjes zijn weer 
opgeborgen of worden weer opgeknapt voor het volgende 
seizoen. Inmiddels worden ook wij in het rijke westen 
geconfronteerd met de uitvloeiselen van de verschrikkelijke 
oorlog niet ver hiervandaan.
 
In de vrijheid, die tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend 
is in deze wereld, wens ik u namens het bestuur prettige 
feestdagen toe en een gezond en voorspoedig 2023. 

Peter Hoogendam, Voorzitter 
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Op pagina’s 22-25 vindt u een interview met Peter 
Hoogendam, Arend Van Bergeijk en Gerlof van der 
Werf over de stand van zaken in wedstrijdzeilend 
Nederland. Ondanks tegenvallende deelnemersaantallen 
voor sommige evenementen wordt er ook het nodige 
optimisme uitgesproken en zijn er positieve ontwik-
kelingen. Misschien is het leuk om eens naar de getallen 
te kijken want waar praten we eigenlijk over? 

Seizoen 2022 in getallen
Van april t/m 15 november zijn 11.870 individuele deelnemers 
gemeld aan wedstrijden onder de Regels voor Wedstrijdzeilen. 
Onder de klassen met de meeste deelnemende personen tot 
nu toe: 

Wat vertellen deze getallen ons? ORC staat bovenaan omdat 
er meerdere mensen op 1 boot zitten. De Optimist en de ILCA 
zijn internationale eenmansboten, en niet vergelijkbaar met 
de Pampusklasse. Veel interessanter wordt het als je naar 
de nationale tweemansboten kijkt. Dan komt de Pampus 
uit de bus als grootste nationale klasse. Gevolgd door de 
Flits, die scoort enorm hoog vooral als je bedenkt dat de 
klasse voornamelijk in Friesland geconcentreerd is. Op de 

PamPusklasse scoort hoog 

sanDra Dijksman
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16m2   (536) 
Regenboog (474)
Catamaran  (476)
Valk (438)
Solo 294)

ORC  (964)
Optimist  (814)
ILCA  (730)
Pampus  (649)
Flits  (584)

3e plek staat de 16m2, gevolgd door de Regenboog en de 
Valk. Niet alle data zijn verzameld, maar het telt mee als 
een klasse veel wedstrijden vaart (en aanmeldt!). Hierdoor 
zijn de hoeveelheid individuele deelnames uiteraard hoger, 
zonder dat er veel verschillende mensen varen. Er bestaat 
geen vergelijkingsmateriaal met voorgaande jaren. Er waren 
door corona in 2021 minder wedstrijden, maar ook waren 
er minder organisaties die hun deelnemers opgaven. Voor 
2023 hoopt het Watersportverbond de gegevens nog beter 
te kunnen verzamelen en voor de verdere toekomst verwacht 
men ook de uitslagen te gaan vastleggen. 

Disclaimer: 
De gegevens zijn afkomstig van het Watersportverbond/Wedstrijdsport. De 
weergave is zo nauwkeurig mogelijk maar zal niet tot op elk detail accu-
raat zijn. Het betreft enkel bij het verbond aangemelde data, er wordt meer 
gezeild, maar wat men niet weet, kan men ook niet verwerken. Van al deze 
deelnames kon 130 keer de documentatie niet kon worden gevalideerd. Het 
betreft dan met name licenties, maar ook certificaat of lidmaatschap kon 
het watersportverbond niet voor alle individuen achterhalen.

LUCO 2024:
Charles Koek P2, Egbert de Sauvage P10, Rob Aukema P26, 
Caroline Wymenga P225, Alwin Lochorn P263, Attie Brouwer 
P363, Peter Hoogendam P365, Marco Bosma P449

Waar blijft 
de tijd?

lustrum 2024

Bij velen ligt het laatste denderende lustrumweekend 
nog vers in het geheugen. Meer dan 110 Pampussen op 
de plas, wat was het een feest! En wat een geluk dat 
we het nog uitgebreid hebben kunnen vieren voordat de 
Corona restricties van kracht werden. 

Het bestuur kijkt alweer vooruit, want een volgend lustrum 
gloort aan de horizon. In 2024 bestaat het Pampusjacht 90 
jaar en de Pampusclub (die pas 25 jaar later werd opgericht) 
65 jaar. Dat moet herdacht en gevierd worden, en hoe! Het 
feestelijke evenement gaat plaatsvinden op en rond het 
Sneekermeer. De lustrumcommissie voor 2024 is al gevormd 
en bestaat uit enthousiaste en creatieve Pampuszeilers 
van alle leeftijden, waaronder enkele lustrumveteranen. In 
een volgend Pampusnieuws zullen zij zich nader aan uw 
voorstellen en meer over rolverdeling en activiteiten vertellen. 

Zet de datum maar vast in uw agenda: 
op 14 t/m 16 juni 2024 bent u in Sneek!

PAMPuS:  VErKOCHt AAN:
81  Egbert de Sauvage (P10), R&ZV “Gouda”/
 KWV Sneek
98 Marcel de Jong - KWV Sneek
153  Pieter Boelsma, KWV Sneek
201 Folkert de Boer, uit Buitenpost
300  Peter van Gerven, Noordwijkerhout
308  Joost Vooijs, KWV “Loosdrecht”
348  Ger Stein, Elp
434  Richard Blickman, KWV “Loosdrecht”
438  Milco Alblas (P57), KWV “Loosdrecht”
460  Rob ten Herkel, KWV “Loosdrecht”
428  Jeanette Meijknecht en Pieter Heerema, 
 KWV de Kaag

PamPustransfersBENT u DiGiTAAL AANGESLoTEN?
De meeste communicatie met onze leden gaat via 
e-mail. Als u van ons geen nieuwsbrieven of andere 
informatie per e-mail ontvangt, dan betekent het dat 
uw actuele adres nog niet in ons systeem zit. in dat 
geval graag een berichtje aan info@pampusclub.nl.  
Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u niets van de 
Pampusclub hoeft te missen. 

WelCome on BoarD!
Nieuwe leden per juli-november 2022

NAAM PAMPuS
Dennis van Vliet  369
roosmarijn Ceelen  315
rob Aukema   26
Paul twigt   316
Frank Den Berger  304
Otbert Molenaar  368
Frans Huissen   437

NAAM PAMPuS 
Ernest Menten   47
renz Millenaar   386
Bernard van Liemt  
Jeanette Meijknecht 428
Jan Piet Valk 
Pieter Heerema  428
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Wat is er minstens zo leuk als Pampus zeilen? De kans 
is groot dat een antwoord je – als aandachtig lezer van 
dit blad en enthousiast Pampus zeiler – niet zo een-
twee-drie te binnen schiet. En als ik dan schrijf dat mijn 
antwoord Pampussen laten zeilen is, dan begrijp ik een 
eventuele verwondering. 

Een weekend in het wedstrijdcomité als boeienkoning, 
lijnpeiler of wedstrijdleider vind ik hartstikke leuk. Je bent 
heerlijk buiten, hebt een prachtig uitzicht op het water, 
het is erg gezellig en doordat je samen een mooi resultaat 
behaalt, geeft onderdeel zijn van het wedstrijdcomité veel 
voldoening. Met nadruk op samen. Niet alleen binnen een 
enthousiast wedstrijdcomité dat plezier heeft bij nagenoeg 
alle windkrachten en -richtingen. Maar ook samen met de 
zeilers. Je hebt immers allemaal weekend of – in het geval van 
een langer evenement – vrije dagen opgenomen.

Toegankelijkheid en begrip
Juist omdat je het samen doet, is het belangrijk dat je als 
wedstrijdcomité toegankelijk bent voor de zeilers. Als zeiler 
wil je begrijpen waarom er door het comité bepaalde keuzes 
zijn of worden gemaakt. Toegankelijkheid en begrip kun 
je alleen creëren door goed met elkaar te communiceren. 
Daarom is een goed bezocht palaver wat mij betreft een 
cruciaal onderdeel van ieder evenement. De prijsuitreiking is 
ook een goed moment voor reflectie op bepaalde keuzes die 
je als wedstrijdcomité hebt gemaakt. 

En nu ik er – voor het schrijven van dit stuk – wat langer 
over nadenk, bedenk ik me dat je een palaver eigenlijk 
iedere dag van het evenement zou moeten houden. Alle 
bemanningsleden, alle wedstrijdcomitéleden, alle vrijwilligers 

en alle supporters zouden hier graag bij moeten willen zijn. 
Je creëert immers een gezellige, gezamenlijke start van het 
evenement of de nieuwe dag. Je kunt als comité richting de 
zeilers onder meer uitleggen welke aandachtspunten er zijn in 
de wedstrijdbepalingen en direct ingaan op eventuele vragen. 
Daarnaast kun je terugkomen op bepaalde situaties tijdens de 
vorige dag. Ook is het palaver voor zeilers een mogelijkheid 
om suggesties te doen. 

Ruimte voor vragen en suggesties
Een mooi recent voorbeeld is het palaver tijdens het Holland 
Weekend. Ik heb dit als zeer plezierig ervaren. Niet alleen 
doordat ik – nog enigszins onwennig als wedstrijdleider op 
de Loosdrechtse Plassen – sinds dit palaver de nummering 
van deze plassen nooit meer vergeet, maar ook doordat er 
vanuit de zeilers goede vragen werden gesteld en relevante 
suggesties werden gedaan. Zo hebben we tijdens het palaver 
op verzoek van Paul Bournas besloten in de outerloop een gate 
toe te voegen. Een baanwijziging die – bij voldoende Pampus 
deelname – komend seizoen bij zowel Holland Weekend als 
Houtskoolcup wat mij betreft gehandhaafd blijft.

Eerlijk gezegd is het ieder jaar iets moeilijker om voldoende 
vrijwilligers te vinden voor het wedstrijdcomité. Ik vraag me 
voorzichtig af of zeilverenigingen hier zelf ook ongemerkt aan 
bij hebben gedragen? Misschien wel... Een wedstrijdcomité is 
voor zeilers niet altijd even toegankelijk. Bij de KWS kijk je 
bijvoorbeeld letterlijk op tegen zowel de starttoren als het 
startschip. En bij de KWVL is de drempel van het Vergulde 
Saedel wellicht figuurlijk wat hoger dan deze letterlijk is. 
Het is aan de wedstrijdcommissies binnen de verenigingen 
om eventuele drempels zo snel mogelijk te verlagen en de 
toegankelijkheid te verhogen.

98

Zien we je op zondag 12 maart na 
de winterwedstrijden om 16.00 uur bij de KWVL? 

Een bekende Pampus zeiler en wedstrijdleider bij de KWS 
zegt niet voor niets dat hij door deel te nemen in het 
wedstrijdcomité een betere wedstrijdzeiler is geworden. Als 
dat geen goed argument is om te komen…

Hidde Jan Haven
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Hoe wordt je een 
betere wedstrijdzeiler? Schikt 12 maart niet, maar ben je wel enthousiast geworden? 

Geef bij jouw vereniging dan aan dat je graag eens meedraait 
in een wedstrijdcomité. Ik weet zeker dat ze dolblij zullen 
zijn met je aanmelding. Ook als je zelf geen Pampus zeiler 
bent, maar wel enthousiast lezer van dit blad.

Een betere wedstrijdzeiler…
Dit is daarom een uitnodiging voor een presentatie over 
hoe je onderdeel kunt worden van een wedstrijdcomité.  
Op zondagmiddag 12 maart leggen we alle geïnteresseerden 
graag uit wat je binnen een wedstrijdcomité zou kunnen 
doen. Welke rollen zijn er? Hoe kom je tot goede combinaties 
van ervaren en minder ervaren mensen in de rubberboten 
en op het startschip? Hoe kun je thuis online in korte tijd je 
kennis vergroten? Hoeveel zeilervaring heb je nodig? 

Graag verlaag ik meteen de drempel voor de twijfelende zeiler: 
we zullen ook ingaan op concrete overwegingen binnen het 
wedstrijdcomité tijdens een wedstrijd. Denk hierbij aan wel/
niet afkorten, P-vlag of U-vlag en hoe je als wedstrijdcomité 
zo min mogelijk invloed kunt hebben op het resultaat van de 
wedstrijd. Interessante weetjes voor iedere wedstrijdzeiler.
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Marije Meyboom en Jacobine Leemhuis

Bas Mientjes

Ook de KWS Sneek is continu op zoek naar enthousiaste 
mensen die zich als vrijwilliger willen inzetten voor de 
watersport. Binnen de wedstrijdorganisatie op het Sneeke-
rmeer is genoeg te doen. Geen ervaring? Geen enkel 
probleem. Intern word je begeleid in de taak die je leuk 
vindt om op te pakken. Wil je een keertje meedraaien op 
het startschip om eerste rang te ervaren hoe het is om een 
veld Pampussen weg te starten? Neem dan contact op met 
Arjen Kort (0629045529).
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Mooie herinneringen

hans in Der maur  
Kwajongen met 
winnaarsmentaliteit
Hans was een man waar je niet 
omheen kon als zeiler. Als het over 
wedstrijdzeilen ging viel met hem niet 
te spotten. Hij werd maar liefst 7 keer 
Nederlands kampioen en behoort daarmee tot de absolute 
top van de Pampusklasse. Een daadkrachtig man, betrokken 
en actief in de technische ontwikkeling van de Pampusklasse. 

Hans was mede ontwikkelaar en fervent pleitbezorger van 
het verbeterde zeilplan dat in 1993 werd doorgevoerd. 
Zijn mening over het oude zeilplan: ‘Het lijkt wel een aan-
geschoten zwaan met een manke vleugel’. Dat sloeg op 
de giek die sterk omhoog stond. Hans bezat maar liefst 8 
Pampussen in successie, die hij allen op meesterlijke wijze 
wist te finetunen tot wedstrijdboten van grote klasse. Zijn 
laatste Pampus was 444, Kwajongen, zoals al zijn Pampussen 
heetten. Met zijn recht voor z’n raap mening en soms 
onverhulde Utrechtse tongval wist je dat Hans aanwezig was 
in het veld. Een zeiler met winnaarsmentaliteit, maar sportief, 
en recht door zee. Met een eigenzinnig gevoel voor humor. 
Het verhaal gaat dat in de jaren 80, Hans na 15 minuten op 
de Kaag zeilend op weg naar de start vroeg “wanneer komen 
we nou op de Kaag”, in de veronderstelling dat ze zich op een 
toegangsroute bevonden. Als hij het naar zijn zin had werd je 
vriendschappelijke aangesproken met het woord jochie. En hij 
stuurde een hele hartelijke mail als hij had genoten van het 
lezen van het Pampusnieuws.

Samen met zijn lieve Juul bleef hij ook nadat hij het roer 
overgaf de Pampusklasse volgen (wat kon die man op hoge 
leeftijd goed bemannen bij Bart!). Voor zijn grote verdiensten 
voor de ontwikkeling van de klasse en zijn prestaties werd hij 
zeer terecht in 2019 benoemd tot erelid van de Pampusclub. 
Stilzitten was niks voor Hans, hij had een zeer brede interesse 
en beoefende tal van andere sportieve activiteiten. Zijn 
heengaan kwam als een schok. Gelukkig heeft hij zijn zeilgenen 
en liefde voor de watersport aan de volgende generaties In 
der Maur door weten te geven. 
Sandra Dijksman

Vervolg op volgende pagina

DiCk van Beest 30 oktoBer 1942 - 26 mei 2022

theo kort 06 juli 1944 - 13 juni 2022

ruuD van Bemmel 19 maart1946 - 17 juni 2022

gerrit age salverDa 14 DeCemBer 1956 - 21 juni 2022

In deze zomer en herfst werd de Pampusclub acht keer opgeschrikt door het overlijden van een Pampusvriend. Daar 
worden we stil van en daar willen we bij stilstaan. Dick, theo, ruud, Gerrit Age, Joop, Hans, Jan en Joop hebben 
lange tijd, soms decennia, deel uitgemaakt van onze Pampusclub die ook een vriendenclub is. Wij zullen hen missen.  
We troosten ons met de gedachte dat zij van vele boeiende en spannende uren op het water hebben genoten, en met 
veel plezier denken we terug aan de sportieve momenten die wij met elkaar hebben beleefd tussen start en finish.  
En aan het plezier op de wal, of aan hun inzet. Omdat er ook veel leden zijn die iets voor de club of voor elkaar doen 
zonder een officiële functie te hebben. Op die nalatenschap kan een club voortbouwen en vernieuwen. Het is het mooi 
om te zien dat er een aantal Pampussen al zijn overgegaan naar de volgende generatie in de familie of een nieuwe 
eigenaar hebben gekregen, die hun boten weer met veel enthousiasme gaan koesteren en in de vaart houden. 

Ons medeleven gaat uit naar de families en geliefden die achterblijven, en wij wensen hen veel sterkte bij het dragen 
van dit verlies. 

Op deze en volgende pagina’s leest u een in memoriam van drie oud bestuursleden en een persoonlijke herinnering 
van thom van der Pol (over Joop).

jan pier eringa
Levenskunstenaar 
met Sneekweek record
,,Als ik aan iets begin, wil ik winnen’’, zegt 
de man die duizenden modebewuste 
Friezen voorzag van fijne overhemden, 
maatpakken en aanverwante zaken. We 
citeren uit een interview uit 2019 door Peter van der Meeren 
in de Leeuwarder Courant. Dat zal met bewijsdrang te maken 
hebben, stelt hij vast. Klein van stuk, dat heeft meegespeeld. 
,,Dan wil je kennelijk niet over het hoofd gezien worden. Maar 
ik zeg er meteen bij: veel dingen zijn me gewoon overkomen 
en dan volgt een lange reeks anekdotes.  Dan buldert hij van 
het lachen. ‘Winnen’ deed hij vaak. In de mode, in de muziek. 
Oei, teer onderwerp: in de zeilerij lukte winnen wat minder. 
,,Nou ja, zo’n driehonderd dagprijsjes.’’ Maar eerlijk is eerlijk: 
wie 63 keer - ,,Dat gaat niemand mij verbeteren’’ – aan de 
Sneekweek heeft meegedaan, in vier verschillende klassen, 
had wellicht iets vaker de hoofdprijs kunnen pakken. Het is 
Jan Eringa, in zijn Pampus, welgeteld één keer gelukt. In 2007, 
samen met zijn vriend Wytse de Boer. ,,Nee, dat houdt niet 
over hè. Dat is wel een hard gelag voor iemand die graag  
voorop loopt. Jan Eringa ligt er niet wakker van. De 
Pampusklasse kon altijd op hem bouwen. Onder drie 
voorzitters zat hij in het bestuur. ,,Ach, en dat ik nooit won, 
kwam ook omdat ik veel te zuinig was op ‘t spul. Als we 
allemaal tegelijk bij een boei aankwamen, klapte ik de boot er 
niet driest tussen, maar voer ik netjes achter iedereen langs. 
Hó, wacht eens even: in de Pampus ben ik drie keer Noord-
Nederlands kampioen geworden.” Jan was een gentleman op 
het water en op de wal. Volgens Jan zijn er twee categorieën: 
Pampus-zeilers en toekomstig Pampus-zeilers. 

Ik vroeg hem ooit om een verslag te schrijven van een 
wedstrijd, en hij mailde: “Om eerlijk te zijn herinner ik me geen 
barst meer van deze zeilerij, maar ik heb wel een ander mooi 
verhaal voor je”, en dan kwam er iets van Grutte Pier, Friesland 
en op wonderbaarlijke wijze een link met Pampuszeilers. 

Toen Jan P372 verkocht in 2008 aan Onno Zweep, met wie hij 
jaren in de boot zat, was dat even slikken. Eigenlijk wilde Jan 
nog helemaal niet stoppen, wat moest hij zonder Pampus? 
Hij hoefde er niet lang over na te denken en een andere boot, 
P421, was snel gevonden. 

Pas in 2017 werd deze van de hand gedaan. Dat deed opnieuw 
zeer, maar Jan vond dat het tijd werd. Maar bij hem geen 
geraniums in de vensterbank. Daarvoor was het leven hem te 
lief. Dat Jan de beste trompettist onder de Pampus-zeilers en 
de beste Pampus-zeiler onder de trompettisten was hebben 
we geweten tijdens een daverend concert met De Basic op 
het Pampus lustrum van 2019 in Loosdrecht. Jan toeterde nog 
één keer op zijn trompet de vaantjes uit de masten, voordat 
hij uit de band stapte. De Pampusklasse bleef hij volgen vanuit 
zijn sloep met de toepasselijke naam Captain Hornblower. 
Sandra Dijksman

gerrit age salverDa 
Botenliefhebber pur sang
Het was net voor de Zomerwedstrijden 
van de KWS Sneek dat het overlijden van 
Gerrit bekend werd. Gerrit had, zo wist ik, 
een paar jaar eerder al afscheid genomen 
van zijn Pampus. Zijn ziekte maakte het 
zeilen in zijn P26 niet goed meer mogelijk.

Gerrit leerde ik kennen, hoe kan het ook anders, eind jaren 
negentig op de werf van Pieter Boelsma te Sneek. Gerrit was 
toen bezig met het opknappen, zeg maar gerust restaureren, 
van een notarisbootje. Opvallend was de toewijding en het 
vakmanschap waarmee hij de werkzaamheden verrichtte. 
Zeker als je beseft dat Gerrit niet opgeleid was als 
‘bootjesbouwer’ zoals hij dat zelf noemde, maar van beroep 
trainer/coach en adviseur was met name in de wereld van 
zorginstellingen. 

In die tijd had ik een opdrachtgever in Sneek wat inhield dat 
ik ook buiten de weekenden wel eens bij Pieter Boelsma op 
de koffie ging en een praatje maakte. Meer dan eens trof ik 
daar ook Gerrit, die bezig was met onderhoud aan een Flits 
en later een Schakel, maar zo nu en dan ook graag genoot 
van een kopje koffie in het kantoortje van Pieter. Vaak werden 
herinneringen opgehaald aan avonturen op het water, maar 
ook politiek en het leven van alle dag kwamen aan bod. Ik 
denk dat er in die tijd, wat mij betreft, ook een band ontstond. 

Gerrit was iemand met een genuanceerde mening over tal 
van onderwerpen waardoor er goede gesprekken mogelijk 
waren, maar ook iemand waar je veel plezier mee kon hebben.

In het najaar 2007 werd door Gerrit een start gemaakt met 
de restauratie van de Pampus 26. Bij de P26 was er geen 
sprake van “opknappen” maar van een serieuze restauratie die 
uitermate veel vakmanschap vereiste. Vakmanschap dat Gerrit, 
niet zijnde een bootjesbouwer, in huis had en voor een amateur 
beslist uitzonderlijk te noemen is. Daarbij moet gezegd worden 
dat Gerrit al meer projecten succesvol had afgerond zoals 
werkzaamheden aan een Botterjacht, de restauratie van een 
22 m2 en renovatiewerk aan een Valkvlet. Het werk aan de P26 
leidde tot een prachtig resultaat, niet in de laatste plaats, en dat 
moet gezegd worden, met behulp van deskundige adviezen van 
Pieter. In de zomer van 2009 was de P26 Golfzang weer in volle 
glorie te bewonderen op het water. 

Voor de Pampusklasse heeft Gerrit zijn steentje bijgedragen net 
als voor de diverse andere zeilklassen waar hij bij betrokken is 
geweest. Vanaf 2012 was hij een aantal jaren voorzitter van de 
Technische Commissie van de Pampusklasse. In die periode is 
er een aanvang gemaakt met het jaarlijks “hermeten” van een 
aantal schepen. Zijn kennis van het Pampusschip, onder andere 
opgedaan bij restauratie van de P26 kwam daarbij zeer goed van 
pas. Met het overlijden van Gerrit missen wij als Pampuszeilers, 
een goede zeilvriend en een pur sang bootjes liefhebber. 
Hans Beekhoven

joop van Der pijl 08 januari 1946 - 23 juli 2022 

hans in Der maur 19 juni 1938 - 25 juli 2022

jan eringa 27 novemBer 1939 - 28 septemBer 2022

joop sChram 19 januari 1950 - 29 oktoBer 2022



joop van Der pijl 
Praten tegen de boot
Nog even, nog even, ik weet ‘t, ik weet 
‘t…..nog even…. ; Joops bekende woorden 
tijdens een wedstrijd. Zo ook tijdens 
deze wedstrijd. Aan de andere kant van 
de baan zag ik het veld toch echt wat 
anders doen. Ik vond dat we moesten verdedigen en zat met 
samengeknepen billen, omdat ik elk moment een voor ons 
desastreuze winddraaiing verwachtte. Joop zei: “ Jaja, ik heb 
t ook gezien maar ik weet t zeker, we gaan de wind laten 
draaien, rustig maar.” Typisch Joop. Die shift die hij meende 
te zien, zag ik niet, niks duidde erop dat dat zou gebeuren. 
Nog 100 m doorgevaren, ik had alle hoop al opgegeven en 
wilde eigenlijk zeggen dat dit toch geen succes ging brengen.  
Het onverwachte gebeurde…de wind nam toe en draaide in 
ons voordeel, het veld bleef liggen. Op dat moment kon ik 
alleen maar zwijgen en kijken naar de grote meester in actie. 
Sommige zeilers noemen de stijl van Joop quitte of dubbel, 
maar bij Joop was het vaker dubbel. Hij rook de wind en wist 
waar zijn kansen lagen. Joop was in Loosdrecht de enige die 
over het water kon lopen. Ik heb er veel van geleerd. 

Zeilen en op het water zijn was alles voor Joop, naast 
natuurlijk z’n dochters en kleinkinderen waar hij altijd over 
sprak, wat was hij een trotse vader en opa. Als we het ergens 
over hadden dan waren het deze onderwerpen. Het begon 
al ’s ochtends als hij belde…Thommie met Joop, is er wind? 
Staat er wat? Licht tot middenweer was Joop zijn specialiteit, 
hij hoopte hierop en hij zeilde dan zijn beste wedstrijden.  
‘Het is ons windje Joop, gaat helemaal goed komen vandaag’ 
zei ik dan. ‘Okay, zie ik je straks op het terras? Onderweg naar 
de start werd door Joop bemoedigend op het dek geklopt. Hij 
aaide de boot en sprak hem toe…”kom maar lieffie, je kan het 
vandaag, laat het maar zien”. Joops reputatie als plassencrack 
ging zo ver dat andere zeilers op zoek gingen naar zijn geheim. 
Toen Joop door zijn gezondheidssituatie minder meedeed, 
zeilde ik af en toe met andere stuurmannen. Als wij soms 
een mooie voorsprong hadden, kreeg ik de vraag: “heb je met 
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De jaarprijs 2022 is gewonnen door Jeroen de Groot, 
die dit jaar ‘unstoppable en invincible’ bleek. Een 
hartelijk felicitatie voor Jeroen en zijn bemanningen 
Abele de Jong en Bram Pasma.

In 2021 verschenen er 131 unieke deelnemers aan de starts 
(2018: 140, 2019: 166, 2021: 96). Daarmee is het aantal 
deelnemers weer bijna terug op het niveau van 2018. Dit 
lijkt een reële graadmeter omdat 2019 een extra goed 
bezocht lustrumjaar was en 2020/21 werden beinvloed 
door de Corona pandemie. Voor dit klassement gelden 6 
evenementen in de verschillende regio’s. Het totaal aantal 
deelnemers aan wedstrijden is groter maar die tellen niet 
mee voor dit klassement.

Als we kijken naar de top tien zien we dit jaar veel stijgers. 
Jeroen de Groot, Arjen Kort, Mark Neeleman, Marco 
Bosma en Peter Hoogendam klommen hoger in de top 10. 
Sander Jorissen bleef staan op 8. Paul Bournas maakte een 
grote sprong van 14 naar 2. Milco Alblas kwam de top 10 
binnen vanaf 12, nieuwkomer met stip uit het niets is Rob 
Aukema. Uit de top 10 vielen Bob Heineke, Douwe Visser 
en Egbert de Sauvage.

Sinds 2001 is het de 6e keer dat Jeroen de Bronzen Bel mee 
naar huis mag nemen.

oVERiGE WiSSELPRiJZEN 2022:

Winnaar van de Burgemeester Reitsma prijs: 
Willem Huberts P333
Winnaar van de Gerrit Ooms wisselbeker: 
Christaan Koek P2

Alle prijswinnaars 
van harte gefeliciteerd!

De volledige ranking staat op
www.pampusclub.nl

Jaarranking 
en 
Bronzen Bel

Wie Waren De toppers 
van Dit seizoen?
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Vervolg van pagina 11

Joop ook wel eens zo ver voor gelegen?”. Mijn antwoord: “véél 
verder, dit is nog niks”. Of als het een lastig kruisrak was en we 
hopeloos naar een oplossing zochten: “wat zou Joop doen, 
wat denk je?” 
Zijn echte geheim zullen we nooit weten maar ik houd het op 
het praten tegen de boot. Voor alle zeilers die dit lezen; het is 
het proberen waard!

In 1990 nam Joop P371 over van Piet van der Laan. Een 
Lamme kampioensboot uit 1978, destijds ingericht door eerste 
eigenaar Hans In der Maur. Piet had besloten dat hij de boot 
wilde verkopen en Joop moest de nieuwe eigenaar worden. 
Dit had hij ook her en der op de club laten weten en toen Joop 
in Loosdrecht was werd hij dan ook prompt gefeliciteerd met 
zijn aankoop. Eerst wist hij niet waar het over ging maar na de 
zoveelste felicitatie leek het hem wel verstandig om eens een 
glas en een sigaar met Piet te gaan nuttigen. Ik meen dat de 
deal diep in de nacht bij het verlaten van het pand is gesloten.

De eerste jaren zeilde Joop met z’n dochters (Sophie met de 
Donald Duck in haar hand aan de fok). Vanaf begin jaren 90 
mocht ik mee aan de fok. De Donald Duck liet ik thuis. Het 
zeilen met Joop was ‘never a dull moment’ en we hebben echt 
een ontzettende leuke tijd samen gehad. Na het zeilen een 
pils en gezelligheid aan de kant. Wat wil een mens nog meer.
Buiten het zeilen belde hij vaak met een soort van vaderlijke 
belangstelling of een goed advies. 

Hij wist een hoop en schroomde niet om mij of anderen 
meteen te helpen als dat binnen zijn reikwijdte lag. Wellicht 
ga ik dat nog het meest missen, nog niet eens het zeilen, maar 
gewoon Joop om ons heen, Joop op de club, zijn vaderlijke 
adviezen, een ijsje voor onze meiden.

Kort voor zijn overlijden appten wij nog. Joop sloot zijn 
laatste bericht af met ‘Geniet’. 1000 maal dank Joop, voor al 
het ‘genieten’ met jou. 
Thom van der Pol



Gerard en Hessel, Erik en Evelien, Erik en Renske

Pieter Heerema en Jeanette Meijknecht
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kaagWeek 13-17 juli 2022

kaagweek viert 
       100-jarig bestaan 
         Onder strakBlauwe hemeL
Het zal het bootverkeer ter plekke niet ontgaan zijn: 
bij KWV De Kaag met zijn karakteristieke betonnen 
starttoren was het druk. De oudste zeilweek van 
het land vierde zijn 100-jarig bestaan. De steeds  
grotere en luxueuzere moederschepen van de wed-
strijdzeilers lagen rijen dik aan de steigers van de 
watersportvereniging. Van oudsher is de Kaagweek een 
echt familiefeest op het water. 

Er hadden 21 enthousiaste Pampuszeilers ingeschreven 
voor dit 100e festijn, dat in alle opzichten memorabel zou 
worden, al was het alleen al vanwege het onvoorstelbaar 
mooie zeilweer met elke dag een lopend windje onder een 
strakblauwe hemel. Tussen de vertrouwde lokale gezichten 
bevond zich een onverwachte nieuweling: Pieter Heerema. De 
vermaarde rond de wereld zeiler en recent winnaar van de 
Dragon Gold Cup had de P10 van Egbert de Sauvage, inclusief 
bemanning, voor deze gelegenheid geregeld en had als 
Kagenees hoge verwachtingen. Hij was enkele dagen eerder 
al op de plas te vinden, samen met coach Cees Nater, om de 
fijne kneepjes van het Pampuszeilen te leren. Hij bereikte een 
vijfde plek in het eindklassement. 

Foutje, bedankt!
Er werden in totaal 7 wedstrijden gevaren die allen memorabel 
waren. Met meer of mindere schadelijke gevolgen hetgeen te 
zien is op de foto van de boot van een vooraanstaand Kaaglid 
die in wat schermutselingen verzeild raakte.

Scribent had zich voor deze gelegenheid versterkt met een 
prominente lokale jollenzeiler aan de fok hetgeen prima ging 
maar helaas in een van de wedstrijden waren we samen van 
mening dat we op een 2e plek liggend naar een andere boei 
moesten dan waar nummer 1 (Lieuwe met de 36) naartoe 
ging hetgeen dus fout was en om met Rijk de Gooyer (wie 
kent hem nog?) te spreken: Foutje, bedankt! Erik Koekkoek 
en Evelien Goedkoop wisten de jubileumserie overtuigend te 
winnen met als slechtste aftrek een 2. Een knappe prestatie!

Pampusborrel 
Ondanks de prachtige festiviteiten die elke dag in en om de 
Sociëteit plaatsvonden hadden Reinout en Chris van de 429 
op vrijdag voorafgaand aan het Como diner alle Pampuszeilers 
in het familiehuisje achter de Sociëteit uitgenodigd voor een 
heuse Pampusborrel. Wij genoten allen op gepaste wijze van 
de nodige spiritualiën. Een prachtig initiatief! Daarna zaten 
we aan een lange Pampustafel aan het voornoemde zeer 
geslaagde Como diner waar onder leiding van een telg van de 
Fagel clan copieus gedineerd zou worden.

Pieter Heerema had 
als Kagenees 

hoge verwachtingen

Boris Bayer en Storm Vrind
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Gelukkig was er duct tape

Evelien Goedkoop, Erik Koekkoek en Jacques van Goeverden

14

Vervolg op pagina 16

Wil en Leonard van der Kroft
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uitslag:   Punten:
1.  P266 Erik Koekkoek en Evelien Goedkoop 1, 1, 1, 1, 2, 1  Net pts  5
2.  P377  Erik en Renske Zaadnoordijk 4, 2, 2, 5, 3, 5 Net pts  16
3.  P168  Gerard en Hessel Biesot  2, 4, 5, 3, 5, 3 Net pts 17

De rampzalige storm van 1997 
Na een broeierige voormiddag op 7 Juni 1997 kleurde 
de lucht boven Roelofarendsveen groen en stak er 
een hevige storm op die bijna niemand aan had zien 
komen (buienradar bestond toen nog niet). Op het 
Braassemermeer was het druk met zeilwedstrijden en 
er leek geen vuiltje aan de lucht. Zelfs de ervaren zeilers 
zagen de bui niet aankomen en waren te laat om een 
veilige haven op te zoeken. Iedereen werd verrast door 
hevige valwinden en hoge golven. Zeilboten sloegen 
niet alleen om maar gingen gewoon over de kop. Uit alle 
hoeken en gaten schoten mensen met rubberboten en 
sloepen te hulp, zelfs de pont van Oude wetering verliet De 
Wetering en ging het Braassemermeer op om te helpen. 
Zo snel als de storm opstak was hij ook weer voorbij. ‘We 
hadden dit onweer in zekere zin wel verwacht, maar niet 
dat het zo zwaar zou zijn’, aldus een woordvoerder van 
Meteoconsult. ‘Ook de snelheid waarmee deze storm 
over het land trok, was eigenlijk niet voorzien.’ Aldus De 
Volkskrant op 9 juni 1997.

De storm trok een spoor van vernieling door de dorpen 
in de omgeving van het Braassemermeer. Buiten dit 
spoor was er nauwelijks schade en velen snapten niet 
wat er was gebeurd. Maar voor de mensen die deze 
storm hebben meegemaakt staat deze nog steeds in het 
geheugen gegrift. Er waren vier slachtoffers te betreuren, 
waaronder een zeiler op het Braassemermeer.

Die zeiler was de 30-jarige Pampuszeiler Erik Vink. Erik 
behoorde al jaren met zijn stiefvader Adriaan van Stolk 
in de P107 tot de vaste kern van regio de Kaag. Tijdens 
deze Braassem zomerwedstrijden was Erik bemanning op 
Pampus 283 bij Sjoerd Mulder. 

Het gebeurde tegen het eind van de wedstrijd. Slechts 
de Pampussen en de Solo’s waren nog op het water, de 
andere klassen al in de haven. Een asgrauwe rolwolk van 
gigantische omvang naderde snel. Veel te snel, want toen 
de zeilers beseften wat hen te wachten stond was het al 
te laat. Niet iedereen had een zwemvest aan. Het werd 
plotsklaps donker. Een buitengewoon krachtige rukwind 
vergezeld van een enorm regengordijn joeg binnen 
enkele seconden 9 van de 11 Pampussen omver. De wind 
zwakte even af maar enkele minuten later brak de hel 
echt los. Ook de laatste twee Pampussen werden met 
speels gemak omvergeblazen. 

De Solo’s werden buitelend naar lagerwal gestuiterd 
en sloegen tot aanmaakhout op de keien. De 
Solozeilers dreven op hun zwemvest ook naar 
lagerwal en stonden uiteindelijk in het weiland.  
De Pampuszeilers zochten het volgende half uur 
angstvallig houvast aan een deel van de boot of het 
zalinghuis. Sommigen gevaarlijk dicht bij de diepe 
vaargeul. De golven waren hoger en wilder dan voor 
mogelijk werd gehouden op binnenwater. 

Erik Vink Bokaal
Op de zaterdag werd er stil gestaan bij een trieste gebeurtenis 
die 25 jaar geleden de zeilers op de Braassem trof. 
Op 7 juni 1997 is tijdens een totaal onverwachte, zware 
storm Erik Vink van de 107 helaas verdronken. Max Blom, 
Harry Sistermans en Victor van Baalen waren daarbij. Harry 
en Erik Zaadnoordijk grepen deze Kaagweek aan om dit te 
memoreren. Destijds werd door de familie de Erik Vink bokaal 
ingesteld, waar jarenlang om gestreden werd. Toen het Kager 
Pampusveld afnam, raakte de wisselprijs op de achtergrond. 
Hij staat al die jaren bij de ouders van Erik op een soort altaar 
ter nagedachtenis.

Afgesproken werd dat op zaterdag om de bokaal gezeild zou 
worden. Erik Zaadnoordijk had voor de bejaarde ouders van 
Erik Vink een mooie regeling gemaakt om met een sloep de 
hele dag de wedstrijd te volgen. Na afloop verzamelden de 
zeilers zich in de Sociëteit waar Adriaan van Stolk, de stiefvader 
van Erik Vink, met behulp van Sjaak van Goeverden de wissel-
prijs uitreikte aan Evelien Goedkoop en Erik Koekoek (P266).  
De prijs gaat weer terug naar het altaar en vanaf nu zal de 
trofee weer elk jaar een vast onderdeel van de Kaagweek 
worden.

Overigens heeft Sjaak (wie kent hem nog?) beloofd dat hij 
volgend jaar weer in zijn 389 zal verschijnen op het water na 
vele jaren afwezigheid!

P410 – J.P. Prins

Evelien snelste vrouw 
van de Kaag 

Vink memorial met in het midden Adriaan van Stolk

Het zicht was nihil. De regen deed pijn. Ondertussen werd 
de grote zaal van het clubhuis in paniek ontruimd omdat 
de grote ruiten uit de sponningen dreigden te knappen. 

Toen de wind afzwakte kwam een aantal Regen-
boogzeilers met hun rubberboten het water op om 
te redden. Hoewel Erik de reddingslijn aanvankelijk 
vast had, heeft hij in de nog steeds zeer onstuimige 
omstandigheden toch losgelaten. Het waarom is on-
duidelijk gebleven. Erik Vink is verdronken. Even later was 
het windstil. De Braassem werd als een spiegel zo glad 
en er hing een ijzingwekkende stilte over de plas. Onder 
leiding van de politie werden zoekacties naar de vermiste 
Erik gestart. Enkele dagen later is hij pas gevonden. 

In het clubhuis van de WV Braassemermeer hangt ter 
nagedachtenis aan Erik Vink een plaquette met de namen 
van de deelnemers aan deze noodlottige wedstrijd. De 
plek voor de naam van de bemanning van de P283 is 
leeggelaten.

De moederschepen worden 
steeds groter

Nakaag 
24 & 25 september 
2022
Zoals de Voorkaag het zomerseizoen inluidt is de Nakaag de 
afsluiter van het zeiljaar. Voor het eerst sinds lange tijd was de 
Pampusklasse weer vertegenwoordigd. 

Kees Barnard en Evelien Goedkoop P266 wisten met 1, (2)1, 1 
de overige 4 deelnemers onbetwist af te troeven en sloten het 
seizoen succesvol af met de hoofdprijs. 



roeland Begemann en ik kochten in 2016 de 441 
“Constance” van Peter Vollebregt. Een juweel van een boot 
gebouwd door Lamme in 2004. In dat jaar verkochten 
mijn vrouw Willy van Adrichem en ik onze X-442 waar 
we veel mee hebben gezeild (ook wedstrijden) op de 
kustwateren van West-Europa.

In het voorjaar van 2017 opperde ik het idee om samen met 
Willy een toertocht te maken in Friesland van de ene B&B 
naar de andere. Willy was meteen enthousiast en er werden 
direct al twee waterdichte tassen gekocht om voor twee 
weken kleren mee te nemen.

Ik ben de zoon van een Fries en een Groningse en heb 
in mijn jeugd eindeloos veel in Friesland gezeild: een 
watersportparadijs dat alleen steeds drukker wordt. Zouden 
we alles zeilend en peddelend kunnen doen, of moest er 
een vaarboom mee om door de bruggen te komen? Kan het 
eigenlijk wel zonder een motortje? Maar ja, zo’n motorplank 
op de achterspiegel van een Pampus is natuurlijk ‘not done’. 
Dus naar Gert Lamme gegaan voor goede raad. Hij kwam 
met een fantastische oplossing: een hoekplank met vilt aan 
de binnenkant die met één grote bout op het dek en om de 
spiegel wordt bevestigd. En na verwijdering zie je alleen nog 
de kop van die bout en dat valt niemand op. Bij de keuze van 
de motor gaf duurzaam en geluidsarm de doorslag: het werd 
een langstaart Torqueedo Travel 1003 en dit bleek een succes. 
Je kunt er vier tot vijf uur mee varen en ’s-nachts laad je de 
afneembare accu op in je hotelkamer.

We wilden de tocht in de tweede helft van juli gaan maken 
en het leek verstandig om toch een beetje onze B&B’s en 
hotels van tevoren te boeken. Het is een ‘goud van oud’ keuze 
geworden. Hoogtepunten waren de overnachtingen in Hotel 

Oostergoo in Grouw, in hotel Princenhof in Eernewoude en 
in de Stadsherberg bij de Waterpoort in Sneek. Maar ook 
de omgebouwde Nieuwe Melkfabriek in Echtenerbrug, het 
WSC te Elahuizen, en de overnachtingen in Workum, Heeg 
en Akkrum waren cadeautjes. En op het Starteiland van het 
Sneekermeer kwamen we erachter dat de accommodatie en 
finishtoren met Europese subsidie zijn vernieuwd.

We hadden veel goed weer en het opkruisen van de meeste 
‘sloten’ ging moeiteloos. Zo’n wedstrijdpampus vaart dan 
toch alle polyvalken voorbij en een walletje pikken levert veel 
op. Wanneer het echt te druk was, deed de Torqueedo goede 
diensten, evenals bij onze idyllische tocht door de geheimen 
van het Princenhof gebied.
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Met veel trots legden wij ons voorbeeld van unieke jachtbouw 
voor de terrassen die wij graag bezochten. Bewonderende 
blikken van de terrasgenoten. De kenners zagen dat het 
een Pampus was en zeiden dat ze nog nooit zo’n mooie 
hadden gezien. En dat klopt, want die Pampussen die wij 
tegenkwamen, toerden ook allemaal maar zagen er toch wat 
minder verzorgd uit. Mede door het goede weer, hebben Willy 
en ik heerlijke herinneringen aan deze twee weken. Friesland 
was gastvrij en is nog steeds heel mooi om te varen. Onze 
verhalen weer terug op de Loosdrechtse Plassen bleken zo 
aanstekelijk dat Roeland en zijn vrouw Annelies een jaar later 
eenzelfde Friese zeiltocht hebben gemaakt.

Koene Talsma
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De Torqueedo bevestigd op een hoekplank die met één bout vastzit

Met een wedstrijdpampus op toertocht 
door Friesland

Pampus 441

Willy aan het roer bij wat meer wind

Bewonderende blikken vanaf het terras bij de brug in Gaastmeer

Volle kracht vooruit

Duurzaam en geluidsarm varen

Tussen de motorjachten bij Hotel Oostergoo

Overnachten bij de Watertoren in SneekWe passeren Woudsend

Toertocht door het Princenhof
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Voorzitter
Peter Hoogendam (P365)
M: 06 53821638
E: voorzitter@pampusclub.nl

Secretaris
Milco Alblas (P57)
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E: info@pampusclub.nl
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M: 06 20 35 67 77
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Jan Pieter Prins
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  Altijd op zoek naar
schonere brandstoffen,
met betere prestaties

Veenema Olie, Chemie en Energie

Druk, druk, druk? Waar haal je toch de energie vandaan? Bij Veenema in Sneek 

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

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

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

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

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

verkooppunten.

T (0515) 42 01 51   |    veenemaolie.nl

Non-stop Veenema 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

geregeld.
aangenaam 

Heerlijk dineren, 
vergaderen en spetterend feesten 

voor de leden en introducés van de KWVL

035 582 34 85
reserveren@penh-catering.nl

www.kwvl.nl/restaurant
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DATuM EVENEMENT LoCATiE 
JANuArI
15  Winterwedstrijd KWVL of HWH   
22  Winterwedstrijd  Regio Noord 
MAArt
5  Winterwedstrijd  Regio Noord 
12  Winterwedstrijd HWH   
19  Winterwedstrijd KWVL reserve HWH   
APrIL
2  Winterwedstrijd  Regio Noord 
2  Winterwedstrijd KWVL   
15 - 16 Openingswedstr. Sneek KW Sneek 
29 - 30 Voorkaag KWV de Kaag 
MEI
6 - 7 NK-Sprint KWV de Kaag 
13 - 14  Houtevenement KW Sneek 
18 - 21 Kleine Sneekweek KW Sneek 
20 - 21 Hemelvaartsweekend WSV HWH Loosdrecht 
JuNI
10 - 11 Holland Weekend KWV Loosdrecht 
17 - 18 Nieuw Loosdr. weekend WSV HWH Loosdrecht 
24 - 25 Zomerwedstrijden KW Sneek 
JuLI
1 - 2 Vrijbuiter weekend GWV de Vrijbuiter 
13 - 16 Kaagweek KWV De Kaag 
AuGuStuS
5 - 10 Sneekweek KW Sneek 
31 - 3 sept. NK Pampus - 2023  
SEPtEMBEr
16 - 17 KWVL Clubkamp.sch. KWV Loosdrecht 
23 - 24 Na Kaag KWV de Kaag
23 - 24 Sluitingswedstrijden KW Sneek 
OKtOBEr
7 - 8 Houtskoolcup KWV Loosdrecht 

PamPus kalender 2023

Data onder voorbehoud

 Zondag 15 januari 2023. 
 Aansluitend borrelen op de Nieuwjaarsreceptie.

 Zondag 12 maart 2023. Reserve op 19 maart 2023.
 Zondag 2 april 2023. Met afsluiting en prijsuitreiking.

Alle data onder voorbehoud dus check de website van te voren.
De meeste zeilers zien ook graag dik ijs op de plas,
maar zolang dat niet het geval is kunnen we altijd nog zeilen! Vorig 
seizoen kon op vier zondagen gevaren worden, met overall
25 Pampussen. In april 2023 weten we of Winterkoningen 2021/22 
Tom Otte en Runo Jansen hun titel hebben kunnen prolongeren.

WinterWeDstrijDen loosDreCht 2023

Koning Winter
Of WinterKoning?
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Afgaande op het aantal inschrijvingen voor diverse series, 
komt de gedachte bovendrijven dat het wedstrijdzeilen 
zich in zwaar weer bevindt. Betrokkenen sluiten de ogen 
niet voor de huidige ontwikkelingen, ,,maar het is zeker 
geen vijf voor twaalf.’’ De animo voor de Sneekweek, die 
morgen in volle hevigheid losbrandt, geeft de zeilende 
burger moed. 

Vergelijken heeft, zeker na de coronacrisis, geen zin, zegt 
Peter Hoogendam, de bevlogen voorzitter van de florerende 
Pampus-klasse. Met Goïngarijp als uitvalsbasis maakt hij zich 
op voor de 85ste Sneekweek, in de wetenschap dat ‘zijn’ klasse 
met 49 boten de grootste vloot levert. ,,Het gaat ons voor de 
wind’’, aldus Hoogendam, die vindt dat ook de Sneekweek 
– met 600 inschrijvingen – absoluut niet mag mopperen. 
,,Gezien wat er momenteel allemaal gaande is, mag je met 
zo’n aantal dik tevreden zijn.’’ 

Kijken naar de cijfers uit het verleden mag, ,,maar wat geweest 
is, is geweest. Je krijgt voor een zesdaagse wedstrijdserie geen 
900 boten meer naar het Sneekermeer of welke plas dan 
ook’’, stelt Hoogendam. ,,De maatschappij is veranderd en de 
corona heeft bepaalde ontwikkelingen versterkt.’’ 

,,De mensen hebben tegenwoordig veel meer te kiezen en 
hebben het steeds drukker gekregen. In een weekeinde 
moeten door een gezin veel dingen worden ‘gepropt’. Als een 
man dan telkens zegt: ik ga lekker varen, zegt zijn vrouw: hó, 
ik ga niet voortdurend in m’n eentje dingen doen en voor 
de kinderen zorgen. Daar komt bij dat veel mensen met een 
‘inhaalslag’ bezig zijn. Na de corona wordt meteen gedaan 
wat twee jaar niet mocht.’’ 

Het is voor de watersportverenigingen zaak op die 
ontwikkelingen in te spelen. ,,Ik ga niet roepen dat de 
Sneekweek moet worden ingekort’’, zegt Hoogendam. ,,Deze 
serie voorziet immers in een behoefte, want er varen toch zo’n 
1100 mensen met plezier hun wedstrijden. Maar tegenwoordig 
kan ik ook op een woensdag- of donderdagavond mooi zeilen 
in een veld van 25 boten. Daarom zeg ik: ja, het wedstrijdzeilen 
staat onder druk, maar het is zeker geen vijf voor twaalf.’’ 

Door peter van Der meerenWedstrijdzeilen 
in zWaar Weer?

Een cruciaal punt is dat 
de wedstrijdzeilers 
meer over hun eigen sport 
te vertellen krijgen

Vervolg op pagina 25

Peter Hoogendam en Sabine Romkes Sneekweek 2022

‘Er is werk aan 
de winkel, maar 
het is zeker 
gEEn vijF voor 
tWaalF’



‘Een gerucht’ 
Arend van Bergeijk, lmanager Wedstrijdsport bij het Water-
sportverbond, reageert fel als gewezen wordt op de tanende 
belangstelling voor meerdaagse regatta’s. 

Zo trok de 76ste Schildweek op het Groningse Schildmeer 
vorige maand nog geen 40 boten. De honderdste Kaagweek 
moest zich met krap 150 inschrijvingen tevreden stellen. 

,,Dat de animo terugloopt, klopt, maar dat komt vooral door 
de versnippering’’, aldus Van Bergeijk. ,,De agenda is te vol. 
Maar dat het wedstrijdzeilen in z’n algemeen het zwaar 
heeft, noem ik een gerucht. Het is absoluut niet waar. Ik ben 
realistisch en stel het echt niet zonniger voor dan het is, maar 
het gaat best wel goed.’’ 

Maar het kan altijd beter, vult Gerlof van der Werf aan. 
Gepokt en gemazeld in het wedstrijdzeilen, is de voormalig 
voorzitter van het Sneekweek-comité niet voor niets lid 
geworden van genoemd Platform. ,,Een cruciaal punt is dat 
de wedstrijdzeilers meer over hun eigen sport te vertellen 
krijgen’’, aldus Van der Werf (70), vader van voormalig 
kernploeglid Brechtje en Yngling-wereldkampioen Jeldau. 

Klant is koning 
,,Het klinkt misschien raar, maar de zeilers voelen zich niet 
goed gehoord door het Watersportverbond. Dat komt 
omdat ze met klachten en ideeën via hun vereniging naar 
het Verbond moeten omdat de klasse-organisaties geen lid 
kunnen worden. En juist de zeiler moet worden gehoord, 
want daar doen we het voor.’’ 

,,De klant is koning, die moet gefaciliteerd worden, míts 
het geen eenrichtingsverkeer wordt. Wij organiseren graag, 
maar dan willen we ook dat vanuit de klasse-organisaties 
vrijwilligers komen om de series te organiseren. Maar niet 
luisteren naar de zeilers is dodelijk voor de sport.’’ 

Van der Werf liet er de afgelopen twee jaar geen gras over 
groeien. Op eigen kosten (,,Gekkenwerk, maar je bent nu 
eenmaal verzot op deze hobby’’) reed hij veertien keer naar 
Almere om te luisteren naar wat de afgevaardigden van de 
80 klasse-organisaties op hun lever hadden. ,,Alle wensen en 
tips zijn genoteerd, waarbij ik voortdurend heb aangegeven 
dat het niet alleen een kwestie van vragen kan zijn, maar 
dat er ook gegeven moet worden. Jury- en wedstrijdcomité’s 
vergrijzen, er móet daar aanvulling vanuit de klassen komen.’’ 

Kritiek op licentiesysteem 
Klachten waren er (uiteraard) ook. Veel zeilers hebben 
moeite met het huidige licentiesysteem. Zoals een voetballer 
pas officieel aan een wedstrijd mee mag doen als hij over 
een geldige spelerskaart beschikt, moet een zeiler een 
wedstrijdlicentie kunnen overleggen. Dat kan voor een heel 
seizoen (40 euro) of per serie en geldt voor zowel stuurlieden 
als bemanning. 

,,Wij zijn daar niet gelukkig mee’’, aldus Pampus-voorzitter 
Hoogendam. ,,Ik vind het geen flexibele vorm om mensen 
enthousiast te houden en te krijgen voor het wedstrijdzeilen. 
Ik begrijp dat er geld nodig is, maar dit is te complex. Door die 
omslachtigheid haken zeilers af. Het zou al een stuk beter zijn 
als alleen de stuurman of de booteigenaar een licentie moet 
overleggen. Je moet het vooral laagdrempelig houden.’’ 

Organisaties van wedstrijden dienen de zeilers op het bezit 
van een licentie te controleren, maar dat gebeurt lang niet 
altijd. ,,De controle moet scherper. Daar ligt voor ons een 
behoorlijke uitdaging’’, zegt Van Bergeijk. 

,,Bij veel andere sporten controleren de scheidsrechters op 
spelerskaarten, maar zeilverenigingen willen die rol niet op 
zich nemen. Zij willen geen deelnemers weigeren. We moeten 
toe naar de situatie waarin het volstrekt normaal gevonden 
wordt dat álle wedstrijdzeilers een licentie aanschaffen. Dat 
komt de sport absoluut ten goede.’’ 

Werk aan de winkel 
Momenteel hebben in Nederland ongeveer 4000 zeilers een 
wedstrijdlicentie. Dat houdt bepaald niet over, erkent Van 
Bergeijk. ,,We hebben er denk ik wel 8000 gecontroleerd; de 
helft heeft dus geen licentie. Werk aan de winkel.’’ 

Van der Werf: ,,Ik vind het gezien de huidige ontwikkelingen 
niet eens zo slecht. Tegelijkertijd zie ik dat het wedstrijdzeilen 
populairder wordt. Het klinkt misschien gek, maar de 
corona heeft onze sport zeker geen kwaad gedaan. Onder 
de regels van de laatste twee jaar hebben we veel kunnen 
doen. We sporten immers in de buitenlucht en je kunt in een 
eenpersoonsboot varen.’’ 

,,Tegelijkertijd groeit binnen diverse klassen de animo voor 
trainingen onder leiding van gecertificeerde krachten. 
Klassen als Solo, O-jol en Laser spinnen daar garen bij. Op 
het Sneekermeer is de belangstelling voor het jeugdzeilen de 
afgelopen jaren flink gegroeid. Als je een deel van die kinderen 
kunt behouden voor de wedstrijdsport, zie ik de toekomst best 
wel optimistisch tegemoet.’’ 

Van Bergeijk: ,,En kijk ook eens naar de resultaten van de 
Nederlandse zeilers. Ook in de niet-olympische klassen varen 
we mondiaal voorin mee.’

Met toestemming overgenomen uit de Leeuwarder Courant d.d. 8-8-2022
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Veel zeilers hebben 
moeite met het huidige 
licentiesysteem

www.chemonaworld.com

Vervolg van pagina 23
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Het vroegere NNWB Combi Noord is opgeheven en daarvoor 
zijn de KWS Clubkampioenschappen in de plaats gekomen. Er 
hadden 16 boten ingeschreven voor de wedstrijden op 9 en 
10 juni. Opvallend was dat slechts 7 boten alle wedstrijden 
hebben gevaren en dat lag niet aan het weer. De eindzege 
ging naar Denny en Jaap Röfekamp die overtuigend wonnen 
met 3 eerste plekken. 

Kws CLUbkampiOensChappen

Hidde Jan Haven en Don van AremDenny en Jaap Röfekamp

Tom Otte, Runo JansenAlwin Lochorn, Bert Lochorn

Ko Otte, Ester OtteDieuwe Dijkstra, Michiel de Boer

Erwin de Vries, Ilonka van der Zee

uitslag:  Punten:
1 P33 Denny en Jaap Röfekamp 5,0 1 2 1 1
2 P393 Tom Otte, Runo Jansen 10,0 2 1 2 5
3 P13 Erwin de Vries, Ilonka van der Zee  17,0 4 5 4 4
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De 85e Sneekweek (5 -11 augustus) telde 30 klassen, 
met 1200 zeilers verdeeld over bijna 600 zeilboten. Het 
was een evenement dat als vanouds vele zeilers trok 
met een meer dan gezellig walprogramma, geholpen 
door fantastisch weer, maar niet heel erg veel wind. 
Met bijna 50 deelnemers bezette de Pampusklasse het 
grootste veld.

Het was niet makkelijk voor de KWS deze editie genoeg 
vrijwilligers bij elkaar te krijgen, dit is een landelijk probleem. 
Het wedstrijdcomité met nieuwe wedstrijdleider Johan 
Schurer en de protestcommissie maakte overuren, niet zozeer 
vanwege het aantal protesten maar het was zo laat elke avond 
door het vele uitstel! “Ik mis steeds het avondeten”, mopperde 
protestcommissie lid Rob Franken. In de haven was er veel 
gezelligheid op alle moederschepen. Regenboog, Pampus 
en 30m2 gemoedelijk bij elkaar, en de schepen worden elk 
jaar groter. Elke klasse had zijn eigen gig. De 30m2 hadden 
hun BBQ met Danny Panadero op de steiger. De bogen een 
avondje Chinees op de dijk breng je eigen klapstoel mee en 
de Pampussen de Kaatje haringborrel waar in no time twee 
vaatjes bier doorheen gingen. 

Maar het ging natuurlijk vooral om het zeilen. Er werd weer 
hard gestreden om de hoofdprijs; Tom Otte en Runo Jansen 
doen verslag: 

Vrijdag: Rob en Egbert in de vlootschouw
Na 2 jaar zonder Sneekweek kunnen we eindelijk weer genieten 
van een Sneekweek die begint met de traditionele Vlootschouw. 
De stad was uitgelopen. De kades stonden vol met mensen 
om na zo’n lange tijd eindelijk weer het grootste binnenwater 
zeilevenement in Europa te mogen meemaken. De Pampusklasse 
werd vertegenwoordigd door Rob de Bruin en Egbert de Sauvage. 
De mannen hebben een prachtige en gezellige avond gehad in 
een bomvol en gemoedelijk feestend Sneek.

Zaterdag: Hollen of stilstaan
Wedstrijd 1: Een heerlijke dag om te wennen met een 
gemiddelde windkracht 3. Gezeild werd op baan O zwart, 
20.9 km. Sterk wisselende wind, qua kracht, richting, en druk. 
De gemiddelde tijd van start tot finish was ongeveer 3 uur. 
Nieuwkomers Rob en Maaike Aukema zaten direct mooi in 
de kopgroep. Paul Bournas pakte op het Sneekermeer een 
flinke voorsprong, gevolgd door de 44 met Wiebe vd Pol, 
gevolgd door de 393 en 26. Komend vanaf de Poelen pakte 
de 393 de leiding naar boei 9. Op weg van boei 9 naar de 
finish wist 357 via een privévlaagje net voor de finish voor 
de 393 te eindigen. In de andere groep won Jeroen de Groot. 
Opgemerkt dient te worden, dat Jeroen de Groot na vele jaren 
in de oudste Pampus nummer 1, nu met de nieuwste Pampus 
in de vloot, de P460, aan de start verscheen. De boot die hij 
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zelf recent gebouwd heeft en van de eigenaar mocht lenen 
om te laten zien wat deze kan. De eerste mooie zeildag werd 
‘s avonds afgesloten met een gezellig zeilers feestje in de tent 
waar veel zeilers zich kostelijk vermaakt hebben. 

Zondag: Avondwedstrijd voor de Pampusklasse
Wedstrijd 2: De dag begon met een klein windje maar die 
draaide van zuid naar noordwest en dat betekende uitstel voor 
in ieder geval 2 uur. De wind kwam nog niet uit de juiste hoek, 
dus nogmaals uitstel en uiteindelijk uitstel vanaf het schip. 
Rond 14.15 uur kwam het schip terug vanaf het meer naar de 
wal om daar het uitstel voort te zetten. Uiteindelijk kwam er 
wind na 15 uur uit de juiste hoek en redelijk constant, waardoor 
de eerste klasse om 15.50 uur kon worden weggeschoten. In 
het avonduur werd de laatste groep Pampussen gestart op 
baan N, groen. De 357 pakte direct de leiding, gevolgd door de 
460 en de 10 en 393. Deze vier hadden een redelijk gat bij het 
opkomen van de poelen met de rest van het veld, maar vanuit 
de poelen richting het Sneekermeer was het veld toch weer 
in elkaar geschoven. Na lang wachten was het een prachtige 
zeilavond en was iedereen rond 20.45 uur weer in de haven. 
De 357 won de pot in groep 2, met daarachter de 460 en 393. 
Arjen Kort wist een paaltje te varen in andere andere groep. 

Maandag: Wordt het Gold of Silver?
Wedstrijd 3: de laatste dag voor de kwalificatiewedstrijden. 
De dag begint weer met OW boven, 2, 2 uur uitstel voorlopig, 
want de wind was vanuit de westhoek draaiend naar het 
noorden. Uiteindelijk konden alle boten vanaf 15 uur weer 
starten. De wind was qua druk redelijk, maar varieerde nog 
wel veel qua richting. Uiteindelijk deden de 460 en 416 goede 
zaken voor het klassement en werd de 26 knap 2e! 
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Er streden 15 Pampussen van de KWS tegen elkaar tijdens de 
Zomerwedstrijden op 25 en 26 juni 2022. Winnaars werden 
Tom Otte en Runo Jansen, die daarmee weer aantoonden 
wat we eigenlijk al wisten. Namelijk dat constant zeilen 
vaak meer loont dan focussen op eerste plekken, vooral als 
er geen aftrek is. 

KWS zomerwedstrijden 
een Fries onderonsje uitstel, WinDshiFts en DolDrums 

speelDen zeilers parten

Nieuwste PamPus 
 meteen 
de sNelste 
 op sneekweek. 
VerrassiNg?

Vervolg op volgende pagina

uitslag:  Punten:
1 P393 Tom Otte, Runo Jansen 11,0 2 2 4 3
2 P381 Douwe en Laurens Visser 15,0  11 1 1 2
3 P33 Denny en Jaap Rofekamp  15,0 1 7 3 4



De 393 kon deze wedstrijd de juiste slagen niet vinden werden 
uiteindelijk door een inhaalrace nog 9e. Het werd weer een 
late finish. Door de ervaringen van de vorige dag, waren er 
blijkbaar ook zeilers op andere wijze voorbereid aan de start 
gekomen en hadden ze diner of borrelhappen mee aan boord 
genomen, want bij het diner ’s avonds was de groep van circa 
100 gasten kleiner dan gebruikelijk. Tijdens dit traditionele 
splitsingsdiner kregen de Pampuszeilers onder het genot van 
spareribs, een borrel en sterke verhalen, te horen of ze de 
Sneekweek verder gingen strijden in de Gold of Silver groep. 

Dinsdag: Doldrums en stalen zenuwen
Wedstrijd 4: Vandaag is de eerste dag dat de nieuwe 
Noordbaan in gebruik werd genomen voor een aantal 
nieuwe en terugkerende klasses! De dag begon, net zoals 
zondag en maandag, opnieuw met uitstel, maar al snel kon 
wel gestart worden met klasse 1. De wind was zeer dun en 
draaide behoorlijk. Hierdoor kwam de 393 een aantal keer in 
de doldrums van het Sneekermeer, waardoor we daarna weer 
een inhaalrace moesten doen, maar dit pakte vandaag minder 
goed uit met een 14e plek… De 365 anticipeerde echter goed 
op deze doldrums en pakte via een monsterslag de koppositie, 
met daarachter de 44 en de 9. Na vier dagen ontstond er een 
top-8 die kans konden maken op een eerste plek aan het einde 
van de week. Hiermee was de spanning of het enthousiasme 
nog wat toegenomen. Dit was op positieve wijze merkbaar 
tijdens de gesprekken na afloop van de wedstrijden tijdens 
de borrel. 

Woensdag: incasseren en geduld
Wedstrijd 5: Hardzeildag! Een drukte van jewelste met 
duizenden bezoekers op het starteiland. Een lopend 
windje, zon en droog. Perfect voor voor zeilers, comité en 

toeschouwers! Helaas viel de wind er al snel uit en werd het 
een wedstrijd van incasseren en geduld hebben. Daarnaast 
varieerde de wind qua richting, door de vele shifts was het 
een lastige zeildag. Dit bleek ook uit de uitslagen, waar te zien 
is dat veel coryfeeën moeite hadden met deze onberekenbare 
omstandigheden. Sommige cracks hadden ineens niet alle 
wijsheid aan boord en bleken zomaar bijna achteraan te 
eindigen. De 450 wist uiteindelijk mooi naar voren te zeilen, 
gevolgd door de 365 en 313. De 393 wist nog enigszins naar 
voren te dobberen en pakte de 8e plek. De 365 had pech door 
op een te ondiepe hoek aan de grond te raken waardoor 
achteropkomend jacht 442 zijn spiegel meepikte met flinke 
schade tot gevolg. 

In de avond hadden werd de traditionele Kaatje borrel (dit jaar 
was het lustrum) georganiseerd. Dit was uitstekend geregeld 
met lekkere tapbiertjes, gekoelde Rosé en schalen vol verse 
haring. Goed bezocht en goed georganiseerd met inzet van 
it Foarûnder. Wat een super initiatief. Goed bezocht en door 
sommigen tot ver na zonsondergang voortgezet. Bedankt 
voor de toporganisatie Thom en Sandra! 

Donderdag: Game over
Wedstrijd 6 zou dit moeten worden. De dag begon weer met 
uitstel. Uiteindelijk begon het comite na het middaguur met 
starten. Pech voor de Pampusklasse, want door overschrijding 
van de tijdslimiet voor het geven van het laatste 
waarschuwingssein om 12.45 uur wisten de Pampuszeilers 
dat er niet meer gestart kon worden. Want volgens het 
programma kon dit slechts tot 3 uur. Het wedstrijdcomité 
heeft enorm z’n best gedaan, maar er was niet genoeg goede 
wind om alle klassen voor 3en weg te krijgen. 
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Martin v. Leest, Arjen Kort, Jeroen de groot en Henjo Zwering
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Dankwoord aan Thom en Sandra door Marco Bosma namens het bestuur.

Hertzen Oost, Egbert de Sauvage, Hans van Drunen, Henk Wymenga, Tom Otte, Rob Aukema, Bram Pasma

Sander Jorissen,overige namen niet bekendBonne van Olst, Rik Janssen, Rob de Bruyn, Henjo Zwering

Egbert de Sauvage, Bob Heineke, Mark Neeleman

Froukje en Sabine Romkes, Henk Wymenga

Vervolg op pagina 34



Alle boten vanaf klasse-16 konden de boel gaan inpakken. 
Voor de Pampus als klasse 26 en 27 was dit dus ook het geval. 
Dit betekende dat de wedstrijd van woensdag onbedoeld de 
laatste wedstrijd voor de Pampus klasse was. Gelukkig waren 
er wel 5 wedstrijden gevaren gedurende de week en kon de 
slechtste race in mindering worden gebracht. 

Winnen met twee generaties
Jeroen de Groot samen met Bram Pasma werden eerste in 
de P460. De nummers twee en drie waren respectievelijk 
Paul Bournas met Peter van Koppen in de P357 en Arjen 
Kort samen met z’n vader Harry Kort in de P416. In de Silver 
waren de winnaars Albert-Jan van der Wal samen met Ruud 
Schuurmans in de P364, en op 2 en 3 achtereenvolgens 
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uitslag Silver:
1 364 Albert Jan van der Wal, Ruud Schuurmans
2 432 Rob de Bruin, Just de Bruin
3 208 Paul Bouwman, Noa Bouwman
4 137 Rick Nakken, Harm Nakken
5 363 Henk Greydanus, Attie Brouwer

uitslag Gold:
1 460 Jeroen de groot, Bram Pasma
2 357 Paul Bournas, Peter van Koppen
3 416 Arjen Kort, Harry Kort
4 449 Marco Bosma, Auke Veenstra
5 313 Marc Blees, Floor Blees

MEt StIP OP 1 zONDEr 1
In de openingsrace 
werden Jeroen de Groot 
en Bram Pasma met 
Pampus 460 dik één. 
De snelheid bleef erin, 
want aan het eind van 
de Sneekweek konden 
zij het felbegeerde 
blauwe bord de lucht 

insteken. In 2009 wonnen zij deze hoofdprijs met Pampus 
1. Een mooie demonstratie van gelijkwaardigheid tussen 
oude en nieuwe boten!

VADEr & zOON quALIty tIME 
Joost Houweling is 
professioneel zeiler en  
vaart altijd voor de 
overwinning. Tijdens de 
Sneekweek is dit bijzaak. 
Voor het grootste zeil-
evenement in Europa 
op binnenwater heeft 
hij een Pampus geleend 

om te kunnen zeilen met zijn zoon Gijs. Dit stond al lange 
tijd bovenaan zijn bucketlist. Gijs: ´Ik vind het heel leuk en 
ik leer veel.” Joost: “Ik vaar altijd om te winnen maar hier 
in Sneek is de winst voor mij om met mijn zoon te zeilen.” 

AFtErPArty MEt SKS FINALE
De blijvers op zaterdag konden nog van de eindrace van 
SKS Skûtjessilen genieten. Dat Lemmer had gewonnen 
was al bekend en de spanning was daarom wat minder 
groot. Het verhaal wil dat team Lemmer het de avond 
ervoor zo had gevierd dat ze een na laatste werden op 
het meer. Lemmer adviseur Harry Amsterdam maakte een 
hattrick door achtereenvolgens de Kaagweek, Sneekweek 
(Regenboog) en SKS hoofdprijs in de wacht te slepen. 

Rob de Bruin samen met zijn zoon Just in de P428 en Paul 
Bouwman met zijn dochter Noa Bouwman in de P208. Allen 
hartelijk gefeliciteerd!

We kijken terug op een fantastisch watersport evenement. 
Waar zeilvrienden en families na een paar jaar van afwezigheid 
eindelijk weer samen konden genieten van (weinig) wind, 
zon en gezelligheid. De KWS heeft ook in 2022 na 85 jaar 
ervaring weer het maximale weten neer te zetten. Op naar de 
86ste editie van de Sneekweek, die plaatsvindt van 4 t/m 10 
augustus 2023.

Tom otte en Runo Jansen
Ard-Jen Spijkervet

DAGJE SFEEr PrOEVEN 
Vrolijk werden wij van deze mooie toerpampus Njord 
met motor, buiskap en blauwe rolfok, aan het starteiland 
afgemeerd onder de toren. Volgens trotse vader en zoon 
Rien en Niels van der Poel is het Pampus 172. Maar zeker 
weten ze het niet want “er schijnt er nog een te zijn”. Ze 
waren uit Almere gekomen (met de trailer, dat wel) om een 
dagje Sneekweek sfeer te proeven. 

Tom Otte en Runo Jansen wonnen de Sluitingswedstrijden op 
Sneek, in een veld van 24 deelnemers. Er werden 3 wedstrijden 
gevaren.

sluItInGsWedstrIJden 

uitslag:  Punten:
1 393 Tom Otte, Runo Jansen 6,0
2 36 Lieuwe Gietema, Betty Gietema 11,0
3 416 Arjen Kort, Harry Kort      12,0
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De eerste editie van de Friese winterwedstrijden was met 8 
boten een groot succes. Al een paar jaar werd er in ‘It Roefke’ 
bij Pieter Boelsma over gesproken, dat er in Friesland ook 
winterwedstrijden moesten komen. Door de inzet van met 
name Henjo Zwering en Pampusclub Noord is op 20 december 
2022 de eerste serie gevaren. ’s Morgens de vriesdauw op het 
dek, maar met een lekker lopend windje zijn 3 wedstrijden 
gevaren op de Houkemar. Rob Aukema en bemanning Cor 
Rameau werden de overall winnaar. Dit krijgt zeker een 
vervolg, gepland is 18 december 2022.

it giet Oan!
Winterzeilen nu ook in FrieslanD
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Samen met Sander Jorissen, hierna te noemen Pt, 
besloten we vrijdagmiddag om met elkaar deel te nemen 
aan dit evenement georganiseerd door het Witte Huis. 
Het aantal inschrijvingen van 14 en 10 starters viel wat 
tegen, je vaart immers Pampus om het aantal deelnemers, 
maar goed we gingen! 

Het gehele evenement werd verzeild op plassenbanen, er 
stond er een rustig lopend windje van 3 soms 4 beaufort uit 
noordelijke richtingen. Veel voor de wind van de 2de naar 
de 3de en 4de plas en dan kruisend terug, wat interessante 
keuzes met zich meebracht; welk gat gaan we nemen?
Later hoorde en leerde ik op de kant allerlei rijmzinnen die 
meestal aangeven dat je bij de keuze voor een bepaald gat 
naar de ‘kloten’’ ging en dergelijke. Op internet zojuist zitten 
zoeken naar de namen van de verschillende gaten op de plas, 
maar niet kunnen vinden. Misschien leuk om deze kennis een 
keer in het Pampus nieuws te delen? Hoge Wilgen, en dan de 
rest, vul maar in.. Zo kozen ook ik en PT de ene keer het goede 
gat en de andere keer, naar de k…….!

Paul Bournas en Maarten Brouwer hadden de beste gat 
beslissingen op zaterdag en stonden met een 1 en een 3 op de 
eerste plek! Zondag weer een mooi windje ongeveer dezelfde 
baan als de dag ervoor. En ook weer diezelfde gaten. De eerste 
race hadden Mark Neeleman (mijn Regenboog stuurman) en 
Thom van de Pol de juiste te pakken 1, ik en mijn PT 2.
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En toen bleek bij ons de het lummelbeslag van de mast te 
zijn gekomen. Naar huis, dacht ik, klaar over en uit. Maar nee 
PT, mijn Personal Technician, ging in de luwte van het eiland 
aan het werk met stukjes lijn en 2 schroevendraaiers. Intussen 
lieten we ons duwen naar de start en dat stopte vlak voor 
het voorbereidingssein. Dankzij mijn PT konden we toch nog 
starten.

Ik wist direct weer hoe handig hij was, gelukkig was de week 
er na het lummelbeslag alweer gefixed en is Sander inmiddels 
druk met allerlei ander speelgoed wat gerepareerd moet 
worden. Echt handig een fietsenmaker uit Delft als vriend. 
DANK Sander!

De laatste race was in het begin spannend en best leuk om 
een keer voorin tegen Neeleman te varen in plaats van met 
hem. Uiteindelijk hadden Mark en Thom voorsprong genoeg 
om het niet meer uit handen te geven ze wonnen. Mijn PT en 
ik weer 2de. Waarop Neeleman op de kant tegen mij zei: “Zat 
ik eindelijk een keer voor je, normaal zit je altijd net voor mij’’!

Twee keer net achter Neeleman was voor ons niet genoeg om 
2e totaal te worden dat werden, Paul en Maarten.

Comité van het Witte Huis dank voor het regelen van mooie 
starts en wedstrijden. Alleen die schimmelkaas als prijs, doe 
maar gewoon UNOX volgende keer.

Gerard van der Krogt
P453

nieuW loosDreCht WeekenD 18-19 juni 2022

Echt handig een 
fietsenmaker uit Delft 

als vriend

sander en Gerard 
zi Jn niet vOOr één gat te vangen! 

uitslag:   Punten:
1 371 Mark Neeleman Thom van der Pol 7 4 1 1 1
2 357 Paul Bournas Maarten Brouwer 12 1 3 3 5
3 453 Gerard van der Krogt Sander Jorissen 15 3 8 2 2

Tijdens het Holland weekend (voor Pampus, 12voetsjol en 
Finnjol) streden 34 Pampussen gedurende twee dagen in 
acht wedstrijdjes. De hoofdprijs ging naar Paul Bournas 
en Peter van Koppen P357. Snelste vrouw op de 8e plek 
was Wanda Meijst P442 die een schaalmodel in ontvangst 
mocht nemen.

acht starts in Holland Weekend 
11 en 12 juni 2022

uitslag:   Punten:
1 P357 Paul Bournas, Peter van Koppen 25
2 P111 Mark Neeleman, Thom vd Pol 30
3 P434 Jeroen de groot, Richard Blickman 32
4 P444 Bart en George In der Maur 40
5 P433  Walter v. Voorst v. Beest, Eduard Hafkamp 43

Paul Bournas en Peter van Koppen

sea transport professionals

www.vissershipping.nl

More than 35 years 
of experience. 

Safe, reliable and 
on time
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Met 32 Pampussen, een goede windverwachting en de 
altijd gastvrije Vrijbuiters beloofde het een mooi weekend 
te worden, met af en toe wat buitjes en wind tussen de 
5 en 15 knopen. zoals dat hoort bij dit zeilwater werden 
de zeilers soms gek van de beruchte Loosdrecht shifts tot 
wel 20 graden, en veel felle, korte valwinden. Het comité 
koos voor lange plassenbanen met mooie kruisrakken, 
en onvermijdelijke lange en wat saaie voor de windse 
rakken. De notoire afdekkers konden hun hart ophalen!

Er was geen aftrek dus de kunst was om constant te zeilen en 
geen grote missers te maken. Dat is vooral P1 Jeroen de Groot 
en Joost van Raay goed gelukt met twee eerste plekken. Op 
de voet gevolgd met 1 punt verschil door P449 Marco Bosma 
en Eric Bieze die zijn eigen boot voor deze keer aan de kant 
liet. In de eerste wedstrijd scoorden P365 Sabine en Froukje 
Romkes een mooie eerste plek. Zij voeren een goede serie 
maar helaas met een dikke uitschieter naar beneden erbij. In 
totaal eindigden zij als 8e. In de laatste wedstrijd legde P357 
Paul Bournas en Thomas van de Wijngaard beslag op de eerste 
plek met grote voorsprong, waarmee ze zich naar een derde 
positie totaal manoeuvreerden. Het was gaaf om met alle 
Pampussen in één veld te varen en niet in groepen.

Het was druk op het water en we moesten goed oppassen 
voor Lasers en Jollen. De meest spectaculaire start was op 
zondag. Na een enorme winddraaiing vlak voor de start ging 
de uitstel erin en verkaste het startschip naar de 2e plas. Na 
een eerste general recall, treinden in de 2e start De Groot, 
Koekkoek en Bosma over stuurboord voor het veld weg.  
Ze lagen direct al dik aan kop en liepen alleen maar verder 
weg. Dit resulteerde in een 1e plek voor De Groot, 2e voor 
Koekkoek en de 6e voor Bosma die door een ongunstige klap 
er niet meer bij kon blijven. 

Behalve het zeilen gaat het dit zeilweekend ook om de 
contacten en de organisatie had dat goed begrepen door een 
echte lunchpauze te creëren zodat de zeilers even aan wal 
konden voor een lunch en bijpraten met andere deelnemers. 
Onder toeziend oog van het Utrechts Statenjacht dat voor de 
gelegenheid lag afgemeerd aan de wal.

Het was weer een top evenement waaraan veel nieuwe en 
klassieke klassen meededen. Aan de wal veel gezelligheid, en 
na de zeer geanimeerde prijsuitreiking was het jammer dat 
het weekend alweer voorbij was gevlogen. Hartelijk dank aan 
het comité en allen die dit mogelijk hebben gemaakt. 

P4

vrijBuiterWeekenD 2 en 3 juli

gebrUik maken van de 
wiNdshifts 
en COnstant varen

Joost van Raay en Jeroen de Groot Utrechts Statenjacht

Op zaterdag 9 juli werd de traditionele man-vrouw 
wedstrijd gevaren vanaf het Witte Huis in Loosdrecht. 
Na een druk voorseizoen eindelijk tijd om ook eens met 
moeders de vrouw in de Pampus te varen. Op zondagavond 
horen de dames natuurlijk altijd alle verhalen van het 
weekend maar nu kunnen ze het ook eens zelf ervaren. 
Niet voor alle teams was het man-vrouw: in de 448 was 
het vrouw-man. Deze keer zat Joost aan de helmstok!

De omstandigheden konden bijna niet beter. Een matige 
wind uit NW-hoek met een volle zon. Insmeren dus. Voor 
de wedstrijd uiteraard koffie op het terras en de laatste 
instructies. Dit jaar schitterende prijzen die persoonlijk door 
Leny Kamminga waren geschilderd. 

Uiteindelijk verschenen er 7 boten aan de start. Dat moet  
volgend jaar beter, zeker gezien de hoge fun- en gezel-
ligheidsfactor! Een mooie bijna in-de-windse start voor de 
toren van het Witte Huis met een groot publiek ter aan-
moediging op de steiger voor alle dames. Bij de eerste boei 
had de 449 met Patricia Bosma en Marco aan de fok al een 
mooie voorsprong op de rest van het veld die ze gestaag 
hebben kunnen uitbouwen. De boten daarachter hebben de 
plekken gewisseld maar op de finish was iedereen tevreden. 

Op de wal nogmaals een gastvrije ontvangst en gezellige 
borrel. Ook in het clubhuis werden alle dames in het zonnetje 
gezet. Patricia en Marco mochten de wisselprijs in ontvangst 
nemen en zoals gezegd voor alle dames was er een prachtig 
kunstwerkje en muts. Het was een bijzondere dag en geweldige 

sfeer. Volgend jaar dus een grotere opkomst. Het is echt een 
aanrader en zoals je aan de einduitslag ziet kan je ook met 
dochter, vriendin, kennis of buurvrouw voor de dag komen. 
Het team van de 75 is volgend zeer zeker weer van de partij! 
Voor het diner zijn de deelnemers van de KWVL weer 
overgestoken en ik heb niets gehoord van een alcohol 
controle. Iedereen dus weer veilig en zonder kleer scheren 
thuis aangekomen. Tot volgend jaar!

P75 Ebe van der Spek

man-vrouW WeDstrijD 9 juli

Een aanrader met vrouw, 
vriendin, dochter of kennis

sneLLe stUUrvrOUwen, 
mooie prijzen 
en veeL gezeLLigheid

Annemarie Meijer P440, Froukje Romkes P365, Patricia Bosma P449, Linda Hummel P362, Simone van der Spek P75, stuurvrouw P106, Evelyn van Leur P448

uitslag: Punten:
1 P1 Jeroen de Groot, Joost van Raay 20 7 1 1 11
2 P449 Marco Bosma, Erik Bieze 21 2 5 6 8
3 P357 Paul Bournas, Thomas vd wijngaard 23 4 15 3 1
4 P266 Erik Koekoek, Evelien Goedkoop 29 9 16 2 2
5 P433 Walter v. Voorst van B., E. Hafkamp 32 8 11 10 3
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Door een noodzakelijke aan-
passing aan de P170 van Bert de 
Lange en Hans van Drunen bleef 
er een stukje mastkoker over. 
Een perfecte flessenbak voor de 
favoriete whiskey. En zo staat er 
nu een stukje Pampushout op de 
dranken trolley in Hans stijlvolle 
herenmodezaak  Anton Vlasman 
in Rotterdam. Pampuszeilers die 
langskomen zijn altijd welkom 
een glas te drinken bij de open 
haard.  

Kreatief met hout
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In de jaren 80 stond ik in de kroeg ‘de Pieper’, 
aan de Prinsengracht in Amsterdam en 

meldde trots aan mijn omgeving dat ik 
de mede-eigenaar was geworden van 

mijn eerste Pampus, de 316, de Pampus 
met de rode mast. Mijn omgeving, 
(toenmalige wedstrijdzeilers), meldde 

terug dat dat fijn voor me was, maar 
dat ik medeeigenaar was geworden van 

een ouwe lullen boot met een veel te kleine 
tuigage, voor mannen die met een pijp op een 

bankje hun wedstrijdjes varen. Van de zomer 
stond ik wéér bij de Pieper en iemand vroeg of ik nog steeds 
zeilde in een Pampus. De klaarblijkelijk wedstrijdzeilende omge-
ving reageerde dit keer totaal anders. Een Pampus? Wow! 
Prachtig! Nou dan moet je wel kunnen zeilen. Daar varen  
alle kampioenen in. Als je in díe klasse voorin vaart heb je het wel 
echt begrepen. En, super gezellig heb ik gehoord! Dat hebben we 
toch maar mooi met z’n allen voor elkaar gekregen. Ik heb met een 
grote glimlach op mijn gezicht een rondje gegeven! 
Walter van Voorst van Beest P433

PamPus imago in de lift

Pampus & People

Albert Visser (P329) werd begin augustus met het Lemmer Skûtsje SKS-kampioen. Omdat 
hij geschiedenis voor de stad Lemmer heeft geschreven door na 34 jaar de titel weer thuis 

te brengen heeft Peter Hoogendam hem namens de Pampusklasse het geschiedenisboek  
75 jaar Pampus overhandigd. Het is de eerste SKS titel van schipper Albert Visser, die in Lemmer 

woont. Hij is sinds 2013 schipper op Lemmer. Daarvoor was hij schipper op Drachten. 

sKs titel terug naar lemmer 

Pampusclub erelid Pieter Boelsma werd door SKS voorzitter René 
Nagelhout verrast na de laatste oefenwedstrijd voor de SKS op 2 
juli 2022. “De SKS is grotendeels een vrijwilligersorganisatie”, aldus 
Nagelhout. “Eén vrijwilliger willen we vandaag speciaal naar voren 
halen en dat is Pieter Boelsma. Hij houdt er niet van om op de 
voorgrond te treden, toch doen we dat nu wel. Wie kent Pieter 
niet? Het is een man die altijd het 1 op 1 contact zoekt: heb je dit 
gezien; kan ik nog wat doen? Maar vorig jaar belde hij me: ‘ik ben 
klaar, ik houd er mee op’. Een SKS zonder Pieter, dat kan niet. Pieter 
zegt altijd: zeilen is geen sport; zeilen is een gemoedstoestand”, 
besloot Nagelhout zijn verhaal. Als dank voor zijn jarenlange inzet 
voor de SKS benoemde hij Pieter tot lid van verdienste van de SKS 
onder luid applaus van de aanwezigen. 

pieter Boelsma BenoemD tot 
liD van verDienste sks

De Kameleon in vorige nummers van 
het Pampusnieuws blijft inspireren Het 

bootje van de avontuurlijke tweeling 
Sietse en Hielke uit Terherne werd 

opnieuw gefotografeerd, u kunt wel zien 
wie dit zijn. Weliswaar geen tweeling, maar 

wel twee handen op een buik.

Kameleon

Dit tafereel op de steiger 
lijkt een beetje op een Tik 
Tok dansje. Erik Koekkoek, en 
Gerard van der Krogt doen 
hun best om Sander Jorissen 
een handje te helpen om zijn 
NK Master titel te vieren. Het 
eindigde uiteraard kopje onder. 

ZWemmen in Bacardi lemon

Zeilen is een 
gemoedstoestand



easy weeK 
in 

Mediterrane 
omstandigheden
De grote tent die vlak voor de Easyweek op het plein 
bij de KWVL verscheen beloofde veel goeds en bracht 
fijne herinneringen naar boven aan de geslaagde Voiles 
de Loosdrecht van 2021. De Easyweek commissie onder 
leiding van een onvermoeibare Lukas Arends had het 
zichzelf niet makkelijk gemaakt door de standaard vorig 
jaar heel hoog te leggen. Je moet het maar weer zien te 
evenaren. 

Het nieuwe La Regata de Lago di Loosdrecht thema bood 
genoeg aanknopingspunten, al was het alleen maar op 
culinair gebied. De aanmeldingen stroomden al vroeg binnen. 
Het beproefde Easyweek concept gaat uit van 50 deelnemers 
en daarna gaat de inschrijving dicht. De boten waren weer 
uit alle regio’s gekomen waardoor het evenement Loosdrecht 
ontstijgt en echt een landelijk festijn is. Door de midweek 
planning van het evenement zijn de veteranen doorgaans 
ruim vertegenwoordigd. Het werd een groot festijn, met 
hartelijk dank aan de sponsoren die meezeilden of gezellig 
kwamen borrelen. 

Wie haalt de finish op tijd?
De op maandag gekozen baan bleek veel te ambitieus voor de 
geringe wind. De wedstrijd werd helaas afgebroken omdat de 
wind er helemaal mee ophield, al hadden al enkelen de finish 
gehaald. Ondanks (of dankzij) het ontbreken van wind wist Thom 
Dijksman (4) toch nog 2 volledige rondjes te draaien zonder dat 
daar een aanleiding voor was. Hoewel er bij het palaver enige 
discussie was over het aantal rondjes dat gedraaid moet worden 
bij onreglementair gedrag, bleken zijn rondjes daar niets mee te 
maken te hebben maar met plaatselijke wervelwind. Easyweek 
prijsuitreiker van dienst Giuseppe Salami (alias Hans Worst) was 
zo onder de indruk van de bootbeheersing dat hij Pampus 4 
beloonde met een dagprijs. 
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la regata De lago Di loosDreCht 
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Een mooie zeildag
Dinsdag was er opnieuw weinig wind. Na enige keren 
verkassen lukte het wedstrijdleider Erik Koekkoek om toch een 
mooie baan te kiezen met mooie kruisrakken over de 2e en 3e 
plassen. In de kopgroep werd hard gestreden door P361, P357 
en P449. Uiteindelijk pakte Marco Bosma een winddraaiing 
als eerste op en hij treinde bij het veld weg om die plek niet 
meer af te staan. De hele dag werd een mooie fotoreportage 
gemaakt door Rob Vreeken van Vreeken Watersport. Na 
afloop was er een gezellig borrel en een bijzonder lekker 
en uitgebreid Italiaans buffet. Sponsorproject Sailwise gaf 
acte de présence met een presentatie over zeilen met een 
beperking. Mooi om te zien en te horen dat het geld dat vorig 
jaar voor Sailwise is opgehaald een goede bestemming heeft 
gekregen! De dagworst was deze keer voor Sander, omdat zijn 
bemanning nog net voor de start met de rubberboot aan boot 
getaxied kon worden. 

Twee starts, maar geen familiewedstrijd
Hoewel het er bij aankomst in Loosdrecht (en zelfs bij vertrek 
uit de haven) niet naar uit zag hebben we op woensdag toch 
twee mooie wedstrijden kunnen varen. 

Dat er daarbij wat neerslag viel was na al die warme zomerse 
dagen eigenlijk wel verfrissend. De windkracht bereikte 
het (voorlopige) hoogtepunt van deze week, bij sommige 
boten moesten de hangbanden zelfs gebruikt worden! Het 
wedstrijdcomité had het allemaal goed ingeschat want toen 
we weer terug in de haven waren hield de wind er snel mee 
op. De familiewedstrijd sneuvelde, maar niet getreurd, want 
dat betekende meer tijd aan de bar. De korte banen hadden 
iedereen zo geconcentreerd bezig gehouden dat Hans Worst 
bij de prijsuitreiking niemand kon aanspreken op merkwaardig 
of opvallend (zeil)gedrag.

La dolce vita
Op donderdag waren alle zeilers wel gewend aan het Italiaanse 
weer, de lekkere temperatuur en een onduidelijk, af en toe weg 
zakkend windje. De plassenbaan zorgde voor veel frustratie 
vanwege de vele positiewisselingen. Grote opluchting was 
er bij bijna iedereen dat de finish gehaald was, want niet 
veel later was de wind totaal verdwenen. Het leek niet echt 
meer op zeilen eigenlijk. Wel was het ideaal weer voor het 
‘La dolce vita’ diner waar iedereen al dagen naar uitkeek. En 
dat was fantastisch. Koken op topniveau verzorgd door Pos 
& Van Hooff catering. Soepele bediening in de tjokvolle tent. 
Hulde voor dit team. Wat zijn we bevoorrecht dat dit allemaal 
mogelijk is. Trots zijn we ook dat er weer een mooi bedrag 
is opgehaald voor Sailwise. Veel dank aan alle gulle gevers 
en kopers en aan Willem Falter die schitterde als bingo- 
en veilingmeester. Het entertainment met een talentvolle 
zangeres die zich soepel tussen de tafels door bewoog was 
een groot succes. 

Bravissimo
De Easyweek commissie bestaande uit Eltjo Heddema, Evelyn 
van Leur, Jan Wilkens, Pieter Vinks, Manfred Schepers en Lukas 
Arends is er geweldig goed in geslaagd het iedereen naar de 
zin te maken en een topevenement te organiseren. Winnaars 
van de editie 2022 werden Thomas en Jaap Allart.
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uitslag:
1. P330 Thomas en Jaap Allart 8 6 1 5 1 1
2. P449 Marco en Patricia Bosma 8 1  4 2 1 4
3. P357  Paul Bournas, Hielke Klinkhamer 9 3 2 1 3 6
4. P57 Milco Alblas, Beer Brinkers 13 2 9 2 3 6
5. P361 Joep Kuhlwilm, Eric Bakker 15 2 5 1 7 9

Vervolg van pagina 3



we are siNkiNg!
Zelfs de beste zeilers kan het overkomen, dus ook Ard van 
Aanholt en Steyn van Driessel in P421. Net iets te laat de 
schoot losgetrokken in een harde vlaag en de boot ging ten 
onder. Onder water wegslepen was geen optie en dus schoot 
een havenmedewerker van de KWVL snel te hulp met een 
grote pomp. Het duurde niet lang of het dek kwam weer 
boven water. De mannen bleven lachen tijdens deze ‘positive 
sinking’ actie.Op donderdag 22 september werd de laatste donderdag-

avond?pampusavond! gevaren van het seizoen. 

Het jaar 2022 was een druk bezocht jaar met 22 boten op 
de eerste dag in april en 12 op de laatste dag. Bijna iedere 
donderdagavond hebben we genoten van de oefenwedstrijdjes 
met heerlijk zeilweer, prachtige zonsondergangen, gezellige 
borrels en lekker eten Pos & van Hoof. Dankzij de flexibiliteit 
en medewerking van Joost zijn de avonden iedere keer 
geslaagd; hartelijk dank daarvoor!

Erg bijzonder was dat op een van de avonden de nieuwe P460 
aan de start verscheen voor haar maidentrip met de bouwer 
Jeroen de Groot aan het roer. De zeer trotse eigenaar (en 
terecht!) Robert ten Herkel straalde van oor tot oor. Ze wisten 
twee keer een 1 te varen! Dat gaat wat worden….

De overall winnaar van de Donderdagavond 2022 is de 
P333 van Willem Huberts en Jan Wilkens. Van harte 
gefeliciteerd heren!

Tijdens het slotdiner werd een cheque overhandigd aan 
Sailwise, met de geweldige opbrengst van € 4.450 die werd 
binnengehaald tijdens de Easyweek bingo en veiling.

4746

Op 17 en 18 december werden de KWVL clubkampioen-
schappen gevaren. Hoewel er 28 inschrijvingen op de 
lijst stonden, verschenen er maar 18 Pampussen aan de 
start. Best weinig als je weet dat er zo’n 70 boten op de 
KWVL liggen. Misschien was het seizoen een beetje te 
druk geweest? 

Winnaars werden Paul Bournas en Peter van Koppen met 
een mooie serie van 1-1-2-2. 2e werd P449 en 3e P455. 
Titelverdedigers Peter Hoogendam en Froukje Romkes 
moesten genoegen nemen met de 8e plek. Tijdens het 
weekend werd de prachtige nieuwe uitbreiding van het 
clubhuis officieel geopend door voorzitter Henk Bergsma 
met behulp van 12Voetsjollen veteraan Tonny Suerendonk 
en een jeugdzeilertje. De nieuwbouw is een geweldige toe- 
voeging. Er zijn nieuwe kleedkamers, een prachtige fitness room 
en instructieruimtes die er allemaal mooi en functioneel uitzien 
met verfijnde details. Op zaterdagavond was er een gezellig. 
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Willem Huberts en 
jan Wilkens 
winnen 
dOnderdagavOnd serie

Lukas, Jan Wilkens en Willem Huberts

Sailwise was heel blij met de cheque

Lukas en Eduard Hafkamp

paul BourNas en 
peter vaN koppeN 
kwvL CLUbkampiOen 2022

Ard van Aanholt 
en 
Steyn van Driessel

Windesign is een groeiend merk met een 
bewezen hardware collectie voor Laser® en 

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

en betaalbare zeilen voor diverse 
eenheidsklassen waaronder zeilen voor de 

Pampus klasse. 

Onze Pampus zeilen zijn 
geoptimaliseerd naar de laatste 

regelwijzigingen en zijn gemaakt van de 
hoogste kwaliteit zeildoek, namelijk 

Contender Polykote. Meerdere malen zijn 
de Nederlandse kampioenschappen 

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

Optiparts Marine Equipment
Tel: 030-2414068

E-mail: mail@optiparts.com
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SNEEK - Mooie wedstrijden van hoog niveau in een 
goede sfeer op en rond het water en tevreden over de 
resultaten. Dat is ultrakort hoe rob Aukema uit Sneek 
terugkijkt op zijn debuutseizoen in de Pampus. De 
geboren en getogen Sneker is van jongs af aan besmet 
met het zeilvirus. Als oud-nationaal kampioen in de 
Olympiajol en vooral liefhebber zet hij zich op bestuurlijk 
en wedstrijdorganisatorisch niveau in voor de watersport 
in het algemeen en het wedstrijdzeilen in het bijzonder. 
Hij zeilt in de 26 samen met echtgenote Maaike yntema.

Of daarmee hun huwelijk op het spel wordt gezet...? Aan de 
keukentafel in het door hun stijlvol gerestaureerde monumentale 
pand aan het Kleinzand in hartje Sneek wordt gelachen om de 
quasi serieus gestelde laatste vraag. Nee, nee, geen sprake van, 
zegt Rob (57). Veel verbale drukte maken richting elkaar in de 
boot of richting collega-zeilers levert over het algemeen weinig 
op, redeneert de stuurman. Fokkeniste Maaike (57) knipogend: 
,,Ik heb van tevoren wel tegen ‘m gezegd dat ik helemaal geen 
zin heb in gescheld of zo. Dan bel ik meteen de Standby en stap 
ik over. Je moet het samen leuk vinden.”

Rob: ,,Een van de mooie dingen van samen varen in een boot 
is dat je het er na afloop met z’n tweeën over kunt hebben. 
Hoe meerdere Pampussen aan de grond liepen op het hoekje 
in Heerensyl. En een van hen fors op z’n spiegel werd gekraakt. 
Dat we in de Sybesloot de op de Poelen met veel moeite 
veroverde twee plaatsen weer verspeelden. Op het moment 
dat we overstag moesten voor de wal, voelde ik al dat de wind 
meedraaide en dat we terug gingen zeilen.” Maaike heeft de 
verrekijker die ze ooit op moederdag kreeg niet meer nodig 
om de wedstrijden van Rob te volgen.

Snoeiharde wind
De eerste wedstrijden van de twee in de Pampus (onder 
andere het Houtevenement en de Kleine Sneekweek, red.) 
waren een regelrechte vuurdoop voor met name Maaike, 
want de uiers hingen scheef onder de koeien, met andere 
woorden: snoeiharde wind. ,,Het was een paar keer de 
vraag of het wel door kon gaan. Het was wel heftig soms, 
maar ik kan helemaal vertrouwen op Rob. Dat is de veilige 
factor voor mij. En hij gunt me mijn leermomenten met de 
fokkeloet bij het gijpen.”

 samen zeilen 
gaat huwelijk rOb en MaaiKe    
 nIet 
op losse schroeven krijgen

olympiajol maakt plaats voor pampus 26
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Dat hij als een blok viel voor de in 1934 gebouwde Pampus 
26 gaat misschien wat te ver. Maar erg gecharmeerd was 
Rob Aukema zeer zeker van de in 2006 door Gerrit Salverda 
liefdevol gerestaureerde boot toen die te koop kwam. ,,Tiptop 
voor elkaar. Deze Pampus is gewoon perfect. Het schip zeilt 
ook echt heel fijn.”

Van X-jacht naar Nelson met o-jol
Maaike en hij zijn beide telg uit echte Sneker zeilfamilies. 
Met hun drie dochters Erica, Mirjam en Maartje zwalkten 
de zeilliefhebbers jaren in hun X-jacht op het water, zowel 
binnen- als buitendijks. ,,We vonden het gezellig om als gezin 
te varen”. Vanwege hun werk liep het aantal vaaruren terug 
in het zeiljacht waarmee Rob één keer de Nacht en Ontij-race 
wist te winnen.

Door zijn toenmalige drukke baan zat Rob vaak in Roemenië. 
Daarnaast draaide Maaike om de week zaterdagdiensten in 
haar woonwinkel Nio & Elva schuin tegenover hun woonhuis 
die ze bestiert met haar schoonzus. ,,Op een bepaald moment 
kwamen we gewoon veel te weinig aan varen toe.”

Lang verhaal kort: De X maakte plaats voor een motorboot, 
een zeegaande, tweemotorige Nelson, én een O-jol want het 
hele weekend thuiszitten is niks voor een watersportman als 
Rob Aukema. Hij hoeft de laatste drie jaar niet meer frequent 
naar het buitenland. Na twee jaar proefdraaien volgde hij 
vanaf 1 januari dit jaar Quintus Lampe op als algemeen 
directeur van het vanuit zijn woonplaats opererende Lampe 
Technical Textiles.

In de O-jol kon hij de strijd aanbinden met onder andere 
zijn zwager Onno, één van de toppers in deze klasse. In zijn 
jeugd zeilde Rob onder andere met broer Peter in de Flits. 
Later zeilde hij in de Laser om vervolgens op een surfplank 
te stappen. Zo haalde hij in maart 1988 de finish van de 
loodzware Elfstedensurftocht. Een topprestatie.

,,Ik had de O-jol gekocht met het idee om er af en toe eens 
mee te zeilen. Beetje erbij. Maar ja, het liep vanaf het begin zo 
goed en leuk dat het virus me snel weer te pakken had.” Het 
lukte hem om op Langweer NNWB-kampioen te worden. Dat 
hij op het Grevelingenmeer als eerste Fries de nationale titel 
wist te winnen geldt als het absolute hoogtepunt.

,,In 2014. Ja, ongelooflijk en hartstikke mooi. Ik kwam vanuit 
Roemenië aan op Schiphol. Daar stond de auto met de jol 
erachter. Hup door naar Grevelingen, tentje opzetten en los. 
Het werd mij en ons als Friese zeilers ook echt gegund hoor.” 
De laatste jaren spelen de Noordelijke O-jolzeilers een meer 
dominerende rol dankzij onder andere Maaike’s broer - hij laat 
een nieuwe jol bouwen - , Luut de Zee en Stefan de Vries om 
een paar te noemen.

,,Dat NK was echt een onvergetelijk en gezellig evenement 
hoor. Ontzettend veel plezier gehad met z’n allen. Het was 
en is nog steeds een heel gezellige ploeg zeilers. Ook nu ik 
overgestapt ben naar de Pampus zijn de contacten nog 
hecht hoor. Voor de jaarvergadering volgend jaar zijn ze 
uitgenodigd bij Lampe. Geef ik ook even een rondleiding door 
het bedrijf. Ja die contacten blijven wel”, aldus Rob. Hij was 
ook coördinator van de donderdagavondtrainingen van de 
O-jollen op het Sneekermeer.

Pampus aankoop was niet gepland
Pampus 26 kwam echt in beeld op het moment dat Rob na wat 
reparatiewerk de trailer met de jol net op de trekhaak had. 

,,Toen belt Pieter Boelsma. Hij zegt: ‘er zit hier een man die 
wel met jou in de Pampus wil zeilen’. Ik reageerde meteen met 
‘dat kan alleen mijn broer zijn’. ‘Ja’, zegt ie, ‘en er staat hier een 
Pampus die jullie moeten kopen’.

,,Dat ik een Pampus moest kopen had hij al eens eerder 
geroepen trouwens. ,,Maar goed’, zei ik, ‘ik kom eraan’. Ik 
moest toch in de buurt zijn met de jol. Bleek het dus om Gerrit 
zijn boot te gaan. Peter had trouwens niet de intentie om hem 
samen te kopen. Hij wilde wel eens mee. Ik heb de 26 vluchtig 
bekeken en Maaike gebeld. ‘Nou zullen we het doen?’ Toen ik 
zei dat ik bij Pieter vandaan kwam had ze het meteen door. 
Maaike: ,,Hij heeft me opgepikt. We zijn weer teruggegaan en 
hebben ja gezegd. Een dag later was de deal rond.”

toen belde Pieter Boelsma. 
‘Er staat hier een Pampus die 
jullie moeten kopen’.

Vervolg op volgende pagina

Rob en Maaike Aukema

Intensief ruimtegebruik in de loods
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In de eerste Sneekweek na corona eindigden Rob en Maaike, 
inmiddels een kleinzoon rijker, op een eervolle zesde plaats 
in het veld van 50 boten. De eervolle klassering werd 
opgedragen aan de op 21 juni na een ernstige ziekte veel te 
vroeg overleden Gerrit Age Salverda.

Zij en Rob waren na de Sneekweek blij met het appje dat Lucy 
Beugelsdijk stuurde, de vrouw van Gerrit. We hebben de 26 
gevolgd, appte ze en goed gedaan. ,,Dat vonden we mooi.  
Het is natuurlijk een beetje zijn boot”, vult Rob aan. ,,Er staan 
2 namen in het plaatje gegrafeerd, Eentje uit ‘34 van Baaij  
en eentje uit 2006 met G. A. Salverda.”

Salverda liet niet alleen binnen de Pampusclub een gat achter. 
Ook binnen het bestuur van de B.V. de Sneeker jachthaven, de 
oudste jachthaven van Nederland. Ook al omdat zijn boten in 
jachthuis met nummer 64 liggen is Rob bereid gevonden om 
volgend jaar de taak als havencommissaris van Salverda over 
te nemen. Dat doet hij samen met Jan Schuurmans.

Actief betrokken wedstrijdzeiler
Genieten van het zeilen staat voorop bij Rob en Maaike. ,,Die 
avondwedstrijden in de laatste Sneekweek. Man wat mooi. De 
ondergaande zon in de zeilen. Prachtig”, koestert Maaike de 

Ik kan me best aardig redden, maar ik zie soms jongens varen 
en dan denk ik waar halen ze het vandaan. Bovencategorie 
hoor. Elke fout wordt afgestraft. In de O-jol had je meer 
snelheidsverschil. In de Pampus gaan ze allemaal ongeveer 
even hard. Het komt echt op alle kleine klapjes aan.”

Rob en Maaike doen goed mee getuige de jaar ranking waarin 
we ze op plaats 9 terugvinden. Op het NK na (14e) eindigden 
ze in de andere grotere evenementen waaraan ze meededen 
bij de beste tien: NK spint (met Henk Wymenga) 10e, Kleine 
Sneekweek 9e, Houtevenement 9e en Sneekweek zoals 
gezegd 6e.

Rob spreekt nog een keer als liefhebber. ,,Ik zeil absoluut om 
te winnen. Maar niet ten koste van alles. Ik ga vooral het 
water op om een mooie wedstrijd te varen en als dat een 
beetje lukt kom je vaak automatisch voorin terecht. Ik probeer 
altijd heel geconcentreerd te zijn. Goede slagen maken. En als 
het soms even tegenzit dan heb je wel even de pest in. Maar 
er kan maar ééntje winnen hè. Het zou niet best zijn als er in 
een veld van 50 boten 49 gefrustreerd over de finish zouden 
komen.”

Sjoerd Stiensma

herinneringen. Alle lof voor de vrijwilligers zegt Rob over de 
Sneekweek. ,,Vergeet niet dat de meesten er voor negenen al 
zijn hè. Na al die uren uitstel is het ook zo weer negen uur ‘s 
avonds voor ze klaar zijn. Nou ik geef het je te doen. Respect”.

Ook al daarom wil hij zelf zijn steentje bijdragen als 
deelnemer aan het opleidingstraject voor wedstrijdleider. 
Hij heeft samen met Arjen Kort de Roekoepôllerace (voor 
skûtsjes) gedaan. Was tijdens de Zomerwedstrijden assistent 
van wedstrijdleider Johan de Visser, assisteerde tijdens het NK 
Regenboog en stond tijdens het NK Zestienkwadraat naast 
Piet van der Zwaag. ,,Vlieguren maken. Zo leer je de andere 
kant van het wedstrijdzeilen goed kennen.”

Rob assisteerde eveneens tijdens de laatste Nacht & Ontij race 
op de Waddenzee. De beelden van Watersport TV zijn gemaakt 
vanaf zijn motorboot die tevens dienst deed als standby- en 
juryschip. De 25ste race van Harlingen naar Terschelling vice 
versa met een recordaantal deelnemers van liefst 140 jachten 
was de laatste. De organisatie vindt het mooi geweest.

Rob’s broer Peter was jarenlang een van de drijvende krachten 
in de organisatie die nog twijfelde over het laten van de laatste 
race vanwege het dramatische ongeluk tussen snelboot Tiger 
en watertaxi Stormloper in het Schuitengat waarbij twee 
slachtoffers vielen en twee opvarenden vermist raakten. De 
route van de zeilrace ging overigens door de Slenk.

Competitief en hoog niveau
Rob Aukema heeft geen tel spijt gehad van z’n overstap 
naar de Pampus. ,,Grote velden. Competitief en hoog niveau.  

Ik zie soms jongens varen 
en dan denk ik 

waar halen ze het vandaan
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Een hoogtepunt voor de Pampusklasse was de officiële 
doop van Pampus 460 tijdens de Easyweek Een historisch 
moment dat werd gedeeld met de toegestroomde 
zeilers die de boot uitgebreid bewonderden. uiteraard 
was bouwer Jeroen de Groot erbij, die net zo stond te 
glimmen als de boot. 

Trotse en blije eigenaar Rob ten Herkel zei: “Ik heb ontzettend 
genoten van de bouw. Het is wel een rotafstand om naar 
Foxhol te rijden, maar het was de moeite waard.” Toen de 
boot af was had Rob tegen Jeroen gezegd: “Het schip ziet 
er geweldig mooi uit, maar is het ook nog een beetje snel?” 
Waarop Jeroen antwoordde: “Als je mij het schip een weekje 
meegeeft, dan zal ik het je laten zien.” De allereerste wedstrijd 
in de Sneekweek werd hij direct één, en na zes dagen kon 
hij de hoofdprijs mee naar huis nemen (applaus en gejuich 
rondom). 

“Dat betekent natuurlijk wel dat de lat voor mij hoog ligt,” 
vervolgde Rob. “Ik zal samen met Robin (Claushuis, red.) 
stinkend mijn best doen om er alles uit te halen wat er in 
zit.” Vervolgens nodigde hij zijn vrouw Josephina, zijn dochter 
en zijn kleindochter uit om de boot te dopen. Met veel flair 
wensten zij de boot behouden vaart. Na het ontkurken van 
een fles speciale Pampus 460 champagne werd het schip 
‘Josephina’ gedoopt. De dorstige Pampuszeilers stonden klaar 
om mee te proosten maar dat feest ging niet door, want Rob 
besloot de tegenwaarde van de baromzet te schenken aan 
Sailwise. Daarna volgde een run op de bar, want geproost 
moest er toch worden. Intussen gonzen er al volop geruchten 
over een volgende Pampus die op stapel staat bij de Groot; 
we zijn benieuwd.

applaus en gejuich 
bij de doop van
de nieuWeling

Welkom in De vloot!

Ik zal mijn stinkende best doen



Limiet 1
Weinig wind, voorspellingen zijn niet goed en er staat druk op 
het voltooien van het kampioenschap; De wedstrijdleider start 
de wedstrijd dan toch maar, in de hoop… Om een onafhankelijk 
meetpunt te hebben, was in de wedstrijdbepalingen voor de 
eerste boei een limiet van 20 minuten vastgesteld. Bij normale 
omstandigheden geen punt. De baanlengte was neergelegd 
met een streeftijd van 45 minuten voor een wedstrijd. 
Over deze limiet is over het algemeen geen discussie. De 
eerste boot haalt het of haalt het niet. Als de eerste boot de 
limiet niet haalt wordt de wedstrijd afgebroken. Sneu voor de 
boten vooraan, dicht bij de boei, maar eerlijk voor iedereen. 
Dit was de afspraak.

Ik weet dat er wedstrijdcomités zijn, die soms met dit meet-
moment ‘smokkelen’. Niet verstandig, maar soms in de praktijk 
‘uitlegbaar’. Stel je voor: “wind komt over een kwartier” zegt 
de lokale betrouwbare weerman. De eerste boot passeert het 
merkteken in 22 minuten terwijl de tijdslimiet 20 minuten 
was... Als je laat doorvaren misschien een prima wedstrijd. Als 
je afbreekt en boten opnieuw laat starten ben je 30 minuten 
verloren. Maar nu is er WEL wind.

Als een wedstrijdleider dit doet, raad ik hem of haar aan eerlijk 
te zijn en uit te leggen waarom. Met de kans dat hij door de 
PC op de vingers wordt getikt bij een verzoek om verhaal… 
Dat is het risico.
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jos spijkerman
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Limiet 2 
Tijdlimiet voor een wedstrijd, - let op; dat is niet hetzelfde als 
de streeftijd – wordt vastgesteld om niet eindeloos te blijven 
hoeven wachten. Vuistregel; streeftijd is 45 minuten x2 = 90 
minuten is tijdslimiet voor de wedstrijd. Als het zodanig zacht 
waait, kan de wedstrijd altijd eerder worden afgebroken; 
maar dan met een te verdedigen reden als het tot een verzoek 
om verhaal komt. [Kijk naar regel 32.1(d)] Met een wedstrijd 
tijdslimiet is er in ieder geval een onafhankelijk meetmoment. 
Deze limiet is al een aantal regelboekjes in gebruik en 
voortgekomen uit praktijklessen. Niet alle wedstrijden 
hebben een vastgestelde tijdslimiet; deze moet dan in de 
wedstrijdbepalingen zijn vermeld.

Regel 35 vermeld hoe een wedstrijdcomité met de limieten 
moet omgaan. Vooropgesteld dat er limieten zijn vastgesteld. 
Elke andere manier, moet in de wedstrijdbepalingen zijn 
opgenomen om geldig te zijn

Limiet 3 
Finish tijdlimiet; De meest discussies zijn over deze limiet. 
Nadat de eerste boot is binnengekomen hebben alle andere 
boten x minuten om ook te finishen. De redactie kwam met 
deze vragen: 

V: tijdens een evenement waren er 3 boten binnen de 
tijd gefinished, de rest was te laat. De wedstrijd werd 
helemaal afgebroken, kan dat?
A: Ook nadat er boten reglementair zijn gefinished mag 
de wedstrijd worden afgebroken: regel 32.1 laatste zin: 

Echter nadat één boot is gestart, de baan heeft gezeild 
en is gefinisht binnen de tijdslimiet van de wedstrijd, 
als die er is, mag het wedstrijdcomité de wedstrijd niet 
afbreken zonder de gevolgen daarvan te overwegen voor 
alle boten in de wedstrijd of wedstrijdserie.

Lastiger om deze regel in de praktijk toe te passen; De enige 
voorwaarde waaraan het comité moet voldoen, is om een 
overweging te maken. Of die overweging gestoeld moet zijn 
op een aanvaardbaar redelijk argument of feit, staat er niet bij 
vermeld. De goede wedstrijdleider maak de overweging op die 
gronden, de minder goede, komt er mee weg…

Elke zeiler die het hier niet mee eens is, kan een verzoek om 
verhaal indienen, maar, zoals gezegd, regel 32.1 is lastig vast 
te pinnen op een argument of feit. 
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TiJDSLiMiETEN
In de aanvullende wedstrijdbepalingen wordt indien van 
toepassing de volgende tijdslimieten vermeld.

1) Tijdslimiet merkteken 1; De tijdslimiet voor de eerste boot 
 om het merkteken te passeren 
2) Tijdslimiet van de wedstrijd; De tijdslimiet voor de eerste 
 boot om te starten, de baan te zeilen en te finishen.
3) Tijdslimiet om te finishen; De tijdslimiet voor boten om 
 te finishen nadat de eerste boot start, de baan heeft 
 gezeild en is gefinisht.

Indien geen boot merkteken 1 is gepasseerd binnen de 
tijdslimiet van het eerste merkteken wordt de wedstrijd 
afgebroken.

Boten die niet finishen binnen de tijdslimiet om te finishen 
zullen de score DNF krijgen. Dit wijzigt RvW 35, A5.1 en A5.2.
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V: Bij een ander (niet Pampus) NK evenement waren er 
18 boten binnen de tijdslimiet gefinished, de overige 
boten kregen ieder 19 punten, er deden 60 boten mee. 
Wat zeggen de regels hierover?
A: In een ongewijzigde puntentelling zouden er 42 boten 
een DNF moeten scoren in de wedstrijd; en dat is, bij dat 
aantal inschrijvers, 61 punten. Meteen de aftrek?

Ik kan niet anders dan speculeren dat er in de wed-
strijdbepalingen een wijziging moet zijn opgenomen die regel 
35, A5.1 EN A5.2 op een andere manier dan standaard heeft 
gewijzigd. Iets in de trend van: “Elke boot die niet binnen de 
tijdlimiet finisht, krijgt de score één punt hoger dan de laatst 
gefinishte boot”. Is er niks vermeld in de WB, dan maakt het 
comité hier een fout in de scores

De redenen voor een finishtijdlimiet is om de comités niet 
eindeloos de laten wachten op die laatste boot die ook nog 
moet binnenkomen. Zo van: 39 starters, 37 gefinished, 1 naar 
de wal wegens schade, waar is nummer 39? 

Maar ook hangt de protesttijdlimiet er van af. Hoe laat is 
laatste boot in die klasse gefinished? Iets, waar en de PC en de 
zeilers met een protest graag duidelijkheid over willen, toch? 
Met een finishtijdlimiet kun de uiterste protesttijdlimiet gelijk 
bij de eerste boot vaststellen. 

Formule: tijd nr. 1 + finishtijdlimiet + protesttijdlimiet = 
uiterste tijd om protest in te kunnen dienen.

Soms pakt het anders uit als alle consequenties niet zijn 
doorgedacht of voorspeld. Iets om mee te nemen in de 
voorbereidingen voor een volgend evenement.

Op naar volgend jaar,

Jos

Windstilte op Loosdrecht tijdens het NK
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10 vragen aan
EbE van dEr SpEk (p75)
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3. ik begreep dat de aanschaf van de Pampus 75 op een 
kantelpunt van je leven heeft plaatsgevonden. ik vond 
dat een erg mooi verhaal, wil je dat met ons delen?
Ja leuk! In 2019, net voor Corona, kreeg ik het signaal dat het 
harde werken dat ik al 20 jaar als zelfstandig ondernemer deed 
niet meer die genoegdoening gaf en daarbij kreeg ik fysieke 
klachten. Ik heb “het roer” toen omgegooid en ben gaan 
werken voor Rijkswaterstaat in loondienst. Een organisatie 
waarbij ik met mijn financiële kennis en ervaring een mooie 
toegevoegde waarde kan brengen bij de grote infra-projecten 
en de duurzaamheidsambities. Vanaf het begin heb ik de kans 
gekregen om dat vier dagen per week te doen en één dag 
voor mijzelf te hebben. Dat was voor mij het moment om een 
gedeelte van die vrije tijd in het Pampuszeilen te investeren en 
heb ik dus de 75 gekocht. 

4. De Pampus 75 is een schip met een rijke historie en 
heeft een aantal iconische eigenaren gehad. Daar zitten 
vast wel wat verhalen aan vast.
De Pampus 75 is vlak voor de oorlog (1937) gebouwd voor 
de familie Vollebregt. De boot heette toen nog “Maas”. Hierna 
zijn andere bekende namen als Eef van de Berg en Hennie 
Heineke eigenaar geweest. In 1968 en 1969 is de boot 
kampioen geweest en ook van naam veranderd in “Pikbroek” 
een bijnaam voor een matroos. Ik heb de boot in 2020 gekocht 
van Cees van Grieken, ook geen onbekende, maar de naam 
stond er niet meer op. 

Ik heb de naam weer in ere hersteld en prominent op de 
romp laten schilderen. Tijdens de Easyweek dit jaar kwam de 
70-jarige dochter van de heer Mouw, eigenaar tussen 1970-
1976, langs roeien op de KWVL. Zij herkende de boot aan de 
naam en heeft een leuke kaart (zie foto) opgehangen in het 
want. De dag daarna is ze nog een keer langs geweest en heb 
ik haar gevraagd mee het water op te gaan. 

NIeuWSNIeuWS

1. Ebe, dat lijkt me een Friese naam. Maar je woont in 
Naarden, vertel!
Van zowel mijn vaders als moeders kant ben ik half Fries. 
De naam komt van mijn opa. Mijn zoon, die ook regelmatig 
meevaart op de 75, heeft de naam ook als tweede naam 
gekregen. In Friesland voel ik mij altijd een beetje thuis; de 
natuur, rust en natuurlijk de mensen. Toen de kinderen klein 
waren hebben we nog gekeken of we onze kinderen in Friesland 
konden laten opgroeien maar om praktische redenen was dat 
gewoon niet haalbaar. Al ruim 15 jaar woon ik in Naarden. Een 
fijne plek waar onze drie kinderen zijn opgegroeid en waarvan 
er alweer twee zijn uitgevlogen. 

2. Als we je zo zien zeilen, lijk je geen beginner te zijn. 
Wat heb je allemaal gevaren in je leven?
Ondanks mijn Friese wortels ben ik opgegroeid op de Kaag en 
heb daar gezeild in de Optimisten, Pluis en 420. Alle weekenden 
waren we op stap met mijn jongere broer Ewald; in de 420 
ook veel internationaal. Vanaf mijn 18e jaar ben ik gestopt met 
wedstrijdzeilen vanwege de studie en het leven daar omheen.  
Na twee jaar ben ik bij Peter Frech en later Cees Nater in de 
Regenboog opgestapt. Mooie tijden. Met Cees heb ik daarna 
nog Draak gevaren maar het werkende leven was gestart dus 
veel minder tijd. Eigenlijk heb ik toen tussen 1995 en 2010 
bijna geen wedstrijden gevaren. Het was spitsuur met werken 
en het gezinsleven. Ook een mooie periode maar het begon 
toch weer te kriebelen. In 2010 heb ik de Laser ontdekt bij de 
donderdagavond wedstrijden in Muiderberg en ik was weer 
verkocht. Vanaf 2015 zat ik ook weer in de kielboten o.a. de J70, 
J80 en Regenboog. En vanaf 2021 dus de Pampus. 
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5. Toen je de 75 (heel mooi!) aan de hand van de klas-
senvoorschriften gerestaureerd hebt, heb je vast wel 
gemerkt dat alles strak geregeld is. Heb je daar met jouw 
brede ervaring nog op- en aanmerkingen op?
Niet specifiek. Ik kan alleen maar zeggen dat ik het goed vind 
dat er hard wordt gewerkt aan de eenheid van de klasse en 
een gelijk speelveld. Dat is het behoud van de klasse en de 
grote sterke velden.

6. Je ligplaats is bij het Witte Huis. iedereen zou willen 
dat het daar ook weer een bloeiend Pampusnest zou 
worden. Kan je daar wat over zeggen?
Het Witte Huis is een warm bad. De sfeer, de vrijwilligers, 
je ziet de betrokkenheid niet zo vaak meer en ik ben daar 
heel fijn ontvangen toen ik een Pampuslift overnam. Het is 
inderdaad jammer dat er boten worden verkocht en er niet 
veel nieuwe aanwas is. We proberen mensen over te halen en 
begin dit jaar hebben Wiebe Schipper en Mike Kamminga een 
clinic gegeven. Heel leerzaam en enthousiasmerend. 

Wat mij betreft een groot succes waarvan ik hoop dat ze 
het volgend jaar weer willen doen op een zaterdag! Alles is 
aanwezig om een mooie en gezellige Pampusclub te zijn. Dus 
wie nog een plek zoekt: Ik kan het echt aanraden!

7. Het donderdagavondzeilen is een groot succes. Maar 
tegelijkertijd neemt de deelname aan bijvoorbeeld de 
Gecombineerde wedstrijden af. Zou het één met het 
ander te maken hebben, en heb je daar ideeën over?
Lastig te zeggen. Ikzelf vind het donderdagavond format 
echt heel goed en super gezellig. Korte baantjes, veel starts; 
goed voor de boothandeling, starten en boeien aanvaren. De 
opkomst is echt goed en het is erg gezellig na afloop! 

Nadeel is dat je niet veel tijd en gelegenheid hebt om de 
bootsnelheid te testen. Daarvoor zou je de gecombineerde 
kunnen gebruiken als er ook een goed veld is en wat langere 
rakken. Ik zou dus zeggen: kom naar beiden! Ons plan is om 
a.s. seizoen naast de donderdagavond ook wat meer met de 
gecombineerde mee te varen.

8. in Loosdrecht loopt al een aantal jaren de discussie 
over de vóór en nadelen van plassenbanen en upwind 
downwind. Heb jij daar als relatieve nieuweling een 
mening of voorkeur over. 
Mijn voorkeur gaat uit naar up- en downwind baan met een 
goed kruisrak, spreader, downwind en gate beneden. In zo’n 
baan zitten alle aspecten voor een mooie en eerlijke wedstrijd. 
Op een plas als Loosdrecht is het niet altijd goed mogelijk om 
zo’n baan goed neer te leggen zeker met een ZO-wind. Een 
plassenbaan heeft natuurlijk ook wel wat maar dan bij voorkeur 
als er meerdere klassen varen zodat je beter kan spreiden over 
de plas. Ook voor de Easyweek vind ik de plassenbaan prima. 
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9. Bij de Regenbogen heb je een jaar in de oranje, de 
56, gevaren. Dat schip wordt door de Regenboogclub 
aangeboden aan potentiele Regenboog zeilers. Heeft 
dat bij de Bogen gewerkt, of gaf dat organisatorische 
problemen en vind je dat ook wat voor de Pampussen?
Een mooi en goed initiatief van de Regenboogklasse. Het 
blijft toch de mooiste boot om op de plassen mee te varen. Ik 
wilde eigenlijk wel een Regenboog aankopen maar dan wel 
met een team van minimaal drie vrienden. Dan weet je dat 
mensen zich binden en meevaren. Puntje bij paaltje was dat 
toch lastig en heb ik gekozen om zelf een Pampus te kopen. 

Voor de Pampus zou dat eigenlijk best ook een mooi initiatief 
zijn. Je moet er niet op rekenen dat er ieder jaar weer een 
nieuw team uit voortkomt maar het zal zeker helpen.

10.  Zie jij mogelijkheden voor nog andere formats in het 
Pampuszeilen?
Zeker. Ik vind het al mooi dat er sprintwedstrijden worden 
gevaren met een daaraan gekoppeld kampioenschap. Zelf heb 
ik ook ervaring met match racen en teamzeilen. Dat zou ook 
nog een extra dimensie en impuls kunnen geven. Ik zou daar 
ook best wel over willen nadenken en iets willen uitwerken als 
de klassenorganisatie dat aan mij zou vragen!
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Ik kan het Witte Huis 
echt aanraden

Kleurrijk, jonge Ebe als voordekker bij Cees Nater in de RegenboogBraasem 1976 kampioen b-klasse. Prijs uit handen van dhr. Kupers, 
de schoonvader van Milco Alblas

NK 2022 Ebe en Ewald van der Spek

Regenboog Oranje Ebe, Simone, Juliette, Willem Ebe en Fleurine

Aan het roer van Regenboog 134 lustrum

Dragon Gold Cup
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Pilot 920

Pilot 920

En daar stonden ze weer voor het tweede jaar op rij en de 
zesde keer in totaal: het team van de 440 Wiebe Schippers 
en Mike Kamminga. De kersverse pampuskampioenen 
van 2022. Een geweldige prestatie gezien de brede en 
sterke top die momenteel rondvaart. 

In de aanloop naar het NK duurde het even tot de inschrij-
vingen op gang kwamen maar een week van tevoren stond 
de teller op maar liefst 60 deelnemers. Volgens de kenners is 
de top nog nooit zo breed geweest met wel 11 kanshebbers 
voor de titel waaronder het team van de 5 met Serge Kats en 
Herbert Dercksen met een fantastisch Olympisch trackrecord. 
De strijd wordt pas op het water beslist en het was evenals 
vorig jaar een ongekend hevige, maar sportieve, strijd tussen 
uiteindelijk 5 kanshebbers. 

Op woensdag 31 augustus, de dag voorafgaand aan het 
evenement, konden de boten takelen bij de KWVL en was er 
tot in de avonduren een indeling gemaakt voor het meten  
van de boten. Er werd gecontroleerd op verplichte veilig-
heidsuitrusting, drijfvermogen, mastkoker, mastbouten en 
bevestiging wanten. Hulde voor de technische commissie- 
leden die alle boten aan een nauwkeurige controle 
onderwierpen. Slechts 1 Rotterdamse boot had een significante  

afwijking van de mastkoker. Na wat gemopper en denkwerk 
werd er een praktische oplossing bedacht die de volgende 
ochtend al voor 9 uur door Jeroen de Groot werd toegepast. 
Een staaltje vakwerk en service!

Strak startschema
Donderdag 1 september: 28 graden, zon, 10-15 knopen 
zuid oostelijke wind die later iets naar het oosten zou 
draaien. Kan niet beter. Tijdens het palaver op het terras 
van de KWVL werden de deelnemers getrakteerd op verse 
stroopwafels van ons Goudse team uit de Pampus 10. Na 
een welkom door onze voorzitter gaven Bas Mientjes en 
Geert Geelkerken als wedstrijdleiding en jury informatie over 
de baan, startprocedures en controle op pompen vanuit de 
juryboten op het water. Daarnaast de instructie dat alle boten 
tijdens de serie niet uit het water mochten worden gehaald. 
Hierover bestonden de nodige interpretatieverschillen maar 
deze werden op creatieve wijze beslecht. Eindelijk konden de 
zeilers het water op voor de eerste drie races op de derde plas. 
De streeftijd per wedstrijd was 60 minuten waardoor er een 
strak startschema moest worden toegepast. 

nk pampus, 1-4 septemBer

wieBe schippers en 
mike kammiNga 
prolongeren hun kampioenstitel
alles uit De kast om sCherpe ConCurrentie voor te Blijven

Vervolg op volgende pagina

De Friese hoek aan de hoofdsteiger
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Voor aanvang van de eerste start was er bij het team 
van vader en dochter Spijkervet in de 318 paniek waar 
bij Ard- Jen zijn arm uit de kom was geraakt. Dochter 
Jella-Rike hield het hoofd als 18-jarige geneeskunde 
student koel en wist de arm weer terug te plaatsen en 
het roer van vader Ard-Jen over te nemen. Wat een 
kanjers. 

De andere kanjers waren Hidde Jan Haven en Durk Kooistra 
van de 297. Ze wisten 2 van hun 3 races als eerste over 
de lijn te komen. Toch was het de Pampus 371 met Mark 
Neeleman en Thom van der Pol die de leiding had na 3 
races met een constante serie van 3,3 en 1. Opvallend 
was direct al het verschil in uitslagen bij de andere 
boten. Goede en slechte resultaten werden afgewisseld 
door de lastig te voorspellen draaiende wind tussen en 
achter de eilanden. Ook voor de lokale zeilers. Het was een 
spannende zeildag en goede start van een kampioenschap 
dat nog alle kanten op kan gaan. 

De basis voor winst wordt gelegd
Vrijdag 1 september: wederom 28 graden, zon, iets minder 
wind uit oostelijke richting die in de loop van de dag in 
zuidoostelijke richting zou draaien. De finale dag voor de 
splitsing met drie races op het programma. Tijdens het 
palaver gaf Bas Mientjes aan dat de windvoorspellingen 
voor zondag heel dun waren zodat de mogelijkheid van 
een extra vierde race op de volgende dag in overweging 
zou worden genomen. Net als op de donderdag was het 
voor de meeste teams weer moeilijk zeilen deze dag. Zo 
niet voor de nieuwkomers in de 5. Zij bewezen hun status 
met twee eerste plekken en een zesde plek. Het team 
van de 440 wist deze dag de basis te leggen voor hun 
eindoverwinning. Ook zij voeren twee eerste plekken en 
een vijfde plek. 

De derde race van de dag werd afgewerkt op de vierde 
plas waarbij de rakken aanzienlijk korter waren en er 
minder ruimte was om vrij te varen. Scherp starten dus.  

Jella-Rike en Ard-Jen Spijkervet
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Vakkundig werd zijn arm 
voor de start 

weer in de kom geduwd

Doordat de U-vlag direct na een eerste algemene oproep werd gehesen werden minder 
risico’s op de startlijn genomen en bleef het aantal valse starts beperkt. 

Tijdens de borrel werden de sprintprijzen uitgereikt en kon iedereen zich opmaken voor 
het splitsingsdiner. Een mooie traditie waarbij, naast het bekendmaken van deelnemers 
aan de Gold en Silver Fleet, de halve kampioen het bijbehorende half model in ontvangst 
mag nemen. Hoogtepunt was het toetjesbuffet dat stond opgesteld in de comité-kamer. 
Menig pampuszeiler zal zich die nacht nog een keer extra hebben gedraaid in bed met een 
overvolle dessert-buik.

Winddraaiing pakt slecht uit voor de kopgroep
Zaterdag 3 september: het begint saai te worden maar wel erg prettig. Weer veel 
zonnebrandolie en een oostelijke tot zuidoostelijke wind. Deze dag inderdaad vier races 
vanwege de voorspelde windafname voor zondag. De Gold Fleet gaat strijden voor de 
kampioenswimpel en de master titel. In de Silver Fleet wordt gestreden om de Joekel. De 
eerste twee wedstrijden worden gevaren op de derde plas. De verschillen tussen de eerste 
4 boten in de Goldfleet blijven klein. Met name de 5 vaart heel constant de eerste drie 
wedstrijden (3,3,2). De derde en vierde wedstrijd worden bij een draaiende wind naar zuid 
oost op de vierde plas afgewerkt. De vierde wedstrijd laat eerst een constante wind zien 
maar bij het ingaan van het laatste voor de windse rak draait de wind helemaal door naar 
zuid. Aangezien de grote kanshebbers aan de verkeerde kant zitten en in een windstilte 
terecht komen varen zij deze wedstrijd hun slechtste resultaat. Met deze stand blijft het 
ongemeen spannend voor de zondag waarbij team Schippers slechts 1 punt voorsprong 
heeft op team Kats en 8 punten op team Neeleman, en dat na 10 races! 

In het master klassement gaat het team van de 442 met Sander Jorissen en Harry Ceelen 
aan kop. Een knappe prestatie omdat Harry eigenlijk een opstapper bij Sander is. Ook 
in de Silver Fleet wordt er hard gestreden. Naast een wedstrijd die wordt afgeschoten 
vanwege te grote wind-draaiing in het eerste rak blijft deze groep fanatiek starten met veel 
algemene oproepen. Het gaat dus laat worden. Uiteindelijk worden ook voor deze groep de 
4 wedstrijden afgewerkt en weten zij nog net voor het Italiaanse buffet aan te meren bij de 
KWVL. In de Silver gaan Jan Bijleveld en vader Harry aan kop met een mooie voorsprong va 
6 punten op de nummer 2. 

Gaan we nog varen?
Zondag 4 september: De dag waarin de beslissingen moeten vallen. De windvoorspelling 
is nog niet verbeterd, minder dan 5 knopen, en bij aankomst op Loosdrecht constateren 
we wel een heel licht zuidelijk briesje. Volgens de wedstrijdbepalingen mag er vanaf een 
constante 4 knopen wind worden gestart. 

De grote kanshebbers kwamen allen 
in een windstilte terecht

Linkerkolom NK Goldfleet v.b.n.b.:
1e Kampioenen Wiebe Schippers en 
Mike Kamminga
2e Serge Kats en  Herbert Dercksen
3e Mark Neeleman en Thom van der Pol
4e Jeroen de Groot en Abele de Jong
5e Hidde-Jan Haven en Durk Kooistra

Middenkolom NK Goldfleet Master 
v.b.n.b.:
1e Master Sander Jorissen
2e Master Marco Bosma en Auke 
Veenstra
3e Master Erik Bieze en Chris Frijda

Rechterkolom NK Silverfleet v.b.n.b.:
1e Jan en Harry Bijleveld
2e Koene Talsma en Roeland Begeman
3e Thom Dijksman en Diederik 
Philippens
4e Angela Brandsma en Daan Stoel
5e Egbert de Sauvage en Bert Welkers
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Tijdens het palaver geeft het wedstrijd comité er de voorkeur 
aan eerst nog een protest van de Silver Fleet te behandelen 
en de windcondities nog even aan te zien. Na behandeling 
protest wordt er gekozen om rond 11 uur alleen de Gold Fleet 
het water op sturen maar al snel blijkt dit een grote drijfpartij. 
Na een uitstel op het water keren de meeste boten terug naar 
de kant om af te wachten. Ondanks dat er tot 15 uur mag 
worden gestart besluit het comité, na overleg met de drie 
titelkandidaten in de Goldfleet, tot afstel en blijft het resultaat 
van de vorige dag staan. De kampioenen zijn bekend!

Op het terras van de KWVL volgt een waardige en mooie 
huldiging! In alle opzichten hebben we een geweldig 
evenement gehad waaraan we nog vaak zullen terugdenken. 
Genoeg vitamines voor de winter. Volgend jaar is de KWS in 
Sneek onze gastheer. We kijken er nu al naar uit!

Ebe van der Spek, P75

Op zondag voor aanvang van de wedstrijden werd eerst 
nog een protest van de vorige dag behandeld. Omdat het 
een grote groep boten betrof besloot de voorzitter van het 
protestcomité Geert Geelkerken om er een openbare zitting 
van de te maken. Alle stuurlieden uit de Silver werden 
uitgenodigd in de eetzaal. Achter de tafel Geert Geelkerken, 
Arjen Kort en Erik Koekkoek. Het was een bijzonder scenario 
en het voorkwam dat er na afloop van het protest varianten 
van de uitspraak zouden rondzingen. In die zin een slimme 
zet van de jury.

De situatie werd uiteengezet: doordat de start van de Gold 
vrijwel samenviel met de doorkomst van de Silver, zeilden 
in het betreffende kruisrak de velden totaal door elkaar 
heen. Bij de bovenboei werd d.m.v. fluitsignalen en vlaggen 
doorgegeven dat er een baanwijziging was voor de Silver. 
Toen gebeurde dit: De eerste 5 boten in de Silver ‘negeerden’ 
de baanwijziging en voeren naar de dichtstbijzijnde beneden 

boei, de overige Silver naar de juiste, verder weg gelegen 
onderboei waarbij zij dus veel meer meters zeilden en de baan 
juist voeren. De eerste 5 uitsluiten leek veel zeilers logisch 
maar het protestcomité had daar een andere visie op. Men 
ging er van uit, na onderzoek en het horen van getuigen, dat 
de comitéboot de vlag en fluitsignalen pas hadden getoond 
nadat de eerste 5 boten om de boventon waren Waarna de 
jury besliste dat zowel de eerste 5, als de rest van de Silver 
reglementair de juiste boei hadden gerond…. Daarbij ook nog 
aannemende dat de eerste 5 toch al voor lagen en er dus 
geen noemenswaardig voordeel uit hebben gehaald (behalve 
dat ze ineens immens ver voor lagen). Tot hun ongenoegen 
werd P266 wel uitgesloten omdat deze in navolging van de 5 
voorop liggende Pampussen dezelfde boei had gerond, terwijl 
ze de baanwijziging hadden moeten opmerken. Niet iedereen 
was het van harte met de beslissing van het comité eens. 
Maar net als bij de rijdende rechter gold: Dit is mijn beslissing, 
en daar zult u het mee moeten doen! 

unieke plenaire protestBehanDeling

Met 1 punt verschil 
blijft het ongemeen spannend 

voor de zondag

Kampioenen onderonsje: Mark Neeleman, Joost Houweling, Martijn van 
Muyden, Herbert Dercksen, Thom van der Pol

Wachten tot er wind komt

NK diner
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primus inter pares 2022 leek op primus inter pampus

BoB heiNeke 
kampioen der kampioenen

In het weekeinde van 8 & 9 oktober vond de 61e Primus 
Inter Pares plaats bij GWV de Vrijbuiter in Loosdrecht. In 
totaal 18 kampioenen uit verschillende eenheidsklassen 
maakten onderling uit wie de beste van het jaar 2022 is. 

De kampioenen hebben 7 wedstrijden gevaren in beschikbaar 
gestelde Zestienkwadraten met de eigenaar aan boord als 
bemanning. Na elke wedstrijd wisselen de kampioenen van 
boot en dus van bemanning om zo eventuele onderlinge 
verschillen zo veel mogelijk te elimineren. 

Met grote overtuiging heeft Bob Heineke (NK + NK Sprint 
16m2) laten zien dat hij onder de wisselende omstandigheden 
de sterkste was. Hij wist 5 van de 7 wedstrijden te winnen. 
Tweede werd Menno Huisman (NK Valk), derde Thomas Allart 
(NK Pampus Sprint) en Wiebe Schippers (NK Pampus) werd 
vierde. Pampusnieuws sprak met Bob en Thomas.

Klasse apart
Zij vertelden dat de omstandigheden uitstekend waren. Op 
zaterdag windje 3/4 Bft . Uit westelijk richting, en alle kansen 
om tegenstanders rechts, middendoor en links in de rakken in 
te halen volgens Bob. Dus zeer compleet qua mogelijkheden 
voor de zeilers om een kans te pakken om concurrenten in 
te halen. Thomas over het verloop van de wedstrijden: “Bob 
Heineke was op zaterdag al een klasse apart en zondag 
bewijst hij nogmaals dat hij bij ongeacht windconditie niet te 
kloppen is. Na race 6 was hij al kampioen en kon rustig gaan 
lunchen met nog 1 wedstrijd te gaan; een ongelofelijk knappe 
serie! De nummers 2 t/m 8 waren erg aan elkaar gewaagd. 
Met een verschil van 9 punten over 7 wedstrijden kan je zeker 
zeggen dat iedere plek telt en je geen cadeautjes mag geven 
in de wedstrijden om een zo goed mogelijke eindklassering 

wimpel om de schouders want zowel op het NK als het NK 
Sprint waren zij oppermachtig. De PIP winnen maakte de 
hattrick voor dit seizoen compleet. 

Het meedoen aan de PIP kent weer een heel andere dimensie 
dan een NK. Om je te meten met de Nederlandse zeiltop is niet 
eenvoudig, maar absoluut een unieke ervaring. Volgens Bob is 
het bijzondere van de PIP het omgaan met de spanning, en 
elke keer weer met plezier met de eigenaar samen er tegen 
aan gaan. “Daar ligt grotendeels de uitdaging. Daarnaast 
vaar je o.a. tegen Menno Huisman, voormalig PIP winnaar en 
een uitstekende zeiler, een van de allerbeste van Nederland. 
Je vaart tegen Serge Kats, die won bijna het NK Pampus dit 
jaar (met nauwelijks vaarervaring in de P5) en heeft geen 
introductie nodig. Je vaart tegen twee huidige leden van 
Team NL (Odile van Aanholt en Bart Lambriex: genomineerd 
voor World Sailor of the Year). Dat zijn professionals die in 
topconditie zijn en niets anders doen dan zeilen. Tweevoudig 
wereldkampioen 49’er, die hoef je niks uit te leggen van het 
spelletje of van een windje op Loosdrecht. 

Dan overschat je compleet ‘het-zeilen-op-Loosdrecht’ of 
onderschat je de concurrentie. Lokale kennis levert geen 
doorslaggevend voordeel op. Het verwachtingspatroon is 
wellicht wel een groter nadeel voor ons Loosdrechters.” 

Goede organisatie
Voor de eerste start wordt er geloot wie in welke boot vaart. 
Daarna is het een kwestie van rouleren. “Je moet steeds 
opnieuw kennismaken met een andere booteigenaar en snel 

te garanderen.” In de eerste wedstrijd werd de toon meteen 
gezet. “De kampioenen streden voor iedere positie en ook de 
booteigenaren deden fanatiek mee om zo hoog mogelijk te 
eindigen in het klassement.”

Mes op dek
Er 100% voor gaan is belangrijk. Op de vraag hoe hij het voor 
elkaar heeft gekregen met zo een enorm puntenverschil te 
winnen antwoordt Bob: “Door tot op het bot gemotiveerd te zijn. 
Vorig jaar, hoofdzakelijk door corona, waren de voorbereidingen 
van de PIP deels slordig verlopen. Mede daardoor waren er 
enkele boten onvoldoende wedstrijdwaardig. Ik lootte toen, 
samen met Wiebe, erg ongelukkig en kan wel zeggen dat we 
beiden kans op eremetaal toen in rook op zagen gaan. Ik voer 
de laatste pot in 2021 zelfs na de bovenboei terug naar de 
haven met een boot vol met water, denkende: volgend jaar 
ben er ik weer, en dan zal het echt even anders gaan. Het was 
fijn dat alle kwaliteit er uitkwam afgelopen PIP, ik ben zelden 
zó gemotiveerd geweest. Vraag maar aan Thomas, zo gezellig 
was ik niet op het water. Het ging écht met het mes op dek, 
lang geleden dat ik zo in een boot zat eerlijk gezegd. Meestal 
stoor ik me aan zulk gedrag van andere zeilers.”

Kennis van de plas?
De drie Pampuszeilers in de top 5 hebben allen Loosdrecht 
als thuiswater. Ze lagen zelfs één pot als nummers 1, 2 en 3. 

Levert lokale kennis voordeel op? Bob: “Kennis van de plas is 
niet meer dan weten welke naam een eiland heeft of waar 
de oostelijke en westelijke Drecht begint. Kennis van het 
gedrag van de wind op de dag zelf in combinatie met het 
feit dat je wil presteren is een onderdeel van het spelletje dat 
elke keer weer even moeilijk is, ongeacht of je wel of niet 
Loosdrecht als thuiswater hebt. De wind draait op Loosdrecht 
niet anders of moeilijker dan op Kralingen, Sneek, Reeuwijk 
of Paterswolde. Ook maakt de wind geen specifieke patronen 
die alleen Loosdrechters kennen. Bepaalde windpatronen op 
zich zie je wel terugkomen en zijn door topzeilers zoals Serge 
Kats wel te herkennen, want die is dat elders ook echt wel 
tegengekomen.”

Bob verdiende zijn PIP deelname door dit jaar samen met 
Thijs van Tol in de 16m2-klasse een zeer overtuigende winning 
mood aan de dag te leggen. Zij kregen twee keer een blauwe 

Menno Huisman, Bob Heineke, Thomas Allart

Ik was gemotiveerd tot op het bot 
om te winnen

Thomas Allart voorgrond, Bob Heineke erachter Bob Heineke na zijn overwinning

Vervolg op volgende pagina

wennen aan de afstelling van de andere boot”, zegt Thomas 
Allart. “Het is goed om te zien dat iedereen respect heeft 
voor het materiaal en niet tot aan de splinters doorvaart. Er 
wordt volwassen gevaren en de nodige risico’s beperkt, zodat 
iedereen aan het eind van de dag gezellig een biertje aan de 
bar kan halen en nader kennis kan maken en de ervaringen 
van die dag delen.” Hij deelt een compliment uit aan de 
Vrijbuiter voor de organisatie en goed verzorgde lunches. 
“Op zaterdagmiddag ging het harder waaien en dan zijn die 
kroketten in je maag ook niet onbelangrijk”.

Kampioensgalerij 
In de kampioensgalerij der kampioenen neemt Bob nu al 
een bijzondere positie in. “Dit is mijn derde PIP titel. Het 
mooiste van deze PIP - ik ken mijn klassiekers – is dat ik op 
gelijke hoogte ben gekomen met Jan van Staveren en Mark 
Neeleman (beiden ook 3x winnaar van de PIP). Dat ik in 
deze zeilstatistiek met die twee mannen op gelijke hoogte 
ben gekomen maakt me enorm trots. Het is echt een mooie 
beloning voor het feit dat ik niet mijn kop laat hangen na 
teleurstellingen, en gewoon stoïcijns blijf doorgaan. 

Je meten met de Nederlandse zeiltop 
blijft een unieke ervaring
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Hermetingen 2021/22
De hermeting van drie schepen uit de periode 2021 is 
afgerond. Uiteindelijk heeft dit er toe geleid dat alle drie 
gemeten schepen P331, P187 en de P101 bij aanvang van 
het zeilseizoen 2022 volledig in orde aan wedstrijden konden 
deelnemen.

Veiligheid
Ruim voor aanvang van het in september gehouden NK 2022 
moest ook de TC input leveren m.b.t. de NOR en SI (Notice 
of Race en Sailing Instructions). In de regel wordt in juni 
door de TC bepaald welke controles uitgevoerd gaan worden 
tijdens of voorafgaand aan een NK. Dit jaar (2022) hebben 
wij, zoals sommigen weten, gekozen om te controleren op 
veiligheid en veiligheidsmiddelen aan boord van de schepen 
en een controle rondom de positie van de mast in het schip. 
Bij de aankondiging van het NK, in de NOR en SI, zijn de te 
controleren aspecten met vermelding van de betreffende 
artikelen in de Klassenvoorschriften van de Pampusklasse 
vermeld. Dit betekent dat elke inschrijver voor het NK 2022 
precies op de hoogte was van de uit te voeren controles 
op zijn of haar schip. Als deelnemer aan het NK is het dan 
ook tamelijk eenvoudig om, alvorens af te reizen naar het 
evenement, even na te gaan of de te controleren zaken aan 
het schip in orde zijn. Helaas zien we bij een NK, zo ook dit 
jaar, dat er schepen zijn waar het een en ander niet op orde is. 

Sommige zeilers vergeten: Een goede voorbereiding op 
een NK begint op de wal. Daar hoort het vooraf lezen van 
de Sailing Instructies ook bij.

Hangvest en zwemvest normen
Nog een laatste dingetje over veiligheid. Met ingang van 2023 
moet er een gecertificeerde Quick Release op het Hangvest 
aanwezig zijn. En ook moeten zwemvesten aan een CE-norm 
voldoen. Het CE-merk moet duidelijk aanwezig zijn aan 
binnenzijde van het zwemvest. 

Hermetingen a.s. winter
Naar aanleiding van het NK 2022 zijn weer drie boten 
geloot voor een hermeting in de loop van deze winter. De 
gelote schepen zijn P396, P266 en de P75. In verband met 
het hermeten is het goed om te weten dat het zogenaamde 
hermetingsprotocol enige kleine aanpassingen heeft 
ondergaan. Het aangepaste protocol heeft als datum 10-11-
2022.

TC Pampusklasse

Van hermeting tot gecertificeerde 
      QuIck release
De versChillenDe aCtiviteiten van De 
teChnisChe Commissie in 2022 in vogelvluCht 
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Na Mark en Jan, zijn papa (4x) en Thijs Kort (8x) de enige 
die ik voor mij hoef te dulden en ook op dat gegeven ben ik 
onwijs trots en daar ga ik deze winter zeker van nagenieten. 
Maar nogmaals, ik heb er ook altijd veel voor gelaten en 
keihard voor gewerkt: gelukkig loont dat nog steeds.” Gezien 
zijn leeftijd (32) biedt de toekomst voldoende kansen om zijn 
voorgangers verder in te lopen.

Leuk voor de deelnemende eigenaren is dat de PIP ook een 
botenklassement kent. Dit werd gewonnen door Huub de 
Haas. Reinout Klapwijk werd in zijn prachtige gerenoveerde 
kwadraat 2e en Klaas ’t Hoen derde. 

Thomas Allart heeft nog een tip voor alle Pampus kampioenen 
in spe: “Ik raad iedereen aan om in 2023 extra hard te varen om 
dit evenement te kunnen meemaken volgend jaar oktober!”

Sandra Dijksman

erelijst
Al 25 keer wonnen (oud) Pampuszeilers goud bij de PIP*:

Jan van Staveren 1961 1975 1987
Cees Nater  1968
C. Roozendaal  1971  1972
Martin Heineke  1978 1983 1989  1994
Rienk Alberda  1977
Geert Geelkerken  1985
Henk Kuiper 1992
Mark Neeleman  1993 2005 2008
Hans van Drunen  1997
Haico de Boer  1999
Martijn van Muijden 2000 
Henri Boere  2002
Wiebe Schippers  2004
Bob Heineke  2011 2014 2022

*Soms namen zij deel aan de PIP als kampioen in een andere klasse 
dan de Pampus 

Als afsluiter van het reguliere wedstrijdseizoen is de 
Houtskoop Cup in Loosdrecht altijd een leuk evenement, 
met 4 up en down wedstrijden verdeeld over 2 dagen.

Veelal fanatieke Pampuszeilers schrijven in om nog een poging 
te doen om het seizoen (mentaal) goed af te sluiten. Ook dit jaar 
weer rond de 20 inschrijvingen waaronder 1 Friese afvaardiging 
te weten Douwe Jan de Vries en Kor de Vries in P20. 

In de aanloop naar deze serie beloofde Windguru niet veel goeds 
met veel regen en ook vlagen van rond 23 knopen naast een 15 
knopen wind. Met name zaterdag zou het wat heftig worden 
en de zondag wat matiger. Het pakte erg goed uit met op 
zaterdag alleen in de middag een moment van wat meer wind 
en op zondag, behalve een klein buitje, eigenlijk een licht tot 
matige wind. De KWVL had een mooie west baan uitgelegd die 
dwars over de Loosdrechtse plassen liep met een lang kruisrak 
(en voor de windsrak) en met een fijne natuurlijke hindernis 
(lees een eiland) die de voorspelbaarheid van de windrichting 
naar alle willekeur kon beïnvloeden. 

Qua competitie was het spannend omdat de uiteindelijke top 
3 (1. P357 Paul Bournas / Peter van Koppen, 2. P434 Jeroen 
de Groot / Richard Blickman, 3. P111 Mark Neeleman / Thom 
van der Pol) soms niet geheel vlekkeloos voorin zaten, mede 
door de verraderlijke windshifts bij het eiland. Mooi voorbeeld 
was de laatste wedstrijd waar, na een tussentijdse bui met 

stevige wind, de wind terug viel naar 6 knopen en P365 Peter 
Hoogendam en P59 Jan Bijleveld in het laatste kruisrak met een 
mooie klap naar stuurboord boven het eiland langs gingen om 
de rest van het veld te verrassen met een 4e en 8e plaats. 

Het Engelse spreekwoord: The opera ain’t over till the fat lady 
sings…. was ook dit evenement weer van toepassing. De laatste 
wedstrijd was uiteindelijk alles beslissend voor de klassering in 
de top 3 (plaats 1 en 2 voor P357 en P434 ieder met 15 punten 
en plaats 3 voor P111 met 16 punten).

Paul Bournas en Peter van Koppen waren zichtbaar blij dat ze 
het Loosdrecht seizoen 2022 succesvol konden afsluiten. Met de 
hoofdprijzen van Hemelvaartswedstrijden, Holland Weekend, 
KWVL Clubkampioenschap al op zak was het kwartet compleet. 
Naast de Houtskoop wisselprijs legde Paul als stuurman ook 
beslag op het Zilveren Drieluik (sinds 1963) dat dit jaar was 
toegekend aan de Houtkool Cup. De winnaar van het Zilveren 
Drieluik bepaalt het 2023 evenement waar om deze wisselprijs 
kan worden gevaren en dat is de Sneekweek 2023 geworden.

Milco Alblas 

houtskoop Cup loosDreCht 1-2 oktoBer

Close finish in de tOp drie 
   na fanatieke COmpetitie

Paul Bournas en Peter van Koppen 
pakten hun 
vierde Loosdrecht hoofdprijs

De TC heeft een nieuwe samenstelling. Voorzitter Hans 
Beekhoven en Gerard Biesot zijn teruggetreden. Zij 
worden opgevolgd door Richard Blickman P434 en nieuwe 
voorzitter Charles Koek P2. 

Charles en Corien Koek, NK 2022 Loosdrecht

Richard Blickman, NK 2022 Loosdrecht

Hans Beekhoven Gerard Biesot
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Heeft u weleens uitgerekend wat uw Pampus u 
per gezeilde wedstrijd kost?

Ik herinner mij dat ik met onze gedeelde Draak halverwege de 
jaren negentig een lang Paasweekend heb gezeild op Palma 
de Mallorca. Nou ja, gezeild: toen wij op Goede Vrijdag voor 
de eerste wedstrijd wilden wegvaren, brak het bakstag (in 
een Draak heb je namelijk wél een bakstag). Die zeildag van 
de drie te zeilen dagen -Tweede Paasdag werd opgeofferd 
om de deelnemers gelegenheid te geven weer enigszins op 
tijd thuis te zijn - ging verloren: het klassement was al aan 
diggelen voordat we ook maar één wedstrijd hadden gevaren. 
Wat dacht u: hoe krijg je een Draak op Mallorca? Inderdaad, 
achter een SUV - wij gebruikten daarvoor een oude Landrover 
- naar Barcelona rijden en daar op de ferry naar Palma de 
Mallorca. Daar ben je twee dagen zoet mee, alleen heen dus. 
Terug kostte dat ook weer twee dagen. Wij hadden gelukkig 
een maatje die dat wel een spannende onderneming vond 
en ons tegen vergoeding van de diesel en ferrykosten uit de 
brand hielp. Zelf vlogen wij via een overstap in Barcelona naar 
Palma. Weliswaar deelde ik de Draak met een goede makker, 
de derde man was een student die wij samen wel deels ‘vrij’ 
moesten houden. Ik heb nooit uitgerekend wat dat weekendje 
mij gekost heeft, maar dat moet een fortuin zijn geweest. Niet 
lang daarna besloot ik de Draak de Draak te laten en in de 
Pampus te gaan zeilen.

Ik herinner mij nog dat ik Martin Heineke belde voor een fok 
en een grootzeil. Wat zou dat moeten kosten? Martin noemde 
mij de prijs. “Doe mij dan maar twee setjes”, zei ik tegen Martin 
zonder op de prijs af te dingen. Daarvoor kon ik nog niet eens 
één genua voor de Draak kopen. Ik kon weer zelf sturen en 
ook zelf bepalen hoe en wat. Maar toch was dat delen van 
die Draak avant la lettre zo gek nog niet. Want nu vraag ik mij 
weleens af waarom ik eigenlijk in een, zij het tweede hands, 
Volvo S80 T5 rond rijd. Alleen om daarmee mijn Pampus naar 
Sneek te kunnen rijden? Toch is dat zo, terwijl ik ook wel weet 
dat het veel goedkoper is om in een klein autootje te rijden 
en desnoods een grotere auto te huren voor die paar keer per 
jaar dat ik met de Pampus de plas af ga. “Een paar keer per 
jaar?”, hoor ik u denken, “Laat die ouwe eerst überhaupt maar 
weer eens in zijn boot stappen!” Maar toch, het idee dat ik 
mijn autonomie zou moeten opgeven. Ik houd mijzelf liever 
voor de gek.

De Deelpampus
Totdat ik deze zomer de eerste drie wedstrijden van de 
Sneekweek in de Pampus van Onno Zweep mocht zeilen. Geen 
deel- maar een leenpampus. Ik vond het een verademing. Ik 
hoefde mij nergens om te bekommeren. Ik hoefde alleen maar 
op te stappen en de schoot aan te trekken. En mochten  de 
resultaten tegenvallen, dan zou dat niet aan mij, maar aan de 
boot liggen. (Gelukkig vielen de resultaten mee.) Ik begon na 
te denken over het fenomeen deeleconomie.

In een deeleconomie laten consumenten elkaar gebruik 
maken van hun onderbenutte consumptiegoederen, zoals 
auto’s, huizen, gereedschap en… hun Pampus. Dus geen 
Airbnb, SnappCar of Djeepo, maar EasySail. Hoe simpel kan het 
zijn! Om een probleem het hoofd te kunnen bieden, moeten 
we eerst radicaal anders kijken naar de omstandigheden 
waaronder dat probleem is ontstaan. Anders gezegd, onze blik 
zal eerst moeten veranderen voordat we daadwerkelijk het 
probleem kunnen oplossen. Daarvoor is verbeeldingskracht 
nodig. Daar gaan we. In de eerste plaats, gedeelde smart is 
halve smart. Dus alle running costs van de Pampus worden 
gedeeld door het aantal eigenaren. In de tweede plaats, de 
eigenaren zijn verantwoordelijk voor hun eigen zeilen. In de 
derde plaats, voor ieder jaar wordt een uitgekiend programma 
samengesteld voor en door wie te zeilen wedstrijden, samen 
met een pool van mogelijke enthousiaste bemanningsleden. 
Het ene jaar ligt de Pampus in de ene, en het andere jaar in 
de andere regio. Per serie kan met twee stuurmannen óf met 
twee bemanningsleden worden ingeschreven. Iedereen is en 
voelt zich eigenaar. Dat is belangrijk, omdat huren of lenen 
vaak leidt tot verwaarlozing.

En toch, ik weet niet of ik het mijzelf zie doen. Wat knaagt er 
dan? Het is wel wat anders om je bladblazer die je één keer 
per jaar gebruikt met de straat waarin je woont te delen, dan 
je geliefde Pampus, ook al gebruik je die nooit, zoals in mijn 
geval. Maar toch: men lijdt het meeste door het lijden dat 
men vreest dus dan toch maar the proof of the pudding. Wie 
biedt?

aai sChaBerg
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