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Voor u ligt een Pampusnieuws-nieuwe-stijl. Na een aantal jaren
was de vormgeving toe aan een oppoetsbeurt. Sandra en Tjabien
hebben buitengewoon hun best gedaan en ons blij verrast met een nieuwe, hedendaagse
vormgeving van ons lijfblad. In dezelfde stijl zullen ook de website en de nieuwsbrieven
volgen. Een dank jullie wel is zeker op zijn plaats vanaf deze plek.

even aanleggen

COLOFON

Pampusvrienden en
vriendinnen,

Na een reis naar Mexico, waar de leden van World Sailing spraken over de toekomst van
het Olympisch zeilen en de wijze waarop in 2024 de OS er uit zullen gaan zien, terug
in een nat Nederland waar inmiddels de eerste winterwedstrijden al weer verzeild zijn.
Het is interessant om te zien hoe de sport aan de top verandert. In korte tijd zijn termen
als duurzaamheid, anti trust, monopoly van bootbouwers en gender equality begrippen
waar we niet omheen kunnen in de topsport. Wist u dat in 2020 de gender equality al is
doorgevoerd, en er in elke tak van sport gelijke aantallen mannen en vrouwen (als je daar
tegenwoordig nog van mag spreken) op de Spelen deel zullen nemen, en dat de zeilsport
in 2024 verplicht is ook in de deelnemende klassen die gelijke aantallen te presenteren.
Een goede ontwikkeling die zeker zal leiden tot twee tot vier Olympische klassen waarin
mixed wordt gevaren. Daar kunnen we als Pampusclub van leren. We gaan weliswaar, zij het
mondjesmaat, de goede kant op en zien steeds meer dames aan de helmstok en fok maar er
is nog een weg te gaan. Ik raad jullie aan om, op een verloren moment, eens World Sailing
op YouTube te bekijken om de presentaties over de toekomst van de Olympische zeilsport
te volgen.
Met onze club gaat het goed. Achter ons ligt een prima seizoen met veel, kwalitatief goede,
wedstrijden. Het is mooi om te ervaren dat er een nieuwe generatie sterke zeilers doorbreekt
die enthousiast de Pampus als hun favoriete klasse heeft gekozen. Adel verplicht, en dat
betekent dan ook de randvoorwaarden bij wedstrijden in orde moeten zijn. Wedstrijdleiding,
jury en controles op naleving van de klassenvoorschriften zijn van die issues die met enige
regelmaat de revue passeren. Onderwerpen waar we scherp op moeten blijven. Maar
wel altijd met respect voor al diegenen die hun vrije tijd offeren om ons het spelletje
Pampuszeilen te kunnen laten spelen.
Mijn zeilcarrière zit erop, twee onwillige en niet zo een twee drie te repareren
schoudergewrichten maken het me onmogelijk nog een fok of grootschoot dicht te trekken
bij een beetje wind. Ik wens jullie een mooie winter met veel (ijsvrije) winterwedstrijden en voor
straks een goed en gezond 2018.
Jullie non playing captain en voorzitter,
Rob Franken

safe
the date
Proost je samen met ons op een succesvol nieuw zeiljaar?
Zondag 14 januari 16.00 uur (na de winterwedstrijden)
vernieuwde Pampus Nieuwjaarsborrel voor leden en donateurs
uit alle regio’sop de K.W.V. ‘Loosdrecht’.
Het bestuur
Na afloop winterbuffet ad € 17,50. Aanmelden vóór 8.1.18: info@pampusclub.nl
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van de redactie

World Sailing

De Pampus is allang niet
meer alleen voor mannen

Internationale en nationale ontwikkelingen in de
wedstrijd zeilsport

Zo de kop die staat er en dat ziet er stevig uit toch?
Maar een beetje bezwering zit er wel in. Soms wil
je de waarheid anders zien en niks is makkelijker
dan die te manipuleren op papier. Want hoeveel
vrouwen zeilen er eigenlijk écht in een Pampus?
Gelukkig hebben we een penningmeester die goed is
in statistieken (zie ook verderop in dit blad) zodat we
alles direct kunnen verifiëren in de hang naar orde en
waarheid. En wat blijkt nu. De Pampusclub telt 301
leden en daarvan zijn er maar 15 vrouw. Beetje weinig
toch? Want ik weet toch zeker dat er heel wat meer
Pampus vrouwen zijn. Stuurvrouwen, bemanningen,
ik zie ze aan de borreltafel en in de supportersboten.
Veel meer dus dan die lijst van 15, die voor een groot
deel bestaat uit actieve stuurvrouwen.
Het zou wel héél gek zijn als er in 2018 niet meer vrouwen
in de Pampus stappen. Het zou dan ook wel héél goed zijn
als die zich opgeven als lid of donateur van de Pampusclub,
zodat we weten dat ze er zijn en ze er volwaardig bij horen.
Ik heb niet het gevoel dat ik daar een statement van
wil maken, maar het past natuurlijk wel helemaal in de
tijdgeest, omdat het vrouwen quotum een hot item is. Het
nieuwe kabinet-Rutte III telt in totaal 24 bewindslieden,
van wie er tien vrouw zijn. Niet de 50/50-verdeling waar
onlangs de Franse president Macron en eerder de Canadese
premier Trudeau wel voor kozen. Op de huidige etappe
van de Volvo Ocean Race heeft elke boot een vrouwelijke
zeiler op de boot en tijdens de Olympische Spelen van
Tokyo 2020 zal er een 50/50-verdeling moeten zijn van
mannelijke en vrouwelijke zeilers in het kader van het
Gender Equality principe. Volgens Libby Greenhalgh, die
deel nam aan de laatste Volvo Ocean Race aan boord van
Team SCA, is er nog veel werk aan de winkel om dit doel
te bereiken. Ze treedt nu op als Director of Operations bij
The Magenta Project, een initiatief om de participatie van
vrouwen te vergroten in de wedstrijd zeilsport. Greenhalgh
wijst op het belang van het creëren van een duidelijke
boodschap, de noodzaak om iedereen erachter krijgen en
de boodschap wereldwijd te verspreiden op alle niveaus.
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Dit moet gebeuren door gerichte regels en incentives, het
opbouwen van een netwerk, het nemen van initiatieven
en het zichtbaarder maken van vrouwelijke zeilers, zodat
mensen geïnspireerd kunnen worden door wat vrouwen al
bereiken.
De 50/50 norm geldt niet alleen voor de Olympische Spelen
in 2020 maar is vanuit de World Sailing organisatie het
streven voor alle wedstrijdklassen, dus ook voor de Pampus!
Dat is nogal wat. Tijdens de laatste ALV telde ik onder de
aanwezigen 2 vrouwen en circa 40 mannen. Dat betekent
werk aan de winkel! En waarom heeft er nog nooit een
vrouw in het bestuur gezeten? Om dat te realiseren lijkt
me een mooie wens voor het volgende lustrum in 2019, en
tegelijkertijd een stille hint aan het bestuur.
Aanmelden als lid (€ 65) of donateur (€ 35):
info@pampusclub.nl

Het bestuur: Erik Koekkoek, Arjen Kort, Ko Otte, Rob Franken,
Peter Hoogendam en Hans Beekhoven

Tijdens de ALV van 26 november 2017 nam Rob
Franken de tijd om de aanwezigen te informeren over
de staat van het wedstrijdzeilen in de internationale
zeilsport. Dit mede naar aanleiding van de World
Sailing’s 2017 Annual Conference die 4-12 november
plaats vond in Puerto Vallarta, Mexico. Er werden een
aantal voor alle zeilers interessante ontwikkelingen
toegelicht:
De staat van het wedstrijdzeilen
Internationaal
1. 2024 event driven structuur, wat betekent dat de
sport zich op een andere manier gaat en moet presenteren
Bonden zullen zich in Parijs niet enkel meer de Topsport
presenteren, de maatschappelijke impact van de sport
en de wijze waarop deze wordt gepresenteerd, wordt
onderdeel van het Olympisch programma.
2. Sustainability, van afvalophaaldienst middels de
coachboten tot en met het schoon helpen houden van
de oceanen. Het bewaken van het milieu, en dan speciaal
de waterkwaliteit, is een key element in de presentatie
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Sandra Dijksman

van de sport. Het IOC ziet in het zeilen, de enige sport die
volledig afhankelijk is van wind, stroom en lokale condities,
en bij uitstek de sport die mee kan helpen het probleem
waterkwaliteit inzichtelijk te maken.
3. Universality; Zeilen moet in 2024 meer vertegenwoordiging uit de werelddelen laten zien.
4. Gender equality; in 2020 50% vrouwen en 50%
mannen in de boten.
5. Monopoly; geen kartels, geen boten die bij één
producent vandaan komen mits regelmatig gespiegeld
aan de markt. Ook zeilen krijgt te maken met Anti trust en
monopoly wetgeving
6. Voor de Pampusclub belangrijk; Fleetracen met umpires
wordt nu opgenomen in de regels voor wedstrijdzeilen,
de ontwikkeling die we bij ons hebben gezien wordt
wereldwijd opgepakt. .
Ten slotte
De regels worden van niet alleen van toepassing op zeilers;
volgers, familieleden, worden ook onder de regels gebracht
en voor hen is ook een sanctiebeleid vastgesteld.
Nationaal
7. Terugloop aantal geregistreerde leden in de
Watersportverenigingen, vanaf 2009 tot heden 35%
ledenverlies bij aangesloten verenigingen.
8. Terugloop in gemiddeld aantal deelnemers aan
wedstrijden. Op ons niet van toepassing. Oud Hout kent
veel zij-instromers in de leeftijdscategorie 35-55 en blijft
daardoor op een nagenoeg gelijk pijl.
Volle bak bij de ALV
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Als toeval bestaat zijn cirkels rond!

Sluiting door erelid Gerard Paulich
Joost Houweling, Walter v. Voorst v. Beest, Thomas Allart

Wilfred Stutterheim, Henk Bergsma, Thom Dijksman

9. Trend van bootbezit naar bootgebruik, bijzonder in
de leeftijdsgroep 20-30 zet door. Matchrace-en teamzeil
evenementen en bijvoorbeeld de Eredivisie zeilen
anticiperen zeer succesvol op deze ontwikkeling.
10. Zorg over vergrijzend kader en vrijwilligers leger.
11. Nieuwe, breed gesteunde aanpak over inrichting
Watersportverbond waarbij binnen het te vormen platform
wedstrijdsport, zeilers een directe invloed krijgen op het
beleid en samen met verenigingen en klassenorganisatie
structuur gegeven gaat worden aan alle elementen waar
ook wij als klassenorganisatie mee te maken hebben.

Binnen de Pampusclub
12. De Pampusclub heeft zich goed ontwikkeld in 2018.
Het ledental bleef gelijk, met 17 uit- en instromers blijven
we getalsmatig in evenwicht. Wel mogen we vaststellen
dat de instromers voor het overgrote deel actief zijn in de
wedstrijdsport.
13. We hebben een geslaagd seizoen achter ons, de
evenementen zijn goed bezocht, twee mooie NK’s.
14. Zorg blijft wel de wijze waarop we de regels voor
wedstrijdzeilen uitleggen en de toepassing van de
klassenvoorschriften door de eigenaren vraagt zeker
aandacht. Het grootste goed dat we in deze klassen hebben
is de eenheid van de klasse.
15. Het bestuur is afgelopen jaar in totaal zes keer bij
elkaar geweest.
16. Het bestuur heeft één keer met regiocommissarissen
overleg gevoerd en doet dat in december andermaal.
17. Het bestuur streeft er naar in het voorjaar een
gecombineerde extra vergadering in te lassen met twee
onderdelen.
Een Technische vergadering met voorstellen tot wijziging
klassenvoorschriften, een extra ledenvergadering met als
doel voorstellen te doen om een aantal onvolkomenheden in
de statuten te corrigeren.
Voorstellen daartoe worden tijdig aan de leden gecommuniceerd.

BENOEMING ERELID MARTIN HEINEKE

Martin Heineke en Rob Franken
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Martin, gefeliciteerd!
Martin Heineke is benoemd tot erelid van de Pampusclub. Tijdens de ALV op
26 november werd hij door het bestuur voorgedragen en met een luid
applaus werd dit door alle leden bekrachtigd. Martin heeft de club veelvuldig,
gevraagd en ongevraagd, voorzien van adviezen. Hij heeft onmiskenbaar
bijgedragen aan de enorme ontwikkeling van de klasse. Het nieuwe zeilplan
is mede tot stand gekomen door de inbreng en knowhow van Martin. Als TC
lid van de Pampusclub en het Watersportverbond heeft hij ook een belangrijke
bijdrage geleverd aan de eenheid van de klasse, de basis van ons succes.
We zijn als club trots en dankbaar dat Martin Heineke zoveel tijd en energie in
onze klasse steekt en heeft gestoken.
Het bestuur

Sinds kort is Peter Hoogendam de nieuwe secretaris
van de Pampus klassenorganisatie. Wij vroegen deze
sportman met zeilen in zijn genen om zich – misschien
niet echt nodig, maar toch – aan ons voor te stellen.
Enkele weken geleden werd ik door Rob Franken benaderd
met de vraag of ik mij bestuurlijk voor de Pampusklasse in
zou willen zetten. Lang hoefde ik niet over deze vraag na te
denken en ik kon de vraag van Rob positief beantwoorden.
Na ongeveer 46 jaar actief in de Regenboogklasse rond te
hebben gezeild wist ik dat in 2017 er met het afleveren
van het Regenboog jubileumboek een punt achter deze
prachtige tijd zou worden gezet. De Regenboog staat
op de kant en wacht op een nieuwe eigenaar die naar ik
hoop met net zoveel plezier met haar gaat zeilen als ik
dat samen al die jaren met mijn bemanning heb gedaan.
Tijdens het telefoongesprek dat ik met Rob had bleek dat
hij de directeur die mij 25 jaar geleden bij mijn huidige
werkgever aan heeft genomen goed kent. Rob woont in
Wormer boven de familie waarvan wij twee jaar gelden
onze sloep “Losbol“ hebben gekocht, dit is de boot waar wij
nu in Loosdrecht mee rondvaren. Toeval?
De Pluis van Aai
Met het zeilen ben ik begin 1970 in aanraking gekomen
toen mijn ouders de Pluis van de familie Schaberg kochten.
De familie Schaberg hoor ik u denken, ja ik heb zeilen
geleerd in de oude Pluis van Aai en zijn zus Nienke! Een
kleine 50 jaar later volg ik Aai als secretaris op in het
Pampusbestuur. Als Pluizenkind heb ik zeilen geleerd op de
Bergse Voorplas in Hillegersberg en later op de Braassem.
De ouders werden lid op de Watersportvereniging de
Braassemermeer, hebben hier jaren in het bestuur en in
de wedstrijdorganisatie gezeten en met het moederschip
gingen wij het hele zeilcircus af. Na de Pluis heb ik jaren
in de Soloklasse gezeild en ben ik naast het zeilen in de
Soloklasse in 1972 als bemanning in de Regenboog terecht
gekomen.

pampusclub

Nieuwe secretaris PETER HOOGENDAM

en een kleine lening de Regenboog 108. In 1985 behaalde
ik op 26 jarige leeftijd het Nederlands Kampioenschap en
mocht ik mij de jongste Regenboogkampioen ooit noemen.
Van 2001 tot 2006 heb als secretaris in het bestuur van
de Regenboogklasse gezeten. Jarenlang heb ik deel uit
gemaakt van de redactie van het Regenboognieuws en heb
ik samen met Gaby Busbroek de eerste website gebouwd
van de Regenboogklasse.
Pampus
Begin jaren 90 heb ik af en toe met Martin Heineke in de
Pampus 387 gezeild. In 1991 werd de nationale titel in de
Pampus behaald. Tijdens het 80 jarig jubileum op Sneek
sloeg de vonk naar de Pampusklasse definitief over. In 2014
werd samen met Froukje en Sabine Romkes de Gravin van
Narding aangeschaft. De grote velden, de instroming van
jonge zeilers, het zeilen op andere plassen dan waar je met
de Regenboog komt en het feit dat er enorm sterk wordt
gevaren in de Pampus vind ik echt geweldig en is voor mij
de uitdaging.
De Pampus is een prachtig plassenschip, makkelijk te
hanteren en zeilt als een dinghy. Samen met de jongere
garde wil ik mij graag inzetten en verder bouwen aan de
toekomst van de Pampus klasse.
Peter Hoogendam, P365

Jongste Regenboog kampioen
In 1979 heb ik een jaar in de Regenboog 41 gezeild,
beschikbaar gesteld door Bouw van Wijk. Een jaar later mocht
ik de Regenboog 17 van Hein de Goederen lenen en in 1981
kocht ik van mijn met hockeytraining verdiende spaargeld
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Het afgelopen jaar heeft Ko Otte de functie van
secretaris waargenomen naast het penningmeesterschap. Voor Ko was dat geen probleem en hij
heeft zich met verve van zijn taak gekweten. Hieronder
de opmerkelijkste punten uit zijn verslag op de ALV.
Pfishing
Merkwaardig was een mail van Rob met de volgende
tekst: “Hallo Ko, Hopelijk heb je het niet te druk, ik heb je
nodig om een betaling te doen aan een ontvanger, heb je
bankgegevens nodig om deze betaling te doen. Groet, Rob.”
Ik was wat laat met openen van deze mail dus heb ik Rob
gebeld en gevraagd wat er aan de hand was. Wat bleek,
pfishing was nu ook al doorgedrongen bij E-captain, niet
van echt te onderscheiden behalve dan het taalgebruik.
P60; weer dezelfde
Ook de heer Ros van P60 melde zich weer bij onze club of
we al wisten wie de andere eigenaar was van P 60. Hij had
deze vraag twee jaar terug ook al gesteld waar we niks mee
gedaan hebben daar hij geen lid was. Hij begreep er niets
van want nu stond de P60 te koop op zowel Botentekoop.
nl en op Marktplaats of wij hier wat aan konden doen.
Nee dus, het was toch voor hem een kleine moeite om de
eigenaar op te bellen en zo achter dit mysterie te komen.
Heb nog wel even gegoogeld maar kon niets vinden.
Red een Pampus: P271 na 20 jaar uit de schuur
Ook ontving de Pampusclub een mail van een familie uit
Schoonhoven die al 20 jaar een Pampus in de schuur
hadden staan. Men kon deze gratis ophalen mits de boot
weer in originele staat zou worden gebracht. Het ging om
P271 zonder meetbrief. Ik ben naar Pieter Boelsma gegaan
om meer over de historie te weten te komen. Nou daar
ben ik niet aan toegekomen doordat Cees van Grieken
“toevallig ”een bakje aan het drinken was bij Pieter.

“Bel de mensen gelijk op”, zei Cees, met als resultaat dat
hij de volgende dag naar Schoonhoven is gereden om
de Pampus op te halen. Achteraf mankeerde de Pampus
van alles, was doorgezakt, verrotte kielbalk en spanten,
gietijzeren kiel en ga zo maar door. Het enige wat nog de
moeite waard was, was de trailer waar Cees nog € 100,00
voor betaald heeft. Het mooie van dit verhaal is wel dat
Cees zich aan zijn woord houdt en de Pampus weer in
originele staat brengt.
Nieuwe leden Pampusclub 2017
In totaal kwamen er dit seizoen 17 nieuwe leden bij de vloot:
Thomas Allart
Henk Nauta
Jan Donk
Sybren de Vries
George Brandsma
Roel van Olst
Albert Visser
Reijer Stuurman
Daan Freriks

P330
P9
P 256
P101
P424
P319
P359
P392

Hugo Freriks
P392
Robert Juffermans P341
Gilbert Imthorn P341
Bart Jan Keijzer P385
Auke Douwe Veenstra
P449
Joost Houweling P130
Henjo Zwering
P31
Kees Barnhard
P266

De volgende leden/donateurs hebben opgezegd:
Jan v.d. Kuinder, Cornelie Móller, Siebrand Deen P306,
Theo Smits, Timme v.d. Wurf, Roelof Otto P9, Kit Kattenberg
Fred de Groot P334, Frank Bolleboom, Marcel van Baalen
P415, Ernst Advocaat P146, Ko Bakker, Vincent Lord P319,
Niek Werper P47, Casper Treurniet P321, Mac Wirodihardjo,
P340, Hans Rosier P206
Leeftijds catagotieën
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Statestieken Relatiebestand
Soortlid verdeling

Groepsverdeling regio’s:
Kaag Braassem Reeuwijk
54 leden
Noord			73 leden
Loosdrecht			161 leden

Aantal leden per jaar
320
280
240
200
160
2006

0.63 %

24 t/m 29		 9		

2.81 %

3

30 t/m 23		 4

1.25 %

4

36 t/m 41		 12		

3.75 %

5

42 t/m 47		 11		

3.44 %

6

48 t/m 53		 24

7

54 t/m 59		 46		 14.38 %
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319

Aantal Percentage
18 t/m 23		 2		

2

Soortlid
Aantal Percentage
lid		
257		 80.56 %
1
2
donateur		 44		 13.79 %
3
sponsoren 18
5.64 %
_______
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Verslag van de secretaris over het seizoen 2016/2017

7.5 %

60 t/m 65		 49		 15.31 %

9

66 t/m 71		 50

10

8.13 %

11

72 t/m 77		 26		

78 t/m 83		 10		

3.13 %

12

84 t/m 89		 1

0.31 %

13

-onbekend- 76*		 23.75 %

15.63 %

_______
			
320

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

*) in werkelijkheid zijn er 14 leden
onbekend, de overigen zijn sponsors
en adverteerders
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Bob Heineke

Nieuwe website gaat niet over één nacht ijs

De maliënkolder van een bemanning

Afgelopen jaar is voor uw webmaster een bewogen
jaar geweest. Alle mooie plannen met de site leken in
het water te vallen maar uiteindelijk hebben we het tij
kunnen keren. Ik kijk met veel genoegen uit naar de
toekomst. De nieuwe site wordt zeer goed bekeken en
daar leent dit nieuwe ontwerp zich uitstekend voor;
op smartphone, tablet of desktop.

De onderschatte waarde van de bemanning wordt
soms weleens het beste geïllustreerd door een
uitslagenlijst waar alleen een stuurman op vermeld
staat. Of als er gevraagd wordt naar wie er kampioen
is geworden. Vaak somt de ondervraagde alleen de
stuurman op, wat in het geval van een meermansboot
ietwat onsympathiek is. Het vak van een bemanning
gaat namelijk verder dan alleen het verzorgen van
eten en drinken, het op- en aftuigen en het juist
bedienen van de fokkenschoot dan wel de fokkenloet.
Het is niet alleen het uitvoeren van handelingen of
het verschaffen van informatie. Het bemannen moet
je liggen, het is een rol aan boord die je moet begrijpen
en die van onschatbare waarde is.

De techniek om de stamkaarten te tonen is gereed en met
nog wat ouderwets inklopwerk staan deze binnenkort ook
weer online. Wat betreft de nieuwsbrief staan we voor een
uitdaging. Eind mei zal er een nieuwe privacy wetgeving

in werking treden die het ongevraagd versturen van
nieuwsbrieven niet meer toestaat. De software die voor dit
soort mailings wordt gebruikt zal zijn privacy regels daarom
ook aanscherpen. Dit houdt in dat u moet aangeven dat u
de nieuwsbrief graag wil ontvangen.
Ik zal hier binnenkort op onze website nog een nieuwsitem
aan wijden. Mocht u zich vervelen deze winter dan wil
ik u toch nog even wijzen op onze fotoalbums. Wietske
en Hertzen hebben belangeloos prachtig en zeer veel
materiaal aangereikt.
Arjen Kort
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Met vrien

Tjabien Wissenraet en ondergetekende hebben op verzoek van het bestuur
de huisstijl een forse make-over gegeven. Het Pampusnieuws kreeg een
nieuwe look met een fraaie typografie in de kleuren van de E-vlag, met een
kenmerkende driehoek in het woordmerk Pampus. Als spin-off werd een
bijbehorend briefhoofd ontworpen. In opmaat naar het volgende lustrum
is het ronde Pampuslogo geactualiseerd en ook de Pampus E-vlag werd
in een goede maatvoering gezet. In de vormgeving van de website zullen
deze vernieuwingen ook zichtbaar worden binnenkort. Met deze huisstijl
set kunnen wij als klassenorganisatie professioneel en verjongd voor de
dag komen.
Sandra Dijksman, P4
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b.nl
AMRO 0123
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Goede sfeer en hard werken
Persoonlijk heb ik er best wat wedstrijdjes over gedaan
om mij die rol eigen te maken. Het ondergeschikt maken,
het als het ware als een kameleon ‘meekleuren’ met de
wensen van de stuurman. Het was de mindset waar ik
aan moest wennen, dat ik invloed had op resultaat door
te zorgen voor een goede sfeer aan boord en door hard te
werken en vertrouwen te geven aan de stuurman. Altijd
positief blijven, meezeilen, niet bang zijn om foute dingen
te zeggen en te allen tijde kritisch te zijn op mijn eigen
handelen na de wedstrijd. Wat kon ik beter doen, waarom
zag ik die shift niet en waarom maakte mijn stuurman die
fout? Hoe had ik dat kunnen voorkomen? Wat dat betreft
is de bemanningsrol een soort maliënkolder: die moet je
passen, het moet je liggen. De beste tip die ik kan geven
voor degene die moeite heeft met deze rol: ga eens sturen.
Of voor de stuurman die maar niet begrijpt waarom zijn
bemanning niet doet wat hij wil: ga eens bemannen.

column

Communicatie

Geoliede machine
Op het moment dat er chemie is tussen stuurman en
bemanning ontstaat er een team, dan gebeurt wat je zou
moeten beogen: een geoliede machine aan boord. Die
machine is niet bang om 20 boven te komen, een keer
slecht weg te zijn uit de start of te worden ingehaald
door de #2 tijdens de wedstrijd. Dat los je wel op. Op dat
moment kun je de hele wereld aan en maakt het je geen
snars uit of er 80 boten aan de lijn liggen, of het variabel
2 is want wie maakt jullie wat?
Een van de mooiste quotes die mij inzicht gaven in wat
het bemannen daadwerkelijk inhield was die van Kobus
van den Bergh, voormalig bemanning van Pa in de Pampus
en jarenlang bemanning bij verschillende stuurlieden in de
Star: “Martin, zeilen hoef ik je niet meer te leren, ik hoef je
alleen maar bij te staan in moeilijke tijden”. Kortom ik geef
je het vertrouwen en op de lastige momenten help ik je.
Of je nou de helmstok in de handen hebt of dat stuk stok
om de fok voor de wind mee uit te zetten, je bent beiden
net zo belangrijk voor het resultaat. Er is geen stuurman
die zonder een goede bemanning kan. Voordat ik nog meer
open deuren in trap; ik wil er dus vooral mee zeggen dat het
begrip ‘bemannen’ of ‘sturen’ vervaagt op het moment dat
je een geoliede machine bent. Dan krijg je als bemanning
bijna het gevoel alsof je zelf aan sturen bent.
Mooi spelletje dat zeilen!
P387

Ranking

De kanjers
van seizoen 2017
De Bronzen bel is gewonnen door Jeroen de Groot en
Abele de Jong. De Burgemeester Reitsma prijs is uitgereikt aan Henk Bergsma, de jaarranking is gewonnen
door Jeroen de Groot
Abele de Jong en Jeroen de Groot

10

Henk Bergsma

11

kaag-braassem

Sjaak van Steyn en
Harry Sistermans

Sterke aanwas op de
Kaag zorgt voor
onvergetelijke
Kaagweek
Wie er nou precies in welke wedstrijd bij welk tonnetje
op welke plaats lag, weet ik niet meer. Wat ik wel
weet is dat het een fenomenaal geslaagde Kaagweek
was. Wat hebben we weer genoten. Vier dagen zeilen.
Zeven wedstrijden op het scherpst van de snede met
echt goede banen en 20 inschrijvers. Tussendoor en
achteraf de grootste gezelligheid. Ik heb geen zinnig
woord gehoord en me vier dagen suf gelachen.
Wie nu nog steeds De Kaag met admiraalzeilen associeert,
heeft echt een paar jaar niet opgelet. We hebben nog nooit
zoveel gekruist als dit jaar. Vraag maar aan Gerard Biesot
(P168), een kind van De Kaag. Hij was in opperste staat
van verwarring. Na 50 jaar lang de Kogjespolder met de
klok mee te hebben gerond, moest hij voor het eerst in
zijn loopbaan tegen de klok in en dus kruisend over de
Eijmerspoel. Hij kon er niet over uit.
Een straf avondje bar
Anyway, woensdagavond begon al met een straf avondje
bar. De regiocommissaris van Reeuwijk (P10), Eggie voor
intimi, deed de feestvreugde tot ongekende hoogte
stijgen. Ik durf de stelling te verdedigen dat daar de eerste
topfavoriet, de Kaagse regiocommissaris in de 287, al ten
onder ging en de hoofdprijs liet wegglippen. Boris kon
dit keer trouwens wel in de woonark van ‘T’ overnachten
in plaats van in zijn auto. Over Boris gesproken: dankzij
hem konden we Marcel de Jong, penningmeester van De
Kaag aan de start verwelkomen. Boris had hem de P47
uitgeleend. Hulde!
Verrassend deelnemersveld
Het deelnemersveld was geen kattenpis. Martin Baas in
de vers aangeschafte P375, uiteraard met splinternieuwe
zeilen, de Aziatisch kampioen in de Draak in de P278,
Joost Houweling met Steijn in de legendarische Kaagweek
winnaar P365 (3 maal op rij), Gerard met zoon Hessel
(P168), helemaal uit Zeeland, Olympisch, Europees en
Wereldkampioen IRC en ORC 1, 2, 3 en 4 Carlo Vroon in
de P100, Frank de Vos die van zijn geloof is gevallen en
op zijn oude dag zowaar twee wedstrijden op één dag
aandurft (desgevraagd zei Frank: “het is natuurlijk ook een
kwestie van hoe je leeft”), als fokkenist bij Henk Bergsma
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kaag-braassem

Kaagweek

in de P455. Het mooiste is echter de uitbreiding van de
Kaagse vloot met de P341 van team Juffermans/Imthorn
en de P385 van Bart Jan Keijzer. Loosdrecht liet zich van
haar beste kant zien met de deelname van Marco/Wouter
(P397) en het echtpaar Grundmeijer in de wonderschone
P386. Ik weet nu al dat zij volgend jaar weer komen.
30 knopen bij het startschip
De eerste wedstrijd was er één met een mooi lopend
windje. Vader en zoon Biesot wonnen. Hoe mooi wil je het
hebben? Als dat geen aanmoediging voor Hessel is. Helaas
zouden zij later in de serie wegens ziekte uitvallen. Boris
en ‘T’ waren nog van plan het eindresultaat niet te laten
beïnvloeden door het sociaal programma en begonnen
met een 2. Helaas zouden zij later in de serie wegens “geen
20 meer hè” het toch laten liggen. Vrijdag heb ik meer
avonturen beleefd dan je voor mogelijk houdt. Eerst twee
potjes lekker zeilen met 14 knopen wind om de gemiste
wedstrijd van gisteren in te halen dan pauze en dan nog
ééntje. Dat dachten we althans. Vlak voor de start van de
derde wedstrijd kwam de zeewind door, en door, en door.

Ik heb geen zinnig woord gehoord
en mij vier dagen suf gelachen
Het ging echt waaien. Slimmeriken hadden het door en
bleven aan de kant maar de 8 en de 278 zijn minder slim en
lagen met 30 knopen wind voor het startschip te stuiteren.
Uitstel. Voor de wind het slootje in achter camping De
Horizon en daar natuurlijk nooit meer uitkomen. Boris en
‘T’ nooit meer gezien. Op ons nek in de zon in het weiland.
Wachten op betere tijden. Koffie verzorgd door Valkzeilers
die daar een woonark gehuurd bleken te hebben. Met
gevaar voor eigen leven een Marieholm (die deden ook
mee) gered die door motorpech ook voor de wind de sloot
in kwam. Afijn, uiteindelijk door een rescue-rubber naar de
soos gesleept met bier uit de Marieholm en haar corpulente
150kg+ eigenaar die vond dat we wel heel schuin gingen
op alleen de mast. Ik heb Sjaak nog nooit zo zien lachen.
Regiocommissaris Zeeland
Ondertussen hadden Jan Willem en Carlo een driegangendiner voor € 14.50 geregeld bij Louis, de uitbater

Boris Bayer en Theo Dietz

van “Het Wapen van Warmond”. Uiteindelijk moesten we
€ 39 p.p. afrekenen. Hoe dat nou kon? Het was geweldig.
Carlo werd benoemd tot regiocommissaris Zeeland. Team
386 beloofde plechtig dat ze volgend jaar weer komen
en Koos was er ook. Koos vertelde op hilarische wijze een
anekdote over een calamiteit waar ik beter niet verder
over kan uitweiden. Zaterdagochtend aan de koffie op
de Soos kreeg ik bijna een hartverzakking. Fris en fruitig
staat de columnist van dit magazine, Aai, daar. Hij had
meegewerkt aan een slaapexperiment in een ziekenhuis en
was om 07.15 buiten gezet. Zich met de situatie geen raad
wetende, had Aai had bedacht dat het een goed idee was
om de Kaag met een bezoek te vereren en wellicht wat
inspiratie voor zijn column op te doen. Nog niet helemaal
fit van het diner bij Louis kwam het verzoek van de 386
om een omhoog geschoten fokkevalletje terug te halen.
Mastklimmen. Ook dat nog.
Zilveren Pampus voor Henk Bergsma en Frank de Vos
OCSsen van de 8 en de 455 hadden de vorige dag het
klassement weer helemaal open gegooid. Marco en Wouter
konden een overwinning noteren. Frank en Henk hadden
het diner bij Louis gelaten voor wat het was en waren
vroeg naar bed gegaan. Het missen van deze legendarische
avond leverde hen wel de Zilveren Pampus op. Drie paaltjes
op rij. Knap hoor. De hele zaterdag was trouwens zo’n
dag waar we het allemaal voor doen. Prachtig zeilweer.
Goede wedstrijden. Gezelligheid achteraf. Zondagmiddag
mochten Harry en Sjaak na een gastvrije, copieuze lunch
aan boord de prachtige kotter “De Hendrik” van John Paes
(P107) het laatste potje winnen.
Mensen, het was een Kaagweek om in te lijsten. Zo eentje
waarbij je continue blij bent niet afgereisd te zijn naar een
camping in Zuid-Franrijk. Lekker zeilen en wat hebben we
een plezier gehad. Volgende mogelijkheid is 19 tot en met
22 juli 2018.

Hoofdprijswinnaars
Henk Bergsma en Frank de Vos

Boris Bayer en Theo Dietz

Uitslag					
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

455
278
356
8
397
401
359
10
329
100
415
341
385
168
47
386
375
425
378

Henk Bergsma, Frank de Vos
Boris Bayer, Theo Dietz
Joost Houweling, Steyn van Driessel
Harry Sistermans, Sjaak van Steijn
Marco Brocken, Wouter Nunnikhoven
Jan de Kock van Leeuwen, Dietert Vos
Reijer Stuurman, Jacqueline van Kleef
Egbert de Sauvage Nolting, Guus Merkx
Bert van der Spek, Toon Bonjer, Leo Huiser
Jan Willem ten Kley, Carlo Vroon
Victor van Baalen, Jens Peeters
Robert Juffermans, Gilbert Imthorn
Bart Jan Keijzer, Ries den Oudsten, Manfred Dekker
Gerard Biesot, J. Biesot
Marcel de Jong, Peter van Gerven
Heleen Grundmeijer, Paul Grundmeijer
Martin Baas
Peter Korswagen, Martin Korswagen
Wil van der Kroft, Leonard van der Kroft
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265

Koos de Haas, Ronald Willemsteijn

Tijdens de laatste ALV werd door voorzitter Rob
Franken melding gemaakt
van een vacature voor de functie van
Regiocommissaris voor De Kaag.
Boris Bayer had dit aldus verwoord:
“Ik ben in de functie van regiocommissaris
gepromoveerd door je voorganger, heb echter weinig
tijd en gelegenheid invulling te geven aan de functie
en stel mijn functie daarom graag ter beschikking.
Zolang en geen opvolger is neem ik waar.”
Kandidaten worden van harte uitgenodigd zich te
melden bij het bestuur!

Harry Sistermans P6

Vacature
13
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Jeroen de Groot en Abele de Jong kampioen
na zinderende slotdag-thriller
Na een iets teleurstellend NK in 2016 qua snelheid
hebben we besloten dat we het nieuwe seizoen anders
gingen aanpakken. De voornemens bestonden uit
meer trainen, minder drinken en eerder naar bed.
Uiteindelijk hebben we de mast en giek gelakt (wij
schuren en de ‘living legend’ lakken), nieuw beslag op
de boot gezet en is er een mooie set Molenaar zeilen
gekomen. Verder is er weinig gebeurd met de drie
eerder genoemde voornemens.
Het NK in 2017 gepland op het Sneekermeer is een
thuiswedstrijd voor een groot deel van de jongere
generatie Pampus zeilers. Helaas is het Sneekermeer niet
groot genoeg voor Skûtsjes en de Pampusklasse tegelijk
en weken wij uit naar het Slotermeer. Omdat dit binnen
vaarafstand was voor de Sproet, en de gastvrijheid groot
was, hebben we toch het thuisgevoel beleefd.
De weersvoorspelling bestond voornamelijk uit veel zon.
De windvoorspelling liet nog wat te wensen over. Hoewel,
het was in ieder geval beter dan de week ervoor tijdens het
NK van de 16m2 klasse.

Meer trainen, minder drinken
en eerder naar bed
De eerste dag hebben we drie prachtige wedstrijden gevaren
met een afnemende wind en toenemende draaiingen.
De tweede dag hebben we eerst aan de kant gewacht omdat
de wind niet sterk en stabiel genoeg was om een wedstrijd te
varen. Na lang wachten hebben we tegen het einde van de
middag en begin van de avond twee wedstrijden gevaren.
Op de kant wachtte een heerlijk splitsing diner met verse
vis en heerlijk bereid vlees. Absolute complimenten voor de
organisatie hiervan, dit is lastig te overtreffen komend jaar.

Top 10 dicht bij elkaar
Marc Neeleman en Laurence van den Wijngaard (p.294)
zijn gekroond tot halve kampioen met een strakke serie
van 11 punten, gevolgd door de heren Blom (p.459) en
Jilko Andringa en Marinus Schouten (p.101) beide met
12 punten. Alleen kijkend naar de uitslag kon het net zo
goed een NK regenboog zijn. We zijn blij met de toestroom
van sterke zeilers in de Pampus, maar toch hadden we
het gevoel dat er orde op zaken gesteld moest worden.
Gelukkig stond de top 10 binnen 10 punten van elkaar
waardoor nog alles mogelijk was.

De Joekel was voor Steyn van Driessel en Hans van Drunen

De uitslag halverwege kon het net zo
goed een NK regenboog zijn
Op de slotdag was geen wind voorspeld waardoor we er
de derde dag vier wedstrijden gevaren zijn met een lunch
aan de kant. De wedstrijdleider had tijdens een eerder
evenement dit jaar ervaring opgedaan dat dit prima
mogelijk is en heeft dit perfect toegepast tijdens de lastige
omstandigheden dit evenement. Na deze vier wedstrijden
waren de kaarten anders geschud. Max en Max hadden de
beste uitgangspositie met 44 punten. Mark en Laurence
volgde op 1 punt. Wij hadden een minder goed gevoel
overgehouden aan de derde dag door een 12e en 19e
plek, maar door een hele constante serie zonder aftrek de
eerdere dagen volgde wij op een 3e plek met 47 punten.

Wiebe Schippers, Mike Kamminga

Thriller
Wat volgde was een extreem spannende slotdag. Mark en
Laurence lagen ruim op koers om de titel van vorig jaar
te verdedigen maar de wedstrijd werd er halverwege het
eerste kruisrak – terecht – uitgeschoten door een sterke
draaiing naar rechts.
De kampioenen Jeroen de Groot en Abele de Jong

Michiel de Boer, Dieuwe Dijkstra

Kort daarna is de wedstrijd opnieuw van start gegaan. Tot
in het laatste kruisrak was het spannend wie er kampioen
zou worden. Uiteindelijk moesten we onze meerdere
erkennen in Jeroen en Abele (P1) die verdiend kampioen
zijn geworden. Wiebe en Mike (p. 440) gefeliciteerd met
jullie tweede plek. Wij wensen jullie vrolijke feestdagen en
een goede jaarwisseling.

Naschrift redactie.
Het brons in de Gold was voor Tom Otte en Reinier Tromp
(P393). De Silverfleet (Joekel) is gewonnen door Hans van
Drunen en Steyn van Driessel. Zij bleven Jack Kamminga en
John van Altena (P454) voor. De derde plek werd gegrepen
door Jan en Harry Bijleveld (P59). De Masters titel ging
naar P430 van Gert Pauli en Corjan Schouten

Tot op het water in het nieuwe jaar.
Groeten Tom en Reinier
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BEER VAN AREM 21.01.1957 - 24.11.2017

Zomerwedstrijden

Herinneringen aan Beer

Bob Heineke:

“

Zelf ben ik teleurgesteld, niet vanwege het resultaat
maar wel omdat ik de helft van de wedstrijden onder
mijn niveau heb gezeild. Je kunt een keer 10e worden.
Maar er waren teveel wedstrijden waarbij ik veel te
grove fouten maakten, die echt niet kunnen. Voelt een
beetje alsof ik het door mijn vingers heb laten glippen.

Tom en Reinier, op de achtergrond Erik

Als het overlijden van
iemand op het provinciale nieuws en in alle
kranten komt, dan
krijg je bevestiging
van iets dat je altijd zo
gevoeld hebt. Beer was
een bijzonder mens.

”

Ko Otte:
Het was een spannend NK, dat kwam ook door
de zwakke wind waardoor je zo in een windwak kon
belanden, terwijl anderen in een windstrook je voorbij
voeren. Het was een stilweerkampioenschap dat kon je
ook zien aan de uitslagen een ieder had wel twee of drie
slechte wedstrijden gevaren. Het comité heeft enorm
zijn best gedaan om er toch nog 10 wedstrijden uit te
persen al werd het twee
keer negen uur in de avond zodat het happy hour
tijdens het diner werd gehouden wel economisch was.
De combinatie KWS en WSV Sleattermar was perfect
alle lof voor deze vrijwilligers. Er werd zelf door een paar
deelnemers geopperd om over 4 jaar weer op Sloten het
kampioenschap te houden maar dat gaat mij wat te
ver als beheerder van het Starteiland; ik heb niet voor
niks afgelopen jaren de voorzieningen op het eiland
geoptimaliseerd!

“

Beer van Arem†, Rick Jansen

”

Steyn van Driessel:
We hadden graag in de Gold gezeten maar het was
zeker een leuk event in Balk met weinig wind en heel
draaierig. Tijdens de splitsing was stonden we 2 in de
Silver. Steyn bekende dat ze nog even hadden overwogen om te wachten bij de finish om onder het vaatje
bier uit te komen dat bij het winnen van de Joekel hoort,
maar toch maar niet gedaan. Volgend jaar tijdens NK
komt het vaatje.

“

”

Uitslag					
1
2
3

393 Tom otte, Sneek, Reinier Tromp
43 Erik van Eijk, Leeuwarden, Wierd Zijlstra
99 Angela Brandsma, Sneek, Daan Stoel

NK Sloten

Op de begrafenis van Beer werd me gevraagd een In
Memoriam te schrijven voor het Pampus Nieuws. “Want
jij kunt zalvend schrijven”. Niet dat ik me daarvan bewust
was... Laat ik in dit geval al dagen geen woord op papier
krijgen. Iemand anders zei, dat er zo veel mensen zijn die
verhalen over Beer kunnen vertellen en dat we dat vooral
moeten blijven doen. Daar kan ik wél wat mee en ga ik dan
nu mee beginnen.
Beer, hij was er altijd!
Toen ik op vrij late leeftijd (ik geloof dat ik al 14 jaar was)
overstapte van een Skiff in een Flits liep hij al rond op de
‘Pean’, waar we training kregen. Later bleek dat ik toch niet
zo’n talent was, dus mijn ouders gingen coachend over het
water. Ze hoorden vanaf het startschip “laat haar maar een
boei overslaan”. Niet dat ik me daar bewust van was…. maar
het zorgde er wel voor dat ik gemotiveerd bleef en dus
bleef leren. Iemand motiveren en zelfvertrouwen geven
waren onmiskenbare talenten van Beer.
Later, zo’n 20 jaar, werd ik vrijwilliger bij de KWS. Niet
eerst even mee het water op, nee ik werd gevraagd voor
de sectie wedstrijdzeilen. Of zoals iemand tegen me zei:
“Zo, dus ze hebben je voor de leeuwen gegooid?”. Ik snapte
de opmerking niet, want bij die eerste bijeenkomst waar
ik aanwezig was, één met alle wedstrijdvrijwilligers, kwam
Beer naast me zitten en het was goed. Hij bracht rust. Hij
liet zich niet opjagen in discussies. Hij was stil, dacht na,
luisterde goed, woog alle voors en tegens vliegensvlug
af en kwam dan tot een heldere oplossing en koos zijn
woorden daarbij zorgvuldig.
Dan die keer dat er iemand met spoed van het eiland af
moest. Hij vroeg me bij zich: “We gaan varen, jij gaat met
ons mee, de ambulance staat klaar”. Hij keek me aan en de
blik was genoeg: blijven nadenken en je rust bewaren. Dat
lukte. Als Beer er was, dan voelde je je veilig. Je wist dat het
goed kwam.

in memoriam

NK Quotes:

24 en 25 juni

Hij wist als geen ander nieuwe en vaak jonge mensen te
betrekken bij zijn passie. Hij blonk uit in het mensen in hun
kracht zetten. Of je nu deelneemt aan het gehandicapten
zeilen of de potentie had om wedstrijdleider te worden.
Hij was er altijd! Geen KWS vrijwilliger had al jaren zo veel
vrijwilligersdagen per jaar als hij.
En toen kocht hij Pampus 297 met Don en Hidde-Jan.
Binnen ‘no time’ kende hij de klassenvoorschriften zo goed,
dat de technische commissie daar misschien wel jaloers op
zou worden. Hij genoot er van! Weer een eigen boot. Zelf
zeilen. Met een boot bezig zijn. ‘De jongens’ er mee bezig
zien. Ik had het hen zo gegund nog jaren samen te zeilen
en er over te praten met elkaar.
Beer was een bijzonder mens. Daarvan was, denk ik,
iedereen zich bewust….
Marieke Guichard

Beer, op het Sneekermeer in z’n element,
een pose waarin iedereen hem herkent.
Steun en toeverlaat voor jong en oud,
het type vrijwilliger waar een vereniging op bouwt.
Een KWS’er in hart en nieren, met volle overtuiging,
maken wij voor hem een diepe buiging.
Het leven tekenend door een lach en een traan.
De lach om de herinnering waarin jij blijft voortbestaan,
de traan omdat een prachtig mens is heengegaan.
Beer, bedankt voor wie je was.
Dirk van der Zee
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Houtevenement

Sneekweek 5 - 10 augustus 2017

Eerste stuurvrouw in de Pampusklasse
die een evenement wint

Het begint met ambitie…

In de P99 winnen Angela en Daan tijdens het
houtevenement door drie wedstrijden een topprestatie
neer te zetten. De KWS heeft met een windje 3/4 drie
mooie wedstrijden laten zeilen op zaterdag en helaas
was er zondag te weinig wind om een eerlijke strijd
verder voort te zetten.

Normaal gesproken heb je vooraf aan een evenement
een doelstelling in je hoofd. Realistisch vaak maar bij
voorkeur een tikkie ambitieus als het kan. Door de jaren
heen zie ik godzijdank wel een goede ontwikkeling
hierin. Boothandling volledig onder controle, daar
begon het immers allemaal mee. Daarna bijvoorbeeld
ook tactisch blijven varen met veel wind, de Gold Fleet
halen, bij de eerste 10 eindigen in totaalklassement
of volledig meevaren met de grote jongens voorin.
Dit jaar was onze doelstelling anders dan normaal.
‘Ons mooie bootje heel houden, koste wat kost’. Na de
heftige aanvaring van vorig jaar tijdens de Sneekweek,
waarna we ook veel schade hebben gehad, hebben we
de boel toch iets moeten bijstellen.

Vijf- of zesendertig Pampusjachten verschenen aan de start
met de bekende Toppers uit het Noorden aangevuld met
een aantal Westerlingen. Een prachtige zeildag waarbij alle
wedstrijden drie keer de boven boei gerond moest worden
en wij iedere keer de eerste vijftien hebben genoteerd.
Voor de aardigheid zullen we dit in grafiek neerzetten en
kunnen de eerste vijftien hun prestaties bij de boei nog
eens bekijken.
Niet onvermeld mag blijven dat alle drie de wedstrijden
onze voorzitter Rob Franken de zeilers aanmoedigde,
terzijde gestaan door zijn vrouw Wietske. Een fantastische
reportage heeft Wietske van dit evenement gemaakt door
met een groothoeklens 100 en meer foto’s te maken. (Deze
hebben wij in het vorige Pampusnieuws gepubliceerd, Red.)
Aan boord van de Doeska met ook nog Marga, Anne en
Brechtje met Pip hebben wij uren kunnen genieten van de
zeilers die wellicht heel af en toe wat last van ons hadden.
Echter geen woord gehoord want ook zij zagen dat dit voor
een goed doel was om de mooiste plaatjes te schieten.
Opmerkelijk was wel dat de P359 van Rob een geweldige
wedstrijd zeilde de eerste race, driemaal eerste om de
boven boei kwam en Rob bijna uit zijn dak ging.
Helaas het bleek een iets te zware inspanning want hij
eindigde in het laatste moeilijke stukje naar de finish als
derde doordat de 393 en 357 hem nog voorbij gingen.
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De toppers waren de eerste twee wedstrijden aan elkaar
gewaagd maar de derde wedstrijd geeft een totaal ander
beeld als je de uitslagen van de bovenboei doorneemt. Het
bleek dat P101 met de Valkzeilers ( regelmatig kampioen)
Marcel van der Kooi als stuurman en Menno Huisman
aan de fok zich mengden in het veld voorin door nu
een regelmatige race te varen. Deze twee heren gingen
als tweede om de boei en moesten alleen de 331 op het
eind nog voorlaten gaan. De finish die ze over bakboord
wilde nemen werd door de P1, die over stuurboord lag,
gedwarsboomd en daardoor verloren ze de derde plaats.
Helaas heeft de P101 maar niet geprotesteerd dit keer,
want ze waren blij een aanvaring te kunnen voorkomen
en werden daardoor zevende. Het excuus was: “We konden
niet draaien maar dat kon de P1 in de laatste wedstrijd van
de kleine Sneekweek bij de eerste bovenboei ook niet. Hij
kwam over stuurboord aan en de P62 gaf bij de boei ruimte(
vriendjes politiek?) om een aanvaring te voorkomen.”
Al met al een heel geslaagde dag met mooie zeilerij en de
zondag prachtig weer om van te genieten, maar helaas
niet van het zeilen. Zeer zeker zullen we deze Valkzeilers
terug zien in de Pampus en helaas lukte dat niet met het
NK omdat dit gellijktijdig plaats vond met de Valken.
Hans van Rij
Eerste wedstrijd
1ste boei 2de keer
359
359
306
393
393
357
9
99
357
306
187
306
437
1
1
1
62
62
382
430
453
382
331
331
430
453
363
372
372
416

		
3de keer Finish
359
393
393
357
357
359
306
306
187
99
99
187
437
62
62
1
1
331
331
453
453
187
382
382
101
416
430
430
416
101

Tweede wedstrijd			
1ste boei 2de keer 3dekeer Finish
1
393
393
393
99
1
1
1
393
99
99
99
306
187
187
187
382
306
306
306
6
6
6
357
101
453
453
6
357
382
357
453
307
357
43
382
437
101
382
359
359
416
416
416
43
307
359
43
359
43
437
307
416
437
307
62
453
416
101
437

Derde wedstrijd
1steboei 2dekeer
99
99
1
101
101
331
306
108
382
1
6
306
297
108
331
1
108
306
304
9
393
393
416
198
9
430
430
297
307
6

3dekeer
99
101
331
1
306
108
430
9
6
393
382
198
208
372
357

Finish
99
331
108
1
306
430
101
9
382
393
198
6
208
357
372

Meerdere mensen zijn in T-shirt
en korte broek
vertrokken om 4 uur later
bijna onderkoeld de finish over te gaan
Niet minder ambitieus en weer vol vertrouwen zijn wij
deze Sneekweek weer met een smile op het gezicht van
start gegaan. Froukje en ik samen, om en om achter het
roer. Peter Hoogendam, onze mede-eigenaar, voer dit jaar
zijn laatste Sneekweek in de Regenboog. Bij aanvang werd
al snel duidelijk dat we wederom met een groot en sterk
veld te maken hadden. Maar liefst 51 bootjes met vooral
veel lokaal én jeugdig talent.
Welke wal moet je nemen?
Qua wind hebben we mooie maar ook wisselende
omstandigheden gehad. De eerste wedstrijd was meteen
een lastige. Een grote windshift heeft meteen een gat
geslagen tussen de linker en rechter kant van het veld.
Gelukkig vaar je tijdens de Sneekweek één lange wedstrijd
en als je geluk hebt, dan ligt de baan er tot aan de finish
goed in. Dus voor iedereen tijd genoeg om een inhaalrace
in te zetten. Mooi om te zien hoe verschillend iedereen
vaart met weinig wind. De prikkers die het vertikken een
beetje vaart in de boot te houden, maar ook bijvoorbeeld
Jeroen de Groot die aan de wind stelselmatig en bewust
een paar graden lager ging varen en zo met een ‘noodvaart’
onder iedereen door liep. Je moet het maar kunnen. Mooi
om te zien. Ook hier kan ik wel wat mee met onze ambitie;
kunnen varen met veel maar misschien juist ook met heel
weinig wind. Ik heb overigens nog steeds geen patroon
kunnen ontdekken met betrekking tot de walletjes. Het
blijft een lastig verhaal.
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even aanleggen

Noord

Regio Noord

Pampus-Kaatje borrel

Zit je vlak onder wal, dan mis je net de shift op de plas
en vice versa. Pfoe! Geduld, dat moet je vooral hebben.
Of geluk.

v.l.n.r. Theo de Vries, Sander Oost, Jan Deen, Jeroen de Groot,
Fokke Gietema

Windstilte en heel veel regen
Vaart houden is niemand gelukt op de 4e wedstrijddag.
Windstilte werd gecombineerd met erg veel regen. Normaal
gesproken ingrediënten om de wedstrijd te onderbreken.
Helaas, zo werkt het niet tijdens de Sneekweek. Meerdere
mensen zijn met een T-shirt en korte broek vertrokken om
4 uur later bijna onderkoeld de finish over te gaan.

Wat fijn om je te realiseren dat
je bij de Pampusklasse gebakken zit
de komende jaren

v.l.n.r. Dorith Heineke, Hertzen Oost, Martin Heineke,
Bert van der Spek, Toon Bonjer

v.l.n.r. Milco Alblas, Sander Jorissen, Egbert de Sauvage, Sander
van Benschop
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Voorzitter en fotograaf in aktie

Ieder nadeel heb z’n voordeel zullen we maar zeggen: we
hebben eenuitslag én we kunnen met een goede reden aan
de Beerenburg. Ook hebben we wedstrijden gehad waarbij
we lekker hebben kunnen hangen er werken. De golven
blijven altijd een uitdaging in Sneek maar na verloop van
tijd loopt de plas leeg en heb je het rijk voor je alleen met
de Pampussen. Genoten heb ik van de strijd die Egbert de
Sauvage in de tweede wedstrijd geleverd heeft. Hij werd,
na een paar wisselingen van de wacht, uiteindelijk toch
overtuigend eerste. Dit werd in de avond natuurlijk groots
gevierd. Ook hij heeft ambitie en zal zijn doelstellingen
voor volgend jaar moeten bijstellen naar boven toe!
Go Pro als waarnemer
Woensdag was een bijzondere dag. In veler opzichten.
Na de wedstrijd was de gehele zeilsport even opgeschikt.
In eerste instantie niet direct door de aanvaring van Max
(P 459) met de P 363 maar wel door het feit dat Max een
DSQ aan z’n broek kreeg terwijl hij over BB lag, aangeroepen
heeft, zelf aangevaren werd en de P363 zelf aangaf fout
gezeten te hebben. De P459 zou volgens het protestcomité
geen poging hebben gedaan om de aanvaring te voorkomen.
Verkeerde en ongelukkige vraagstelling en je ligt eruit! De
BB/SB-regel stond hiermee ook op losse schroeven.

Het was de Go Pro die Max toevallig aan boord had die hem
in het gelijk stelde. Het zou wat zijn. Verplicht een dashcam
aan boord. Anders kunnen we ons gelijk niet meer halen!
Anyway; het heeft ons lekker bezig gehouden die avond.
Pampus-Kaatje borrel
Thom en Sandra Dijksman organiseerden ook dit jaar weer
een zeer gezellige Pampus-borrel aan de kade bij hun Aak
‘Kaatje’. Uit alle hoeken en gaten kwamen de Pampuszeilers met familie en aanhang bij elkaar. Jong en oud,

ervaring en nieuwe talent, vrouwen en mannen; familie
en vrienden; in alles zie je dat de Pampusklasse groeit en
bloeit. Wat fijn is het om je dan te realiseren dat je bij de
Pampusklasse gebakken zit de komende jaren. Of het nou
gaat om de leukste borrels, de beste zeilers, de grootste
velden, de meeste herrie, de echte gangmakers tijdens het
slotfeest; de ambitie druipt er vanaf.
Pieter Boelsma panschipper
De groei in de Pampusklasse komt dus ook niet zomaar
uit de lucht vallen. Daar heb je enthousiast en gedreven
mensen voor nodig. Ambassadeurs, adviseurs, aanjagers,
etc. Trots mogen de Pampus-zeilers daarom zijn op onze
Pieter Boelsma (P6). Pieter is tijdens de officiële opening
van de Sneekweek benoemd tot Schipper in de orde van de
Sneker Pan. Hiermee eert Sneek ieder jaar een persoon die
zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de zeilsport in het
algemeen en voor de Sneekweek in het bijzonder. Pieter is
volgens de burgemeester van Súdwest-Fryslân “Een stille
kracht op de achtergrond die graag anderen laat excelleren”.
Hebben wij even geluk met zo’n aanjager! Als eerbetoon
heeft Pieter woensdag op het startschip een ereronde
gemaakt om het Starteiland heen. Als hoogtepunt tijdens
de Pampusborrel was daar een warm en zeer verdiend
onthaal en applaus voor Pieter en ’n vrouw Rinnie. De
Snekerpan stevig onder de arm gedrukt.
Spannend tot de laatste race
Even terug naar de wedstrijden. Het was spannend tot de laatste
dag. Uiteindelijk waren het Jeroen de Groot en Sipko Zwart
(P1) die aan het langste eind trokken en de 82e Sneekweek
wonnen. Jan Deen en Sander Oost (P306) zijn uiteindelijk
op één punt verschil net tweede geworden, gevolgd door de
locals Klaas Jasper en Bram Pasma (P453). Reijer Stuurman en
Jacqueline van Kleef (359) wonnen overtuigend in de Silver
Fleet. Het slotfeest was weer geweldig!
Tot op het water, tot volgend jaar bij de Sneekweek.
Sabine Romkes (P365)
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“Zeilen is geen sport,
maar een gemoedstoestand”
Daarnaast is Boelsma al ruim dertig jaar verbonden aan
de Koninklijke Watersportvereniging Sneek, als vrijwilliger
binnen het wedstrijdcomité, op het startschip en in
de jurykamer. Verder maakt hij zich sinds jaar en dag
verdienstelijk voor het skûtsjesilen in het algemeen en het
Sneker skûtsje in het bijzonder. Lange tijd zat hij aan boord
van ‘De Pan’, zoals het Sneker skûtsje in de volksmond
wordt genoemd. De laatste jaren is hij adviseur op de wal.
“Zeilen is geen sport, maar een gemoedstoestand”, is een
typerende uitdrukking voor Boelsma, die overdonderd was
door het eerbetoon. “Dit hie ik hielendal net ferwachte.”
Vrijdagavond ging hij, staande op het dek van de boeier
Catharina, voorop in de traditionele vlootschouw door de
Sneker grachten waarmee de Sneekweek werd ingeluid.
Tijdens de Pampus-Kaatje borrel op het starteiland kwam
Pieter voorbij in De Pan, voortgetrokken door het startschip
voor een ererondje om het eiland. Dit onder luid gejuich
van zijn Pampusvrienden. Na afloop lieten Pieter en zijn
vrouw Rinnie zich het biertje lekker smaken.
Bron: Sneekernieuwsblad 4.8.2017

Fries Evenement
Het Fries Evenement op 16 en 17 september werd
gewonnen door P187 Dieuwe Dijkstra en Michiel de
Boer, 2e was P137 Harm Nakken en Gerrit Salverda, 3e
P6 Pieter Boelsma en Andries de Vries.
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Marco Bosma en
Hans Meijer winnaars

Pieter Boelsma
Panschipper 2017
Pieter Boelsma is tijdens de officiële opening van de
Sneekweek benoemd tot Schipper in de orde van de Sneker
Pan. Met deze onderscheiding eert de stad ieder jaar een
persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de
zeilsport in het algemeen en voor de Sneekweek in het
bijzonder. Volgens burgemeester Hayo Apotheker is Boelsma
een stille kracht op de achtergrond die graag anderen laat
excelleren. Sinds 1966 hoort bij de onderscheiding een
koperen koekenpan waarin het stadswapen van Sneek is
verwerkt. Boelsma (68) geniet faam als wedstrijdzeiler en
boegbeeld van de Pampusklasse, waarmee hij ruim dertig
keer deelnam aan de Sneekweek, zoals dit jaar in zijn zelf
opgeknapte P6. Want naast zeiler is Boelsma vooral ook
‘boatsjebouwer’, memoreerde Apotheker.

LoosdrecHT

Vrijbuiterweekend 1 en 2 juli

Rob de Bruin en Coen Alewijnse
Peter Hoogendam, Froukje Romkes, panschipper Pieter Boelsma
en Sabine Romkes
Winnaars Gold

Ererondje om het eiland voor panschipper Boelsma

Winnaars Silver

Met 80 vrijwilligers, de reddingsbrigade, 300 boten en
500 zeilers was het Vrijbuiterweekend weer een prachtig
evenement. De wedstrijden werden gekenmerkt door
een stevige wind die beide dagen flink zijn best deed.
Het evenement heeft zich een aparte plek veroverd op de
zeilkalender met veel klassen die je elders niet zo vaak ziet
zoals Fsix, G2, Javelin en O-jol. Met 300 boten was het voor
Loosdrechtse begrippen druk op de plassen. Voor de volgers
goed uitkijken want van alle kanten kwamen er boten aan
gekruist. Winnaars in de Gold waren P449 Marco Bosma
en Hans Meijer met 13 punten, 2e P387 Bob Heineke en

Eresaluut aan Pieter Boelsma

Charlotte Dijksman en
Jan Hein Wondergem

Robin Claushuis en
Enno Bekkering

Henri Boere met 14 punten en 3e P440 Wiebe Schippers
en Denis van Altena met 17 punten. Winnaars in de Silver
waren P365 Peter Hoogendam en Froukje Romkes met
31 punten, 2e P59 Jan en Harry Bijleveld met 37 punten en
3e P428 Sven en Ruud van Bemmel met 40 punten.

Hardnekkige mist teistert
sluitingswedstrijden
Het weekend van 23 en 24 september begon met een
sein vanaf de Starttoren; ‘OW boven D’, alle boten
mochten de haven niet verlaten. De mist was zo dik,
dat je de overkant van de haven niet kon zien. Doordat
er geen wind stond, bleef de mist hangen en kon er
die dag niet gevaren worden. Ook de zondag begon
zonder wind, maar met een prachtige zonsopkomst
inclusief luidkeels snaterende ganzen: “we gaan, we
gaan, we gaan!’. Er kon pas in de loop van de middag
gestart worden, wat er voor zorgde dat er van de 26
ingeschreven Pampi, maar 17 ‘die hards’ overbleven.
Het was prachtig weer, maar niet om te zeilen… Volgend
jaar beter! 1e P44 Wiebe van der Pol, Martijn Rienstra,
2e P187 Dieuwe Dijkstra en Kyra de Vries, 3e P416 Arjen
Kort, Marije Faber.
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in memoriam

44 jaar met elkaar in de boot

44 jaar geleden, in 1973,
werkte ik in Oss en ging
op een avond op zoek
naar mijn jeugdvriendin
Monique Besseling.
Volgens haar ouders Piet en Eza Besseling (Nationaal
Kampioen in hun Pampus 316 met de Rode Mast), woonde
ze ergens achteraf in Heesch-Vinkel, in een half verbouwde
boerderij en was ze getrouwd met ene Wouter Botterweg.

De klassenreglementen werden door
Wouters actie aangepast: maximaal
kielgewicht!
In de Brabantse rimboe aangekomen was Monique niet
thuis; Wouter wel, en gastvrij als hij altijd is geweest,
nodigde mij uit voor een borreltje aan de bar, natuurlijk
tot diep in de nacht. En eigenlijk is het altijd zo gebleven:
gastvrijheid, een borreltje aan de bar, (alle huizen van
Wouter hadden een bar!), en een leuk gesprek. Kon uren
duren! Dat ik zeilde was voor Wouter mooi meegenomen;
Wouter had namelijk een Smiling ergens in de Maas liggen,
en de volgende dag gingen we zeilen. En eigenlijk is dat
óók altijd zo gebleven.
We hebben in die 44 jaar altíjd met elkaar in bootjes
gezeten. Eerst op grote zoals de Fifty-Fifty en Joe Cool en
later in een aantal gezamenlijke Pampussen: als eerste de
316 met de Rode Mast, Tobbedanser; de 344, Wiedeweerga;
onze eerste nieuwgebouwde Pampus 404, en ons huidige
schip de Pampus 433. Ook voeren we op de Med in de
zeilklassiekers als de Hybris, de Eileen, de Halloween en
de Najade Feadship van Paul van de Bijl. Als je Wouter
uitnodigde kreeg je Walter er bij, en andersom.
In die 44 jaar was Wouter altijd de initiatiefnemer. Híj
overviel me in 1983 met de mededeling om gezamenlijk
de Pampus 316 van zijn
schoonvader te kopen,
híj attendeerde me op
de 344, en hij berekende
dat een nieuwe Pampus
goedkoper was dan een
in de epoxy gezette
Pampus. Toen we de boot
van ons leven gebouwd
hadden, de 404, had híj
weer het idee om een
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nieuwe te bouwen. Ik was het daar eerst helemaal niet mee
eens en vroeg hem 10 punten op papier zetten waarom
dat nou zo nodig was. Daar deed hij maximaal 10 minuten
over. En een jaartje later waren we de trotse eigenaren van
de snelste boot van de vloot volgens Wouter, de 433, ‘t
Botte Beest.
Tijdens de bouw van de 433 heeft Wouter uren en uren
besteed aan het verwezenlijken van zijn ideeën; elke
schroefje, elk stukje hout en elk stukje beslag ging door
zijn handen. Dat leidde tot de zwaarste kiel van de vloot
en alles boven de kielbalk niet, óf zo licht mogelijk.
Voor de Pampussen hier en daar revolutionair. De
klassenreglementen werden door Wouters actie aangepast:
maximaal kielgewicht! De taakverdeling was inmiddels
iedereen duidelijk; Wouter de techniek, en ik de feestjes.
Over die snelheid wil ik het nog even hebben. In het
begin wisselden we elkaar af als stuurman en bemanning.
Wouter had toen al, vooral “s morgens, wat moeite om zich
te concentreren en toe hij een keer als sturend overboord
viel (hangbandje gemist!) en ik hem zonder omkijken
uit schold voor zijn slechte stuurwerk, besloten we dat
bemannen beter bij Wouter paste. We konden altijd wel
goed meekomen, maar het Nationale Kampioenschap zat er
voor ons nooit in. Deelnemen was belangrijker dan winnen.
In de Pampus lulden we namelijk over alles behalve zeilen,
wedstrijdzeilen ging op de automaat. Bij de finish zeiden
we: “Oh kijk we zijn 3, zo slecht nog niet.”

Als verliezen geen pijn doet,
zal je nooit winnen
Op een dag voeren we op weg naar de finish om de eerste
plaats tegen Hans In der Maur, veelvuldig Nederlands
Kampioen. Door een winddraaïng op de finish werd Hans
1. “Nou jammer dan,” vonden wij en tuigden de boot snel
af om als eerste een biertje te pakken. Dat als eerste op het
terras zijn vonden wij ook een overwinning! Hans In der
Maur kwam nog even langs: “Dat scheelde maar weinig he
jongens?”. “Ja, that’s life,” zeiden wij laconiek. Hans barstte
uit: “Ja als verliezen geen pijn doet, zal je nooit winnen.” Hij
had vast gelijk, maar zo hebben wij nooit in elkaar gezeten.
Wouters laatste kunststukje was de terugkoop van de
‘Besseling’ Pampus 316 met de Rode Mast, om die samen
met de gepensioneerde KWVL havenmeester Jan Bakker op
te knappen zodat Wouters dochters Sanne en Carlijn met
deze familie Pampus kunnen wedstrijdzeilen.

Ik heb hem nog zien bouwen bij Lamme in 1964, de boot
is in 1967 Nationaal Kampioen geweest. Dus daar zal het
niet aan liggen!
In 2013 onderging Wouter een zware hartoperatie, waar
hij nooit helemaal goed uitgekomen is. Het zeilen en het
leven ging hem langzaam maar zeker steeds moeilijker af.
Tijdens de Easy Week van dit jaar 2017 zat Wouter niet
meer met plezier in onze Pampus. We hielden elkaar in een
soort van houdgreep: hij wou het zeilen niet opgeven en ik
wilde Wouter niet opgeven. Maar hij was niet “aangesloten”
en stond stijf van de stress. Had er geen lol meer in. Hij
leed geestelijk en lichamelijk dat hij níet meer kon wat hij
vroeger kon, als super sportieve vent. Het had voor hem
geen zin om zijn leven rigoureus aan te passen. “Dan
maar een paar jaartjes minder” zei hij als je hem er mee
confronteerde.Op de woensdag van de Easy Week van dit
jaar zat Wouter voor het laatst in de 433. Hij deed enorm

zijn best, gaf goede “calls”, maar je merkte dat het te zwaar
werd. Wouter wilde graag betrokken blijven met alles wat
Pampus was en oefende daarom een paar keer per week
om zijn onwillige hand beter te laten functioneren.
We zijn nu drie maanden verder en het onvermijdelijke is
gebeurd. Woutje heeft het niet gered. En dat is doodzonde
maar misschien wel beter. En vriend van velen, een super
gastvrij mens en mijn grote vriend zullen we allemaal
missen. Maar laten we doen wat Wouter wilde en ons
troosten aan de mooie herinneringen die we aan Woutje
hebben en die velen van ons van dichtbij hebben mogen
meemaken. De talloze “anekkedotes” zullen nog jaren
verteld worden aan de Pampustafel en bij Heineke.

loosdrecht

Wouter Botterweg 22.10.1943 - 16.11.2017

We zullen hem niet vergeten!
Walter van Voorst van Beest
Pampus 433

Gecombineerde wedstrijden

Alle starts vanaf
het startschip
Van de 12 geplande wedstrijden
zijn er door de Pampusklasse 9
gevaren. Gemiddeld kwamen er
15 deelnemers per wedstrijd naar
de start. Met 52 inschrijvers toch
wel een mager resultaat.
Gelukkig heeft wsv Het Witte Huis
na enige jaren weer gekozen voor
het starten met een startschip,
met dank aan Willem Nagel en
zijn team. Het waren prachtige
wedstrijden, via de in-de-windse aanloopboei naar een
plassenbaan langs de oranje tonnen en finishen bij de
toren van de organiserende vereniging.
Aanvaring
Zelf heb ik een vreselijke herinnering aan wedstrijd
nummer 8, omdat ik toen, voor in het veld, een hele foute
beslissing heb genomen: wij moesten boei 13 op de derde
plas BB ronden en door een winddraaiing dacht ik de boei
net te kunnen halen toen vlak bij de boei de wind tegen
draaide en ik overstag ging. Ondertussen was P 442 met
Sander Jorissen op mij ingelopen, ik heb liggen knijpen en
Sander is met snelheid naar de boei gelopen. Ik probeerde

achter langs te sturen maar mede door een flinke windvlaag
lukte dat niet. Ik heb hem aan bakboord midscheeps
aangevaren en een grote schade veroorzaakt.
Ik schrik ‘s nachts nog geregeld wakker en denk dan hoe
ik had moeten handelen om de aanvaring te voorkomen.
Sander was zeer vergevingsgezind door te zeggen dat
iedereen, ook hem, zoiets kan overkomen. Pas na enkele
weken durfde ik het roer weer in handen te nemen.
Botenbouwer Gert Lamme en zijn team zorgen voor een
perfecte onzichtbare reparatie.
Nogmaals Sander en Wanda sorry, sorry, sorry.
Loosdrecht kampioen is geworden : P 450, 2e P 396 e 3e
P 59. Daarmee gaat de wisselprijs voor de 5e keer naar het
Witte Huis.
Edo Bakker
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Man vrouw wedstrijd

Mooie trapezium banen

Prachtige prijzen op
Ladies Day

De Houtskoolcup is de sluitingswedstrijd op Loosdrecht.
Het aantal inschrijvingen bij de Pampussen was
prima met 43 boten, naast een groot aantal 12-voets
Jollen en Solo’s. We verwelkomen Jan van Staveren
terug in de Pampusklasse. Deze coryfee uit o.a. de
Regenboogklasse heeft wel een heel snelle Pampus
gekocht (P413) op zijn oude dag. Als Pampusklasse
denken wij dat de verjonging dit seizoen goed gaat
met toetreders als Ard, Daan, Maud met hun vaders,
komt daar Van Staveren de klasse opnieuw binnen.
Het bevestigt maar weer dat de aantrekkingskracht zo
groot is dat zeilers van alle leeftijden instappen.
Mooie trapezium baan
Zaterdagochtend duurt het wat langer voordat er wind
komt. Onze wedstrijdleiders Erik en Marije sturen ons nog
net voor de lunch het water op voor een serie van meerdere
starts om vandaag een selectie te kunnen maken naar
‘Gold’ en ‘Silver fleet’. De moderne wedstrijdbanen krijgen
de overhand t.o.v. baanwedstrijd langs de pyramide-boeien.
En wij vinden meerdere starts bij een trapezium-baan een
aanwinst. Zaterdag blijft het slechts bij een wedstrijd. Deze
geldt tegelijk voor de splitsing van de vloot. Alle grote,
bekende namen halen ‘Gold’ met uitzondering van duo De
Groot / Wettum. Jammer voor hen.
Zondag staat er mooi lopend windje (4 Bft.), dat in de
middag aanwakkert tot 5/6 Bft. Direct na het palaver
kunnen we het water op. Marije, onze wedstrijdleider, heeft
er een mooie baan in liggen met het eerste kruisrak richting
Hoge Wilgen (zuid, 180gr.). Aan enthousiasme geen gebrek,
want een algehele terugroep voor ‘Gold’ en ‘Silver’ is nodig
om vloot te bedwingen. Helaas zijn er deze zondag enkele
aanvaringen met nodige schades tot gevolg. Dit gebeurt
ondanks de ruime ervaring van bemanningen in kwestie.
Je vraagt je af of bij deze hellingshoek het uitzicht naar de
lage kant door vensters wel toereikend is.
Veel uitvallers
Na 2 wedstrijden zijn er in de ‘Gold fleet’ nog steeds 6
kanshebbers (P111, P357, P444, P449, P371, P459). Wanneer
er 2 kanshebbers niet starten, gaat het uiteindelijk tussen
4 Pampussen (P111, P357, P449, P444). De laatste wedstrijd
brengt de beslissing doordat Neeleman/ Neeleman
voor Bournas/v/d Wijngaard en deze twee voor Bosma/
Meijer eindigen. En dat is ook direct de eindklassering.
Deze laatste wedstrijd kende nog 11 boten aan de start,
ofwel de helft van het oorspronkelijke veld. Kortom de
harde wind heeft wederom huisgehouden in de Pampus
vloot. Aanvaringen, gebroken materiaal en een verloren
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en Robin Claushuis
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Houtskoolcup 30 sept - 1 okt

Paul Bournas, Tomas vd Wijngaard

Er was een geweldige deelname van 13 Pampussen
waar organisator Edo heel erg blij mee was. Hij
sprak wel zijn zorg uit over de vele HwH Pampussen
die ongebruikt (vaak) aan de steiger bleven liggen.
Ondanks dat hij er alles aan doet om de zeilers
enthousiast te krijgen wilde het niet vlotten dit
seizoen om ze aan de start te krijgen. Wat Edo wel
uitstekend voor elkaar had waren de prachtige prijzen.
De kunstwerken, vervaardigd door Kamminga, werden
met enthousiasme in ontvangst genomen

Jack Kamminga en Leo Heddes

Lukas Arend en Eltjo Heddema

Guus en Mark Neeleman

hoofddeksel en gekrenkte ego’s zijn redenen om de haven
eerder op te zoeken.
In de ‘Silver fleet’ is de slachting overeenkomst. Op zondag
vallen er 3 boten uit tijdens de 1ste wedstrijd, 9 boten na de
1ste wedstrijd en 3 boten na de 2de wedstrijd. Uiteindelijk
zijn er nog 3 boten aan de start, die de volgorde van
eindklassering bepaalt, zijnde 1. P441: Talsma/ Begemann,
2. P108: Lampe / Potma, 3. P362: Heddema / Arend.
Iedereen gaat naar huis met een collectie aan mooie
herinneringen aan dit weekend. En zal menigeen goede
voornemens hebben om in 2018 nog beter te presteren.

De MV wedstrijd begon met een lastige start. Het was
voor velen echt wennen hoe het ook al weer gaat, zo’n net
niet in de windse start bij de toren. Eén Pampus lag dwars
geparkeerd op de lijn waardoor de rest geen kant meer op
kon. Als je toch kans zag je uit de scrum te onsnappen was
je spekkoper. Degenen die dat niet lukte kwamen er niet
meer bij. De baan had voornamelijk één heel lang kruisrak
en het was haast niet te doen om daar nog boten te pakken
Eerste stuurvrouw over de lijn was Froukje Romkes met als
dame uitgedoste Wilfred Stutterheim als bemanning. Het
was tenslotte ‘Ladies-day’! Eerste bemanning over de lijn
was Sandra Dijksman met stuurman Joop van der Pijl. De
Race-fiets ging naar Brigitte Schippers en Wiebe. Met een
gezellige borrel en de afhaalchinees werd het evenement
afgesloten.

Broer en zus Van Aanholt

Joop en Sandra

Brigitte en Wiebe

Wij willen de wedstrijdleiders Marije Meyboom en
Erik Koekoek, naast de WOC bedanken voor de goede
wedstrijdleiding. Tevens verdient Roel vermelding voor
de heerlijke, zelf-gerookte paling aangeboden tijdens de
borrel. Ook voor het hele zeilseizoen 2017 bedanken wij
namens alle Pampus-zeilers het Pos-team voor de zorg en
service o.l.v. Joost en Marco.
Robin Claushuis
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“Je bezit geen Pampus
maar je past er op voor
de volgende generatie”

Grap of gruwel:
De Pampus gepimpt
als racer
Enige tijd geleden werd Pampus 254 van Pieter
Walker door Paul Bournas op de ‘Wall of Shame’
gezet. Pieter vroeg toen aan het Pampusnieuws
of hij zijn kant van de ‘modernisering’ van de
P254 mocht toelichten. De P254 is geheel uit de
klassenvoorschriften gerukt met een uitschuifbare
carbon genakerpole, carbon mast, carbon giek,
electronische windmeters, goeie stereo en een
ingebouwde electromotor. Wij krabden ons even
achter de oren. Wat bezielt iemand om zijn Pampus
zo toe te takelen en willen wij daar wel iets mee?
Maar het Pampusnieuws is een blad voor alle leden,
en het goede nieuws is dat Pieter P17 conform de
regels aan het restaureren is en daarmee ook een
Pampus redt.

Tijdens de ALV van 26 november werd door het
bestuur medegedeeld dat Ard-Jen Spijkervet het
stokje overneemt van Paul Bouwman. Voor degenen
die hem nog niet kennen heeft het Pampusnieuws aan
Ard-Jen gevraagd zich even voor te stellen:
“Ik ben getrouwd met Margriet en we hebben twee
kinderen: Jella-Rike en Beerd-Luuk. Allebei zijn zij
enthousiaste wedstrijdzeilers in de Optimist, Flits en RSFeva. Voor werk-organisatorische redenen hebben wij twee
woonplaatsen, namelijk Sneek en Amsterdam. Ik werk als
algemeen directeur voor LEITZ ACCO Brands in Centraal
Europa en houdt kantoor in Stuttgart. Ik zeil mijn hele leven
al, maar ben pas in 1999 met wedstrijdzeilen begonnen
als bemanning bij Wijt Struiksma. Net voor zijn overlijden
in 2013, heb ik de Pampus van hem gekocht en sindsdien
stuur ik zelf in de P318. Mijn regelmatige bemanning is
mijn neefje Erik. Wat betreft mijn rol als regiocommisaris
in Noord, is het mijn doelstelling om de groei van het
Pampus wedstrijdzeilen positief te faciliteren, waarbij ik
het belangrijk vind dat sportiviteit op het water en op de
wal bij iedereen voorop staat. Een tweede doel dat ik met
de club zou willen nastreven, is een verdere verjonging
van de klasse zodat de Pampus ook in de toekomst een
attractieve wedstrijdboot blijft. Vrij naar het motto van een
bekend horlogemerk: Je bezit geen Pampus maar je past er
op voor de volgende generatie.”
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We laten Pieter aan het woord:
“Hierbij even een korte uiteenzetting hoe het één en
ander tot stand is gekomen. Ik heb twee jaar geleden de
P254 gekocht. Het scheepje was in bruikbare toestand
en was erg goedkoop. (Volgens de stamkaarten is het
schip gebouwd in 1950 door J. Langenberg te Zaandam,
Red.) Ik heb altijd al een Pampus willen hebben, maar er
nooit de financiële middelen voor gehad. Het eerste schip
wat mijn vader heeft laten bouwen was de P298, vandaar
mijn voorliefde voor dit soort schepen.
Spectaculaire daysailer
Eerst heb ik nog een half seizoen rondgevaren op
de Kaag in een standaard Pampus. En toen ging het
jeuken. Aangezien het schip al vermoord was - het
onderwaterwerk in de polyester en de complete romp
gerubberd - heb ik besloten om er een spectaculaire
daysailer van te maken. Ik vaar veel wedstrijden op een
J109 vandaar het idee om een uitschuifbare carbon

zeilersnieuws

Nieuwe regiocommissaris Noord

gennakerpole te ontwerpen en te installeren. In- en
uitschuiven is in de kuip te bedienen, tackline loopt door de
pole en een quick release van de tackline is geïnstalleerd.
Gennaker van 38 vierkante meter, A5 design Quantum,
laten maken bij The Sailfactory. Val geïnstalleerd, blokken
op de boot en knallen met het ding. Ook heb ik altijd een
schip willen hebben met een carbon mast dus het volgende
idee was geboren.
Mast en rondhout
Via via in contact gekomen met Thomas van Ceilidh
Carbon Composite, een bekende carbon mastenbouwer uit
Hellevoetsluis. Hij vond het ook een grappig idee om een
carbon mast op een klassiek scheepje te zetten. Thomas
had nog een verjongde mastpunt van 3 meter liggen en
daar zijn we op verder gaan borduren. Mastbuis gemaakt,
mastvoet gemaakt en de zaak aan elkaar gebakken.
Masttop erop, valrollen erin, valdoorvoeren, stagbeslag
erin en lummelbeslag erop, lakken en klaar. Toevallig had
Thomas ook nog een afgekeurde mast van een Finn liggen
die we hebben omgebouwd tot giek! In de tussentijd ook
nog een uitgefakkelde elektro motor, pod, gekregen en

laten repareren. Het ding in het doodhout van de kiel
ingebouwd en aangesloten. Aangezien er nu toch volop
spanning aan boord is qua accu’s een mooie Nexus Wind
set gekocht en geïnstalleerd. Sony Marine Radio CD speler
erin en in de tussenschotten waterdichte Bose speakers
tegen de eenzaamheid.”
Tot zover P254. Voor degenen die hier niet de humor van
inziet maar slechts de gruwel gaan bewaren wij het goede
nieuws voor het laatst.

Red Een Pampus
De restauratie van Pampus 17 is in gang gezet. Pieter
Walker heeft dit onlangs met naamgenoot Boelsma in
Sneek besproken. De P17 krijgt een nieuw doodhout,
kielbalk, steven, zandlopers, wrangen, spanten, nieuwe
eerste gangen en een nieuw dek! De eigenaar hoopt
haar haar binnen 2 jaar weer toe te voegen aan het
wedstrijdveld, gemeten en al. De oude dame zal geheel
volgens specificaties worden herbouwd. Als alles
volgens plan verloopt hoopt het Pampusnieuws in het
lustrumjaar verslag te doen van de te waterlating.
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easy week 2017

“Being good is making it look easy,
but getting good is never easy.”
- Jeffrey Fry
Het comité heeft te maken met hoge verwachtingen
rond de Easy Week. Na 10 jaar organisatie door Walter
en zijn vrienden treedt een nieuw team aan met Robin,
Esther en Paul. Het zijn Pampuszeilers en gewoon lid
van de KWVL, die met de zegen van de Pampusclub en
met ondersteuning van de Vereeniging, bezig zijn met
de organisatie. Binnen de dit jaar opgerichte stichting
Easy Week, dus geheel juridisch zelfstandig, kan dit
drietal zijn gang gaan. Geen centje pijn zou je denken.
Maar dan vergeet u dat Walter nooit ver verwijderd is
van alles wat er met ‘zijn’ Easy Week gebeurt.

Na twee uur komt er bij de dames
stoom uit de oren, zeker wanneer een
Pampus-schipper zijn compositie
verliest over zijn aanmelding
Het comité, dat zich maandenlang heeft voorbereid met
nieuwe layout, website, nieuwsbrief, sponsorbijdragen e.d.,
kijkt met spanning uit de publiciteit via de nieuwsbrieven
zijn uitwerking krijgt. Binnen 1,5 week wordt de limiet van
50 boten overschreden. Friesland (3 teams), Zuid-Holland
(6 teams) en de rest uit Loosdrecht, waarvan KWVL met
36 teams en HWH met 11 teams. Daarnaast is het belangrijk
te vermelden dat er 20% dames zeilen en 9% jeugd. Het
weekend van te voren begint het circus te draaien. Trailers
met Pampussen komen binnenrijden. Moederschepen met
een Pampus langszij meren af bij de KWVL-steiger.

En zondagavond bij een ondergaande zon met avondrood
tekent zich een oneindige reeks van drijvend oud hout af.
Dit had zo een foto van 50 jaar geleden kunnen zijn. Het is
voor velen een weerzien met oude bekenden.
Maandagmorgen gaat het wedstrijdkantoor open. De EW
polo’s, windbreakers en softshells zijn massaal besteld
en zitten nu in de roze Katja’s goodiebag, met de vele
gesponsorde artikelen en de verslavende zakjes drop.
55 Pampus-schippers leveren topdrukte op voor Esther en
Heleen Grundmeijer. Na twee uur komt er bij de dames
stoom uit de oren, zeker wanneer een Pampus-schipper
zijn compositie verliest over zijn aanmelding.
Zelfregulerend vermogen
Tijdens het palaver worden de deelnemers gewaarschuwd
dat er niet wordt gevaren met een jury boot, maar,
vertrouwend op zelfregulering is met ‘naming &
shaming’ een; lap-aan-mijn-laars’ prijs en de ‘stresskip’
ingesteld. Men is gewaarschuwd! Een strakke wind met
klein zonnetje op maandag levert een prima zeildag op.
Dinsdag kan niet doorgaan door een mogelijk onweer met
onberekenbare windsnelheden. Overige dagen hebben
wisselende temperaturen met enkel regenbuitje, maar wel
met voldoende wind.
Na twee wedstrijddagen merken we al een verschil ten
opzichte van vorig jaar aan minder gevaarlijke zeilsituaties
en nauwelijks aanvaringen.
Kortom de ‘naming and shaming’ werkt tot grote
tevredenheid van alle zeilers en de EW organisatie.

Er zijn aanzienlijk minder schades, een belangrijk thema bij
Easy Week.
Beslissende slotraces na gelijk aantal punten
De zeilserie van 4 levert uiteindelijk een nipte overwinning
op voor Bob Heineke en Oscar Paulich. Zij winnen drie
keer en een keer 2de, maar dat geldt ook voor runners-up
Paul Bournas en Laurence van den Wijngaard. Het verschil
wordt gemaakt door de race die zij tegen elkaar zeilen, die
wordt gewonnen door duo Bob/Oscar. Zij nemen dan ook
de Easy Week 2017-wimpel mee naar huis. De strijd om de
3de en vierde plaats verloopt al niet anders. Met een gelijk
aantal punten (7) staan broers Ard en Justin van Aanholt
met Joop van de Pijl en Thom van der Pol, waar de broers
het verschil maken met een 1ste plek in de serie, zodat de
3de plaats in eindklassering hen toekomt.
Noodlanding Catalina maakt indruk
De dagelijkse prijsuitreiking wordt steevast gelardeerd
met livemuziek. De drukbezochte borrel bij De Otter wordt
drukbezocht en eindigt met een dansje bij pianomuziek.
Tijdens het diner met 155 personen op woensdag maakten
de sprekers indruk. Marco Brocken met zijn verzoek voor
steun om met Easy Week internationaal te gaan, waar
uitwisseling met Duitsland, Zwitserland en Engeland tot de
mogelijkheden behoort, krijgt massaal support.
Na het hoofdgerecht wil Arjan Dros best vertellen wat hij,
als piloot van een Catalina watervliegtuig, de dag ervoor
heeft meegemaakt tijdens de noodlanding op Lelystad
na de herdenkingsbijeenkomst van de capitulatie van
Nederlands-Indië. Iedereen luistert muisstil terwijl hij eerst
het vliegen de Catalina in historisch perspectief plaatst
om vervolgens zijn situatie tijdens en na de landing te
beschrijven. Alle inzittenden, inclusief de zoon van Karel
Doorman, hebben het overleefd. Arjan is blij met alle
steunbetuiging, hij heeft het nog niet helemaal verwerkt.
Later op de avond pakt Guus Bierman de microfoon om
nog een ontboezeming te doen. Onze eminence (grise)
vertelt dat hij in zijn leven alle typen zeilboten zo’n beetje
heeft gezeild en niet onverdienstelijk. Maar zijn recente
switch naar de Pampus is geen sinecure. Vandaag vertelt
hij dat hij overboord is gevallen terwijl hij eindelijk voor in
het veld ligt. Bij de benedenboei krijgt hij door een klapgijp
de giek voor zijn hoofd. Dat vereist daarna toch medische
aandacht, maar alles is ok.
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Hij zegt zo enorm te genieten van deze sfeer bij de
Pampusclub, dat wordt onder applaus door aanwezigen
bevestigd. Tijdens de weer overheerlijke Steiger 7 borrel
maakt Edo Bakker bekend dat Richard Koster is benoemd
om het Pampus zeilen van het Witte Huis een boost te
geven. Onder begeleiding van accordeon is het genieten
op het zonovergoten terras.
Predikaat van goedkeuring
Tijdens de prijsuitreiking vraagt de geestelijk vader van
10 jaar Easy Week het woord om te melden dat ‘zijn
kindje’ in goede handen terecht is gekomen bij deze drie
leden (en dat hij nog nooit zoveel gedronken heeft als dit
jaar...) Zijn blijheid wordt ook verhoogd door het zien van
zoveel jongeren met blije gezichten. Nadat alle gouden
Pampussen zijn uitgereikt, krijgen, in navolging van de
Augusta National Golf Masters, winnaars Bob en Oscar ‘the
green jacket’ aangetrokken.
Robin sluit Easy Week 2017 af nadat comité, Pos catering,
de havenmeesters en alle vrijwilligers zijn bedankt en hij de
verwachting uitspreekt dat iedereen voor Easy Week 2018
terugkomt. Voor diegenen die nog niet vertrekken is er de
afterparty met muziek van Sannavan om alle indrukken
van deze week te verwerken. Er zal die avond nog veel
gepraat en gedronken worden. Wij kijken terug op een zeer
geslaagde Easy Week 2017.
Het EW comité

Hans Beekhoven

Terugblik op
het NK 2017
Traditiegetrouw begon dit NK een dag voor aanvang
van de wedstrijden met het in het water hijsen van de
deelnemende schepen. Consequentie van het zeilen van
een NK op een plas als het Slotermeer is dat de meerderheid
van de deelnemers gebruik moeten maken van lokale,
tijdelijke hijsfaciliteiten omdat dit water nu eenmaal geen
thuiswater is voor Pampuszeilers. Op zich hoeft dit geen
probleem te zijn want ook op de Beulaker maken de meeste
deelnemers gebruik van de lokale hijsvoorzieningen, ware
het niet dat de omstandigheden in Balk toch beduidend
minder ideaal waren. Dit laatste werd natuurlijk voor een
groot deel veroorzaakt door het weer.
Tijdens het hijsen van de schepen, grofweg van twee uur
’s middags tot halfnegen ’s avonds, kwam de regen met
bakken naar beneden en moesten ook nog de nodige
controles en metingen uitgevoerd worden. De schepen
lagen na het hijsen aan een met riet begroeide waterkant,
wat leuk is voor een zon overgoten zomerdag maar niet in
deze situatie. Na het hijsen moesten de meeste deelnemers
al peddelend zien dat ze in de voor de wedstrijden bestemde
haven kwamen. Onder de gegeven omstandigheden
misschien een toch wat armoedig begin van wat een
zeilfeest moet zijn.
Inventaris en hoogte wrang 8
De TC had zich voorgenomen bij dit NK een paar zaken bij
de deelnemende schepen te meten en een controle te doen
op de verplichte inventaris. De metingen waren bedoeld
om een indicatie te krijgen van het gewicht van de masten
en de hoogte van wrang 8 in de diverse schepen. Dit om
te kunnen bepalen of er de komende tijd nader beleid op
deze punten noodzakelijk is. De controle op de verplichte
inventaris ging zoals iedere deelnemer zou moeten weten
over de aanwezigheid van voldoende drijfvermogen in de
schepen, een drijvende sleeplijn, een peddel en zwemvesten.

Het is verstandig om opnieuw
te kijken naar de hoogte van wrang 8
Allereerst de verplichte inventaris. Het was vervelend en
ook wel frustrerend om te moeten constateren dat bij
16 van de 51 gecontroleerde schepen het drijfvermogen
niet in orde was. Iets wat een jaar eerder op de Beulaker
in ongeveer dezelfde omvang ook al geconstateerd was.
Ook met de sleeplijnen was het niet overal in orde.
Op verzoek werd er wel een bos lijnen voor de dag
getoverd, maar vaak niet met de vereiste kwaliteit.
Uit de inventariserende metingen van wrang 8 is naar voren
gekomen dat bij 17 van de 51 gemeten schepen de hoogte
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van deze wrang groter is dan de eerder beoogde 130 mm
die als maximum maat opgenomen is in het meetrapport
van de Pampus. Deze maximum maat van 130 mm staat
op dit moment wel in de gehanteerde meetrapporten,
maar wordt niet vermeld in de Klassenvoorschriften van de
Pampusklasse. De praktijk is dan ook dat nieuwgebouwde
– of gerestaureerde schepen in veel gevallen een hogere
wrang 8 hebben. De TC is van mening dat het verstandig is
om opnieuw te kijken naar de hoogte van wrang 8.

techn. commissie

Vervolg Easy Week

(Holle?) masten meting
Naar aanleiding van het holle masten verhaal van enige
tijd geleden heeft de TC voorafgaand aan het NK 2017
gemeend ook hier een inventariserende meting aan te
moeten wijden. Tijdens deze meting hebben we niet het
gewicht van de masten gemeten (gewogen), maar de
druk van de masten in gestreken toestand op een vaste
plaats op het achterdek van de schepen. Dit alles met
een geïmproviseerde opstelling. Nogmaals, het doel
van deze meting was om een indruk te krijgen van de
gewichtsverschillen van de masten onderling en niet het
exacte gewicht van elke mast. De spreiding in “mastdruk”
bekeken over de 51 gemeten schepen was 19 tot 23 kg,
waarbij de meerderheid van de masten rond de 21 kg zat.
Geen verontrustende spreiding in druk, maar geen garantie
dat er niet ergens toch een holle mast tussen zat. Voor
de TC niet direct een aanleiding om bepaalde eigenaren
van masten te verzoeken om aan te tonen dat zij gebruik
maken van een mast die in overeenstemming is met de
Klassenvoorschriften
Voorstellen voor andere aanpak
Het bovenstaande geeft een indruk van wat wij als TC
gedaan hebben in relatie tot het NK 2017. Helaas hebben wij
wel de indruk dat de effectiviteit van de diverse controles
bepaald niet groot is getuige het feit dat opmerkingen
richting de deelnemers over bijvoorbeeld gebrekkige
verplichte inventaris nauwelijks tot verbeteringen leidt.
Verder blijft het, bij alle goed bedoelde controle activiteiten
die wij als TC uitvoeren, een lastig punt dat sommigen
van ons ook deelnemer zijn en er dus sprake kan zijn van
discutabele objectiviteit. Controles horen uitgevoerd te
worden door onafhankelijke controleurs die buiten de
“Pampusgemeenschap” staan. Als TC zijn wij er dan ook
voorstander van de controles in de toekomst op een andere
manier aan te pakken en bij voorkeur door onafhankelijke
personen te laten uitvoeren. De TC heeft naar aanleiding
van het bovenstaande een notitie geschreven met
voorstellen tot een andere aanpak op dit punt. In overleg
met het Bestuur van de Pampusklasse zullen wij proberen
tot verbeteringen te komen.
Hans Beekhoven, voorzitter TC
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Bijspijkeren

Jos Spijkerman

Bakboord - Stuurboord – simpel toch?
De eerste voorrangsregel (er zijn er vier) in de Regels voor
Wedstrijdzeilen, is regel 10; een boot over bakboord boeg
heeft voorrang op een boot over stuurboord boeg. Niet
ingewikkeld, makkelijk herkenbaar en maar voor één
uitleg vatbaar. Althans, dat zou het moeten zijn. Toch
is er in de praktijk de nodige discussie wanneer twee
boten, bijvoorbeeld in het kruisrak, elkaar tegenkomen.
Case 50
In het kruisrak komt het regelmatig voor dat de stuurboord
boot denkt dat het gaat lukken om voor de bakboord boot
langs te komen. De stuurboord boot heeft een achtergrond
peiling gemaakt en hij denkt dat het kan.
De eerste “denkfout” die de stuurboord boot maakt, is dat
de regels uitgaan van zijn positie. Dat is NIET het geval. De
voorrangsregels zijn geschreven vanuit de positie van de
voorrangsboot. In de definitie vrij blijven staat o.a.: “zonder
de noodzaak van uitwijkende handelingen”. Als het redelijk
is dat de voorrangsboot het gevoel kan hebben dat het
wel eens niet goed zou kunnen gaan en er misschien een
aanvaring zal komen als hij niks doet – en dus de noodzaak
voelt om van koers te wijzigen – overtreedt de boot die
moet vrij blijven al de voorrangsregel. Of het daarna
tot contact komt of niet, of de stuurboord boot daarna
overstag gaat of afvalt of niet, dat moment dat bakboord
de noodzaak voelt – is voldoende om volgens de definitie,
niet vrij te blijven.

Het moment dat bakboord de noodzaak
voelt is al voldoende
Daar komt nog bij dat in het Casebook een case is opgenomen
die specifiek dat bakboord – stuurboord incident aankaart.
Stuurboord kruist voor bakboord langs. In Case 50 staat
dat, als bij een dergelijke kruising de bakboord boot van
koers veranderd om achter de stuurboord boot langs te
varen, de stuurboord moet ‘bewijzen’ dat die koerswijziging
overbodig was. Dat is dus de tweede verkeerde opvatting.
Het is in veel gevallen zeer moeilijk te bewijzen dat de
uitwijkmanoeuvre overbodig was, zonder een getuige, die
ook nog eens op de juiste plek moet hebben gelegen.
De positie van de bakboordboot is daarmee erg “sterk”.
De stuurboord boot heeft in het kruisrak een zwakke positie
en zal in de meeste incidenten de regel overtreden en
daarvoor of twee rondjes moeten maken, of het risico lopen
gediskwalificeerd te worden in een protestbehandeling.
Maar ondanks die sterke uitgangspositie heeft de bakboord
boot toch een aantal verplichtingen. Bij een incident met
contact moet er altijd gekeken worden naar regel 14. De
regel die boten verplicht een aanvaring te voorkomen
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indien dat redelijkerwijs mogelijk was. Dat begint met het
houden van een adequate uitkijk. Als daarna als feit word
vastgesteld dat de bakboordboot dat niet heeft gedaan, kan
de conclusie worden getrokken dat de bakboordboot bij een
aanvaring onvoldoende heeft gedaan om de aanvaring te
voorkomen. En dus regel 14 overtreed! Lees Case 107 maar
eens na over een aanvaring tussen bakboord en stuurboord
in het startgebied. Zeker in een kruisrak, waarbij veelvuldig
boten elkaar tegenkomen, is het in de gaten houden van
alle stuurboord boten dus een “must”.
Indien de bakboord boot de aanvaring wel heeft zien
aankomen, maar vervolgens stoïcijns koers houdt, onder
het motto “ik heb voorrang, dus de andere boot moet maar
aan de kant” is voor een protestcommissie de conclusie dat
regel 14 is overtreden, snel genomen. Veel hangt natuurlijk
af van af wanneer de bakboord boot de aanvaring heeft
zien aankomen. En vanaf welk moment iets is gedaan om
dat te voorkomen.
Gelukkig lopen de meeste aanvaringen tussen boten af met
hoogstens een kras of wat lakschade. Regel 14 biedt dan
soelaas voor de voorrangsboot, of een boot met recht op
(merkteken)ruimte. Hij zal, indien er geen schade of letsel
is, vrij uit gaan, voor een overtreding van regel 14.
Sneekweek 2018
In de Sneekweek van dit jaar is er veel te doen geweest
over een bakboord-stuurboord incident. Ik ga de pro’s en
contra’s van dat protest hier niet herhalen. Maar ik wil
graag een discussiepunt toevoegen. Een punt dat – althans
naar mijn mening – onvoldoende aan het licht is gekomen.
Een punt dat een veel bredere toepassing heeft dan alleen
maar bij stuurboord-bakboord incidenten.

….aanwezige partijen in het verhoor en HUN getuigen….
– partijen moeten dus zelf hun getuigen meenemen, de PC
heeft geen verantwoordelijkheid die te gaan zoeken.
....en overige verklaringen die het nodig acht,…..
zonder partijen blijft alleen de getuigenissen van
waarnemers over die zichzelf hebben aangemeld. (Tenzij
een lid van de PC het incident zelf heeft gezien, die MOET
dat melden en MAG en verklaring afleggen)
….een partij aanwezig bij het verhoor mag iedere persoon
die een verklaring aflegt ondervragen. Partij?
Oh, dat zijn dus de vertegenwoordigers van de boten, die
mogen iedereen ondervragen. Als iets niet begrepen wordt of
onduidelijk is, zal een PC misschien om verduidelijking vragen.
Maar in principe hoeven ze niks te vragen. De PC is GEEN partij
in het verhoor. Kijk maar eens naar de definitie partij.
Het comité moet daarna feiten vaststellen en daarop zijn
beslissing baseren.
Of te wel: nadat alle partijen aan het woord zijn geweest,
hun vragen hebben gesteld, alle getuigen zijn gehoord,
staat het de PC vrij om de balans op te maken en feiten
vast te stellen.

Laat ik beginnen met een vraag. En wil jullie vragen om het
antwoord te bedenken zonder door te lezen……

Er is geen waarheid in een
protestbehandeling

Wat is de verantwoordelijkheid van de PC bij een
protestbehandeling?
In de regels staat onder regel 63.6: Het protestcomité moet
de verklaringen van de aanwezige partijen in het verhoor
en van hun getuigen en overige verklaringen die het nodig
acht, horen. Een lid van het protestcomité dat het incident
zag, moet in het bijzijn van de partijen dit feit melden
en mag een verklaring afleggen. Een partij aanwezig bij
het verhoor mag iedere persoon die een verklaring aflegt
ondervragen. Het comité moet daarna de feiten vaststellen
en daarop zijn beslissing baseren.
….verklaringen van de aanwezige partijen…..
– als je niet verschijnt is de PC niet verplicht om je op te
sporen om jou te horen.

Het is dus een misvatting dat de PC de verantwoordelijkheid
heeft om “de waarheid” op te sporen. Er is geen waarheid in
een protestbehandeling. Alle waarheden worden gekleurd
door de opvattingen, concentratie en vooroordelen van de
waarnemer. De PC moet “een balans van waarschijnlijkheid”
als maatstaf gebruiken en daarmee feiten vaststellen. Of
die feiten precies vastleggen wat er op het water is gebeurd
is niet nodig. Door hedendaagse technieken met camera’s
is veel objectief materiaal beschikbaar.
Maar ook dan is beeldhoek en positie soms verraderlijk.
De verantwoordelijkheid voor de feiten ligt bij de partijen.
Zij vullen de weegschaal, met hun verhaal, met hun
getuigen, met hun vragen. De PC moet alleen die balans,
volgens een vastgesteld formaat, opmaken en daarna de
feiten vaststellen. Het verbaast mij elke keer weer dat zeilers

bij een protestbehandeling de uitkomst van een protest
volledig overlaten aan het protestcomité. Die moeten
maar de goede vragen verzinnen om te achterhalen wat
er is gebeurd. Als dat niet lukt en het protest beslist word
ten ongunste van hun boot – heeft de PC ineens een fout
gemaakt.

Ik bedenk van te voren wat en hoe ik
mijn protest ga presenteren
Bij de IFKS ben ik de afgelopen twee jaar op het water
geweest als umpire. Omdat er maar één umpire boot vaart
en dus niet alle incidenten door mij worden gezien, is
protesteren volledig gehandhaafd en zijn mijn beslissingen
op het water “adviezen” die boten al dan niet kunnen
opvolgen. Als ze van mening zijn dat ik het niet goed heb
gezien gaan we daarna naar een protestbehandeling door
de PC. Waarbij ik als partij aan tafel zit.
Dus ik bedenk van te voren wat en hoe ik mijn protest ga
presenteren. Ik bedenk vooraf welke vragen ik wil stellen
en aan wie. Ik maak aantekeningen tijdens het verhaal van
de andere partijen. Zodat ik daar op terug kan komen en
gerichtere vragen over kan stellen. Ik maak een rijtje met
feiten die ik vind dat de PC moet vaststellen en presenteer
me vriendelijk maar gericht op de personen in het panel.
Ik laat het vullen van mijn kant van de weegschaal NIET
over aan het protestcomité. Ik zorg ervoor dat ik de
maximale kans heb dat de balans naar mijn kant doorslaat.
Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen in de protestkamer.
En jullie eigen tekortkomingen bij de presentatie van een
protest…… in die gevallen waarbij de uitkomst anders was
dan je had gedacht….
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10 vragen aan...

Door Ko Otte

Hertzen Oost

1. Hertzen, kan je jezelf en je familie introduceren?
Het is altijd moeilijk om over je zelf te beginnen. Geboren
en getogen in Sneek, met een korte tussenstap naar
Harderwijk om mijn vriendin te verleiden. Met Jacqueline
heb ik nu een watersportbedrijf, nadat ik bijna 20 jaar in
de assurantiewereld had gezeten, voorheen het bedrijf van
mijn vader. We hebben een dochter en zoon en inmiddels
een kleindochter. De rest van de familie laat ik maar, wordt
een heel verhaal.
2. Wanneer zijn jullie besmet geraakt met het
zeilvirus daar zowel Jacqueline, Marlies en Sander
regelmatig te zien zijn in de Pampus?
Mijn ouders hadden, vanaf mijn geboorte, een motorboot
en daar gingen wij veel mee varen. Altijd het kleine zeil- en
roeibootje mee voor de kinderen. Altijd was ik in de weer
met het bootje, de havenmeester helpen en veel zeilen in
jolletjes. Op een moment kocht mijn vader een vrijheid
om zelf ook wat te kunnen zeilen. Mijn broer en ik pikten
die boot al snel in en bouwden die om tot wedstrijdboot.
Vanaf mij 13e jaar zeilde ik als bemanning bij mijn broer
(4 jaar ouder, zo gaat dat). Ik heb nog tegen Gerard en Onno
gevaren, althans ze even gezien bij de start. Dat waren wel
mijn voorbeelden, jeetje wat gingen die mannen hard.
Jacqueline komt ook uit een bootjes gezin en er werd gezeild
in een Schakel en Jacq heeft Laser gevaren. Ze kwamen
veel op Sneek vanuit Harderwijk met de motorboot. Het
is een Pasma, je weet wel familie van. Toen Marlies en
later Sander waren geboren kochten wij een motorboot en
zeilde ik nog wedstrijden, zo gaat en ging dat op Sneek.
Marlies en Sander gingen bemannen in de Flits en later zelf
sturen. Met de motorboot, 2 Flitsen, een Rib en O-jol naar
de wedstrijden. Een prachtige tijd. Vooral de Flits-tijd was
voor de ouders soms gezelliger dan voor de kids.
3. Je vaart altijd met familie,hoe komt dat?
De reden is simpel. Nadat Marlies en Sander zelfstandig
konden zeilen in de Vaurien werd het wel tijd dat Jacq
ook weer ging varen. We hebben toen de P 307 gekocht
om samen in te zeilen. Het is super leuk (voor mij dan en
als ik niet loop te moppen ook voor Jacqueline) en heel
gemakkelijk.
4. In welke boten heb je voor de Pampus gezeild?
Dat zijn er nog al een paar. Het begin was de Vrijheid 1333
en later de 1422 met mijn broer. Toen de broederliefde wat
was bekoeld vroeg Tjeerd van der Zee of ik met hem in
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de V 670 wilde varen. In 1982 en 1983 hebben wij heel
succesvol gevaren en met veel plezier. Toen Tjeerd ( even)
stopte met zeilen vroeg Rienk Alberda mij om met hem
in de Valk 800 te gaan. De 800 was nieuw gebouwd door
Pieter Boelsma en ging als de rook voor de wind, echt niet
normaal. Tegen Rienk zei ik altijd dat het kwam omdat ik
zo goed kon spinnakeren, maar Pieter moet de eer hebben.
Met Rienk heb ik ook veel op IJsselmeer en zee gezeild in
diverse boten, van 24 voet tot 56 voet. Van Rienk heb ik
geleerd hoe je op stroom moet varen, dat kon hij als geen
ander. Als jongetje zag ik altijd op tegen dit soort zeilers
en Rienk woonde in de straat achter ons. Als er dan een
Yngling of Boog bij Rienks op de oprit stond had ik altijd de
wens om eens met dit soort topzeilers mee te mogen. Als je
dan gevraagd wordt geeft dat een kick.

Als jongetje zag ik altijd op
tegen dit soort zeilers
Tussendoor ook veel in Regenbogen en Valk bemand
o.a. met Rienk in de 87. Rienk was in die tijd werkzaam
bij De Vries Sails en wisselde een paar keer van baan wat
de concentratie verstoorde, dat maakte het dat de grote
successen wat uitbleven. Maar we hebben een prachtige
tijd gehad. In 1993 besloot ik zelf te gaan sturen en bouwde
met Menno Deen, ja de broer en oom van, 2 Olympiajollen.
Een prachtige boot en erg handig. Ook Rienk stapte in de
O-jol en zo nog een paar op Sneek. Na een paar jaar liep
de deelname terug en stapte iedereen plotseling uit de
Jol. Tussendoor ook weer een jaar of 2 met Tjeerd in de P
382 gevaren. Later heb ik een 12-voetsjol bij Jeroen laten
bouwen. Met Jeroen ook nog 2 keer de Sneekweek gevaren,
die kan het ook hoor. Maar wat een verschil met Tjeerd en
Rienk. Sowieso zeilt geen van drieën op dezelfde manier,
maar alle drie wel beregoed. De Jol was niet mij ding en
maar snel weer verkocht.
5. Doe je nog steeds aan ijszeilen?
Ja, dat ijszeilen is echt het mooiste om te doen op zeilgebied.
In 1979, de strenge winter met bakken sneeuw, had ik mijn
1e ijszeiler gebouwd. Mijn vader liet mij die DN’s eens zien
op Langweer en ik dacht direct: dat ga ik ook bouwen. Het
bouwen en knutselen is het grootste deel van de hobby.

Begin jaren 90 ging
ik voor het eerst naar
een WK in Zweden met
John Hofland en Josje
Dominicus. Op een
gammel trailertje van
John 3 ijszeilers en het
avontuur kon beginnen.
Nog geen 300 meter
van mijn huis de eerste
klapband en we hebben er nog drie gehad kan ik je vertellen;
American Speed Tire, nooit kopen. Bijna ieder winter op stap
met een groep Nederlanders naar Polen, Zweden, Hongarije,
Estland, veel kilometers en weinig zeilen; prachtig. Ook in
Nederland veel gezeild, kun je je nu niet meer voorstellen.
Omdat ik, gelukkig tijdelijk, problemen met mijn rug kreeg
vertrouwde ik het niet meer. Je zeilt gewoon te weinig en de
snelheden waren door de glas- en carbon masten zo hoog
en de snelheidsverschillen zo klein dat het bij de bovenboei
voor mij toch wel eens wat te gevaarlijk was. Schoot los en
ze voorbij laten gaan zit niet in mij. Ik heb toen besloten
de hele collectie te verkopen; DN’s, masten, trailer voor
6 boten, reserve masten 10 sets schaatsen, noem maar op.
We konden er een mooi cabrio voor kopen, maar wat een
gemis. Het grootste probleem was nog mijn vaste reismaat
Johan Tolsma, in vroegere tijden succesvol met Henk
Bergsma in de Tornado, te vertellen dat ik wilde stoppen.
Maar goed: vervlogen tijden, al weet je maar nooit.
6. Je hebt ook veel met Rienk Alberda gevaren in
diverse klassen vertel daar eens iets over?
Ja, dat had ik hiervoor al gedaan. Wel luisteren he?
7. Hoe lang ben je bezig geweest met de restauratie
van P307 en wat vind je van het resultaat?
In 2005 zag ik de 307 te koop staan en ben met Pieter
gaan kijken. Je kent dat wel, Pieter zijn oog er over en de
opmerking: “Kest wel kope, mooi plat bakkie.” De romp was
open getrokken en die heb ik open gevreesd en latjes in
gelijmd. Pieter heeft een nieuwe kiel en roerblad gemaakt
en Jeroen het teakdek geplaatst. Zelf had ik weinig tijd en
het project liep wat uit. Probleem was namelijk dat ik onze
lieve zoon, die op de
HAVO niet zo erg zijn
best deed, had beloofd
als hij van klas 4 naar
5 zou gaan hij met zijn
maatje Jan Deen het NK
in de 307 mocht varen.
Je raadt het al. De boot
heb ik naar Loosdrecht
gereden, mast omhoog
en zeilen er op.

Met papa Deen en de jongens een proefronde op de plas
gemaakt en de boot aan de snotapen overhandigd, 16 en
18 jaar. Ik had er nog nooit mee gezeild. Die truc een jaar
later nog eens uitgehaald voor het slagen en ja hoor hij kan
het wel als het moet. Het derde jaar had ik niet zo veel druk
middelen. Tot ik hoorde dat onze lieve Jan zijn propedeuse
nog moest halen. Dus op een borrel bij Deen aan boord
mijn eisen maar neer gelegd. Jan heeft mij een dag voor
het NK bezworen de toetsen te hebben gehaald, zonder
cijferlijst. Je gelooft zo’n jong dan en Froukje was de week
later heel blij: gehaald natuurlijk.
Oh ja, het resultaat vroeg je. Heel blij mee, de boot is
mooi goed en best wel snel, alleen de baas gaat vaak snel
de verkeerde hoek in, puntje van afleren. Heb het goede
voorbeeld vaak gezien, maar wat zien zij wat ik niet zie?
8. Wat vind je van de Pampus als eenheidsklasse en
wat zou er nog verbeterd kunnen worden?
Gebleken is dat het met de eenheid wel goed zit. Geef
Jeroen, Tjeerd, Paul of Mark een willekeurige boot en ze
zitten vooraan. Uit metingen blijkt ook niet dat er iets fout
is aan boten, hoewel de roddels anders doen vermoeden.
Wat beter zou kunnen is minder kletsen en accepteren dat
het aan je zelf ligt.
9. Je hebt ook een aantal jaren in het bestuur gezeten wat zou er in jou beleving nog verbeterd kunnen
worden waar jij niet aan toe bent gekomen?
Toen Stut mij vroeg was ik wel vereerd en ging er voor
100% voor. Met Jack en Aai hadden we een mooi DB. Maar
ons bedrijf maakt het toch dat de tijd mijn vijand werd en
ik kon zaken naar mijn idee niet goed doen en ik vind dat
dat wel moet. Heel belangrijk is een goede communicatie
naar de leden. Als lid heb je niet in de gaten wat er allemaal
moet gebeuren, als je niets hoort gebeurt er ook niets in je
beleving tot je het zelf moet doen.
10. Deze vraag mag je zelf verzinnen!
Afgelopen vakantie het boek van Cruijff gelezen, wat een
sportman. Dan begin je te begrijpen wat “zij” wel zien en
ikke niet.
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bedenkingen

Bestuur Pampusclub

Waar of niet?

Voorzitter
Rob Franken
M: 06 53 23 79 50
E: voorzitter@pampusclub.nl

“Niets is waar en zelfs dat niet”, zei Multatuli. Hieraan
moest ik denken tijdens de afgelopen Algemene Leden
Vergadering van de Pampusclub. Niet omdat tijdens die
vergadering de waarheid willens en wetens geweld werd
aangedaan. Maar omdat zo’n vergadering meer een
jaarlijks terugkerend ritueel is, dan dat daar op basis van
onweerlegbare feiten knopen worden doorgehakt die
voor de toekomst van de Pampusclub van doorslaggevend
belang zijn. Ja, het bestuur legde ook nu weer rekening en
verantwoording af over het gevoerde beleid.

Compliance en governance. Ik heb meer
met vertrouwen
Cijfers liegen niet, we staan er financieel gezond voor. Maar
wat zeggen die over de toekomst van de Pampusclub?
Cijfers zijn niet meer dan een terugblik op het verleden,
een momentopname. Ik vind het veel interessanter om er
over na te denken hoe we onze reserve van € 70.514,41
aanwenden en waar we over vijf jaar staan met de
Pampusclub. Om daar een gevoel bij te krijgen moeten we
de macht van de verbeelding ruimte geven. Verbeelding is
volgens de Israëlische historicus Yuval Harari, auteur van de
bestseller Sapiens. A brief history of Humankind, de grote
kracht van de homo sapiens. Verbeelding stelt mensen in
staat om zich te verenigen rondom een gemeenschappelijk
idee, een narrative. Als mensen zo’n narrative delen,
ervaren ze dat ze ‘behoren tot een gemeenschap’ als waren
ze bloedverwanten. Zo zijn religies gebaseerd op verhalen,
met mythische figuren als verbindende kracht. Verhalen
die onze kijk op de werkelijkheid bepalen. Kerstmis staat
weer voor de deur, het kerstverhaal is ook zo’n narrative.
Narratives bepalen onze kijk op de werkelijkheid. Dat geldt
zeker ook voor de Pampusclub, en is misschien zelfs een
geruststellende gedachte. Want we voelen wel aan dat
de verhalen aan de bar een vertekend beeld geven van de
echte waarheid. Het beeld van wat er tijdens de wedstrijd
op het water allemaal gebeurde ziet er na een paar biertjes
al weer heel anders uit. En de discussie over de vraag of alle
Pampussen wel voldoen aan de klassenreglementen, wordt
meestal niet, of beter: bijna nooit, gevoerd op basis van
harde feiten. Meten is weten, zou je zeggen. Maar we kunnen
meten wat we willen, toch vinden we het helemaal niet leuk
als we onze verbeelding niet meer de ruimte kunnen geven,
geen verhalen kunnen vertellen. Zo lang er maar wordt
gehandhaafd, als blijkt dat de grenzen van het betamelijke
zijn overschreden. Iedereen kan er zich wel een voorstelling
van maken wanneer dat het geval is. Zachte heelmeesters
maken stinkende wonden, hoorden we onze voorzitter
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zeggen. Zo is het. Hierbij gaat
het vooral om de intentie en de
bedoeling van de regels, en om
het vertrouwen dat we in elkaar
mogen hebben dat er niet willens en wetens een loopje met
de regels wordt genomen.
Het woord transparantie viel ook tijdens de ALV. Vertrouwen
en transparantie gaan hand in hand. Hoe meer vertrouwen,
hoe minder behoefte aan transparantie. En andersom.
Tijdens de ALV had iemand het zelfs over compliance en
governance. Tjonge, het moet niet veel gekker worden,
we zijn maar een klein, eenvoudig en vooral ook gezellig
cluppie. En ja, er moet natuurlijk ook nog wel genoeg stof
zijn om over te lullen. Bijvoorbeeld of het bestuur wel
goed functioneert, wel compliant is, zeg maar. En dat je
als ALV eigenlijk niets in te brengen hebt, de governance
van de Pampusclub niet dus niet goed zou zijn. Mooi toch?
Zo lang we maar voorkomen dat verhalen een eigen leven
gaan leiden en individuen kunnen beschadigen. Maar altijd
maar dat sleets geworden woord transparantie, ik weet het
niet. Ik heb meer met vertrouwen. Volgens mij brengt dat
ons veel verder. Niet waar?

Een gemeenschappelijk idee,
een narrative, waarin iedereen
gaat geloven
En de waarheid af en toe een beetje fantaseren, waarom
niet? Zeker als het over de toekomst gaat! We verbeelden
ons domweg dat de Pampus op dit moment de meest
succesvolle nationale klasse is en zeggen dat ook gewoon
tegen iedereen die dat wil horen. No facts politics noemen
we dat. Hoewel, als we de taartdiagrammen over de groei
van het ledenaantal mogen geloven die Ko Otte tijdens
de ALV presenteerde, zou dat best eens waar kunnen
zijn. Toch? Zo creëren we een gemeenschappelijk idee,
een narrative, waarin iedereen gaat geloven. En omdat
iedereen in dat idee gaat geloven, ook als het feitelijk
misschien niet helemaal klopt, gaat iedereen er ook naar
handelen en wordt het toch vanzelf waar. Zo zal blijken
dat de Pampusklasse over vijf jaar nog steeds springlevend
is. Waar of niet? Er is toch niets mooier dan een Pampus…?
Als we het maar gezellig houden, zoals tijdens en vooral
ook na de ALV. Dat is wel een must, een waarheid als een
koe. Waar of niet?

Secretaris
Peter Hoogendam
M: 06 53 82 16 38
E: secretaris@pampusclub.nl
Penningmeester
Ko Otte
E: otte.sneek@planet.nl
Wedstrijdsecretaris
Erik Koekoek (P266)
M: 06 20 36 54 47
E: erik.koekoek@planet.nl

Klassenkampioenen

Van harte gefeliciteerd!
Mark Neeleman (P111) sleepte dit jaar zijn zevende nationale Regenboog titel
binnen samen met bemanning Gerard van der Krogt.
Op zijn thuiswater is Tom Otte, bij ons bekend van de Pampus 393, wereldkampioen
Yngling geworden. Samen Jeldau van der Werf en zijn vrouw Floor Otte-de Vries
voeren zij een ijzersterke constante serie waar-door de titel twee wedstrijden
voor het einde al veilig was gesteld. Jan Deen, Sander Oost en Reinier Tromp
(P.306/393) werden zesde in totaal..

Het beste hout
Gespot in de werkplaats van Jachtwerf De Jong in Joure. De basis van een goede
Pampus begint met het kiezen van het beste hout!

Webmaster/ICT:
Arjen Kort (P426)
E: info@pampusclub.nl
Regiocommissaris Loosdrecht
Edo Bakker (P450)
M: 06 53 44 90 51
E: edobakker@msn.com
Robin Claushuis (P300)
M: 06 55 70 76 86
E: robin.pampusclub@gmail.com
Regiocommissaris Noord
Ard-Jen Spijkervet
M: 06 20 40 20 16
E: Ard-Jen.Spijkervet@acco.com
Regiocommissaris Kaag
& Braassem
Boris Bayer (P278)
M: 06 53 98 3125
E: Boris@bayervastgoed.nl
Regiocommissaris Reeuwijk
Egbert de Sauvage Nolting (P10)
M: 06 20 35 67 77
E: e.desauvage@kpnmail.nl
Technische commissie
Hans Beekhoven (P435)
M: 06 53 94 64 60
E: h.beekhoven@wiegerinck.nl
Gerard Biesot (P268)
E: gerard.biesot@planet.nl
Pampusnieuws
Sandra Dijksman (P4)
M: 06 50 61 15 33
E: sandra@dijksman.net

Variaties
op een
toerpampus

Kalender
NK sprint:
2 en 3 juni op het Zuidlaardermeer
NK:
30 augustus tot 2 september op de
Braassem

zeilersnieuws

Aai Schaberg

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.

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

veenemaolie.nl

