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Als ik dit schrijf staat de Algemene Ledenvergadering
over een paar dagen te gebeuren en ga ik de voorzittershamer overdragen aan de nieuw te installeren voorzitter,
Peter Hoogendam. Met de komst van Marco Bosma en
Milco Alblas achter de bestuurstafel zit er dan een zeer bekwaam bestuur waarin
zowel operationele aspecten als de beleidsmatige kant van het bestuurswerk stevig
zijn verankerd. Dat geeft een goed gevoel voor een aftredende voorzitter die zichzelf
de taak had gesteld na drie jaar een grotendeels nieuwe generatie Pampuszeilers
aan het roer te hebben.

even aanleggen

SINDS

Terugtreden is ook een beetje terugkijken. We mogen vaststellen dat de Pampusclub in de
afgelopen drie jaar een bijzondere groei heeft meegemaakt. Natuurlijk komt die groei niet
voor het conto van het bestuur maar van jullie, leden van de Pampusclub. Jullie zijn het
die samen de wedstrijden varen, die eenheid van de klasse hoog in het vaandel hebben
en op de wal gezelligheid en samenhorigheid uitdragen. Dat die houding de klasse een
grote aantrekkingskracht geeft, is nu wel duidelijk. Echter op onze ‘Pampus-lauweren’
rusten is geen optie. Ja, het gaat ons bijzonder goed maar er is ook een keerzijde: het
aantal deelnemers aan vooral kleinere en lokale evenementen neemt jaar op jaar af. De
nieuwe generatie Pampuszeilers maakt duidelijke keuzes, zoekt veelal sterke competitie
op en beperkt zich tot een aantal evenementen in het jaar. Dat gaat de komende tijd niet
veranderen. Zoals Ko Otte ons tijdens eerdere ledenvergaderingen al liet zien, zijn het de
zeilers van rond de 70 die massaal afhaken of veel minder actief worden. Die ontwikkeling
is onomkeerbaar. Het is daarom dat ik het in doelgroepen denken hoog in het vaandel
heb staan. Maatwerk leveren voor alle (leeftijd)groepen, sprinten veel en kort, en ‘easy’
wedstrijdjes rond de boeien, het past allemaal bij ons.
In het kader van die laatste vaststelling zou ik een lans willen breken voor een herpositionering
van de Easy Week, een evenement dat - mede door mijn toedoen - los van de Pampusclub
weliswaar succesvol is gepositioneerd, echter daarmee is ook de navelstreng met de
moederorganisatie doorgesneden. Het zou mijn sterke wens zijn bestuurlijk een brug te
slaan tussen beide organisaties zonder dat de doelstellingen van de beider clubs daardoor
worden aangetast.
De winterwedstrijden zijn anders van opzet geworden. De KWVL heeft de wedstrijdorganisatie
overgenomen van Edo Bakker en Martin Heineke en de club ziet de winterwedstijden nu als
een kernactiviteit. Een goede zaak, al was het alleen maar omdat in ons snel veranderende
klimaat, zeilen in de winter nieuwe kansen biedt. Dertig inschrijvers voor de serie is uniek
en gelijktijdig een uitdaging voor de nieuwe organisatie. Veel succes gewenst!
Ik ben Sandra Dijksman erkentelijk voor haar adviezen en wijze raad en vooral ook de manier
waarop zij er keer op keer in slaagt ons te verrassen met het Pampusnieuws. Dank daarvoor.
Rest mij alle leden fijne feestdagen en een goed en gezond 2019 te wensen.

De uitgever aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor schade als gevolg
van niet of onjuiste vermelding van
gegevens in dit blad. De uitgever acht zich
slechts gehouden tot verbetering in de
eerstvolgende editie. Niets uit deze uitgave
mag vermenigvuldigd en/of openbaar
gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie,
microfilmof op welke wijze dan ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming
van de uitgever.

Good winds,
Rob Franken, Voorzitter
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van de redactie

Mijn handicap is
dat ik een Pampus heb
De Heeren XVII Cup is een zeilevenement tussen
Nederlandse zeilers uit New York, Londen en
Amsterdam dat wordt georganiseerd in het kader van
het Compagniefonds van Het Scheepvaartmuseum.
Dit bracht ons de afgelopen jaren al naar illustere
plekken als de New York Yacht Club in Newport, de
Royal Thames Yacht Club in Londen, en de Royal Yacht
Squadron in Cowes.
In mei 2018 vond de 10e editie plaats, door New York
georganiseerd bij de Royal Bermuda Yacht Club aan de
haven van Hamilton, Bermuda. Tijdens een welkomst
cocktail werd de deelnemers op het hart gedrukt de
telefoons en volle agenda’s even te vergeten en te focussen
op het evenement. De atmosfeer was tropisch en sommige
gasten liepen al in hun Bermuda’s, met een Dark en Stormy
rum cocktail in de hand. De volgende ochtend kregen de
negen landenteams een wedstrijdklare IOD (International
Standard Design, een ontwerp uit 1936) ter beschikking
en werden de racing rules uitgelegd tijdens het palaver.
De schippers en bemanningen van de Nederlandse boten
bestonden uit Pampus- en Drakenzeilers. De Londen en New
York teams uit doorgewinterde Swan, Farr 40 en Melges 32
zeilers, en kampioenen. Er werd deze keer gekozen voor 10
fleetraces, waarbij de individueel behaalde punten per land
bij elkaar worden opgeteld.
Het was fantastisch zeilweer met water van 30 °C in alle
kleuren blauw. De IOD’s zijn vrij traditioneel en heel anders
dan de boten waar de meeste deelnemers doorgaans in
varen. Behalve natuurlijk de Pampus en Drakenzeilers. Het
schip lijkt een beetje op een grote Pampus van 10 meter
lengte met een enorm diepe kuip van waaruit je met een
sprongetje op het dek moet gaan zitten zoals in de gymzaal
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op de brug. De bemanning die de
grootschoot op het achterdek
bedient zit achter de stuurman, die
in het midden zit, wat de routine
aan boord een aparte dynamiek
geeft. De IOD-klasse stelt zich ten
doel de eenheid in de klasse te
bewaren en staat slechts één set
nieuwe zeilen per twee jaar toe.
Gelukkig werden wij ingeloot in
een IOD met nieuwe zeilen.
De schippers uit Nederland waren
Thom Dijksman P 4 (met Sandra
Dijksman en Michiel Witteveen),
Pieter Keijzer P 399 (met Steven
Vis P 414 en Paul Mönking P 383 )
en Frank van Beuningen (met
Arno Twigt en Jasper Peterich).
Na de practice race bleek dat de
hele vloot weer bloedfanatiek
was zoals altijd en dat onze
tegenstanders zich niet al te veel
van de regels aantrokken bij de
start, zoals altijd.
De eerste racedag was een close battle tussen Amsterdam
en Londen, waarbij beide teams enkele races wonnen en
uiteindelijk het team van Thom Dijksman in de lead was.
De tweede dag werd er van boten gewisseld volgens
het systeem dat de eerste in de laatste boot stapte en
andersom. Onze boot zag er een stuk minder mooi uit maar
in de praktijk bleek hij net zo snel als de boot van gisteren.
De tweede dag slaagde New York er niet in zijn achterstand
weg te werken, en ook London moest ondanks verwoede
pogingen het onderspit delven tegen Amsterdam.
Doorslaggevend daarbij waren twee fabelachtig goed
gevaren winning races van het team van Pieter Keijzer. Zij
verbaasden vriend en vijand met hun understated cool. Dit
team, dat je kunt kwalificeren als ‘slechthorend, slechtziend
en niet zwijgend’ had namelijk plenty handicap aan boord.
Pieter heeft maar één goed oog, Paul is zonder geactiveerd
gehoorimplantaat stokdoof en Steven heeft de afgelopen
jaren meer in het ziekenhuis doorgebracht dan in zijn
Pampus. Dit underdog team was het sterteam van de races

Jaarranking & Bronzen Bel
telt in 2018 140 deelnemers
dat met een dubbele overwinning de zege
voor Amsterdam veilig stelde. Amsterdam
won met 93 punten, gevolgd door Londen
met 112 punten en New York met 173
punten. Beste overall was het team van
Thom Dijksman met éen punt voorsprong
op team Keijzer.
Zo er al een moraal is kunnen we hier een
paar totaal onwetenschappelijke conclusies
uit trekken: 1. Pampuszeilers zijn zo allround
dat ze in elke boot kunnen scoren. 2. Leeftijd
noch handicap hoeven een bezwaar te zijn
als je het spelletje snapt en je spirit goed
is. 3. Als je hebt geleerd met een Pampus
tactisch een boei aan te zeilen op de plas
kun je alle zeezeilers op de korte baan in je
zak stoppen. 4. (Voor de nieuwkomers) het
bezit van een Pampus is pas het begin van
nog veel meer zeilplezier.

pampusclub

Sandra Dijksman

Marco Bosma en Auke Veenstra (P449) hebben de jaarranking en
Bronzen Bel 2018 gewonnen. Daarmee bekronen zij hun constante
seizoen. Dit jaar verschenen er maar liefst 140 unieke deelnemers aan
de start.
Thomas van den Wijngaard heeft afgelopen jaren de (tussen)standen
van beide competities met grote zorg bijgehouden. Hij heeft te kennen
gegeven dat het tijd wordt om het stokje over te dragen. Het bestuur
van de Pampusclub wil hem hartelijk danken voor de tijd en energie
die hij in deze klus heeft gestoken. Sander Oost is zal deze belangrijke
taak overnemen. Zin erachteraan. Het totaaloverzicht staat op de
www.Pampusclub.nl.

Wij verwelkomen
deze nieuwe leden:
Jork Aten
Irene de Boer
Edwin Visser
Michel Kranz
Marc Blees
Henri Boere
Martijn Sparrius
Hans van Stekelenborg
Hilbert Meppelink
Hans van Drunen en
Bert de Lange
Bert Haasjes
Mark Teeuwisse
Thom van der Pol

P 413
P 418
P 105
P 400
P 313
P 331
P 321
P6
P 390
P 170
P 334
P 35 (te koop)
P 371

In 2018 zijn er 34 leden bijgekomen en
hebben er 14 opgezegd.
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Rob, bedankt!
Tijdens de ALV van 25 november 2018 droeg Rob Franken de
voorzittershamer over aan Peter Hoogendam. Op passende
wijze werd hij door zijn opvolger bedankt voor zijn inzet als
voorzitter van de Pampusclub, een rol die hij sinds november
2015 met verve heeft vervuld. In zijn bestuursperiode
heeft Rob een belangrijke bijdrage geleverd aan de groei
en ontwikkeling van de Pampusclub en Peter feliciteert
hem met het feit dat hij een bloeiende klasse achterlaat.
Als dank ontving Rob een bijzonder boekwerk “Master of
Yachts Design“ geschreven door John Anker, (1871–1940)
en een boeket bloemen voor Wietske. Rob nam dit verrast in
ontvangst en dankte het bestuur voor dit prachtige cadeau
waarvan hij nog veel leesplezier al hebben. Aan het eind
van de vergadering nam traditiegetrouw ons oudste erelid
Gerard Paulich het woord om de nieuwe voorzitter welkom
te heten en Rob Franken te bedanken namens alle leden en
bestuursleden voor zijn inzet in de afgelopen jaren.

Milco Alblas
Ik ben Milco Alblas, 51 jaar en getrouwd met Nelleke.
Wij hebben drie kinderen waarvan één enthousiast
bemanningslid in de Pampus. Ik ben directeur bij Grolsche
Bierbrouwerij Nederland en verantwoordelijk voor De
Klok Dranken, een landelijk opererende drankenhandel.
Ik weet niet of het relevant is voor dit artikel maar ik
krijg één krat bier per week om uit te delen…

V.l.n.r. Peter Hoogendam en Rob Franken

Nieuwe voorzitter met een missie
“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 Pampusklasse.” Met deze enthousiaste
woorden begon Peter Hoogendam eind 2017 aan zijn
taak als secretaris van de Pampusclub. Een uitgebreide
kennismaking met Peter en zijn zeilverleden en heden
heeft u al kunnen lezen in ons december nummer van
vorig jaar.
Nadat Regenboog 7 na vele jaren trouwe dienst op de
kant werd gezet is Peter het afgelopen seizoen vol voor
de P 365 gegaan. In zijn eerste jaar als secretaris heeft
hij behoorlijk aan de weg getimmerd door het inzetten
van een aantal vernieuwingen, door het optuigen van
een lustrumorganisatie en vooral ook door het aantal
advertenties voor het Pampusnieuws met 80% op te
krikken. Met instemming van de ALV van 24 november
2018 is Peter benoemd tot voorzitter van de Pampusklasse
als opvolger van Rob Franken.
Het Pampusnieuws vroeg hem om een kort commentaar:
Peter, Het is een mooi begin om in het 85e Pampusjaar (en het 60-jarig bestaan van de Pampusclub)
aan je voorzitterstaak te beginnen. Wat kunnen we
allemaal van je verwachten de komende tijd?
“Het Pampus bestuur heeft naar aanleiding van een eerste
opzet van Milco Alblas een Pampus visie en missie ontwikkeld
die wij aan de leden van de Pampusklasse willen presenteren
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Nieuwe bestuursleden
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in een extra ledenvergadering welke voorzien wordt in het
voorjaar van 2019. Wij zijn nog bezig er aan te sleutelen en
in grote lijnen begint het ‘Pampushuis’ zijn vorm te krijgen,
dit mede door de waardevolle inbreng van de zittende

In grote lijnen begint het ‘Pampushuis’
zijn vorm te krijgen
bestuursleden Ko Otte, Hans Beekhoven en Arjen Kort en de
nieuwe bestuursleden Marco Bosma en Milco Alblas. Milco
volgt mij op als secretaris en Marco wordt vicevoorzitter.
De functie vicevoorzitter hebben wij gekozen op basis
van de taken die benoemd zijn. De functie van wedstrijdsecretaris hebben wij laten vervallen en deze taken
hebben wij over het bestuur verdeeld. Met de komst van
Milco en Marco heeft de Pampusklasse denk ik mensen in
het bestuur gekregen waarmee wij een strategie en een
missie goed kunnen ontwikkelen, verwoorden en ook
gestalte geven. Uitgangspunt is dat wij elkaar als team
zullen aanvullen waar dat nodig is.
Ik heb in dit bestuur het volste vertrouwen en de leden
kunnen er van overtuigd zijn dat wij er alles aan gaan doen
om de Pampusklasse verder te laten groeien, en daarbij ook
voldoende oog te houden voor de sfeer binnen de klasse,
de historie en de normen en waarden die deze klasse kent.”

Mijn zeilcarrière is begonnen bij de Rotterdamsche
Zeilvereniging (RZV) alwaar ik op 8 jarige leeftijd mijn
debuut maakte in een gele Falsled optimist (H162). Op mijn
13e ben ik overgestapt naar de Laser en daar heb ik vele
wedstrijden in gevaren met als hoogtepunt Nederlands
Jeugdkampioenschap in 1985 (overall 13de, 5de Nederlander
in een veld van 180 boten).
Na terugkeer uit Singapore, waar ik overigens met Jan Piet
Prins P 410 vele duels heb uitgevochten in de plaatselijke
Laserwedstrijden, ben ik in 2002 gestart in de Pampus klasse.
Samen met Han Wortman heb ik veel mooie wedstrijden
gezeild in Pampus 19.
In 2015 heb ik zelf een Pampus gekocht (57) en daarin vaar ik
met Willem Den Beer of mijn zoon Berend veel wedstrijden

waarvan de Sneekweek altijd wel een groot hoogtepunt is.
Gelukkig eindigen we ieder jaar hoger in het Sneekweek
klassement dus wellicht wel een podiumplek in 2019?
Mijn enthousiasme voor de Pampusklasse is heel groot en
ik vind het belangrijk dat we onze mooie klasse versterken,
beschermen en ook samen plezier hebben. Er staan al
veel wedstrijden op de kalender maar ik vind dat we ons
seizoen moeten verlengen. Daarnaast moeten we nog wat
beter ons best moeten doen om de toegankelijkheid van de
klasse te verbeteren voor nieuwe intreders maar ook op het
gebied van kennis en vaardigheden van onze leden. Goed
initiatief omtrent begrip van de regels was de sessie met
Geert Geelkerken tijdens het NK Pampus die met humor en
passie vertelde welke vreemde situaties soms voorkomen op
de wedstrijdbanen. Hoe kan het gebeuren? vraag je je soms
wel af.
Anyway, er is nog voldoende te doen binnen de Pampus
klasse en ik vind het tijd dat ik mijn steentje daaraan ga
bijdragen als secretaris. Dat doe ik overigens graag, niet
alleen, maar in samenwerking met jullie allen. De Pampus
klasse is namelijk van ons allemaal en ik ga ervan uit dat
iedereen net zo enthousiast is als ikzelf.

Marco Bosma

Marco Bosma vaart sinds 2015 met de Prima Donna
(Pampus 449) op Loosdrecht. In het Pampusnieuws
van juni 2015 stond al een uitgebreide introductie
van Marco.
Aan zijn zeilcarrière ligt een veelheid van klassen ten
grondslag: van Flits, Vaurien, Laser en Valk tot Surprise en
X-99. In de dinsdagavond Laser groep kun je hem nog steeds
aantreffen. We schreven toen al “we zullen vast nog veel
van de Prima Donna horen” en dat is gebleken. Dat Marco
zijn Pampus steeds beter stuurt bewijzen de resultaten van

het afgelopen jaar: Hoofdprijswinnaar in o.a. de Sneekweek met Auke Veenstra, en winnaar van de Jaarprijs en
de Bronzen Bel in 2018. Het Pampusnieuws was
nieuwsgierig naar wat we van hem kunnen verwachten
als bestuurslid en Marco reageerde enthousiast: “Als
bestuurslid wil ik me inzetten om deze mooie klasse voor
een grote groep zeilers aantrekkelijk te houden. Zie mijn
rol ergens tussen rentmeester en ambassadeur. Daar
hoort onder andere bij het stimuleren van deelname
aan wedstrijden en het bezit van een Pampus, maar ook
invulling geven aan een goede balans tussen eenheid &
sportiviteit en gezelligheid. Daarnaast wil ik uiteraard in
samenwerking met het bestuur, actief contact houden met
de leden en de verschillende zeilverenigingen zodat we op
meerdere plaatsen in Nederland welkom zijn.”
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Voorzitter
Peter Hoogendam (P 365)
M: 06 53821638
E: voorzitter@pampusclub.nl

Thuiskomen bij It Foarûnder
It Foarûnder onderscheidt zich door de gezellige, ongedwongen sfeer, die mede bepaald wordt door de familie Vellinga en hun enthousiaste team. Het is een plek waar
je elkaar ontmoet en waar je je vrienden of familie mee naar toe neemt. Vanaf de drie
ruime terrassen met een prachtig uitzicht over het Sneekermeer kunt u aanschuiven voor een kop koffie, een lekkere lunch, borrel of diner. Ook de kids kunnen zich
prima uitleven in de bijbehorende speeltuin en kunnen een heerlijk ijsje halen in de
snackbar!

Uw event bij It Foarûnder
Naast een borrel, lunch of diner kunnen wij zowel klein als grootschalige evenementen voor u organiseren. Door de speelse indeling van ons bedrijf kunnen wij
gemakkelijk onze ruimtes aanpassen. De ruimtes zijn geschikt voor vergaderingen,
presentaties, brainstormsessies, congressen, netwerkborrels, relatie dagen, workshops, bedrijfsuitjes of familie- feestjes.
Klaar om uw evenement met ons te plannen en nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Loop gerust even binnen en vraag naar Yodi Vellinga. Of stuur uw mail naar
info@starteiland.com en ontdek hoe uw “Foarûnder event” er uit kan zien.

It Foarunder

Foarunder_starteiland

April - vrijdag t/m zondag vanaf 10:00 uur
Mei - woensdag t/m zondag vanaf 10:00 uur
Juni t/m aug - maandag t/m zondag vanaf 10:00 uur
september - woensdag t/m zondag vanaf 10:00 uur
Oktober - vrijdag t/m zondag vanaf 10:00 uur

Kolmarslan 1 8626 GH Offingawier - info@starteiland.com - 0515 416712

Secretaris
Milco Alblas (P 57)
M: 06 55980722
E: info@pampusclub.nl
Penningmeester
Ko Otte (P 402)
M: 06 53 78 84 71
E: penningmeester@pampusclub.nl
Vice-Voorzitter
Marco Bosma (P 449)
M: 06 22823193
E: sponsoring@pampusclub.nl
Webmaster/ICT:
Arjen Kort (P 416)
M: 06 29045529
E: webmaster@pampusclub.nl
Regiocommissaris Loosdrecht
Lukas Arends (P 362)
M: 0620431063
E: lukas.arends@kpnmail.com
Regiocommissaris Noord
Ard-Jen Spijkervet (P 318)
M: 06 20 40 20 16
E: Ard-Jen.Spijkervet@acco.com

www.jachtbouwdegroot.nl

Regiocommissaris Kaag & Braassem
Jan Willem ten Kleij (P 100)
M: 06 53169840
E: jw.tenkley@conductvastgoed.com
Regiocommissaris Reeuwijk
Egbert de Sauvage Nolting (P 10)
M: 06 20 35 67 77
E: e.desauvage@kpnmail.nl
Technische commissie
Hans Beekhoven (P 435) – Voorzitter TC
M: 06 53 94 64 60
E: hans.beekhoven@gmail.com
Jeroen de Groot (P 1)
E: info@jachtbouwdegroot.nl
Gerard Biesot (P 168)
E: gerard.biesot@planet.nl
Bob Heineke (P 387)
E: heinke-in-sydney@hotmail.com

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

Pampusnieuws
Sandra Dijksman (P 4)
M: 06 50 61 15 33
E: sandra@dijksman.net

pampuclub

Bestuur Pampusclub

Eervolle benoemingen
tijdens ALV
Hans in der Maur, erelid
Hans in der Maur heeft in de commissie, die daartoe speciaal was opgericht en
waarvan ook Gerard Paulich en Martin Heineke deel uit hebben gemaakt een
zeer grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het nieuwe zeilplan van de
Pampus en aan de technische ontwikkeling van onze Pampusklasse. Hans heeft
mede bijgedragen aan het feit dat wij nu zeilen in een traditioneel, maar super
modern ingericht schip met een buitengewoon hoog eenheidsgehalte. Als dank
voor zijn inzet werd hij met instemming van de ALV benoemd tot Erelid van
de Pampusclub. Hans woont in Spanje en kon tijdens de ALV van 25 november
jl. niet aanwezig zijn. Tijdens het 17e lustrum in 2019 zal het bestuur Hans de
bijbehorende versierselen uitreiken. Na afloop van de ALV is Hans op de hoogte
gesteld van het besluit van de vergadering.
Erik Koekoek,
lid van verdienste
Erik Koekoek werd door
scheidend voorzitter Rob
Franken benoemd tot “Lid
van verdienste”. Rob bedankte
Erik nogmaals voor het werk
dat hij gedurende vele jaren
voor de Pampusclub heeft
verzet, voor zijn enorme
staat van verdienste voor
onze club in het bijzonder
en de wedstrijdsport in het
algemeen.
Robin Claushuis,
gouden Pampusspeld
Robin Claushuis werd in
het zonnetje gezet voor zijn
werkzaamheden als regio
commissaris
Loosdrecht
Noord. Robin ontving uit
handen
van
scheidend
voorzitter Rob Franken de
gouden Pampusspeld, de
onderscheiding die behoort bij
de benoeming tot “Vrijwilliger
van het jaar”.
Met een luid applaus werden de drie benoemingen door de leden bekrachtigd.
Van harte proficiat met deze welverdiende waardering voor de goede werken die
jullie hebben verricht!
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Lustrumnieiuws

Lustrum komt
er aan
Waar is de tijd gebleven?
Het einde van het jaar nadert. Het is volop winter.
De bootjes zijn al enige tijd op het droge. Tijd voor familie
en andere bezigheden waar u in een overvol zeilseizoen
maar moeilijk aan toe komt. Tijd ook voor een pas op de
plaats. Tijd voor retrospectie. Hopelijk kijkt u tevreden terug
op het afgelopen seizoen. Mooie wedstrijden gevaren,
goede resultaten behaald en misschien wel iets gewonnen.
Of wellicht een ander scenario: geen hangband gemist,
niet vastgelopen aan de grond, niet in de verkeerde groep
gestart, geen verkeerde boei gerond. Met een beetje geluk
bent u zelfs in de plus geëindigd met de Euri-competitie
in de achterhoede. Het kan allemaal in de Pampusklasse.
Iedereen happy. De hoogste tijd om het jaar met veel
gezondheid, geknetter en geknal af te sluiten. Cheers!
Het begin van een nieuw jaar brengt goede voornemens
en nieuwe doelen met zich mee. Een mooi moment om
vooruit te blikken op zaken waarop u zich kunt verheugen
en waar wij met z’n allen naar uitkijken. Bijvoorbeeld een
mooi Pampusfeest. Pak gerust de agenda!

save
the date

Pampus Lustrumevenement
13 t/m 16 juni 2019
Lustrumevenement 13-16 juni 2019 Loosdrecht
Het goede nieuws is: dat Pampusfeest komt er aan! Het
jaar 2019 is namelijk een bijzonder Pampusjaar. Dan viert
het Pampusjacht haar 85-jarig bestaan. Wij vieren deze
mijlpaal heel graag samen met u tijdens het Pampus
Lustrumevenement op de K.W.V.L van 13 t/m 16 juni 2019.
Zet deze datum vast in uw agenda. Wist u trouwens dat
de Pampusclub – die pas later werd opgericht – in 2019
precies 60 jaar bestaat?
Top programma
De lustrumcommissie is al enige tijd in de weer om een
prachtig programma voor u samen te stellen. In totaal zullen
ca. 7 ‘gewone’ wedstrijden gevaren worden. Daarnaast zal
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CODE-ZERO is een nautisch lifestyle merk, ontwikkeld
door professionele zeilers. Innovaties en de details
uit de zeilsport zijn vertaald in de styles. Code Zero
is bekend als sponsor van o.a. de Super Yachts Cup in
St. Barth’s, de America Cup Heritage, de 52 Super Series,
en de Voiles d’ Antibes.
De exclusieve Pampus lustrum
lijn bestaat uit:
- grijze polo
- blauw Luff Short
- blauwe V-Neck trui,
- witte Jib technische polo
- grijs softshell jack
- wit overhemd
Tijdens de nieuwjaarsborrel
kunt u op de Code-Zero stand
passen en bestellen.

De lustrum machine draait
op volle toeren.
Deze mensen gaan het doen:
- Wilfred Stutterheim
voorzitter en walprogramma
- Egbert de Sauvage Nolting
walprogramma
- Ko Otte
penningmeester
- Sabine Romkes
PR / communicatie
- Peter Hoogendam
sponsoring / wedstrijdorganisatie
- Marco Bosma
sponsoring / wedstrijdorganisatie
- Lukas Arends
sponsoring / wedstrijdorganisatie

Vraag naar onze sponsoringmogelijkheden:
platinum, gold, silver, bronze

Lustrumnieiuws

e
Het 17

Exclusieve CODE ZERO Pampus kleding

contact: Marco Bosma,
sponsoring@pampusclub.nl

er ruimte zijn voor een ander type wedstrijden bijvoorbeeld
man/vrouw; grootouder/kleinkind; sup- of roeiwedstrijd en
eventueel een match-race. Hierover later meer.
Het walprogramma wordt fantastisch. Overdag wordt
voor de zeilers een lunch op de wal georganiseerd en voor
de niet-zeilers is er een mooi dagprogramma. Daarbij zal
een volgboot niet ontbreken. ’s Middags wordt de borrel
vergezeld van (live)muziek en ‘s avond hoeft u niet zelf te
koken, dat regelen wij voor u. Natuurlijk zitten er een paar
mooie verrassingen in de pijplijn die de avond echt heel
bijzonder en helemaal Pampusklasse-waardig maken. Dit
blijft nu nog een verrassing maar in het voorjaar zullen we
via de site en de nieuwsbrief steeds een tipje van de sluiter
oplichten en daarmee het programma aan u kenbaar
maken.
Tijdens dit familiaire event gaan we vier dagen in de
vertraging om optimaal te kunnen genieten van het
moment en met elkaar terug te kijken op 85 jaar Pampus,
en met veel vertrouwen vooruit te kijken naar de komende
Pampusjaren. Het lustrumevenement wordt zeker een
noemenswaardige gebeurtenis waar nog jaren over
nagepraat zal worden. De tijd zal het leren!
Nieuwjaarsborrel 13 januari 2019
De aftrap voor het Lustrumjaar is op 13 januari tijdens de
Nieuwjaarsborrel op de K.W.V.L. Dan zal ook de Code-Zero
Pampus Lustrumkleding gepresenteerd worden.
Graag tot dan!
Namens de Lustrumcommissie,
Sabine Romkes

De Pampusclub wenst u fijne feestdagen
en een goede start in 2019
Het bestuur nodigt de leden en donateurs uit alle
regio’s uit voor de Lustrum Pampus Nieuwjaarsborrel
na afloop van de winterwedstrijden
op zondag 13 januari 2019 om 16.00 uur op de
Sociëteit Koninklijke Watersport-Vereeniging ’Loosdrecht’
Wij verwachten u allen voor deze borrel
rond het haardvuur!

Aansluitend serveert Pos Catering bij voldoende deelname
een winterbuffet voor €15,- pp.
Opgeven vóór 9-1-2018: info@Pampusclub.nl o.v.v. het aantal deelnemers.
Betaling op de dag zelf aan de bar.
Opgegeven diners worden bij het niet verschijnen door de Pampusclub
aan u in rekening gebracht.
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‘Legend’ Jan van Staveren
geëerd op NK

Sleutelcriteria
voor een Kampioenschap
met z’n allen borrelen, eten en een splitsingsdiner; dat
Veel deelnemers
zorgt voor samenhang en sfeer. En dat hoort ook bij het
sportieve hoogtepunt van het jaar: de kampioenschappen.
& veel gezelligheid
Niet alleen een goede competitie maar ook een goede sfeer
Tijdens het NK 2014 op de Braassem met slechts 26
deelnemers laaide de discussie over de Braassem als
Kampioenschapswater op. Het kampioenschap van
2018 was een herhaling van zetten. Een lastige
discussie en met name een lastig euvel voor het
bestuur omdat zij natuurlijk alle zeilers het naar
de zin willen maken. Dat laatste zal nooit lukken
aangezien er altijd verschillende meningen zullen zijn.
Elke zeiler heeft zo zijn filosofie, ook wel zijn idee
hoe je een wedstrijd moet zeilen, moet benaderen,
moet voorbereiden en ga zo maar door. Hetzelfde
geldt voor een wedstijd organiserend comité, ook zij
hebben een aantal stelregels welke leidinggevend zijn
om ervoor te zorgen dat zij de zeilers een optimaal
zeilweekend kunnen voorschotelen. Terugkomend op
het organiseren van een Nederlands kampioenschap
zou ik ook volgens een aantal stelregels, uitmondend
in een bepaalde filosofie te werk gaan.
Goede competitie
Ten eerste wil je bij een kampioenschap zoveel mogelijk
deelnemers voor de uitstraling van de klasse en daarnaast
wil je zoveel mogelijk zeilers hebben op het mooiste
evenement van het jaar. Ook moeten alle toppers meedoen
aan een kampioenschap want een goede competitie trekt
nieuwe zeilers aan.
Goede sfeer
Ten tweede ga je voor de sfeer. Het blijft amateursport dus
gezelligheid en sportiviteit gaan hand in hand: ofwel dat is
50/50. Na de wedstrijden moet het gezellig zijn, hoe meer
deelnemers hoe beter (zie punt 1). Dus na de wedstrijden

binnen een klasse trekt nieuwe zeilers aan.
Aantrekkingskracht
Max Blom en Thomas Allart, beiden zeilers van de Braassem,
daar durf ik wel van te zeggen dat zij niet in de Pampus zijn
gekomen omdat we in 2014 het NK voeren op de Braassem
met 26 boten. Maar omdat er een ijzersterke competitie
en een goede sfeer is binnen de Pampusclub en omdat
de Pampus een schitterende boot is. Handzamer dan een
Regenboog en qua bemanning een stuk makkelijker. Dus
daarmee kan de ideologie dat je in verschillende regio’s
moet varen om zo meer mensen aan te trekken deels de
prullenbak in.
Dat we voor het mooie zeilwater en ‘t clubhuis met het
prachtige uitzicht wel op de Braassemermeer moeten
zeilen daar kan ik inkomen. De Braassem Summer Regatta
is een groot evenement waar we eventueel bij aan kunnen
haken, en in de toekomst kunnen we echt wel terecht voor
een NK Sprint.
NK Locaties
Kampioenschappen moeten we varen met een zo’n groot
mogelijk deelnemersveld en met een goede accommodatie
zodat we met zijn allen op de locatie kunnen bivakkeren
opdat we gezellig een borrel kunnen drinken en een hap
kunnen eten met elkaar. Sneek, Beulaker en Loosdrecht
zijn locaties die aan die criteria voldoen. Sloten vond ik
misschien wel het mooiste kampioenschap dat ik in de
Pampus qua wedstrijden en gezelligheid op de kant gezeild
heb. Dus Sloten is in mijn optiek een goede 4e keus. Het
probleem van een comité moet dan wel getackeld worden,

nieuws

Bob Heineke P387

maar als je de kampioenschappen ruim van tevoren inplant
dan heb je ook voldoende tijd om een comité op de been
te brengen. Vanuit de regio Reeuwijk, Loosdrecht en Sneek
moeten we toch echt wel een comité bij elkaar kunnen
scharrelen. Maar nu loop ik wellicht al te ver voor de
troepen uit.
Regio Zuid-Holland
Wat misstaat er aan om alleen kampioenschappen te zeilen
op de locaties Sneek, Loosdrecht en Beulaker? Ja, in de regio
Zuid-Holland wordt er dan geen kampioenschap verzeild.
Als we nou ter compensatie de NK Sprints de komende
jaren op Reeuwijk (Elfhoeven), Reeuwijk (’s Gravenbroekse,
Braassem, Kaag, Westeinder, Zevenhuizerplas of op
Nieuwkoop gaan zeilen? Die gedachtegang om met de NK
Sprints op exotischere plekken te gaan zeilen heerst er al.
In dat geval snijdt het mes dan mooi aan twee kanten.
Al ben ik van mening dat een NK Sprint ook een gezellige
aangelegenheid moet zijn, en dat er dus ook na de wedstrijd
geborreld en gegeten moet worden met elkaar. Dus moet
er ook op locatie gebivakkeerd kunnen worden. Al is dat
wellicht voor een NK Sprint (2 dagen) gemakkelijker te
realiseren dan bij een NK (4 dagen).
Nieuwkomers
Nieuwe zeilers kijken als je het mij vraagt allereerst naar
de boot zelf. De zeileigenschappen en het uiterlijk van de
boot en dat zit bij de Pampus wel snor. Vervolgens wordt er
gekeken naar zaken als: de betaalbaarheid, de competitie
en de sfeer binnen een klasse. Er wordt niet gekeken door
een nieuwkomer naar de diversiteit van het zeilwater waar
er gevaren wordt. Moet je dan wel op verschillende plaatsen
komen voor de promotie van je klasse? Jawel, maar dat
moet niet ten koste gaan van het evenement zelf. En dat is
wel gebeurd door de kampioenschappen te organiseren op
de Braassem in 2014 en 2018. Helaas maar waar want het
zeilwater zelf mankeert niks aan.

Tijdens het NK overhandigde Peter Hoogendam een
speciale prijs aan Jan van Staveren. Deze veteraan,
die zoveel zeil overwinningen op zijn palmares heeft
staan is doorgegaan tot zijn 89e, maar het gaat nu niet
langer. Het lijf werkt niet meer mee. Een hulde voor
zijn speciale staat van dienst is dubbel en dwars op
zijn plaats.
Truly classic
Deze classic werd gespot op Loosdrecht. Het setje
vintage zeilen moet al heel lang in de loods hebben
gelegen. Aan welke romp het nostalgische motortje
hangt, is niet bekend maar uiteraard is het niet de
P 10 want die is op en top actueel. Interessant is de
vaarboom. Best handig op Loosdrecht als je vastloopt
(weet ik uit ervaring).

Laten we een volgende vergadering met elkaar knopen
doorhakken voor de toekomstige kampioenschappen met
als uitgangspunten: veel deelnemers en veel gezelligheid.
Want mijn filosofie is dat een goede competitie en een
goede sfeer binnen een klasse de pluspunten zijn die
nieuwe zeilers aantrekt. En de schoonheid van de Pampus
geeft dan hopelijk het laatste zetje.
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NK 2018 Braassem

Silver

Jeroen de Groot
en

Abele de Jong
1. Abele de Jong en Jeroen de Groot

1. Johan van Eijk en Erik Otte

worden
Sprintkampioen
2018

Rumoerige aanloop naar
geslaagd evenement 1-3 juni
2. Paul Bournas en Ette Folkersma

3. Angela Brandsma en Daan Stoel

4. Sander Oost en Jan Deen

5. Hidde Jan Haver en Don van Arem

2. John van Altena en Cees van Grieken

3. Eduard Hafkamp en Erik Koekkoek

4. Egbert de Sauvage en Stan Schouten

5. Rob de Bruijn en Coen Alewijnse

Na een prachtig weekeinde in Zuidlaren heb ik
nog geen zin om aan de slag te gaan. Eerst maar
een verslag van het NK Sprint schrijven! De
aanloop naar het NK Spint was rumoerig. Veel
klassen zijn in navolging van de Pampusklasse
sprintwedstrijden gaan organiseren en het
Watersportverbond heeft daarom een format
bedacht waar alle klassen die een NK Sprint
organiseren zich aan moeten houden. En dat
format wijkt behoorlijk af van de ervaring die we
in de Pampusklasse met dit evenement hebben
ontwikkeld. Gelukkig liet het format van het
verbond genoeg ruimte voor aanpassing zodat
we alsnog de baan en het aantal wedstrijden
konden varen die we wilden.
Ik moet zeggen, net als velen zag ik er tegenop om
een dikke 2 uur naar een plasje onder Groningen
te rijden. Maar de WSV Zuidlaardermeer is super
gezellig en gastvrij, en alles was tiptop geregeld.
Met volop vacantiehuisjes naast de zeilclub was
een onderkomen ook geen probleem en heb je de
meeste ingredienten voor een mooi weekeinde bij
elkaar.

De wind was zaterdag tussen de 6 en de 12 knopen – een
prachtig windje voor spannende en tactische wedstrijden.
Zondag was het helaas minder waardoor er van de 6
geplande races maar één kon worden gevaren.
De wedstrijden
Op een lange baan heeft een topzeiler de tijd om te
herstellen van een slechte klap. Op een korte baan is dat
niet zo. Dus zijn de resultaten veel wisselende en is het zaak
een heel slecht resultaat te vermijden. En dat lukte Jeroen
de Groot het allerbeste. Bij iedere wedstrijd was hij voorin
te vinden, en hoewel hij minder eerste plekken zeilde dan P

9 wedstrijden op een dag
en toch op tijd voor de borrel
99 en P 357 lag hij na dag 1 ruim op de eerste plek.
Maar het was wel spannend! Bij iedere bovenboei kwamen
de Pampussen dicht bij elkaar en was het knokken om
een goede positie bij de boei. De bakboordboten hadden
rechten, maar verloren veel snelheid bij de ronding en
kwamen dus niet altijd goed weg. De stuurboordboten
moeten er ruim omheen, wat vaak prima uitpakte. De
gate beneden en het laatste kruisrakje zorgde nog voor
behoorlijke verschuivingen. De jury hield alles nauwlettend
in de gaten maar hoefde slechts indirect in te grijpen – er
is netjes gezeild en geen schade gevaren.

Tempo zat er goed in
Het comité startte snel door, de Pampussen waren nog
niet bekomen van de vorige race en de vlag voor de
volgende race hing alweer ! Zodoende was er nog tijd voor
een lunchpauze terwijl we toch 9 wedstrijden op een dag
hebben gevaren en op tijd binnen waren voor de borrel.
Bij de protesten bleek dat P 99 iets te dicht voor P 357
was gekruist, wat ze een DSQ opleverde. Jammer, want ze
zaten P 1 dicht op de hielen ! Mede daardoor leverde de
overwinning in de laatste race P 99 geen positieverbetering
op en kon P 1 de titel mee naar huis nemen. Gefeliciteerd
Jeroen en Abele !
In de zilvervloot ging de overwinning naar P 43, die P 450
en P 266 maar net van zich af kon houden.

NK SPRINT

NK SPRINT

Gold

Samengevat
Topwedstrijden, spannend, tempo, en veel gastvrijheid
bij het NK Sprint. Hoewel het concept niet voor iedere
zeiler geschikt is en er eigenlijk maximaal 32 boten mee
kunnen doen, zal dit evenement de jonge wedstrijdzeilers
zeer aanspreken. In 2019 zal het NK sprint plaatsvinden in
Reeuwijk. Ik ben er in ieder geval bij!
Sander (P 442)

Wachten op wind

Water en wind
Het Zuidlaardermeer is een mooie plas, iets groter
dan de Braassem, die helaas over een groot deel
van het oppervlak te ondiep is voor de Pampus. Dat
hebben de 357 en de 306 ontdekt toen ze 50 m
van de startlijn gebroederlijk moervast zaten in de
modder ! Maar geen nood, uitstelvlag erin en met
behulp van de jury waren ze weer varende..
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NK SPRINT

NK SPRINT

Wat als..
Het is vrijdag 1 juni. Het is niet koud maar wel nat
en het zou nog veel natter worden maar dat wist
ik toen nog niet. De regen komt met bakken uit de
hemel als Daan en ik de Pampus aan het optuigen
zijn. Als we de mast omhoog doen hoor ik achter
mijn rug “plons” en nee, niet Daan maar de mik gaat
overboord. Eigenlijk had ik moeten doen wat Jeroen
met Abele deed en zeggen: “ik ga het water wel in
als jij het bier betaalt”. Maar ja, die wijsheid kreeg ik
pas twee dagen later bij de prijsuitreiking. Gelukkig
heb ik de mik teruggevonden en kunnen we de oude
Willem later weer compleet bij Fred inleveren voor het
Holland Weekend.
Van 1 naar DSQ
Maar we zijn nu op het NK Sprint en Daan en ik hebben er
zin in. Sprintwedstrijdjes liggen ons wel en dat bleek. Race
1 openen we onder mooie zeilomstandigheden direct met
een eentje. BAM! Die hebben we maar. De races daarna
varen we een beetje wis-selvallig; een 8 en een 10 maar ook
nog een eentje en een paar tweetjes. Na de pauze maken
we een blunder en wordt een eerste plaats vervangen door
12 punten (DSQ). Een hele dure grap die ons uiteindelijk
het kampioenschap kost.

Ik ga het water wel in als
jij het bier betaalt
Het ging om een bakboord/stuurboord met Paul Bournas
en de jury oordeelde in zijn voordeel. We hadden voor de
zekerheid natuurlijk moeten draaien, maar we waren een
beetje suf en mega kortzichtig. Dat overkomt ons nooit
weer in ieder geval. De 1 staat op 1 als we de kroeg in
gaan, de 357 2e en de 306 3e. Wij 6e en ja, je ontkomt er
niet aan. Je gaat toch “wat alsen” terwijl we ook weten dat
we daar helemaal niks mee opschieten.

Alles op een kluitje

Nog een eentje
We beginnen de dag met uitstel en voor menigeen was dit rustig
opstarten even ideaal. Na ongeveer drie kwartier besluit het
comité toch een poging te doen en gaan we het water op. Daan
en ik besluiten hetzelfde te doen als de dag ervoor en starten
laag. We zijn scherp weg en lopen lekker met ons nieuwe setje
en komen als eerste boven. De 331 maakt het ons nog even lastig
maar we finishen uiteindelijk ook als eerste. Lekker!!
Helaas lukt het niet meer om er nog een race uit te persen en
om half twee besluit het comité dat het genoeg is geweest. Er
wordt geen wind meer verwacht en Jeroen en Abele worden
gekroond als terechte kampioenen. Paul Bournas en crew 2e en
wij 3e totaal. Helemaal prima natuurlijk en we hadden er van te
voren voor getekend. Maar ja,‘wat als’..
Angela (P 99)

Rob Franken:
“Alle betrokken vrijwilligers verdienen dank
voor de fantastisch ontvangst, de voortreffelijke wedstrijden, de originele prijzen en
bovenal de wijze waarop de Pampusklasse
gastvrijheid, in de beste zin van het woord,
is geboden. Het was een feestje daar op
het Zuidlaardermeer. In de aanloop was het
geen eenvoudig evenement. Een nieuwe
format en wedstrijdbepalingen die nou niet
bepaald op de meest elegante wijze tot
stand zijn gekomen maakten dit evenement
ook voor het bestuur van de Pampusclub tot
een avontuur. Terugkijkend kunnen we nu
zeggen dat het een geslaagd avontuur is geweest. Uit de reacties van de zeilers mogen
wij allen opmaken dat het NK sprint in deze
vorm toekomst heeft.”

In oktober zeilde Angela de Copa de España 2018 op Lago
de As Pontes, in A Coruña op uitnodiging van de Spaanse
Vaurienclub. Dit grootste artificial lake ter wereld is ontstaan
door een oude bruinkool mijn. Het wordt zo schoon gehouden
dat de boot een certificaat nodig heeft om te mogen
varen. Het weekend tevoren had de tropische orkaan Leslie
huisgehouden in de regio en de Vauriens hadden last van
storm en regen, met vlagen van 35 kn. Er deden 32 sterke
teams mee waaronder de dames wereld kampioenen. Toch
slaagde zeilkanon Angela er in om ze allemaal te verslaan en
samen met Lucia Llópiz dameskampioen Spanje te worden in
de Vaurien. Felicidades! (red.)

Kopje onder
Het was een gezellige avond en de BBQ was echt top voor
elkaar! Helaas hebben Daan en ik het grootste amusement
gemist want de volgende ochtend hoorden wij dat Hans
van Rij, Tom Otte en Peter Aukema een ware show hebben
weggeven. Lang verhaal kort: Peter en Hans zitten aan
dezelfde kant in het rubberbootje van Hans. De motor wil
niet aan en Tom springt er spontaan in om te helpen. Het
resultaat? De rubberboot slaat om en de mannen eindigen
kopje onder in het water. Het was de volgende ochtend
gelijk gezellig op het terras toen Jeroen het verhaal in
geuren en kleuren vertelde. Hij lag namelijk eerste rang
met zijn boot en heeft het hele voorval kunnen zien.
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de kaag

De Kaagweek

AL MEER DAN 80 JAAR
EEN BEGRIP IN HET GOOI.

vanuit

Pampus 341
bekeken
De spanning steeg al naarmate de Kaagweek naderde.
Vorig jaar stapten we tijdens de Kaagweek voor het
eerst in een Pampus en deed Robert mee met de
woensdagavond wedstrijden. Een mast op een rol,
stagen die je kunt spannen en een fok die bovenin
in de stag hangt waren allemaal nieuwe dingen voor
ons. Het was goed dat we dit deden want na circa
500 meter kwam de zijstag los uit het dek. Gelukkig
konden we dit nog snel maken zodat we gewoon
mee konden doen. Dit jaar waren we inmiddels wat
zeiluurtjes wijzer en wilden we er toch weer het beste
van maken. Onze ambitie is hoog gesteld, en verliezen
is niet onze hobby.

NU BIJ VAN HELLEMOND SPORT:
SENIORENFITNESS
MET BEGELEIDING

Kijk voor alle info op: www.hellemond.nl

Advertentie 86x130mm Van Helmond sport.indd 1

18-04-18 13:45

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

DAADKRACHT
Van Omme & De Groot is een
zelfstandig opererende onderneming
op het gebied van woningbouw,
utiliteitsbouw, renovatie en onderhoud.
Daarnaast beschikt Van Omme & De
Groot over een zelfstandige afdeling
projectontwikkeling waar grootschalige
woon- en kantoorprojecten, maar ook
bedrijfsgebouwen, winkelcentra en
zorginstellingen worden gerealiseerd.
Met 100 medewerkers en een bouwomzet
van circa 60 miljoen euro, behoort Van
Omme & De Groot tot de middelgrote
bouwondernemingen met vrijwel geheel
Nederland als werkterrein. Kenmerkend
binnen onze bedrijfscultuur is de
klantgerichte, daadkrachtige mentaliteit.

“HET VERMOGEN OM JE ALS BEDRIJF
POSITIEF TE ONDERSCHEIDEN WORDT
BEPAALD DOOR DE KEUZE OM
ANDERS TE DURVEN ZIJN.”
WIJ WILLEN. WIJ KUNNEN. WIJ DOEN.

Wederom was het heerlijk weer tijdens de Kaagweek die al
begon op woensdagavond met een gigantische vloot van
zomeravondzeilers die de opening verzorgden. Er waren
18 inschrijvingen waarvan er toch wel 15 elke dag voeren;
een aantal dat wij de komende jaren toch wel graag
zien stijgen. Wat een competitief veld en wat een kleine
onderlinge verschillen (vanuit ons oogpunt). Iedereen
vaart op het scherpst van de snede en hoe aardig ze op de
kant zijn, zo fanatiek zijn ze op het water. Op donderdag
werden we bij de start het startschip in gestuurd en waren
er nog een hoop “oja- momentjes” tijdens de wedstrijd die
met wispelturige wind werd gevaren. Allemaal zaken die

Robert Juffermans en Gilbert Imthorn

we op voorhand hadden kunnen regelen, en een leerzame
“inslingerdag”. Afgesloten met een goeie borrel op de
sociëteit.
Driemaal scheepsrecht op baan G
Vrijdagmiddag en zaterdag waren fantastische dagen
waarop de wind heerlijk stond te blazen over de Kagerplassen.
Baan G was de baan die meerdere keren voorbij kwam en
aangezien we elke weer wat leerden werden we er steeds
beter in. De tips en tricks die we gevraagd en ongevraagd
kregen van de medezeilers namen we steeds weer mee om
te verbeteren. En na een derde keer de G- baan te mogen
varen hadden we hem in de smiezen. Na eigenlijk constant
om en rond de 10e plek te varen lagen we op een 5de plek.
Dit gaf de burger moed! Het was het veld ook opgevallen

Zo aardig ze op de kant zijn,
zo fanatiek zijn ze op het water
dus onze dag kon bijna niet meer stuk, maar helaas die
toeter na de start bleek toch voor ons te zijn. We denken
dat we weten wat we moeten doen.. maar goed dat zal nog
wel een tijdje zo blijven.
Top organisatie
De organisatie van de Kaagweek en onze Coen hebben
wederom een super feestje neergezet, voor iedereen was
er wat te doen van heel jong tot en met heel oud. De lunch
was goed georganiseerd (blijft toch jammer dat ze geen
tosti’s hebben). Ook voor de toeschouwers was er veel
te zien aangezien de finish voor de starttoren lag en er
genoeg bootjes waren waarin mensen konden meevaren.
Voor de kids was er een opblaas kasteel, een kidspoel,
opblaasbare waterfietsen, waterpistolen games, knutselen,
speurtochten teveel om op te noemen maar super leuk
aangezien de jeugd uiteindelijk toch onze toekomst is.
Mooi om te zien dat hierin geïnvesteerd wordt. En zoals
vanouds de was de feesttent wederom van de partij. En
wat hebben we gelachen met het optreden onder andere
van onze Leidse vriend Barry Badpak!
Vervolg op volgende pagina
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Gebrek aan wind
regeert
De hele zaal stond onderste boven toen deze jongens gas
gaven. Van links naar rechts...van links naar rechts. Mooi
ook om te zien dat iedereen het leuk heeft en van en met
elkaar geniet van dit feestje. Echt erg hard gelachen.
Een keuze aanrader voor iedere wedstrijdzeiler.
Conclusie
De Pampus 341, gebouwd door Boot, hebben wij vorig
jaar gekocht van de heer Bakker, die deze met Jeroen de
Groot had gerestaureerd. Na wat kleine modificaties en een
mooi North Sails setje van Joost, zijn we gaan meedoen in
het Pampuscircuit. Na een pauze van 10 jaar moeten we

Tips en tricks die we gevraagd en
ongevraagd kregen namen we mee
toch wel toegeven dat we nog erg veel te leren hebben,
maar het gezegde van deze twee gappies luidt, “slapen
doe je ‘s-nachts”, en we maken we iedere keer een stukje
progressie. Tot op het water.
Robert Juffermans en Gilbert Imthorn
Robert Juffermans is 42 jaar, getrouwd met Nynke en samen zijn
ze ouders van Berend en Pien. Robert is al op het water sinds zijn
geboorte en hij noemt zijn zeilervaring: enthousiaste starter. Gilbert Imthoorn is 38 jaar, getrouwd met Mariëlle en samen hebben
ze Juli, Max en Coen. Ook Gilbert is op het water sinds zijn geboorte en hij noemt zich qua zeilen een enthousiaste herintreder.

Uitslag Kaagweek
1
2
3
4
5

357
330
266
278
377

Paul Bournas
Thomas Allart
Erik Koekoek
Boris Bayer
Eric Zaadnoordijk

Nederlands
Kampioenschap
Pampus 2018

Het is zondagochtend 4 februari en ik lig met een dikke
kater op mijn bed in Utrecht. De aanleiding voor deze
martelgang zal vast een verjaardag of iets dergelijks
zijn geweest. Half trillend van de drank schiet de hele
drankparade die door mijn lichaam is gedanst die
nacht in de eerste seconde dat ik wakker word door
mijn hoofd. Openingsbiertjes, mixdrankjes voor een
ander smaakje, Gin-Tonics in de club voor het betere
intimidatiewerk en wat shotjes om het verdriet van
gebrek aan vrouwelijk schoon weg te drinken.
Met een dikke knoflooklucht van de Döner kebab strompel
ik uit mijn bed en met knikkende knieën waggel ik naar
mijn koelkast, voor een vloeibare opkikker voor mijn iets te
droge mond. Terwijl ik neerplof in mijn badjas op m’n loveseat zit ik in mijn appartementje, driehoog, en probeer
ik via een stuk of drie paracetamol alle pijnscheuten in
mijn hoofd te neutraliseren. Op een dergelijk moment
heb ik altijd nog wel een andere manier om even van de
pijn in mijn hoofd af te komen: ik fantaseer dan wat over
zeilen! Soms over in het verleden behaalde resultaten en
soms over de mooie kampioenschappen die me weer te
wachten staan. Tijdens kampioenschappen gaat het vaak
anders dan anders. Ik kan dat niet echt verklaren maar het
zal onder andere iets te maken hebben met de druk. Je
hebt vaak grote verliezers, opvallende resultaten of andere
onregelmatigheden en dit keer was het gebrek aan wind op
de meeste dagen de opvallendste factor.
D-DAY
Vooraf aan het kampioenschap hadden de meeste zeilers
al door dat het lastig zou worden om vrijdag en zaterdag
wedstrijden te gaan zeilen vanwege het voorspelde gebrek
aan wind. Ik noemde de donderdag dan ook gekscherend
al de “D-Day” van het kampioenschap. Achteraf moest er
ook een vergelijkend militaire operatie plaatsvinden op de
donderdag: alle kanshebbers wisten dat je op die dag strak
moest zeilen en geen grote achterstand in het klassement
moest oplopen. In 2014 begonnen pa en ik op de Braassem
aan het kampioenschap met twee 9e plekken, dat konden

Blauwe wimpel voor
Mark Neeleman en
Thom van der Pol
in P 371
Haico en ik ons dit keer niet permitteren. P 440 met Wiebe
en Mike hadden volgens de D-Day methode het beste
resultaat geboekt, P 1, P 356, P 357 en P 449 waren er
ook in geslaagd vier goede strakke potten te varen. De rest
had allemaal wel een zeperd te pakken of stond er nog
niet echt super bij in het klassement. De donderdag was
een briljant mooie zeildag welke zich kenmerkte door
veel verschil in windkracht en mede daardoor waren de
omstandigheden zeer onvoorspelbaar. Wat ook zichtbaar
was in de wisselende uitslagen. Een mooie maar dus ook
zeer moeilijke zeildag.

Hoewel dit niks nieuws is was het toch tekenend dat de
meest ervaren zeilers ook hier weer het beste mee om
kunnen gaan. Onder de categorie: er staan wanneer je
er moet staan. Terug op mijn wrange nasmaak. Zowel op
vrijdagavond en vooral op zaterdagavond is er gezeild bij
andere kampioenschappen in het land. In Loosdrecht bij
de O-Jol, op Heeg bij de Valk en zelfs op Aalsmeer bij de
Randmeer! Vorig jaar op Sloten hebben we ook de mooiste
avondwedstrijden gezeild met het kampioenschap. Ik had
niet alleen meer wedstrijden nodig voor mijn magere D-Day

Het is denk ik het gevolg van de
toegenomen concurrentiestrijd binnen de
Pampusclub dat de kampioen
zich pas in het laatste kruisrak van de laatste
wedstrijd verzekert van de titel.

Aanpassen
Op vrijdag en zaterdag was er overdag geen stabiele wind
en was er veelal helemaal geen wind op de Braassemermeer.
Kortom, dat was uitermate teleurstellend. Als zeiler had ik
toch een wrange nasmaak van deze dagen en dat had niks
te maken met het gebrek aan wind, dat is gewoon een
onderdeel van de sport. Hoe eerder je erbij neerlegt dat
het is zoals het is des te meer energie houd je over voor
de eerstvolgende wedstrijd vind ik. Dat was achteraf ook
een cruciale factor voor dit kampioenschap denk ik: wie
past zich het beste aan op de extreme omstandigheden.

(1, 4, 10 en 13) maar het hoort ook bij een kampioenschap
dat het zeilen op één staat en de rest daar ondergeschikt
aan is. Achteraf is dat altijd makkelijk, er worden nou
eenmaal keuzes gemaakt maar ik benoem dit punt toch
omdat ik in gesprek met andere zeilers erachter kwam dat
meerdere zeilers deze mening deelden.

Mark Neeleman:
Met deze titel maakt Mark vier op een rij vol (NK Pampus
2016 en 2015 en 2017 Regenboog). In totaal begint het
aantal wimpels aardig op te lopen met meer dan twintig.
“Ik had nooit eerder in P 371 gevaren dus dat is altijd even
wennen. Ik had Thom gevraagd bij mij te bemannen, maar
hij zei dat hij liever hing in de P 371 dus vandaar. Je ziet
dat als je onverwacht in een andere boot komt het ineens
psychologische oorlogsvoering is naar de concurrentie.
In de Regenboog ben ik overigens kampioen geworden
in vijf verschillende boten dus het zal niet alleen aan de
boot liggen. Donderdag was het zeilen behoorlijk lastig
maar op zondag ging het allemaal lekker. Lang geleden
ook dat ik op de Braassem gevaren heb, ik ben er ooit
Regenboogkampioen geworden.”

Arjen Kort P 416:
“Van tevoren was ik tevreden met een top-10 maar
na de eerste dag waren de doelstellingen toch iets
aangescherpt en viel de 8e plek uiteindelijk een beetje
tegen. Volgend jaar beter! De Braassem blijft op ‘sociaal’
gebied een uitdaging. Zeker met twee dagen wachten is
iedereen het om 17:00 wel zat en wil eigenlijk zo snel
mogelijk naar huis. Wedstrijdtechnisch was het dik voor
elkaar. Lastig verhaal dus; moeten we hier nog een keer
naar toe? Ik weet het niet. Maar het hoogtepunt voor
Harry en mij was de geboorte van Harry’s kleindochter en
mijn nichtje Jasmijn. Mijn zus is vrijdagmiddag bevallen
van een kerngezonde dochter die we vrijdagavond even
kort hebben kunnen vasthouden. Een weekend om nooit
te vergeten!”
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Peter Hoogendam en
Sabine Romkes
1e Masters

2e Mike Kamminga en Wiebe Schippers

Het past ook in de discussie waar de nadruk op moet liggen
bij kampioenschappen in het algemeen. In m’n column ga
ik hier verder op in en zal ik positief kritisch meedenken.
Déjà vu?
Op zondag was er een mooi klein lopend windje gelukkig,
na twee treurige hangdagen vol met koffie, cola, goede
verhalen, slappe verhalen, tafelvoetbal en dergelijke. Een
prachtig lang kruisrak met een favoriete rechterkant
en bovenboeien redelijk dicht onder de wal waardoor
het laatste gedeelte van het rak een creatief gebeuren
was. Net als vorig jaar konden er dit jaar weer meerdere
boten kampioen worden. En net als vorig jaar voeren
de kampioenen dit jaar op de slotdag een 1 en een 2. Ik
had in de auto terug een kleine déjà vu toen ik me dit
realiseerde. Het is denk ik het gevolg van de toegenomen
concurrentiestrijd binnen de Pampusclub dat de kampioen
pas in het laatste kruisrak van de laatste wedstrijd zich
verzekert van de titel.
Kampioenen op scherp
Waarom wint vaak dezelfde? In dit geval waren de
kampioenen gelijk op dag 1 scherp en wisten ze de schade
beperkt te houden. Het was geen topdag voor Mark en
Thom maar het was goed genoeg om in de race te blijven
voor de titel. Ze waren op de moeilijke donderdag niet altijd
als beste weg, en bleven erbij hangen in het kruisrak of
voordewind op het moment dat het moest en glibberden
er tussendoor als het moment zich voor deed. Verder
heb ik de indruk gekregen dat ze op vrijdag en zaterdag
vrijwel zonder ergernis en energieverlies de dagen door zijn
gekomen. Ze paste zich moeiteloos aan op de windstiltes en
konden terrashangen als de beste. Tot slot werd op zondag
de wind goed bekeken en voeren ze twee wedstrijden lang
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Sabine Romkes, P 365:
“Op mijn 40e al een Mastertitel,
dat is me nogal wat. Het voelt
wel onwennig!”
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3e plek voor Jeroen en Abele

De Joekel voor Angela Brandsma en Daan Stoel

elke keer de goede kant op, wat resulteerde in een eerste
en tweede plek. IJzersterk! Wiebe en Mike werden voor
het derde jaar op rij tweede en verdienen ook een groots
compliment voor hun kampioenswaardige serie! Als de
heren dit niveau de komende jaren vasthouden hangen ze
de ene wimpel na de ander om de schouders.
Als laatste een dankwoord aan Haico De Boer, deze
blonde-in-de-Star-zeilende-halfgod hielp mij mooi uit de
penarie toen ik hem de zaterdag na de Sneekweek belde
of ie bij mij wilde bemannen. Ik gun meerdere zeilers zo’n
dergelijke topper aan boord het zij aan de fok of aan het
helmhout. Tot de volgende keer, Tsjoch!

4e Bob Heineke en Haico de Boer

2e plek Silver voor Cees van Grieken en
John van Altena

Veel animo voor de regelmiddag van Geert Geelkerken
die met veel humor situaties
weer gaf

P 387
PS: Klein knipoogje

Is er overigens ergens in de statuten niet een maximum voor het aantal wedstrijden dat een booteigenaar een andere Pampus mag lenen voor de
kampioenschappen? Voor mijn eigen kansen zou
zo’n dergelijke regel wel een uitkomst zijn. Het liefst
iets in de trant van: “Hoofstuk 16. Regel 15.1: “Een
booteigenaar mag maximaal twee kampioenschappen een andere boot lenen gedurende zijn Pampuscarrière”. Joop dit was de laatste keer hé? Eerst laat
je Hans van Drunen z’n enige Pampusevenement
ooit winnen, en vervolgens gun je Mark de titel
met de Isaac Sweers. Waar eindigt deze genereuze
drang om andere zeilers in jouw Pampus te laten
zeilen? Ik hoop z.s.m. zodat we je maar weer met de
winterwedstrijden samen met Thom aan de startlijn
mogen zien.

4e Silver Erik Koekkoek en
Martin Binnendijk

5e Silver Thom Dijksman en
Jan Hein Wondergem

Erik Zaadnoordijk en Jelle Smit

5e Gold Thomas Allart en Jaap Allart

Mike Kamminga, P 440:
Jullie stonden in de lead, na twee dagen niet
zeilen dus gevoelsmatig drie dagen in de
lead. Het werd een tweede plek. Hoe voelt
dat? Mike: “Ach dat kunnen we wel hebben
hoor (lachend). Maar we zaten er wel akelig
dichtbij, het scheelt maar 1 punt. Jammer dat
de laatste wedstrijd toch niet doorging want
er had tussen Mark en ons nog van alles
kunnen gebeuren in het klassement. Het ging
om de 1e of 2e plek, de rest stond er toch een
beduidend stukje achter en kon er niet meer
bij komen. Het is de 3e opeenvolgende keer
dat Wiebe Schippers en ik 2e worden op een
NK. Drie keer is scheepsrecht zullen we maar
zeggen, op naar NK 2019!”
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hallo allemaal

De kwaliteit van het deelnemersveld
en het aantal boten gaven de doorslag
dat ik de volgende keer met het Vrijbuiterweekend mocht
sturen en dat was erg leuk. Afgelopen vrijbuiterweekend
met Fred Bosch gezeild en dat beviel me ook erg. Het
tactische zeilen, de zeileigenschappen van de boot vind ik
prettig (het bootje rolt lekker). Het bootje bevalt me dus en
uiteindelijk heeft de kwaliteit van het deelnemersveld en
het aantal boten met gemiddeld +/- 40 Pampussen op een
evenement mij doen besluiten om in de Pampus te gaan
zeilen. (Je mag ook Bob en Fred de schuld geven!)

Henri Boere:

Het bootje
rolt lekker

Regio Reeuwijk bloeit verder op
De aanwas van nieuwe Pampuszeilers is groot. In deze
rubriek gaan we steeds nader kennis maken met een
van deze zeilers. Interviewer Bob Heineke vroeg Henri
Boere het hemd van het lijf.
Hallo Henri, welkom bij de Pampusclub! Kun je even kort
vertellen wie je bent, waar je vandaan komt, wat voor
werk je doet en vertel ons eens het een en ander over je
zeilcarrière vóór de Pampus.
Voor de Pampuszeilers die mij nog niet kennen, ik ben 61
jaar en ik kom uit Gouda. Mijn hele werkzame leven heb
ik in de aannemerij gezeten, ik ben hier in gerold op jonge
leeftijd via mijn vader. Ik ben vader van een prachtige
dochter, Daphne.
Op het water ben ik grootgebracht aan de Reeuwijkse
Plassen waar ik al spelenderwijs heb leren zeilen in de
Piraat, Jeugdboot en de Laser. Daarna heb ik bemand in de
Schakel en de Zestienkwadraat tot 1984 bij onder andere
Leo Both. Vervolgens ben ik in 1985 zelf gaan sturen in
de Zestienkwadraat. Niet veel later ben ik toch weer het
een en ander aan ‘bemanningswerk’ gaan doen. In 1988
hebben we met vier jonge gasten, Jan-Willem van den
Hondel, Hans van Drunen (P 170), Herman van Eijk en mijn
persoon een Regenboog gekocht. In het eerste jaar dat
we voeren was de elektrische pomp nog niet toegestaan
maar wel noodzakelijk anders waren we elke wedstrijd
naar de kelder gegaan. In de winter van ’88 is de boot
opgeknapt en het jaar daarop zijn we weer gaan zeilen.
Omdat we met vier ‘stuurmannen’ zaten ontstond er wel
een klein probleempje en dat hadden we als volgt opgelost.
Herman wilde zich wel schikken als vaste voordekker, en
de anderen zouden elk een evenement sturen en degene
met het beste resultaat mocht het kampioenschap sturen.
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Het resulteerde erin dat ik als middenman samen met JanWillem als stuurman en Herman als voordekker kampioen
werd in de Regenboog in 1989.
Daarna heb ik nog één uitstapje gemaakt als bemanning.
Aan de bar op Elfhoeven hoorde ik via-via dat Mark
Neeleman en Martin Baas (P 375) nog een bemanning
zochten voor de J22. Uiteindelijk is dat balletje gaan
rollen, en heb ik een tijdje bemand op de J22. De eerste
oefenwedstrijd was op de Braassem met de winterserie, de
eerste plot gingen we gelijk plat voordewind en toen heb
ik toch maar een droogpak aangeschaft. In ’95 hebben we
op de Grevelingen het WK J22 gewonnen. We begonnen de
eerste pot met een 1e plek. Althans dat dachten we even,
want het was achteraf een Ocs. Dus de wedstrijden erna
moesten we elke pot vol aan de bak. Daarna nog een paar
keer succes gehad op de Nederlandse kampioenschappen,
dat was een hele leuke tijd.
Mijn mooiste moment in mijn zeilcarrière was afgelopen
seizoen, het kampioenschap in de Zestienkwadraat dat
ik samen met mijn dochter Daphne heb gewonnen op
Loosdrecht.
Kun je uitleggen hoe je besloten hebt om Pampus te gaan
zeilen? Wat waren jouw eerste meters in de Pampus en hoe
bevielen die?
Zet de aankoop van de Pampus 331 in mijn geval maar
onder de noemer van impulsieve aankopen (haha). Nee kijk,
twee jaar geleden vroeg Bob Heineke mij om mee te gaan
met het NK Sprint op de Kaag. En ik had vrij snel wel iets
van: lekker bootje, het tackt mooi en je kan er mooi tactisch
in zeilen en dat vond ik wel grappig/leuk. Daarnaast moest
ik zeker met lichtweer erg wennen hoe de boot (niet)
aanspringt. Na dat NK Sprint was ik wel gecharmeerd om
vaker in de Pampus te gaan varen. Bob deed het voorstel

Kun je uitleggen waarom je in het grote aanbod van
Pampussen voor de 331 hebt gekozen?
Mij werd vanuit meerdere hoeken geadviseerd om een
De Vries Lentsch of een Lamme aan te schaffen. Als je
een week voordat de boot te koop kwam tegen mij had
gezegd dat ik een Pampus zou kopen, had ik je nog net
niet uitgelachen want ik stond daar niet voor op scherp.
Maar ik was wel semi-geïnteresseerd. Maar toen de boot
te koop kwam, had ik wel zoiets van: deze boot is klaar,
het is instappen en gaan. De boot heeft zich in mijn optiek
bewezen met de resultaten van de afgelopen jaren. Anders
gezegd, dit is iets wat op mijn pad kwam waarvan ik vond
dat ik het moest doen.
Gaan we je veel zien het komende seizoen of ga je ook nog
veel in de Zestienkwadraat zeilen?
De bedoeling is om er een mix-seizoen van te maken en
ik ga zeker nog een paar Zestienkwadraat evenementen
varen waaronder het NK. In de Pampus wil ik het
kampioenschap zeilen en daarnaast zal ik zeker meedoen
aan de sprintkampioenschappen, Houtevenement en
het Hollandweekend. Als bemanning in ben ik in 1980
begonnen en na 40 seizoenen wil ik dat met nog een
mooi laatste seizoen afsluiten. En vanaf 2020 volop in de
Pampus. Dat is het plan.

hallo allemaal

Henri Boere en
Bob Heineke
NK Sprint 2017

Tot slot. Regio Reeuwijk begint nu qua Pampuszeilers meer
en meer volume te krijgen. Wil je daar nog wat over kwijt?
Ja, het is leuk om te zien dat er nu weer een nieuwe groep
ontstaat. Ruim 30 jaar geleden was er al een leuke groep
met Pampuszeilers in Reeuwijk met o.a. Henk Neeleman
(P 323), Albert Ravenstein (P 344), Willem Dercksen (P
44, P 291), Geert Geelkerken (P 2) en Jan van Geenhuizen
(P 4). En nu ontstaat er weer een nieuwe groep actieve
wedstrijdzeilers onder aanvoering van Egbert de Sauvage
Nolting (P10), Mark Neeleman (P 111), Jan de Kock van
Leeuwen (P 401), Hans van Stekelenborg (P 6) en mijn
persoon (P 331). En ik heb in de wandelgangen vernomen
dat oud-Pampuszeiler Jan Krom (voormalig stuurman
in de P 344 bij Albert Ravenstein, bemanning bij Willem
Dercksen in de P 205) ook weer interesse heeft getoond
in een Pampus. Dus dat belooft veel goeds voor de klasse.

Palmares van Henri:
Nederlands kampioen 16m2
Wereldkampioen J22
Nederlands kampioen J22
Nederlands kampioen J22
Nederlands kampioen 16m2
Primus Inter Pares
Nederlands Kampioen 16m2

als bemanning
als bemanning
als bemanning
als bemanning
als stuurman
kampioen
als stuurman

1983
1995
1995
1996
2002
2002
2018

Binnen de Pampusclub vragen de zeilers onderling zich
af hoe het toch komt dat er talrijke nieuwe zeilers zijn
bijgekomen de afgelopen jaren. Kun jij als kersverse
Pampuszeiler misschien uitleggen waar het aan ligt dat er
zoveel zeilers uit andere klassen in de Pampus stappen?
Mijn visie is er dat er nog wel meer bijkomen de komende
jaren. De toenemende competitie met al die goede zeilers
heeft een aantrekkingskracht op andere zeilers denk ik.
Of het nou wedstrijden op Loosdrecht of Sneek zijn, het
staat garant voor 40 boten aan de start. In 1980 ben ik
ook zo begonnen met zeilen in de Zestienkwadraat, niet
omdat het een geweldige uitdagende boot is maar omdat
er competitief in gezeild werd.
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Noord

Echt afscheid
Boelsma of
Heintje Davids*
effect?

WWW.HYDRAUVISION.COM
Tel.: +31 (0) 88 57 47 000

Worldwide rental of
hydraulic equipment

HARD EN HOOG GAAN
Dat is onze passie!

24/7 worldwide service
and support
specialised engineers

Wedstrijdzeilen voor de eenheidsklassen is
maatwerk. Het model, de snit, de doeksoorten,
in alles moet de juiste keuze worden gemaakt.
Met onze kennis en ervaring gecombineerd
met de ontwerpsoftware en vooral de
feedback van de zeiler, komen we tot een
goed presterend eindproduct.

Hydraulic Solutions

BEST ROSÉ

In het noorden plukken we nog steeds de vruchten van
de centrale rol die hij blijft vervullen voor het wel en
wee van de Pampusklasse. De jachtwerf van Pieter heeft
nu nog de functie als reparatie, klus en aanloopplek voor
Pampuszeilers die zelf willen klussen of adviezen zoeken
over de boot of het wedstijdzeilen. Zo blijft ook ‘café’
Boelsma op zaterdagmiddag om 5 uur een instituut om de
week met de vele aanwezige ervaringen en zeiltheorieën
te evalueren.

is MADE in

PROVENCE
13,95
per fles

per fles

NÚ MET
10% KORTING!
Gebruik de 10 % kortingscode:
favorietewijnvoorjaar18
op Favorietewijn.nl

FAVORIETEWIJN.NL

NÚ MET 10% KORTING!
Gebruik de 10 % kortingscode: favorietewijnvoorjaar18 op Favorietewijn.nl

Pieter heeft hiermee net niet een periode van 50 jaar
wedstrijdzeilen in de Pampus vol kunnen maken, sinds
hij voor het eerst in de boot voer in 1969 op het Spaanse
water in Curaçao. Pieter, die als dubbel erelid van zowel
Pampusclub-Noord alsook de landelijke veel heeft betekent
voor de klasse, kijkt terug op vele prachtige seizoenen
wedstrijdzeilen in de mooiste Nederlandse houten
wedstrijdboot die de Pampus volgens hem, en onszelf
natuurlijk ook, is.

‘Café’ Boelsma op zaterdagmiddag
is een instituut

The World’s

11,95

Naar eigen zeggen heeft Pieter Boelsma z’n laatste
wedstrijd in de Pampus gevaren tijdens het Open
Friese Kampioenschap afgelopen september. Moeten
we deze Pampus icoon echt gaan missen in de
wedstrijdvloot of gaan we de Boelsma-shuffle nog
een keertje meemaken? In dit speed interview komen
we nét iets meer te weten.

Pieter is er altijd een voorvechter van geweest om jongere
en jeugdiger zeilers in de Pampus aan het wedstrijdzeilen
te krijgen. Dit vooral om de klasse vanuit de jongere
generatie in stand te houden en te laten groeien binnen de
*Heintje Davids was een beroemd
Nederlands cabaretière die jaren
tachtig haar houdbaarheidsdatum had gehad. Alleen van
afscheid nemen had zij geen kaas
gegeten, want het ene afscheid
was nog niet achter de rug of het
volgende kondigde zich al weer
aan. En het duurde en het duurde
maar.

over het algemeen steeds sneller vergrijzende watersport.
Dat dit aardig lukt is iedereen bekend, aangezien de klasse
in het noorden sterk groeiende is. Pieter weet te vertellen
dat inmiddels een-derde van de Pampus meetbrieven,
meer dan 70 boten, in Noord Nederland geregistreerd
staan. De enige noordelijke boot die dit jaar naar een
andere regio is verhuisd, is de P 6 van Pieter Boelsma zelf.
De laatste boot die hij twee jaar geleden helemaal weer in
nieuwstaat heeft terug gebracht. Nu heeft hij alleen nog
de P 453 in verkoopbemiddeling. Dit is de laatste nieuwe
Pampus waar Pieter aan heeft gebouwd binnen een uniek
samenwerkingsverband tussen de Jachtwerven Boelsma
en De Groot, destijds in opdracht van Rienk Albeda. Pieter
zegt dat er een einde is gekomen aan zijn actieve Pampus
carrière en hij wil alle activiteiten alleen nog maar van de
wal of volgboot meebeleven. Nu hebben diegenen die hem
al een poosje kennen, dit al eens eerder gehoord. Dus zou
het zomaar kunnen, dat we Pieter Boelsma in de toekomst
doodleuk weer in een boot tegen komen.
Ard-Jen Spijkervet
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De Pampus 418 is in 1999 gebouwd bij Jachtwerf
Boelsma in opdracht van Jan de Boer. Ruim 17 jaar was
Jan een vertrouwd gezicht op de wedstrijden in Sneek.
Doordat de leeftijd parten ging spelen verkocht Jan zijn
Concorde in 2016 aan Gerard van Klaveren. Tijdens de
openingswedstrijden op Sneek zagen Haico, Irene en Annet
de Boer de boot van hun vader zeilen. Kort daarvoor, in het
voorjaar van 2018 was vader Jan hen ontvallen. Ze zagen
de P 418 voorbij varen en het voelde niet goed dat boot
eigenlijk niet meer in de familie was. De huidige eigenaar
werd opgebeld en na goed overleg kon de boot weer
teruggekocht worden. Het trio is Gerard zeer dankbaar dat
hij de boot weer terug gunde aan de familie.
Hierdoor is er een splinternieuw damesteam ontstaan.
Irene en Annet hadden een bijnaam gekregen tijdens hun
tijd in de Valk: ‘de Dames Jansen’ waarna hun Valk 426
ook uiteindelijk vernoemd is. In de Pampus krijgen de
aanwezige Dames Romkes dus concurrentie van de Dames
Jansen. Een nieuwe generatie met full-ladies-teams in de
Pampus begint dus steeds meer gestalte te krijgen!
Een dubbel welkom. Welkom terug P 418 en familie de
Boer en een warm welkom aan de Dames Jansen.
P 387

SPECIALIST IN SNIJWERK
EN BOUWPAKKETTEN VOOR
DE STAAL- EN ALUMINIUM
JACHTBOUWINDUSTRIE.

Janesloot 1 Joure
Tel. (0513) 63 72 50
info@snijtech.nl

snijtech.nl

Haico temidden van Annet en Irene

Jan Deen en Sander Oost
winnen de
Zomerwedstrijden
Op 23 en 24 juni tijdens de Zomerwedstrijden waren
er In de Pampusklasse 27 inschrijvers. De wedstrijden
konden gevaren worden met windkracht 3 en
oplopend naar 4 voor beide dagen, met een mooi
zonnetje erbij. De uitslag na vier wedstrijden was: 1e
Jan Deen en Sander Oost; 2e Klaas Jasper en Bram
Pasma; 3e Hidde Jan Haven en Don van Arum. De KWS
en de Regenboog club hadden zaterdag na afloop een
aftersail borrel georganiseerd in samenwerking met
het Foarunder met een Food Festival en de 12-koppige
band ‘the Soulblenders’. Het was grandioos goed eten
en heerlijke muziek.
Ate van der Land

Fries Evenement, voor
de Pampus:
De Open friese
Kampioenschappen
In september werd dit evenement voor de laatste keer
door de WSV Goingarijp georganiseerd. Denny en Jaap
Röfekamp (P 33) hebben het open Fries kampioenschap
op hun naam geschreven. Met louter ‘eentjes’ en een
OCS bleven zijn Maurice Schonk en Fetze Reitsma (P
331) voor. Cees van Grieken en Ronald Willemsteijn (P
62) pakten het brons. In totaal kwamen er 13 boten
aan de start onder mooie omstandigheden met een
graad of 18-20; op zaterdag een windkrachtje 3 en
zondag een windkracht 4-5.
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Onstuimige wind teistert
Sluitingswedstrijden

Dagelijks geopend
voor ontbijt, lunch
en diner.
Ook voor feesten,
partijen en
vergaderingen.

Henjo Zwering en Rick Janssen

Voor de Sluitingswedstrijden op 22 en 23 september hadden 23 Pampussen ingeschreven. De windvoorspelling voor
zaterdag was harde wind: 4 Beaufort met uitschieters naar
5 Beaufort. Zaterdag werd de eerste wedstrijd gestart met
9 deelnemers van de 23. De tweede wedstrijd telde nog
maar 6 deelnemers. De zondag bracht een extreem ander
uiterste. De wind was op, en de wedstrijden moesten
worden afgelast. De uitslag van zaterdag na 2 wedstrijden:
1e Danny Röfekamp P 33; 2e Jan Deen P 306; 3e Gert Pauli
P 430.

Oud-Loosdrechtsedĳk 166 | 1231 NE Loosdrecht

Tel.: 035-58 23 408 | www.heineke.nl | reserveren@heineke.nl
Heineke Loosdrecht |

Sjoerd Hofland en Brend Hoekstra

Heineke_

Ate van der Land

Jan Deen en Sander Oost

Danny Rofekamp

slim
is kiezen voor
korte lijnen

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

aangenaam
geregeld.
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Team Bosma/Veenstra

Dendert door op de
Sneekweek

Noord

SPARE-RIBAVOND

Cees vindt P 445
eigenlijk te mooi om in te varen

Proloog
Op vrijdag voor de opening van de 83e Sneekweek stroomt
de haven aan het starteiland in rap tempo vol met een lange
rij moederschepen met Pampussen. Na enkele uren liggen
ze allemaal bij elkaar. Het belooft weer gezellig te worden
op de drijvende Pampuscamping. In het programmaboekje
worden we op pagina 3 vrolijk toegelachen door Sabine
en Froukje in de P 365. Een speciale vermelding gaat
naar Egbert en Sander met hun P 10 alias: ‘Baron de
Sauvignon’. De Pampuspret is al begonnen voordat je een
meter gezeild hebt. Mooi weer, 48 inschrijvingen, overal
verwachtingsvolle gezichten, de feesttent staat klaar.
Sneekweek 2018, we zijn er klaar voor.
Zaterdag
Op zaterdag gingen ruim 700 boten van start. Na het
verlies van Beer van Arem gaat wedstijdleider Auke van der
Werf de Sneekweek samen met zijn team Don en HiddeJan doen. “Het is met z’n drieën een andere verdeling, dat
is voor de mensen aan boord ook wennen.” Om tien uur
startte de eerste klasse op baan O. De Pampussen gaan met
een dik uur vertraging rond half 3 van start. Het comité
koos voor de langste baan, N, 19,6 km. Er was gelukkig wel
wind gekomen en eigenlijk was het ideaal zeilweer. Al met
al hebben we een prachtige dag gehad. Het was zes uur en
iedereen was binnen.
Alle lage nummers zijn in de A-poel ingedeeld. De 1, de
4, 6, 9 en 10. Jammer dat het tiental niet compleet is.
Misschien een mooi streven voor het lustrum? De uitslag in
beide groepen was verrassend doordat elke groep een OCS
had. Jammer voor Danny Röfekamp in groep 2 en Cees van
Grieken in groep 1. Cees zeilde in de P 445, een boot waarin
hij weinig vaart omdat hij hem “eigenlijk te mooi vindt om
in te varen”. Zij moesten hun eerste plek afstaan aan de
nummers 2, Rob en Just de Bruijn en Jeroen de Groot en
Abele de Jong. Marco Bosma en Auke Veenstra zeilden een
2e plek; achteraf hun slechtste resultaat deze week!
Wisselvallige vervolgdagen
Zondag begon met slechts een paar knopen wind dus
uitstel. Maar rond een uur of half 2 kwam er een knoop of
12 opzetten. En vanaf 2uur kon het startschema, niet al te
rap, worden afgewerkt. Er werd in totaal veertien keer vals
gestart waarvan negen keer een algehele terugroep.
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Marco Bosma:
Vloeiend varen en zorgen dat je gang
houdt.

“Op sommige dingen moet je lang wachten. De laatste
kampioenstitel was in 1976 in de Flits. Daarom zijn
we zo trots dat het dit jaar gelukt is in de Pampus.
De omstandigheden waren zeer wisselend van heel
licht tot enorm veel wind. Met Auke heb ik ook een
jaar of 15 in de Valk gezeild, en we zijn goed op elkaar
ingespeeld. Door verblijf in het buitenland ben ik er
ook wel er tussenuit geweest. Dit is het vierde seizoen
in de Pampus en de bootsnelheid is goed. Soms is
het een kleine Regenboog, maar zeker geen dinghy.
Elke keer dat je stuurt rem je af in feite, heel anders
dan zwaardbootjes, elke roerbeweging die je maakt is
remmen dus je moet vloeiend varen en zorgen dat je
gang houdt. Het is een enorme kick, we varen niet in
de eerste de beste klasse. Er wordt snoeihard gevaren.
En er varen legends mee die al vele titels op hun naam
hebben en dat maakt het extra leuk natuurlijk. Geweldig
om vier keer eerste te zijn geweest. Eigenlijk hoefden we
niet meer te varen de laatste wedstrijd maar het werd
toch weer een eerste plek. Het Houtevenement heb
ik ook gewonnen dit jaar, op de Vrijbuiterweek waren
we 2e en het Hollandweekend 3e dus het is een lekker
seizoen. De ene dag is de andere niet; je moet blijven
resetten en focussen. Voor mijn persoonlijk was deze
Sneekweek een superweek ondanks het vele wachten
tussendoor. En het feestje vanavond moet nog komen.”
Uitslag Gold
1
2
3
4
5

449
1
187
357
57

Marco Bosma, Auke Veenstra
Jeroen de Groot, Abele de jong
Dieuwe Dijkstra, Albertjan van der Wal
Paul Bournas, Elte Folkersma
Milco Alblas, Willem den Beer

Uitslag Silver
1
2
3
4
5

359
137
4
260
108

Reijer stuurman, Jacqueline van Kleef
Harm Nakken, Rick Nakken
Thom Dijksman, Sandra Dijksman
H. Keuning, Bert Jan v/d Veen
Quintus Lampe, Caroline Lampe

Marco en Auke
het bord is binnen
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Kaatje-borrel

En als je als laatste klasse start zoals de Pampussen heb je
dan wel een opstapeling van uitstel. Pas rond 5 uur konden
we dan eindelijk gaan. Vlak voor de start werd de baan
gelukkig wel ingekort van circa 20 km naar 15 km.

Wie de Sneekweek wint wordt
geen kampioen
Er zaten veel bezeilde rakken in en weinig kruisrakken dus
het was moeilijk. In groep 1 wist Marco Bosma zich naar
een mooie zege te varen en in groep 2 ging de dagwinst
naar Dieuwe Dijkstra en Albert Jan van der Wal. Na twee
wedstrijden begonnen de contouren van de vermaledijde
doch onvermijdelijke splitsing zich af te tekenen. De
beslissing hierover zou maandag vallen maar dat liep
wat anders. Een hittegolf, geen wind uit uiteenlopende
richtingen… Enkele klassen hebben wel een wedstrijd
kunnen varen/drijven maar de laatste klassen konden echt
niet weggestart worden ondanks dappere pogingen van
het comité. Zwemmen, wachten en uiteindelijk afstel voor
deze dag. Op naar de spareribavond in it Foarunder. Dat was
weer geweldig gezellig. Volop lekkere ribs en veel drank om
de warme lijven koel te houden. Daarna kon er dik gefeest
in de tent. Maar de volgende ochtend wel vroeg op om de
wedstrijd van maandag in te halen. Dat zat er helaas niet
in, windkracht 0 gaf de meter aan. Dus eerst maar rustig
aan de koffie. Uiteindelijk werd er aan het eind van de dag
nog geprobeerd te starten en is de vloot onverrichter zake
teruggevaren.
Weg resultaat
Woensdag begon met een vroege inhaalwedstrijd, zodat
de splitsing kon worden gemaakt. Er stond een dikke
windkracht 5/6 met drukkers. Hard werken en lekker nat
worden. s’ Morgens werd de wedstrijd bij boei 13 afgekort.
Omdat de boei een enorm stuk verlegd was konden Haico de
Boer en Rob de Bruijn hem niet lokaliseren. Tevens zagen zij
dat er een hoop boten naar huis gingen en ze dachten dat
het kennelijk was afgelast. Heel jammer, Haico lag één, weg
resultaat. Mooie tweede plek was voor Peter Hoogendam
met Froukje Romkes die met harde wind kennelijk beter
op stoom kwamen dan bij het flutwindje van de dagen
ervoor. Ook de middagwedstrijd was er veel wind. Pampus
208 is na een aanvaring volgelopen en er waren diverse
boten met schade. Marco Bosma zeilde ‘s middags weer

een één en stelde zijn zege veilig. Maar Joop v.d. Pijl, die
was komen kijken, waarschuwde voor teveel euforie want
het oude Pampusgezegde luidt: “als je de Sneekweek wint
wordt je geen kampioen.” De dag werd besloten met de
Pampusborrel op onze Kaatje. De haringen vlogen erdoor
en ook de tap ging tot de laatste druppel leeg. Wij hebben
ons weer goed vermaakt met alle Pampusvrienden.
Donderdag en laatste zeildag alweer. De Regenbogen en
de Pampussen werden voortijdig afgekort, omdat er een
dreiging was van onweer. En zo kwam er een abrupt einde
aan de wedstrijden.
Dit betekende nog niet het abrupte einde van de Sneekweek
want we hadden de prijsuitreiking met feestavond tegoed.
Hoofdprijswinnaars Marco Bosma en Auke liepen stralend
rond, evenals winnaars in de Silver Reijer Stuurman en
Jacqueline van Kleef. Ook Bob Heineke was blij door met
Kelly weer eerste te worden in de 16m2 ondanks een DNF
toen de mast naar beneden kwam. In een geleende boot
maakte hij de volgende dag het kunstje af.
Het dak eraf
Het dak kon er af in de feesttent en dat gebeurde bijna
letterlijk maar dat kwam door de storm en voortijdig
moest de tent worden ontruimd terwijl de zware trussen
vervaarlijk boven de hoofden zwiepten. Jammer voor
degenen die nog moesten varen en het advies kregen zo
snel mogelijk te vertrekken. Voor de overblijvers mocht dat
de pret niet drukken. De massa verhuisde naar it Foarunder,
de drummer van de band greep zijn Ipad en gaf een DJ show
ten beste en de dansvloer was tot het eind toe propvol.
Epiloog
De volgende dag werd ik wakker in een lege haven. Waar
was de Pampuscamping gebleven? In alle vroegte waren
er al veel schepen vertrokken en het starteiland was stil en
verlaten. Her en der zag ik nog een Pampus in een sleepje
richting de kraan. Wij konden gelukkig nog genieten van
een nachtje voor anker op het meer en een etentje bij
Picknickers voordat we ons moesten haasten om op tijd
terug te zijn voor de Easyweek. Bedankt, Friese vrienden
voor weer een hoop gezelligheid.
P4
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zeilduo’s

Naam
Beroep
Leeftijd
Boot
Rol aan boord
Zeilen al samen sinds

Joop
over
Thom

Joop van der Pijl
Makelaar
72
P 371
Stuurman
Circa 25 jaar

Hoe ben je in de Pampus terechtgekomen? In de zomer van
1989 schreeuwde Hans In der Maur mij toe over de plas: “als
je nu geen Pampus koopt doe je het nooit meer.” Dat najaar
kwam ik Saskia de Mol van Otterloo tegen die mij meldde dat
ze van Louise van der Laan had gehoord dat ‘Ome’ Piet van
der Laan zijn Pampus wilde verkopen maar dat de boot op
Loosdrecht moest blijven en in handen komen van iemand die
goed kon zeilen. Ik maakte tot twee keer toe mijn interesse
kenbaar. Later, op de Nieuwjaarsreceptie van de KWVL heeft
Piet staan verkondigen dat hij de boot aan mij had verkocht
terwijl ik hem nog nooit gesproken had! Tot mijn verbazing
kwamen de felicitaties bij mij binnen. Eind januari heb ik
‘mijnheer’ Van der Laan gebeld met de mededeling dat het
misschien toch tijd werd dat we elkaar zouden spreken. Wij
zijn toen in één avond met een goed glas wijn en een sigaar bij
hem thuis in Tienhoven eruit gekomen.
Ben je meteen met Thom gaan zeilen? Ik ben eerst veel
met mijn dochters gaan varen en pas een paar jaar later met
Thom.
Onze zeilrelatie kenmerkt zich door: Vriendschap en
wederzijds begrip.
Wij vullen elkaar aan op de volgende manier: Thom is
een goede zeiler die mij zeker in sportieve zin aanvult.
Wat zou je veranderen als je een dag bemanning was:
Ik denk niet dat ik zelf nog bemanning wil zijn. Bij veel wind
moet je kleven en die tijd heb ik gehad.
Ons hoogtepunt samen tot nu toe was: Wij hebben vele
hoogtepunten gehad en zijn er met de NK’s vaak wel heel
dicht bij geweest.
Onze sportieve ambities en doelstelling voor aankomend
seizoen zijn: Ik hoop mijn gezondheid deze winter weer op
te pakken. Ik ben op de goede weg, en dan volgend jaar er
weer tegenaan met Thom.

Ik en mijn stuurman

Naam
Beroep
Leeftijd
Boot
Rol aan boord
Zeilen al samen sinds

zeilduo’s

Ik en mijn fokkenmaat

Thom van der Pol
Creative director exhibitions
53
P 371
Fokkenist
Circa 1993

Hoe ben je in de Pampus terechtgekomen? Via onze
gezamenlijke zeilvereniging te Loosdrecht. Joop heeft drie
mooie dochters dus dat trok nogal wat aandacht en zo leer je
dan iemand kennen. De eerste keer dat we samen voeren kan
ik me niet herinneren overigens maar zal ergens rond 1993
geweest zijn. De 16m2 heb ik vanaf 1996 ook intensief gevaren
en toen voer Joop ook met z’n dochters.
Vaar je ook in andere klassen? Jazeker, Laser, 16m2,
12-voetsjol. Doordat mijn dochters ook aandacht vragen is het
zeilen buiten Loosdrecht minder dus dat is dan weer goed voor
het Pampuszeilen want dat is in mijn achtertuin. Elk weekend
flinke competitie op loopafstand, wat wil een mens nog meer.
Onze zeilrelatie kenmerkt zich door: We zijn een vast team
en varen met Joop heeft voorrang boven andere eventuele
uitnodigingen om de fok te bedienen. Doordat Joop dit jaar
fysiek niet lekker ging heb ik met andere stuurmannen gezeild
omdat de boot moet varen vinden we. Eerst dacht ik, ach ik
pak m’n Laser wel dan hoef ik geen fokkenist te regelen maar
samen varen in de Pampus met flinke velden is een uitdaging
die we niet konden laten liggen. De Vrijbuiter met Hans van
Drunen en het NK met Mark Neeleman waren top. Maar varen
met Joop is een andere dimensie, na 25 jaar weet ik wat hij
denkt en wil gaan doen. Dat geeft weer andere uitdagingen.
Wij vullen elkaar aan op de volgende manier: Joop kan
ongelooflijk goed sturen en heeft een absoluut gevoel voor de
boot. Als we goed starten en ons ding kunnen doen hebben we
met de 371 genoeg mogelijkheden om voorin mee te varen. Dus
daar ligt de uitdaging om dat voor elkaar te krijgen. Joop vaart
graag z’n ‘eigen wedstrijd’ want hij ziet dingen die anderen
niet zien en is daardoor zekerder van z’n slagen. Ik persoonlijk
vaar weer meer op het veld dus zit soms met samengeknepen
billen maar vaak heeft hij dan toch gelijk, heel knap.

Thom
over
Joop

Wat zou je veranderen als je een dag bemanning/
stuurman was: Ik stuur met enige regelmaat en dan neem ik
een mooie dame mee aan de fok want het uitzicht wat Joop
heeft wil ik niet!
Ons hoogtepunt samen tot nu toe was: We hebben er veel
gehad, maar elke keer als we samen varen hebben we veel
plezier en ervaren we het als een unieke tijdsbesteding. Als er
uitstel is hebben we het over van alles behalve de wedstrijd.
Wat zijn de sportieve ambities en doelstellingen voor
aankomend seizoen? In 2019 weer meer wedstrijden varen
met Joop, de rest zien we wel!
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Protest, protest

hebben een
zonnige toekomst

Holland Weekend 2018
9 en 10 juni
Een prachtig weekend, stralend weer, lopend windje,
perfecte organisatie (met dank aan Sander Jorissen
en zijn team), 49 Pampus inschrijvingen en rond 150
totaal, uitstekend vijfgangen buffet (voor € 17,50)
wat wil een mens nog meer?
Voorin varen! Wij willen ook weleens voorin varen maar
dat lukt maar niet. Ja, één keertje bijna, totdat we een bijna
bakboord/stuurboord aanvaring hadden. Wij bakboord en
omdat bij het palaver werd gevraagd toch eindelijk eens
te protesteren (omdat er een echte protest meneer was
uitgenodigd) hebben we dat maar eens gedaan. Dat hebben
we geweten! In de Pampusklasse wordt nu eenmaal weinig

Zoals zo vaak in onze klasse,
alsof je tegen een doofstomme praat
geprotesteerd omdat “ons kent ons” veelal de boventoon
voert. Nou, dit keer niet dus. Hoewel de stuurboord boot
een goede bekende is heb ik hem niet direct voor idioot
uitgemaakt maar wel zo iets. Dat moet je dus niet doen.
Dus na het voorkomen van een aanvaring door ongeveer
in de wind te sturen (want je wilt toch geen deuk en zeker
geen Schram) heb ik hem fijntjes medegedeeld wat ik van
hem vond en daarna protest, protest geroepen, vlaggetje
gezet hem aangespoord rondjes te draaien maar, zoals
ook zo vaak in onze klasse, alsof je tegen een doofstomme
praat. Getuigen opgelijnd (kost toch een biertje), nogmaals
aangeroepen dat rondjes draaien toch echt moet en
Winnaars Holland Weekend
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Winterwedstrijden

uiteindelijk gedesillusioneerd de wedstrijd uitgevaren
(waarbij we de kwade genius nog bijna gepakt hadden).
Dan begint het; protestformulier invullen en wachten.
Ja, hoor! Oproep! Naar protestkamer, tegenpartij komt
niet opdagen (had ik ook niet verwacht). Voorzitter
protestcomité “wat hebt u zoal gezegd toen de bakboord/
stuurboord situatie zich voordeed?” En toen heb ik de
waarheid een beetje omgebogen. Ik heb gezegd dat ik
mijn goede vriend heb aangespoord om rondjes te draaien.
FOUT. In dit soort situaties moet je je emoties in bedwang
houden en eerst PROTEST roepen voordat je iemand voor
rotte vis uitmaakt. Protest dus niet ontvankelijk verklaard
en dat kostte me nog een rondje bier ook.
Moraal; wel protesteren maar ken de spelregels.
Verder zoals gezegd een top weekend. We boffen maar met
allemaal (nou ja, allemaal?) leuke mensen in onze klasse.
En met een goed zicht vanuit het achterveld konden
we nog net zien dat niet Paul Bournas met Thomas v.d.
Wijngaard maar Froukje Romkes met Peter Hoogendam (of
andersom?) eerste werden.
PS: als iemand zich in dit stukje herkent dan is dat geen
toeval, maar met een biertje is een oude
vriendschap snel hersteld.

P 411

Het jaar 2018 komt waarschijnlijk op de vierde plaats
wat betreft de gemiddelde temperatuur en daarmee zet
de opwarming van de aarde door. Dat zegt de Wereld
Meteorologische Organisatie (WMO). Omdat het
zomerse weer eigenlijk al in mei begon, staat de zomer
van 2018 in vele recordlijstjes. De twintig warmste
jaren zijn geregistreerd in de laatste 22 jaar, aldus
WMO. (bron: ANP 29.11.2018). De ijskoude winters
lijken zo langzamerhand iets uit het verre verleden en
de Dickens boekjes. Niet zo verwonderlijk dus dat de
winterwedstrijden al jaren veel enthousiaste zeilers
trekken uit het hele land, hoewel het nog regelmatig
gebeurt dat het toch te koud is of dat er teveel wind is.
Het instituut Pampus winterwedstrijd – ooit bedacht
door ons erelid Walter van Voorst van Beest en Theo van
Driessel om de zondagsrust te ontvluchten - staat dus als
een huis, niet in het minst door het rotsvaste duo achter
de organisatie: Edo Bakker en Martin Heineke. De beide
mannen hebben om verschillende redenen het stokje van
de organisatie aan de Pampusclub overgedragen. Edo
is gezien de gezondheidssituatie van Liesbeth aan huis
gekluisterd. Omdat Edo en Martin de laatste jaren samen de
kar van de winterwedstrijden hebben getrokken heeft ook
Martin besloten dat de tijd gekomen was om te stoppen.
We zullen ze vast nog vaak zien bij de wedstrijden, daar
niet van. Harry Bijleveld wordt de nieuwe schakel in de
organisatie tussen het bestuur en HWH. Het bestuur heeft
de wedstrijden ondergebracht bij het WOC van de KWVL en
daarmee is de organisatie gewaarborgd voor de toekomst.

Mark en Marcelien

Peter en Bart-Jan

Coen en Rob

Sander en Wanda

De eerste winterwedstrijden van dit seizoen werden
gevaren op 4 november. De blije winnaars ziet u op
de foto’s.
deze de laatste jaren hebben georganiseerd, dus om en
om vanaf HWH en de KWVL. De gemoedelijkheid, zoals
Edo het omschrijft en de ontspannen sfeer waarin de
Winterwedstrijden worden gevaren blijven hierbij voorop
staan.
Edo en Martin, hartelijk dank voor
jullie onvermoeibare inzet. Natuurlijk
zijn jullie de enige echte Winterkoningen van onze klasse!

Het bestuur heeft toegezegd dat de winterwedstrijden
zullen worden voortgezet in de geest zoals Edo en Martin

KWVL Clubkampioenen
Ard van Aanholt heeft het KWVL clubkampioenschap met
kop en schouders gewonnen met een vette voorsprong.
Ondanks het feit dat hij er niet direct bij elke start bij lag
was hij sneller en slimmer dan de rest van het veld met
24 deelnemers.
Uitslagen
1 421 Ard van Aanholt, Hidde van den Berg
2 449 Marco Bosma, Hans Meijer
3 455 Henk Bergsma, Sabine Romkes
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Kersverse regiocommissaris Lukas Arends heeft er
zin in het stokje over te nemen van Robin en Edo.
Pampusnieuws is nieuwsgierig naar een nadere
kennismaking.

Mijn vrouw roeit behoorlijk fanatiek in een Yole, doet met
haar team mee aan de NK Coastal rowing, is in Venetië
geweest en heeft ambitie om wedstrijden in het buitenland
te roeien.

Ik geniet van de openheid
van alle Pampus zeilers

Lukas Arends (fok)
en Eltjo Heddema

Lukas is 55 jaar en eigenaar van een horecamakelaarskantoor
dat bemiddelt in verkoop van horecabedrijven (hotels en
restaurants) en taxaties uitvoert met name in Het Gooi en
Amsterdam. Hij heeft een achtergrond in de horeca; eerst
hotelschool en daarna heeft hij altijd gewerkt in de horeca,
zowel in de keuken als in de bediening/bar. Woonplaats:
Hilversum.
Lukas: “Ik zeil vanaf mijn studententijd met mijn vrouw
Ellen, vaak brengen we weekenden en vakanties door rond
het IJsselmeer en Friesland. Ik heb als bemanning van de
Lemmervisaak De Blauwe Donder (VA 185) wedstrijden
in Nederland gevaren en vaar nu als bemanning van de
Swan56 ‘La Belle’ wedstrijden in de Middellandse Zee.

Wedstrijden bij Het Witte Huis
De Hemelvaartwedstrijden (36 entries) zijn gewonnen
door P 357 Paul Bournas en Peter van Koppen.
Het Nieuw Loosdrecht weekend (34 entries) is gewonnen door P 330 Thomas en Jaap Allart.
Het Open Najaars-kampioenschap (15 entries) is
gewonnen door P 357 Paul Bournas en Martin Binnendijk.
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De oudste dochter (17 jaar) heb ik altijd begeleid op de
KWVL. vijf jaar de Optimist als instructeur/rescue en daarna
vier jaar Splash (organisatie/rescue). Na de zomer gaat ze
studeren en zal hoogst waarschijnlijk over stappen naar
een Laser radiaal. Mijn jongste dochter (15 jaar) is na drie
jaar Optimist en een jaar Jannen overgestapt naar Tromp
en roeit daar in een wedstrijdteam (en traint 6x per week…).
Tijdens vele weekenden op Loosdrecht heb ik altijd
bijzonder genoten van de Pampusklasse en besloten om
samen met Eltjo Heddema de Pampus 362 te kopen (na tip
havenmeester KWVL) om wedstrijden te varen. Dat doen
we met veel plezier, we proberen alle wedstrijden mee te
doen en ik heb nu drie Sneekweken mee gedaan, waarvan
de eerste minder succesvol was. Ik geniet van de openheid
van alle Pampus zeilers; de warme ontvangst, het sociale
aspect voor en na de wedstrijden. Het plezier, de sfeer, de
competitie en het niveau van de wedstrijden.
Ik heb zin om me voor de zeilers in te zetten en te
zorgen voor verbinding tussen de Pampuszeilers op de
Loosdrechtse Plassen en de rest van Nederland richting het
bestuur en de zeilers. Graag wil ik de sfeer en manier van
communiceren voortzetten van mijn voorganger Robin.”

help,

loosdrecht

Nieuwe regiocommissaris Loosdrecht:
Lukas Arends

mijn man heeft een hobby...

Tijdens mijn jeugd hebben mijn ouders verwoede
pogingen gedaan om mij de zeilkunst eigen te laten
maken. Dat betekende ieder jaar op zeilkamp, waar ik altijd
erg naar uit keek. En nee, niet vanwege de lange dagen
op het water om ‘man overboord’ of een stormrondje te
oefenen. Het keten op zolder, het eindeloos overlopen
naar de jongenszolder… dát was leuk!
En wie kom ik tegen op mijn 25e? De knapste jongen die ik
ooit had gezien en zijn hobby was zeilen. Nu treft het toeval
dat ik het gelukkig heerlijk vind om op het water te zitten
dus dat kwam goed uit. Ik heb hem wel eens gevraagd:
“Stel je voor dat ik geen liefde voor het water had gehad,
wat dan?” Zijn antwoord kwam uit zijn tenen: “Dan wordt
het niets tussen ons.” Het kan maar duidelijk zijn.
Dus de afgelopen 30 jaar, na de verkoop van mijn paard en
geliefde harp, heb ik braaf iedere wedstrijd vanaf een sloep
zijn hobby mogen aanschouwen en het zal u verbazen, ik
vind niets zo fijn als inderdaad lekker op de plas te vertoeven
en intens mee te leven met de wedstrijden. Heerlijk! Tot
vorig jaar de grote dag aanbrak: ‘De man-vrouw wedstrijd’
in de Pampus. Wat heb ik daar naar uitgekeken en wat heb
ik genoten om nu eens een wedstrijd vanuit de boot zelf
mee te maken en te ervaren. Ik dacht meteen weer aan
mijn zeilschool. ‘’Als Peter nu overboord valt, dan roep ik
eerst heel hard ‘ZWEM!!’, dan val ik negen bootlengtes af,
loef op en hijs hem gewoon weer even aan boord.” Dat gaf
een veilig gevoel. Op naar de start.

Vier verschillende blauwe lijntjes
hingen mij uit te lachen
De adrenaline joeg door mijn gehele vatenstelsel en ik was
alert. Ik kreeg het eerste commando “Pien, twee centimeter
blauwe lijntje losser” (… er hingen vier verschillende blauwe
lijntjes mij uit te lachen…). Ik dacht echt dat hij me volledig
voor de gek hield. Tot ik zijn gezicht zag, niets was minder
waar. Dus ik heb tijdens de wedstrijd virtueel duct tape
op mijn mond geplakt, ben op het bankje gaan zitten en
heb heel braaf een kakafonie van allerlei grote dikke kleine
dunne gekleurde lijntjes bediend. En wat liepen we lekker
door dat veld heen.

Kitty was de beste stuurvrouw

1e prijs voor Peter en Dorine

de wedstrijd en op het moment dat iemand vlak achter
je vaart, voor de wind, en je hoort het geklotst tegen de
onderkant van die achtervolger, dan word ik echt fanaat.
We lagen bijna de hele wedstrijd vooraan en waren in duel
met de nummer twee en helaas voor hen, zij voeren een
windwak in, en dat was voor ons - met de finish in zicht
- niet heel erg vervelend. Ik was erg opgelucht dat dat
ons niet is overkomen want op de zeilschool heb ik niets
geleerd over hoe om te gaan met een windwak. Of ik heb
die les gemist, dat kan ook.
We mochten de eerste prijs in ontvangst nemen van Edo
Bakker, een rode mast. Het is een oude prijs die ooit ter
beschikking is gesteld door de Heer Besseling. Evelien van
Grieken had prachtige prijzen gemaakt voor de winnaars.
De vrouw van Marco Brocken, Kitty, heeft de eerste prijs als
stuurvrouw gewonnen. Heel knap.
Lieve schat, ik heb genoten en je bent achter het roer echt
een koning, je bent mijn roerkoning, en mocht je ooit
zonder bemanning zitten…, I’m your man!
Dorine

Alle gekheid op een stokje, het was echt een topdag. Ik
merkte dat ikzelf ook helemaal op ging in de spanning van
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Hans van Drunen en Thom van der Pol pakken de hoofdprijs
Wat een geweldig weekend was het. Prachtig weer, met
310 boten en 500 zeilers een prima deelname, mooie
wedstrijden, uitstekende BBQ en volop gemoedelijke
gezelligheid. Hoewel zich anderhalve week van te
voren nog maar een stuk of 20 Pampussen hadden
aangemeld bleken er in de eindspurt maar liefst 58
boten te hebben ingeschreven, met deelnemers vanuit
Reeuwijk, de Kaag en Friesland.
Een prachtig veld dus, en er werd gestart in twee groepen.
Erg grappig was de nep-indeling die Sabine voor de grap
had gemaakt en die voor ongeloof en bezorgdheid zorgde.
Gelukkig was de echte groepsindeling meer evenwichtig.
De windvoorspelling op zaterdag voorspelde niet veel
goeds maar tegen de verwachting in konden we toch vroeg
het water op voor de eerste start. Het was voor iedereen
ongelooflijk zoeken naar wind maar toch kon die dag ook de
middagwedstrijd gevaren worden, al werd het een latertje.
De organisatie had gekozen voor plassenbanen. Aan de ene
kant wel weer eens leuk, aan de andere kant zijn vooral met
zo weinig wind de eindeloos lange rakken waarop je soms
alleen maar achter elkaar aan vaart weinig spannend. Door
de windstiltes lagen de boten soms meer dan anderhalf rak
uit elkaar. De uitslagen op zaterdag lieten als kanshebbers
in de top 5 zien Paul Bournas, team Dijksman, Joop Schram,
Mark Neeleman, Sander Jorissen. De volgende dag werden
de kaarten echter danig door elkaar geschud. De wind
bleef ook die dag behoorlijk onvoorspelbaar met vlagen

Winnaars Gold

afgewisseld met windwakken.
Met vier wedstrijden was er
geen aftrek dus elke misser
was fataal. Thom en Sandra
Dijksman kwam erachter dat
het water in de Loosdrechtse
plassen na het aanhoudende
Winnaars Silver
warme weer verdampt was
want Pampus 4 liep muurvast. Marceline en Mark
Neeleman hadden ook op zondag hun dag niet en bleven
in een windwak liggen. Paul Bournas zeilde fenomenaal en
werd de gedoodverfde winnaar maar bleek achteraf een
UFD te hebben waar hij jammer genoeg pas tijdens de
prijsuitreiking achter kwam. Hans van Drunen met Thom
van der Pol in P 371 en Team Bosma zeilden zich met een 1e
plek flink omhoog en werden respectievelijk 1 en 2 totaal.
In de Silver ging de hoofdprijs naar P 99 Henri Boere, met
een tweede plek voor team Dercksen.
Uitslag Gold
1
2
3
4
5

371
449
442
434
454

Hans Van Drunen
Marco Bosma
Sander Jorissen
Joop Schram
Leon Heddes

Loosdrecht
KWVL
KWVL
WSV Het Witte Huis
KWVL

Uitslag Silver
1
2
3
4
5
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99
205
455
9
316

Henri Boere
Herbert Dercksen
Henk Bergsma
Henk Nauta
Frank Meijer

GWV Elfhoeven
KWVL
KWS
KWVL

loosdrecht

Verrassende resultaten
op druk Vrijbuiterweekend 7/8 juli

Het gaat er nietom
óf u een Pampus koopt,
maar wanneer!
Volgens goede traditie werd op 12 juli op de KWVL
de Pampus-Laser wedstrijd georganiseerd in een
samenwerking van Erik Koekkoek, Robin Claushuis
en Floris van Ede die als class captains de boten en
stuurlieden moesten ronselen. Er waren 16 Pampussen,
een mooie opkomst voor een avondje zeilen. En
de Laser-zeilers waren zoals elk jaar weer enorm
enthousiast om in onze boten te stappen. De races
bestonden uit een korte up en down en een lange 2
x up baan. Precies om 9 u was het klaar en stond de
borrel gereed en een geweldig hamburgerbuffet. De
stemming zat er goed in. Robin vatte de avond gevat
samen en besloot zijn verhaal aldus: “Het gaat er niet
om óf u een Pampus koopt, maar wanneer!”
Tijdens de hilarische prijsuitreiking werden volgens Laser
gebruik twee ‘stresskippen uitgereikt en twee ‘Lap aan mijn
laars’ prijzen; de prijzen die je niet wilt hebben. Vervolgens
kwamen de echte prijzen aan de beurt.
De winnaars van de Laseruitwisseling waren Rik Wolters
en Wouter Deutz in P 266. Twee Laserzeiler, die met een

Rik Wolters en Wouter Deutz

René van Rijn en Marco Brocken

minimale uitleg zelf de boot hebben opgetuigd en niet
te kloppen waren. Leuk detail om te vermelden is dat ze
vroeger samen 470 gevaren hebben en sinds hun laatste
WK in 1991 in Australië niet meer samen in een boot
gezeten hebben. De boot is vanuit de container verkocht
en ze hebben alleen nog maar tegen elkaar gevaren. Rik
meldde mij dat ze binnen vijf minuten het oude gevoel
terug hadden. Rik sturen en Wouter prutsen en de tactiek
doen. Wie weet een toekomstig kampioensduo? Wouter
heeft op het NK al weer een dag gevaren in P 385 en weer
een wedstrijd gewonnen.
Tweede waren Hans Meijer en Marco Bosma in P 449, derde
René van Rijn en Marco Brocken in P 397.

Roep om
langer seizoen
‘Gecombineerde’
‘De Gecombineerde’ wedstrijden op de Loosdrechtse
plassen worden door de drie zeilverenigingen GWV de
Vrijbuiter, WSV Het Witte Huis en de KWVL bij toerbeurt
georganiseerd op 10 zondagen. Dit jaar was de coördinatie
in handen van Het Witte Huis. Na de laatste wedstrijd
op 19 augustus, was daar dan ook de prijsuitreiking. In
totaal waren er 37 unieke inschrijvers dit seizoen. Met 10
wedstrijden (waarvan 2 aftrek) hebben Erik Bieze / HansWillem Verwoerd (P 396) en Walter van Beest / Eduard
Hafkamp (P 433) een gelijk aantal (23) punten. Erik en
Hans-Willem maken met drie keer een tweede plek in
deze serie het benodigde onderscheid en zijn daarmee
de winnaars dit seizoen. Direct gevolgd door Edo Bakker
/ John van Altena (P 450) met 28 punten. Daarna staan er
weer twee KWVL-teams: Mönking / Gijs Maks (P 383) en

Winnaars Erik Bieze
&
Hans-Willem Verwoerd
P 396.

Eltjo Heddema / Lukas Arends (P 362) met 1 wedstrijdpunt
onderscheid. De Pampus mood wordt juist vertaald door
op te merken dat afsluiting van de ‘Gecombineerde’ op 19
augustus wel uitzonderlijk (te) vroeg is. Met de vele mooie
zondagen die in september en oktober volgden, zou je
meer wedstrijden wensen.
Robin Claushuis
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Green Jacket voor
Joop Schram en Mark Kok

2018

Arnold Schuurman, Huug Obertop, Thom Fick en Robin Claushuis

Els Schuurman en Patricia Bosma

Tattoo Bob sloeg toe
bij Cor van Aanholt

Guus Bierman en Odile van Aanholt

Ingrid Staal, Saskia Stoutenbeek, Willem Falter en Marco Brocken

Van 13 t/m 18 augustus zijn de Pampus-zeilers een
week lang actief op de Loosdrechtse Plassen. Onder
auspiciën van de KWVL en georganiseerd door de
Easy Week commissie doen meer dan 50 Pampussen
mee. Behalve de plensbui met dreigend onweer op de
maandag zijn alle andere dagen in harmonie met het
weer verlopen. Een fantastische mix van wind en zon
vormt de optimale combinatie voor de ietwat verwende
Pampus-zeiler. Het sociale Easy Week programma op
de wal omvat live-muziek aangevuld met bier en
bitterballen. En op woensdagavond is daar het diner.
Normaliter zeilen we elke dag een plassenbaan, met een
start op een heeren-tijd en wel om 14:15u. Maar Easy
Week moderniseert en onze wedstrijdleider Tom Fick
gaat daarin mee. Zo komt er een up & down-wedstrijd
met 2 starts op een dag. Dat heeft het voordeel dat de
afgelaste wedstrijd van maandag kan worden ingehaald op
woensdag. Hiermee wordt er opnieuw gebroken met een
traditie. Dat gebeurde vorig jaar met niet langer één start
van 50+ Pampussen, maar verdeeld over twee starts. De
Easy Week heeft wel een reputatie dat er Pampuszeilers
met ‘grijs haar op de slapen’ actief zijn, maar verder is dit
evenement zeer modern qua ideeën in de watersport; met
dopingcontrole op het water (2014), jury te water (2015),
drone opnames (2016) en track&trace op scherm in het
clubhuis (2016).
Easy Week heeft kennelijk ook iets aantrekkelijks voor de
zeil-toppers uit de Pampusklasse. Enkele jongere zeilers
doen mee als aanloop naar het NK een week later. Gekker
moet het niet worden, zult u denken. Met twee groepen,
die in wisselende samenstelling starten, wordt er dagelijks
1 wedstrijd gezeild (behalve dan op eerdergenoemde
woensdag). De wedstrijdcommissie o.l.v. Tom Fick heeft
alles onder controle en zodoende wordt het risico op
aanvaring tussen oud hout verlaagd. Na 5 dagen blijken
Joop Schram en Mark Kok (P434) de nieuwe Easy Week
kampioenen met totaal 3 punten, gevolgd met 1 punt
verschil Guus de Groot en Martin van Wettum (P458), kort
daarop Cees van Grieken en John van Altena (P450).
Tijdens het woensdagavond diner is het weer gezelligheid
als vanouds. Ondanks het vernieuwde geluidsabsorberende
plafond dat geen geluid absorbeert. Maar alle aanwezigen
zijn muisstil als de 20-jarige Odile van Aanholt, ons
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KWVL fenomeen, over haar prestatie (1e in medalrace,
6e overall) in de 49FX tijdens WK in Aarhus (DK) vertelt.
Arnold Schuurman, commissielid Easy Week, stelt haar
aanvankelijk met enkele vragen op haar gemak. Maar
zonder schroom vertelt ze honderduit over de aanloop
naar en ervaring op dit WK. (05/11: Odile behaalt de Flyer
Trofee.) Na het vertonen van spectaculaire beelden laat
ze iedereen gebiologeerd achter, totdat Guus Bierman
Odile dan & daar een fraai sponsoring aanbod (Contender)
doet i.v.m. aanloop naar de Olympische Spelen in Japan.
“Wij zeilen liever zelf met een nieuw setje minder” aldus
Bierman. Van pure verbazinging en blijdschap sloeg Odile
haar hand voor de mond: ”Dit is fantastisch,” stamelde zij
onder luid applaus van de aanwezigen.” Weer zo’n prachtig
moment waar dit Easy Week diner bekend om is.
Nadat de winnaars Joop en Mark tijdens de prijsuitreiking
in hun groene winnaars jackets zijn geholpen geheel
volgens de traditie en voorzien zijn van Easy Week wimpel,
keert iedereen na afloop voldaan naar huis, maar wel
vastbesloten om er volgend jaar (12-16 augustus) weer bij
te zijn.
Robin Claushaus

Pieter Keijzer, Bart Meijers, Wilfred Stutterheim

Easybike
Na afloop van de Easyweek was er zo’n sportieve geest
in drie stuurlieden gevaren dat ze besloten een fiets
tochtje naar Keerbergen (bij Brussel) er achteraan te
knopen. Naar verluidt hebben de heren – waaronder
twee oud Pampusclub voorzitters – het traject in
record tijd afgelegd.
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Ruiten in het Pampuszeil

Hoe meer zicht hoe meer veiligheid

Slechts een halve
houtskoolcup gezeild
De Houtskoolcup (29-30 september) is zo’n beetje
de officiële sluiting van het wedstrijdseizoen voor de
Pampus op Loosdrecht. Daar komt bij dat ‘de Gecombineerde’ wedstrijden in augustus al zijn gestopt. Een
overvol wedstrijdprogramma inclusief enkele NK’s
op Loosdrecht zorgt dat ‘de Gecombineerde’ moeten
wijken. Met de Houtskoolcup kunnen we dan nog
even ‘vlammen’.
Met 41 inschrijvingen is de Houtskoolcup elk jaar een
belangrijk en sfeervol evenement. Met dergelijke aantallen
gesplitst. We ervaren dit weekend dat op basis van de nieuwe
boeienkaart de nieuwe wedstrijdbanen veel voordelen
opleveren. Bij elke 2 windstreken (22,5 graden) hoort nu
een bijpassende wedstrijdbaan. Elke wedstrijdbaan geeft
zuivere kruisrakken met een 2de bovenboeien dicht naast
de vorige. Hulde aan degenen die zich voor de nieuwe
boeien hebben ingezet.

De windomstandigheden zijn het weekend niet ideaal
waardoor de round-robin niet wordt afgewerkt. Met twee
wedstrijden verzeild, tonen Mark en Marcelien Neeleman
(P 111) zich met twee bullets oppermachtig. Peter mocht
de prijs uitreiken aan zus Marcelien met de woorden: “ik
heb je zelf opgeleid in de Pluis om je hoofd niet boven
de kuiprand uit te laten steken.” Gelukkig voor Marceline
mag dit bij Mark aan boord wel. Jeroen de Groot /
Gerard Biesot (P 168) volgen met 1ste en 2de plek. Peter
Hoogendam / Froukje Romkes (P 365) en Bart / Hans van
Soest (P 438) halen beiden 7 punten uit 2 wedstrijden. De
wedstrijdregels brengen uitkomst en schrijven voor dat het
onderscheid door het eerste resultaat wordt gemaakt. En
daarmee gaat de 3de prijs naar Hoogendam / Romkes. In
een heerlijk najaarszonnetje vindt de prijsuitreiking plaats.
En onder het genot van bier met bitterballen worden alle
mooie momenten met elkaar gedeeld. Daar zullen we het
mee moeten doen deze winter.
Robin Claushuis

Pampus in Zwitserland?

Door veel reislustige mensen wordt ook Nederland bezocht. Wat een
groepje Zwitserse zeilers was opgevallen dat er een mooie, maar oud
uitziende zeilboot erg populair is bij de Nederlandse wedstrijdzeilers.
Zo populair zelfs dat er bij een gemiddelde wedstrijd zo’n 30 tot 50
zeilboten meedoen. Dat idee hebben ze thuis nog eens besproken
onder de Eucalyptusboom van hun zeilvereniging CVVT te Vevey la Tour. Daarna zijn ze met hout aan het werk gegaan. En zie het
resultaat: een Zwitserse ‘15-meter’. De naam is afgeleid van het
originele (Hollandse?) zeiloppervlak. Maar voor het Meer van Genève
voorzien van een genua, want het waait er 9 van de 10 dagen minder
dan 5 kn. Dus maximaal zeiloppervlak, dat is het devies. Het resultaat
mag er zijn.
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Het laatste voortreffelijke Pampusnieuws doorlezend
stuitte ik op een stuk van Aai waarin hij aangaf blij
te zijn dat het voorstel voor grotere ruiten in de zeilen
weggestemd is omdat daarmee de eenheid in de klasse
in stand wordt gehouden. Omdat ik diegene ben die
het voorstel heeft ingediend voel ik me toch geroepen
uit te leggen waarom. Ik heb de afgelopen twee
jaar twee grote aanvaringen tussen Pampussen van
dichtbij meegemaakt. In beide gevallen was de schade
meer dan € 10.000 en in beide gevallen vertelden de
stuurmannen dat ze de andere boot niet hadden
gezien. Ook bij een aantal kleinere aanvaringen blijkt
dat er naderende boten over het hoofd worden gezien.

bemanning zich voortdurend in bochten moeten wringen
om naderende schepen te zien, wat niet altijd gebeurt - met
bovenvermelde aanvaringen tot gevolg.

Door een overlappende genua en omdat de stuurman vaak
ver voorin zit biedt de Pampus geen optimaal uitzicht naar
de over andere boeg naderende schepen. Dit wordt versterkt
doordat de limitering in ruitoppervlak het uitzicht onnodig
terugbrengt. De klassenregel staat maximaal 0,3 m2 in de
genua en 0,4 m2 in het grootzeil toe. Bij nameting van de
ruiten in de zeilen is gebleken dat de zeilmakers veel minder
ruitoppervlak plaatsen dan maximaal is toegestaan. Bij North
en Windesign zijn de ruiten totaal circa de helft van het
toegestane oppervlak. En in theorie zouden de zeilmakers
ook zeilen helemaal zonder ruiten kunnen leveren. Zo kan
het gebeuren dat vooral bij helling de stuurman niet door
de ruit in het grootzeil kan kijken. En bij iets meer dan een
normale helling ziet de bemanning alleen iets door de ruiten
van de genua als hij plakt. Dat eist dus dat stuurman en

Daarom daag ik u uit om goed door uw ruiten te kijken en
uzelf in het aan-de-windse rak af te vragen of u wel ieder
schip dat op u af komt zeilen goed kunt zien. Niet? Dan
moet u wellicht wilt u uw tegenstem heroverwegen… Om
concreet te zijn: het toegestane ruitopppervlask in de fok
zou m.i. naar 0,4 m2 moeten om een derde ruit mogelijk
te maken. Het toegestane ruitoppervlak in het grootzeil
is ruim voldoende. Maar daarnaast pleit ik voor het laten
vervallen van het woord ”maximaal” in de desbetreffende
regel. Zolang dit woord in de regels staat is het iedereen vrij
om met kleinere ruiten dan toegestaan te varen waarmee
het risico van een aanvaring onnodig wordt vergroot.

De Pampusklasse heeft veiligheid hoog in het vaandel staan
en daarom moeten onze boten bijvoorbeeld voorzien zijn
van 300 L drijfvermogen. Maar optimaal zicht op andere
boten in een steeds competitiever wedstrijdveld is minstens
net zo’n grote toevoeging aan de veiligheid en draagt bij
aan het voorkomen van schade aan onze schepen. De
eenheid in de klasse bewaren is heel belangrijk maar moet
geen belemmering vormen om dingen te veranderen die de
veiligheid van het varen in de Pampus kunnen verbeteren.

Sander Jorissen P 442

Tijdens de ‘Oud Hout’ wedstrijd afgelopen zomer op het Meer van
Genève; de 43e Regate des Vieux Bateaux, bij la Tour-de-Peilz, winnen
ze de prijs ‘Challenge de Musée du Léman, voor de belangrijkste
maritieme bijdrage in 2018. Nu er een Zwitserse ‘Pampus’ over de
brug is, zullen er meer volgen? Zo ja, dan krijgt de Pampusklasse nog
een internationale kantje.
Robin Claushuis
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interview

Door Marco Brocken

Jilko Andringa, Pampus 101:
In de Pampus kan
		
ik weer verder leren
element van de VOR sluiten daar perfect op aan. Niet
voor niets heet het Team Brunel. Zelf zeilen op, zeg
maar amateurniveau, heeft voor Jilko ook altijd een
team element gehad. Als lid van de ronde Tafel in Sneek
heeft hij toch hij onder andere samen met mede Pampus
eigenaar Marinus Schouten, in een vriendengroep van
tien leden er acht zo gek gekregen om regelmatig mee te
varen in een Regenboog. En om zijn vrouw Heleen tot een
echtelijke verbintenis te verleiden is hij toch echt op zijn
knieën gegaan terwijl zij de Regenboog 74 behoedzaam
de Siebesloot in stuurde. Dat is teamzeilen avant la lettre.
Jilko komt uit een echte zeilfamilie en heeft dat ook met zijn
gezin zo doorgezet. Vroeger elk weekend met zijn ouders
vanuit Drachten naar de boot. Zijn ouders samen in de
Valk en hij maar sturen in de Flits. Een mooi begin waaraan
later nog Vaurien, Schakel en Laser zijn toegevoegd.
Tegenwoordig is dat naast de Regenboog 88 ook de J80
waar Jilko met vriend en andere mede eigenaar van de
Pampus, vorig jaar nog een NK mee heeft gewonnen.
Bij binnenkomst op het hoofdkantoor van Brunel in
Amsterdam, Jilko is er CEO, valt mij meteen de leestafel
op. In de stijl van een fraai gebreeuwd teakhouten
Pampusdek. Temidden van een verder stijlvolle zakelijke
ambiance. Brunel kennen we natuurlijk allemaal door
de Volvo Ocean Race. Al vier edities varen ze mee met
een equipe. De link met zeilen is binnen Brunel duidelijk
aanwezig. Ik ben benieuwd naar Jilko’s verhalen en
geniet van een kopje thee aan deze fraaie tafel.
Aangekomen in zijn werkkamer misstaat de fors opgeblazen
full-colour print van de VOR start in Alicante niet. ‘Ik
ben met mijn neus in de boter gevallen’ zegt Jilko. Sinds
december 2017, toen hij met deze droombaan begon, heeft
hij bij diverse stopovers van de VOR interessante contacten
gehad met het Team Brunel. Het bleek onder meer dat
Bouwe Bekking en hij - leeftijdsgenoten - in dezelfde
periode Flits hebben gevaren op de Noord-Nederlandse
meren. Twee toppers die een totaal andere carrière kiezen
en toch weer bij elkaar uitkomen. Hoe mooi kan zeilen zijn.
Brunel is gespecialiseerd in de werving van technisch
specialisten. De team spirit, endurance en het high tech
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Een van de doelstellingen is om P 101
aan jonge zeilers uit te lenen
Maar waarom gaat iemand die het zo naar zijn zin heeft in
de Boog en ook niet al te laf meedraait in het J80 geweld
dan Pampus zeilen? Deze eer komt geheel toe aan Pieter
Boelsma en zijn oude bemanning Lambert Kok (schoonvader
van Jilko). Pieter en Lambert stellen op hun bekende droge
wijze gewoon de vraag of het na al die bootjes niet eens
tijd wordt om ook eens een echt Pampusjacht te gaan
varen. En wie zegt er dan nee tegen zijn schoonfamilie?
Hans en Marga van Rij wilden hun Pampus 101, de
Wynfear, wel uitlenen voor het NK 2017 op het Slotermeer.
Marinus Schouten, eigenaar van Regenboog 72, vond dat
ook wel een keertje leuk. Daarnaast was Sybren de Vries
ook erg geïnteresseerd om een keer mee te varen. De P101
is immers de oude boot van zijn vader. Dat doen we dan
maar een keertje dachten ze. En als je dan de eerste dag
gelijk bovenaan eindigt dan wil iedereen die boot wel
kopen. Maar Hans is wel van deze wereld dus vraagt netjes
eerst aan Jilko en Sybren of zij geen interesse hebben.
Waarop Jilko zegt: ‘Hans, ik zit mijn hele leven al op het
water. Heel mooi dat ik nu de kans krijg Pampus te varen.”

Marinus en Sybren hoefden er ook geen seconde over na te
denken. Ze hebben elkaar de hand geschud en tja, de rest
is geschiedenis.

Linze en Fetze Andringa
in de 101

Marinus, Jilko en Sybren vormen in de Pampus het
basisteam. Wat niet verlet dat de kinderen, opgegroeid in
Optimistjes op de meren in de USA, de boot ook pakken.
Inmiddels zijn ze tieners, en hebben al een keer aan het
Houtevenement meegedaan. En waarschijnlijk gaan we
meer jeugd in de P101 zien. Want een van de doelstellingen
is ook om dit schip aan jonge zeilers uit te lenen. Een mooi
streven want verjonging houdt de Pampusclub sterk en
leuk.

Marinus, Jilko en Sybren vormen in de
Pampus het basisteam
De aantrekkingskracht van de Pampus is voor Jilko meer
dan het bekende rijtje van eenheid, grote en sterke velden
en gezelligheid. Jilko: ‘De boot stuurt lekker met de lange
kiel en het aangehangen roer. En het is niet alleen prachtig
schip, maar met de tegenstand die je in de Pampusklasse
hebt kan ik ook steeds weer verder leren’. En dat laatste
past dan weer perfect bij Brunel en de VOR, waar je ook
niet kunt winnen zonder jezelf steeds verder te bekwamen.

De P101 kreeg afgelopen winter een grote beurt van
Lambert Kok en Pieter Boelsma. Met Jilko Andringa,
Marinus Schouten en Sybren de Vries aan boord wordt
dit een ware aanwinst voor de Pampusclub. Wel is de
Regenboog vooralsnog primair voor Jilko, Maar met
zijn allen kunnen we door extra hard te varen hem vast
overhalen het onvermijdelijke keerpunt naar voren te
trekken. Jilko, Marinus en Sybren, we heten jullie van harte
welkom in de Pampusclub.
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toe zijn er bij (her)meting van Pampussen soms kleine
afwijkingen geconstateerd, maar deze zijn in alle gevallen
oplosbaar gebleken omdat het over verschillen van niet
meer dan een paar millimeter ging. De TC realiseert zich
dat er in de toekomst ook eigenaren van schepen kunnen
zijn die minder bereidheid tonen om mee te werken aan
een meting. Een verplichting voor een eigenaar van een
Pampus om mee te werken aan een meting, die overigens
op kosten van de Pampusclub wordt uitgevoerd, is er niet.

OP 2018 VAN DE TC
Beste Pampuszeilers,
Op het moment dat u dit onder ogen krijgt zit het
zeilseizoen 2018 er op. Terugkijkend op dit jaar
kunnen we stellen dat het een prachtig watersportjaar
is geweest. Gedurende een ongekend lange periode
was het zeer warm en vooral droog. Niet elke in epoxy
gebouwde Pampus uit onze vloot bleek opgewassen
tegen deze langdurig hoge temperaturen zo is
gebleken. Voor degenen die van mening zijn dat een
romp gebouwd in epoxy volledig stabiel is, misschien
iets om over na te denken.
Tijdens de ALV van de Pampusclub, gehouden op 25
november 2018, heeft u een beknopt verslag gekregen van
zaken waar de Technische Commissie in 2018 mee bezig
geweest is. Het lijkt daarom niet zinvol dit hier nog eens
uit de doeken te doen. Waar wij het wel met u over willen
hebben is de zogenaamde (her)meting van schepen. Zoals
bekend worden de te (her)meten schepen aangewezen
door loting onder de deelnemers van het NK. Van de
eigenaren van deze aangewezen schepen wordt verwacht
dat zij meewerken aan deze (her)meting.

Minder vrijblijvend
Zowel het Bestuur als de TC van de Pampusclub zijn, in
relatie tot het bovenstaande, van mening dat het zinvol
is om te onderzoeken of de hermeting van Pampussen in
de toekomst op een minder vrijblijvende wijze kan worden
geregeld. Dit zou kunnen plaatsvinden op basis van vast te
stellen regels die een bepaalde verplichting tot medewerking
van de eigenaar van een schip aan een hermeting inhoudt.
Noem het maar een juridisch kader rond de hermeting van
Pampussen. Of dit mogelijk is en hoe dit dan vorm moeten
krijgen is onderwerp van nader onderzoek. Zodra wij als
TC helderheid hebben over de juridische - en protocollaire
mogelijkheden rond het hermeten van de schepen zullen
wij dit ter beoordeling aan het Bestuur en daarna aan de
certificaathouders voorleggen. Dit alles moet ertoe leiden
dat het jaarlijks hermeten van een aantal schepen zo snel
mogelijk weer opgepakt kan worden.

Zo hou je het ook droog

Waar gaat het uiteindelijk allemaal om?
Het Bestuur en de TC van de Pampusclub zijn ervan overtuigd
dat het succes van de Pampusklasse mede bepaald wordt
door het stimuleren en handhaven van de eenheid van de
schepen in onze klasse. Dat dit niet zomaar uit de lucht
komt vallen blijkt ook uit de recent gehouden enquête
onder de leden van de Pampusclub, waarin handhaving
van eenheid binnen de klasse een veelvuldig geuite wens
is. We zouden ons daarbij wel moeten realiseren dat de
Pampus geen Olympische Klasse is waar elke millimeter
buiten de voorgeschreven toleranties leidt tot uitsluiting.
Op essentiële punten, met name bij de romp, zullen we bij
hermeting streng moeten zijn. In overleg met het Verbond
bekijkt de TC dan ook op welke meetpunt bij hermeting van
een schip de nadruk moet worden gelegd. Bij hermeting
moet het niet gaan over de laatste 2 mm op de hoogte
van een kuiprandje. De TC is zeker niet van mening dat het
slecht gesteld is met de eenheid binnen de Pampusklasse,
maar om het cliché toch nog maar eens te gebruiken:
“METEN IS WETEN”.

Tot nu toe zijn er uit drie jaargangen, te weten 2014, 2015
en 2016, steeds 3 schepen per jaargang gemeten, dus
negen schepen in totaal. De jaargang 2017 mist u in dit
rijtje. Meting van de drie schepen uit 2016 verliep, door
vooral externe omstandigheden, minder voortvarend dan
verwacht. Verder heeft de meting van, op dit moment
negen schepen, ons ook het één en ander geleerd.
Protocol
Naast het feit dat wij er als TC van overtuigd zijn dat
het zeer nuttig is om schepen middels hermeting onder
de loep te nemen, komen wij ook tot de conclusie dat er
betere afspraken gemaakt moeten worden met eigenaren
van schepen over de condities waaronder een meting
plaatsvindt. Een protocol waarin afspraken zijn vastgelegd
over de wijze waarop en de condities waaronder een
meting plaats moet vinden lijkt ons daarom zinvol.
Tot nu toe is bij meting van schepen, die door loting zijn
aangewezen, steeds sprake geweest van de bereidwillige
medewerking van eigenaren van schepen om hun schip
te laten (her)meten. Als TC zijn wij ons ervan bewust
dat het meten van een schip op enig moment ook tot
vervelende consequenties zou kunnen leiden. Tot nu
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TERUGBLIK

Volgens Ton de Waardt P 348 is het Loosdrechtse water dunner dan in
Reeuwijk

P 415 (epoxy) bij Lamme om opengetrokken naden te repareren

De Technische Commissie van de Pampusclub
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10 vragen aan

Sander Jorissen
EN
Wanda Meijst
1. Een zeilend stel, dat zie je niet vaak. Hoe is het zo
gekomen?
Via Wanda’s zus Barbara! Wanda heeft drie zusjes en
op een gegeven moment waren er nog twee van mijn
vrienden met zussen van Wanda aan de haal! We hadden
met die vrienden een zeilboot samen, een Dehler Optima
101. Daarmee heeft Wanda haar eerste wedstrijden
gezeild. Op een moment waren we met zo’n grote groep
dat de mannen met de Optima gingen zeilen en Wanda
met de meiden op de boot van Wanda’s vader – die heette
Compaen, nu de naam van onze Pampus.
2. Sander, niemand weet hoeveel zeilboten je (in
deeleigendom) hebt. Kan je ze allemaal even noemen, (ik hoor op de dijk zelfs over een Max Fun?), in
volgorde van afnemende persoonlijke voorkeur.
Star 2x; Pampus; Finn; Laser ( 2 x); Maxfun 25; Regenboog
(Met Erik Koekoek); en een
DN IJszeiler voor als het water te hard is voor de rest van
de vloot.
3. Wanda, hoe is het om met Sander in de boot te
zitten? Is hij dan net zo relaxed als thuis voor de
buis?
Voor de buis? Daar zit hij nooit! In de boot is hij over
het algemeen wel relaxed, totdat we als eerste(n) bij de
bovenboei zijn en we een plaats verliezen, dan wordt hij
zeer nerveus en varen we alleen maar verder naar achteren.
4. Hoe komen jullie in Loosdrecht terecht, en bij de
KWVL, en bij de Pampusclub?
Wij zijn in 1999 in Loosdrecht komen wonen met name
om te kunnen genieten van het water en de vrijheid die
je voelt als je over het water uitkijkt. Al vrij snel zijn we
lid geworden van de KWVL, toch de mooiste zeilvereniging
van Loosdrecht. Na eerst jaren Star te hebben gezeild zijn
we langzaam in de Pampus gerold – eerst met Robert
Thole in de 439, en daarna hebben we de 356 van Theo van
Driessel gezeild, tot we besloten hebben onze eigen boot te
gaan kopen – dat is de 442 geworden
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Op één van de
Caribische eilanden
met de Kings Legend

10 vragen aan

Door Walter van Voorst van Beest
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5. Jullie zijn ook onderdeel van de befaamde ‘fietsclub’, waarvan men fluistert dat daar de werkelijke
macht van de Pampusclub zit. Leg eens uit.
Nou, zo spannend is de fietsclub niet, maar wel gezellig
en daarnaast is het erg leuk eens iets anders te doen dan
zeilen! Eens per jaar gaan we naar de Alpen om wat mooie
hellingen t e beklimmen. Een goede stok achter de deur om
veel te trainen en af te vallen, om het dan toch af te leggen
tegen Sabine!
6. Sander, je bent lid van het WOC van de KWVL.
Sinds dit jaar zijn er 21 wedstrijd tonnen in het
Loosdrechtse water, en het Witte huis heeft aangetoond dat je daarmee prachtige banen kan maken,
sommige zeggen zelf beter en efficiënter dan upwind/downwind. De KWVL gaat de banen toch ook
snel aanpassen hopen je Pampusvrienden. Gaat dat
gebeuren?
Dat weet ik niet, Dat ligt aan wat de zeilers willen want
het motto is bij het WOC: U vraagt, wij draaien! Maar mijn
persoonlijke voorkeur gaat uit naar Upwind / downwind
banen hoewel het nieuwe boeienplan zeker betere
mogelijkheden biedt.
7. Als jullie één dag de baas van de Technische Commissie van de Pampusclub zouden zijn, welk punt zou
je dan als eerste aanpakken?
Ik wil zelf graag grotere ruiten in de zeilen, ik vind dat het
zicht door de kleine ruiten in de Pampus zeilen matig is en
onnodige aanvaringen veroorzaakt. En dat is zonde van de
prachtige boten.

Eerste jaar bij de KWVL in 2000 met Finnjol 745

Sander en Wanda op de Maxfun

Wanda als zeilmaker tijdens de
Atlantische overtocht met de
Kings Legend

8. Vroeger zagen we Sander bijna alleen maar in een Star
varen. Wat bracht je er toe om zo veel vaker Pampus te
varen?
Dat Wanda wel mee wilde in de Pampus maar niet in de Star! Maar
ook dat de Pampus een serieuze competitie biedt en dat is in de
Star alleen nog maar internationaal het geval. Plus dat het een erg
gezellig circuit is, in Loosdrecht maar zeker ook in Sneek!

In de Star

9. Kunnen jullie drie ontwikkelingen noemen die de Pampusclub volgens jullie in de komende jaren in gang zou
moeten zetten om het aantal deelnemers te verhogen?
Ik denk dat we voor de jongere en fanatieke zeilers evenementen
met veel en korte wedstrijden moeten bieden, en ook met echte
klassenevenementen – wedstrijden die alleen voor de Pampus zijn.
Het feit dat de Pampus meer onderhoud vergt dan een polyester
boot is kennelijk geen bezwaar om toch een van de grootste
wedstrijd klassen te zijn.
10. Zijn jullie van plan om komend jaar Wanda te laten
sturen?
Ja, ik probeer Wanda te motoveren om dit te gaan doen en ik hoop
dat jullie haar ook aanmoedigen om het roer over te nemen.

NIEUWS 53

Dealer van o.a. Talamex rubberboten

Bijspijkeren

Jos Spijkerman

De Onderboei

en 3D Tender, Narwhal ribs.

Narwhal

3D Tender

Eastcraft 850 Tender
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www.nauticawatersport.nl

Hendrik Bulthuisweg 10
8606 KB Sneek
info@nauticawatersport.nl

180002 nautica watersport adv pampus 180x130 #2.indd 1

17-01-18 10:09

onderscheiden door kwaliteit

Model KMP 1350 / 520 S - Comfort - Optioneel Draagmallen Pampus

Daarom PEGA
De PEGA boottrailer staat garant voor vele jaren rijplezier.
Het basisconcept van alle PEGA boottrailers bestaat uit een
degelijk chassis zodat u ook onder extreme omstandigheden
op uw boottrailer kunt vertrouwen.
Het robuuste chassis levert u de uitstekende wegligging en lange
levensduur waar de PEGA boottrailer bekend om staat.

kijk voor alle informatie op www.pegabv.nl

• Betrouwbaar
• Toonaangevende marktleider
• Hoogwaardige trailers
• Breed assortiment, uw wens staat centraal
• Efficiënte en verantwoorde productieprocessen
• Landelijk dealernetwerk met hoge service
• Innovatief

Welke van de twee boten merktekenruimte moet geven, wordt bepaald op het moment dat één van twee
boten de zone binnenvaart.
Ligt die boot op dat moment vrij voor of heeft zij
een binnenliggende overlap, dan moet de andere
boot daarna merkteken ruimte geven.
Heeft de boot bij het binnenvaren van de zone een
buiten liggende overlap, dan moet zij vanaf dat
moment merktekenruimte geven.
Met uitzondering van het bepalen van binnenvaren van de
zone – is regel 18.2 helder en maar voor één uitleg vatbaar.
Ik denk dat de meeste van jullie hier goed mee om kunnen
gaan. Maar, het hebben van merktekenruimte is niet alles
wat je koers om een boei bepaalt, hoewel veel zeilers daar
in de praktijk wel zo mee omgaan;
Merktekenruimte is gedefinieerd in de Regels voor
Wedstrijdzeilen:
Ruimte voor een boot om een merkteken aan de
voorgeschreven zijde te laten liggen. Eveneens,

Middelweg 5 - 2992 SP Barendrecht - T 0180 615380 - info@pegabv.nl

Advertentie_A5_april_v1_+3 mm_afloop_Pampusclub.indd 1

De regels bij de onderboei zijn een stuk minder
ingewikkeld dan bij de bovenboei. Doordat de
definitie overlap ook van toepassing is voor boten die
over verschillende boegen varen (ze varen immers een
koers die lager is dan 90 graden van de wind) is regel
18.2 in bijna alle gevallen van toepassing.

13-4-2018 8:49:18

(a) ruimte om naar een merkteken te zeilen als het zijn
juiste koers is om er dicht langs te zeilen, en
(b) ruimte om het merkteken zodanig te ronden als nodig
om de baan te zeilen.
De ruimte die een boot nodig heeft om de baan te zeilen is
niet meer dan de krapst mogelijk bocht om dat merkteken.
Alles wat je meer neemt, is – per definitie – een risico,
omdat je meer ruimte neemt dan de andere boot hoeft te
geven.
De tweede bepalende factor voor je koers om de onderboei
wordt bepaald door de voorrangsregels. En in tegenstelling
tot merktekenruimte kan de voorrangssituatie tijdens de
boeironding wijzigen!
Een voorbeeld:
De Gele boot vaart over bakboord en heeft voorrang. De
Blauwe boot vaart over stuurboord en moet vrij blijven. Ze
komen met overlap de zone binnen. Blauw moet daarom
daarna merktekenruimte geven. Geel moet ruimte krijgen
om de boei aan de juiste zijde te kunnen passeren en ruimte
krijgen om de baan te zeilen. Maar Geel heeft, totdat ze
gijpt, OOK voorrang, daarom mag zij een bocht maken die
haar past en dat is in de meeste gevallen veel ruimer. Zij
mag de boei onderhalen – als zij dat wil.
Vervolg op volgende pagina
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Vanaf het moment dat Geel gijpt (de giek het midden van
de boot passeert) is zij niet de langer de boot die voorrang
heeft. Vanaf dat moment moet ze vrij blijven – maar ze
houdt merktekenruimte. Dus vanaf dat moment mag zij
die koers varen die ze nodig heeft om de baan te zeilen
om de boei te ronden. Niet meer maar ook niet minder. Die
ruimte moet Blauw haar geven.

NANOCOAT TECHNOLOGIES

ON DECK - IMHOFF - HARKEN - U-ROPE - MAFFIOLI - MARLOW - FSE - ROBLINE - BAINBRIDGE
OPTIMUM TIME - BALTIC WICHARD - SIKA - DANFENDER - RM69 - BLUE PERFORMANCE - PLASTIMO
TYE TEC - PROTECT TAPES - STALOK - MCLUBE - PAINS WESSEX - SUNBRELLA - SCANSTRUT - ROPEYE

Voorbeeld 2:
In het dit voorbeeld is bijna alles hetzelfde, maar hier heeft
Geel GEEN voorrang. De boten komen weer met overlap
de zone binnen en dus moet Blauw weer merktekenruimte
geven. Echter Geel mag geen ruime bocht maken omdat
ze geen voorrang heeft. De enige ruimte die Blauw aan
Geel hoeft te geven is merktekenruimte, d.w.z. de krapst
mogelijk bocht om de boei te ronden. Neemt Geel meer
ruimte en moet Blauw uitwijken, dan overtreedt Geel een
voorrangsregel (in dit geval regel 11) en gaat daarvoor niet
vrijuit onder regel 21, omdat ze niet langer binnen de ruimte
vaart, waar zij onder merktekenruimte recht op heeft. Blijft
ze binnen de ruimte, die de definitie merktekenruimte
voorschrijft, dan heeft ze bescherming, daarbuiten niet.

Een situatie waar de combinatie van merktekenruimte en
voorrang heel vaak fout gaat, is bij stuurboord merkteken
van de gate:
Geel heeft als boot over bakboord boeg voorrang.
Blauw vaart over stuurboordboeg en moet vrij blijven
EN merktekenruimte geven. Blauw wil het stuurboord
merkteken van de gate ronden en geeft voldoende ruimte
aan Geel om dat ook te doen; ze voldoet dus aan regel
18.2. Maar ze overtreedt regel 10 omdat ze niet vrij blijft.
Ze dwingt Geel om te gijpen! Of Geel daar een protest voor
indient zal afhangen of zij die gijp zelf op die plaats wilde
maken of dat ze misschien nog een lengte wilde doorvaren.
Tactisch gezien is dit voor Blauw een zeer kwetsbare
positie. Geel kan zonder risico protesteren en Blauw kan
nooit aantonen dat ze is vrij gebleven.
De rechten van Geel worden bij een gate ook nog eens
versterkt omdat regel 18.4 niet van toepassing is. Bij
een enkele onderboei moet Geel gijpen zodra ze van het
merkteken begint weg te varen. D.w.z. zodra de romp de
boei passeert. Maar bij een Gate staat regel 18.4 uit! En
mag Geel zelfs ervoor kiezen om het andere merkteken te
ronden, als ze dat zou willen.
Ondanks dat Blauw merktekenruimte geeft, overtreedt ze
toch een regel en KAN daarvoor gediskwalificeerd worden,
als Geel daarvoor kiest.
Merktekenrondingen bij de onderboei zijn daarom niet
alleen afhankelijk van regel 18 maar worden minstens zo
vaak bepaald door de voorrangsregels.
Als er situaties zijn die jullie in het afgelopen jaar hebben
meegemaakt en die je nog graag een keertje geanalyseerd wilt zien, aarzel dan niet om deze op te sturen aan:
ltw-regelservice@home.nl.
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In veel landen worden verkiezingen op zondagen gehouden.
Met als doel een grotere opkomst dan op een doordeweekse
dag. Dan moet er vanzelfsprekend worden gewerkt.
Daarom houden wij sinds een aantal jaren onze Algemene
Leden Vergaderingen ook op zondagen. Dan hebben de
meeste leden de gelegenheid om van hun democratisch
recht gebruik te maken om mee te stemmen over
belangrijke besluiten van onze vereniging. Voorafgaande
aan de afgelopen Algemene Leden Vergadering in Sneek
op zondag 24 november had het Watersportverbond
zelfs een speciale vergadering uitgeschreven, alleen voor
houders van een geldige meetbrief. Omdat ik inmiddels
vind - vroeger dacht ik daar anders over - dat stemmen
niet alleen een recht is, maar ook een morele plicht, was
dat voor mij de doorslaggevende reden om vanuit Den
Haag voor deze speciale vergadering naar Sneek af te

Stemmen is een morele plicht

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

reizen. De democratie is mij in deze onzekere tijden met
populisten zoals Trump, Poetin, Erdogan en Orban aan de
macht heel wat waard. Nog afgezien van het feit dat er ook
nog eens over een heel belangrijk voorstel moest worden
gestemd: de aanpassing van de klassenvoorschriften, zeg
maar onze grondwet, die met slechts vijf extra woorden
regulierlijntjes in fok en grootzeil s mogelijk moet maken.
Vergelijkbaar aan het schrappen uit de grondwet van de
benoemde burgemeester. Van wat ik dacht dat weleens
een tumultueuze bijeenkomst zou kunnen worden,
bleek gelukkig niets waar. De voorzitter loodste het
voorstel gladjes door de vergadering. Maar, wat daarvan
zij, ik had mij goed voorbereid op een pittige discussie.
Ik was namelijk tegen het voorstel, omdat het slechts
facultatief de mogelijkheid van regulierlijntjes opende.
Zoals ik in mijn column in het vorige Pampusnieuws al
vooruit liep op de discussie, vind ik namelijk dat het om
duurzaamheidsredenen om een verplichting moet gaan.
Helaas: ik was de enige tegenstemmer. Zoals gezegd, de
voorzitter loodste het voorstel behoedzaam, met gevoel
voor dramatiek, maar resoluut en vastberaden door de

vergadering. Als ware hij Churchill zelf. Die vond trouwens
dat besluiten op de minst slechte wijze worden genomen
als dat democratisch gebeurt, in groepen met een oneven
aantal mensen. Maar een groep van drie mensen vond
Churchill eigenlijk wel al te groot… Maar kort en goed: de
vergadering nam het voorstel over de regulierlijntjes binnen
vijf minuten aan met slechts één stem tegen, namelijk die
van mij. Toch heb ik geen spijt dat ik voor die vijf minuten
vijf uur in de auto heb gezeten.
Ik maak me dus zorgen over de ontwikkeling van onze
democratie, niet die in de Pampusclub. Die is dik voor elkaar,
zo blijkt ook uit de manier waarop de grondwetsherziening
tot stand kwam van de materialen waaruit onze zeilen
samengesteld mogen zijn, zoals nu dus ook regulierlijntjes.
Nee wereldwijd, en ook in westerse democratieën, zie
bijvoorbeeld de manier waarop Trump aan de macht
kwam. In de Verenigde Staten leven circa 330 miljoen
mensen, van wie er ongeveer 220 miljoen stemgerechtigd
zijn. Tijdens de laatste presidentsverkiezingen was er
slechts een opkomst van 123 miljoen kiezers. Trump
verwierf 60 miljoen stemmen, maar Clinton 63 miljoen.
Dat is 5% meer! Vanwege het districtenstelsel won Trump
toch. Waarschijnlijk omdat Clinton vrouw was, stemden

Ik was de enige tegenstemmer
op de regulierlijntjes
trouwens ook heel veer meer mensen op Trump dan zij
anders zouden hebben gedaan. Dat terzijde. Maar hoe
zouden die 100 miljoen niet-stemmers hebben gestemd als
zij wèl naar de stembus waren gegaan? Misschien hadden
zij dat wèl gedaan wanneer er niet op dinsdag 8 november
2016 zou zijn gestemd, maar op zondag 6 november. Nu
zitten we met Trump: een onvoorspelbare narcist, een gek
die de regels van de democratische rechtsstaat aan zijn
laars lapt. Daarom ben ik blij dat ik op mijn vrije zondag
naar Sneek kon afreizen, om te stemmen.

verkooppunten.
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