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VAN DE REDACTIE
Ik vraag me af, wat is de toekomst van de zeilsport in
Nederland?
Oprukkende windmolens en eilanden die opgespoten
worden.
Door de enorme groei van waterplanten in het Markermeer
willen steeds meer mensen op het IJsselmeer gaan liggen.
Dus dadelijk een overvol IJsselmeer en een begroeid
Markermeer? Voor onze jachthaven Compagnieshaven is
volgens de havenmeester hierdoor al een wachtlijst van 200
boten.
Ook het bekende gezicht in de oude haven van Hindeloopen
is niet meer: de vaste havenmeester Onne is per 1 november
2017 weg. Kortom er verandert veel.
Het is tijd voor een terugblik op de activiteiten van de IFC. Het lijkt al weer zo lang
geleden, wat hebben we toch allemaal weer veel meegemaakt. Er zijn mensen die maanden
naar Zweden gaan of het in ieder geval proberen en de ander voorziet zijn boot van een
nieuwe mast en verstaging. Mij wordt geadviseerd om een electricien mee te nemen als ik
ga zeilen.
Dit keer begint het blad Flitsen met een andere manier van vertellen over de
Hemelvaarttocht. Het beste verhaal ooit zal dit worden omdat uzelf de tekst mag maken bij
de foto’s.
Met de wedstijden doen bestuursleden het niet slecht: in augustus tref ik een bestuurslid
aan op het podium van de 24 uurs race van het IJsselmeer en ook met de bekende 4-uurs
IFC wedstrijd staan op de eerst, tweede en derde plaats alleen bestuursleden. Misschien
wordt het eens tijd dat bestuursleden opstappen zodat anderen ook eens een kans krijgen…
Rondje om de dijk of vogeleiland in het voorjaar, en barbecue in oktober: nieuwsgierig
naar al deze ervaringen? Je kunt het allemaal lezen in dit blad.
Maar het seizoen is weer voorbij. We gaan de boot weer winterklaar maken en hebben de
gehele winter tijd om nieuwe zeiltochten te plannen of weg te dromen bij het idee…?
Voor volgend jaar weet ik al wat mijn eerste tocht wordt, namelijk met Pasen een rondje
Noord-Holland met de IFC.
Uw redacteur, Jeroen Haagsman

Zet uw ervaring op papier, het is van harte welkom!
Natuurlijk wilt u zelf ook een bijdrage leveren aan ons clubblad. Het hoeven niet per se lange
literaire werken te worden een aantal regels is ook goed. Denk bijvoorbeeld aan OEPS dat
ging net goed of WAT IK NU WEER MEEGEMAAKT HEB
Kopij voor de volgende Flitsen, indien mogelijk in Word - Times New Roman inzenden /
mailen voor de volgende Flitsen, liefst voor15 januari 2018 aan het redactie adres. Illustraties
en foto’s graag aanleveren in JPG format of indien mogelijk gelijk verwerken in de tekst.
Voor leden is er ook de mogelijkheid om een advertentie te koop aangeboden of gevraagd
kosteloos te plaatsen. Inzenden naar het redactieadres of per e-mail naar Jend@casema.nl
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Hemelvaarttocht 2017
Maak zelf de tekst bij de plaatjes: krijgt U eens een ander verhaal
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Op- en/of afstappen
Een opstapper is officieel een ‘tijdelijk vervanger van een bemanningslid en in de pleziervaart
iedere meevaarder die de handen uit de mouwen steekt’.
De opstappers, die ik ken zijn
 Zeilers, die niet zoveel vakantiedagen
hebben als de schipper, of
 Zeilers die aan boord komen van een
schip
want ‘je moet een paar dagen en nachten
doorvaren omdat je anders nergens komt’. (En
meestal is de schipperse daar niet van gediend,
want die wil alleen in dagtochten.)
Beide soorten opstappers krijgen te maken met
onzekerheid, waar de ene opstapper beter mee om kan gaan dan de ander. Zelf ben ik ook dit
jaar weer opstapper van de eerste categorie. Het avontuur begint thuis met de tochtplanning.
Ook buiten de huiselijke kring wordt er meegeleefd.
Op het werk vindt men het nodig de vraag ‘ga jij dit jaar nog weg ?’ te stellen.
‘Jazeker’, is dan mijn antwoord.
‘En waarheen ?’, is dan de vraag.
‘Nou, dat weet ik nog niet precies’, is dan mijn antwoord.
‘Hoezo?’, is dan de vraag.
‘Nou, ik ga zeilen en we willen naar Zweden, maar of je daar dan komt …’, is dan mijn
antwoord.
‘Goh, gaaf’.
‘Jazeker, een zeiler vaart, waar de wind hem brengt’,
is dan mijn antwoord.
Naarmate de datum van vertrek nadert, worden
weersystemen en getij steeds nauwlettender,
koortsachtig in de gaten gehouden. Als opstapper
houd ik het lang vol om met onzekerheid te leven.
Maar, op een gegeven moment begint het toch te
knagen en ga ik vragen (nooit pushen !!) ‘goh, is er al
wat meer bekend ?’
Dit jaar is het doel lange tijd duidelijk: het wordt de
Zweedse Scherenkust. Want met zes weken moet dat
lukken. Doch op dag 3 voor vertrek blijkt de wind niet
optimaal, want niet uit de juiste hoek te komen. Geen
Opm Schipperse: De gelijkenis tussen de persoon probleem want ‘een zeiler vaart, waar de wind hem
afgebeeld en de personen genoemd of bedoeld in brengt’.
dit verhaal, berust op toevalligheid. (Ik ben het
Fluks worden de zeekaarten van de Engelse Oost- of
dus niet !)
Zuid Kust, België en Frankrijk van zolder gehaald.
Op de avond voor het vertrek stijgt de stemming weer: het wordt toch Zweden!
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De schipper zegt opgeruimd ‘nou opstappertje, dat wordt met het vliegtuig naar Kopenhagen
Dat is voor het opstappertje even schrikken: met de trein alleen naar Moskou is geen
probleem, maar in mijn uppie vliegen, das wel andere koek! ‘Ach’, denkt het opstappertje
‘wie weet brengt de wind ons wel naar Friesland’.
Ik eindig met zeggen dat het opstappertje op de trein naar Flensburg stapt. En de rest van het
verhaal wordt u uit de doeken gedaan door de schipper van de Equilibrium …...
De schipper heeft aan dit verhaal weinig toe te voegen: het was hopeloos weer!
Nadat we ons eindelijk naar Denemarken hebben geknokt met één dag varen 3 dagen stil
liggen vanwege onweersdreiging of (te) veel wind, vroegen we ons af of we in plaats van
verder oostwaarts niet beter, voor de gemoedsrust, in het zuidelijk deel van Denemarken
konden blijven. Maar daar kwam de rust ook niet, we bleven het weer maar analyseren en
vroegen ons steeds meer af: “hoe komen we weer terug ?”. We lagen weer drie dagen in
Dyvig verwaaid toen er een weergaatje leek te ontstaan. We vertrokken meteen richting Damp
en Regensburg naar Cuxhaven om de dag daarop richting Norderney te varen. Onderweg
zagen we al dat we waarschijnlijk een week op Norderney vast zouden komen te liggen. Maar
dat vonden we niet erg, de Elbe waren we tenminste voorbij. De vrouwen hadden zich al
verheugd op een weekje fietsen op het eiland. Maar wandelend richting fietsverhuur
veranderde de weersvoorspelling: een klein weergaatje net groot genoeg om Lauwersoog te
bereiken! Wij mannen hielden ons vast aan het credo: “Als het kan moet je gaan”. Om een
langer verhaal in te korten: “Volgend jaar gaan we weer kamperen”.
Annemarie en Gerard Daniels
FS35 Equilibrium

Te koop:
“Fraaie goed onderhouden en zeer complete Friendship 22 Sport uit 1993.
Nieuw grootzeil (2016), hoogwaardige zit/slaapkussens (2016),
nieuwe verstaging (2017), nieuwe buiskap (net nieuw).
Compleet met nav.app., vaarklaar met
8pK BBM. Boot jrls.
Op de kant geweest voor antifouling/wax.
Alleen reëele bieding.”
Rob Sijbers
r.sijbers@casema.nl/ 06- 5353 2845

Te koop:
“Wegens verkoop van mijn FS22: fraaie kleurrijke gennaker incl. slurf, Raymarine ST1000
stuurautomaat.
Beide slechts 2 seizoenen gebruikt”. Alleen reëele bieding.
BVD
M.vr.gr.
Rob Sijbers,
r.sijbers@casema.nl/ 06- 5353 2845
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NIEUW!

WEEKEND RONDJE DIJK/VOGELEILAND

NIEUW!

Het bestuur, bij monde van Imko Vroom, kwam tijdens de laatste jaarvergadering met het
voorstel om half juli een extra natte bijeenkomst te houden. Zo kon het gebeuren, dat alle
leden een mail toegestuurd kregen met als titel “Weekend Rondje Dijk/ Vogeleiland”. Daar
kon je je voor inschrijven.
Op vrijdagmiddag en -avond 16 juni arriveerden de deelnemende schepen in de Buishaven te
Enkhuizen. Enkele bemanningen hadden de voorspelde harde wind op vrijdag vóór willen zijn
en waren al een dag eerder aangekomen.
Om 20.00 uur ’s avonds was er palaver in de “kombuis” op het haventerrein. Imko gaf wat
informatie en de plannen werden gesmeed. Er hadden zich 10 schepen aangemeld; een
verheugend aantal voor zo’n eerste keer. Het was de bemanning van de “Equilibrium” niet
gelukt om al vrijdag aanwezig te zijn. Zij zouden op zaterdagmorgen aansluiten vanuit
Lelystad. Vlak voor het palaver arriveerde nog de “Momo” met ons enige buitenlandse lid
Claus. Hij zorgt er voor dat IFC internationaal blijft. Gelukkig maar, want nu hoeven de
clubwimpels met “IFC” niet vervangen te worden door “FC”, wat weer allerlei associaties
met voetbalclubs kan geven.
Zondag morgen. De organisator Imko vertrok met zijn vierkoppige bemanning al rond acht
uur als enige voor het “Rondje Dijk” (Markermeer- Lelystad-IJsselmeer-Enkhuizen). Bij
Lelystad sloot de “Equilibrium” zich bij hen aan. Dat werd dus echt een bestuurs(half)rondje.
De overige bemanningen draaiden zich nog even om in hun kooien.
Om 10.30 uur vertrok de rest van de vloot voor het rondje Vogeleiland. Aanvankelijk was het
wat grijs en bewolkt weer. De wind was echter om te zoenen. Een mooi noordelijk windje 3-4.
Scherp aan de wind zeilden we richting Vogeleiland (De Kreupel).
Een aantal mijlen voor het Vogeleiland kozen enkele schepen voor een slag over bakboord
westwaarts onder het eiland door. De overigen zeilden door over stuurboord.
Aan de noordkant van De Kreupel, begeleid door enthousiast vogelgesnater, kwamen de
diverse schepen elkaar weer tegen.
Net toen er wat ruimer gevaren kon worden op de terugtocht, verscheen ook de zon, maar
vervolgens zakte de wind in. Manmoedig probeerde een ieder van de steeds spaarzamere
vlaagjes gebruik te maken. Echter, tenslotte pruttelden alle bootjes op de motor terug naar de
Buishaven. Daar konden we weer afmeren aan de ligplaatsen die de havenmeester voor ons
gereserveerd had.
Het barbecuefestijn werd een succes. We werden getrakteerd op een mooie zwoele avond.
Vanaf het haventerrein bij de kombuis hadden we een prachtig uitzicht over het water en de
bootjes.
Er waren twee stromingen tijdens de barbecue. Je kon kiezen tussen gas, georganiseerd door
Arnold van de Sam-Sam (vaste ligplaats in de Buishaven), of kolen, ontstoken door Imko e.a..
Arnold had voor degenen die dat wilden, een aantal barbecuepakketten samengesteld.
Anderen hadden weer eigen pakketten. Dat varieerde van stevige lappen vlees tot
macrobiotische salades en wortelen om op te knabbelen.
Bier en wijn zorgden er voor dat de gesprekken, naarmate de avond vorderde, geanimeerd
bleven. Het was al laat toen de restanten weer netjes werden opgeruimd en iedereen te kooi
ging.
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Zondag vertrokken enkelen al vroeg. Anderen bleven nog wat napraten op de steiger. Zelf
vertrokken wij tegen de middag met een bescheiden, maar toch bezeilbaar windje en prachtig
zonnig (op land warm, maar op het water heerlijk koel) weer, richting Medemblik.
Samenvattend: De Buishaven bleek een goede locatie voor zo’n bijeenkomst. De
havenmeesters gaven alle medewerking. Het haventerrein, met paviljoen, terras, tafels en
banken, voldeed uitstekend voor onze samenkomst. Het paviljoen was voorzien van bar,
ijskast en zelfs een toilet.
(Over deze laatste voorziening een klein minpuntje: Het was niet verstandig om zonder
mobieltje het toilet te gebruiken omdat, zonder hulp van buitenaf, de deur van binnen uit niet
geopend kon worden.)
Al met al kunnen we terug zien op een zeer geslaagd nieuwe nat evenement. Lof voor dit
initiatief en: voor herhaling vatbaar!
Ton van Soest “WAYFARER”

Rondje Dijk 16/17/18 juni 2017
Het op vrijdagavond bij elkaar komen voor het palaver om 20:00 in de Kombuyshaven lukte
niet iedereen. Klaus met de Momo is vanwege de harde wind weer terug gegaan en pas de
volgende dag gekomen. Gerard en Annemarie hebben vanwege hun werkzaamheden besloten
om de zaterdag in Lelystad aan te haken.
Behalve deze 2 boten was iedereen die zich voor dit weekend hadden aangemeld aanwezig,
waarbij een aantal boten vanwege de voorspelde harde wind al een dag eerder waren
aangekomen. Petje af voor Wigle en Aly die met de Clochard (FS26) de golven hebben
getrotseerd om halverwege het palaver binnen te komen varen en door ons met gejuich
werden ontvangen.

Dat Piet en Ilja met de Sjan111 ook aanwezig waren was gezien de komende operaties waar
Ilja voor staat, een compliment waard. Behalve de harde wind op vrijdag hadden we dit
weekend over het weer niet te klagen.
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De accommodatie op de Buyshaven ( de Kombuys) was perfect voor ons als groep. Dit
zorgde er mede voor dat voor sommigen de palaver avond moeilijk tot een einde wilde
komen. We (Tineke, Jan, Jannie en ik van de Ianassa) hadden met Jeroen en Desiree
(Sigmagic) tijdens het palaver afgesproken om als enigen het rondje Dijk te doen.
De rest had al besloten om wat langer te blijven liggen en gekozen voor een rondje
vogeleiland. (In totaal waren we met 8 schepen op het palaver en 2 die zich de volgende dag
bij ons gingen voegen voor de barbecue de zaterdagavond.)
Die ochtend had ik een bericht op mijn app waarin Jeroen aangaf te zijn geswitcht van rondje
Dijk naar rondje vogeleiland. Dit bericht was na middernacht verstuurd en had volgens ons
meer te maken met het willen uitslapen na een uit de hand gelopen gesprek dan dat er een
technische reden was om van tocht te veranderen.
Omdat de wind in de loop van zaterdag steeds minder zou gaan waaien moesten we op tijd
vertrekken. De bedoeling en ook de werkelijke vertrektijd was 08:00. Ook al werd er nog een
poging gedaan om ons over te halen mee te gaan met het rondje
vogeleiland zijn we toch gegaan want we waren immers klaar om te vertrekken en hadden er
zin in.
De sluis bij Enkhuizen stond open en we waren zo op het Markermeer. De wind was dan wel
niet sterk (windkracht 3 tot 4 zuid west) maar met de gennaker ging het in hoog tempo
richting Lelystad. Daar kwamen we al aan om 11:00 en waren dus voor de afgesproken tijd
met Gerard en Annemarie al daar en na een kort intern palaver besloten we om maar door te
varen (dit ook na contact met Gerard en Annemarie). 11:45 waren we pas door de sluis (deze
keer waren ze niet zo snel om de pleziervaart door te laten) en konden we na de sluis onder
zeil weer verder.
Onderweg naar de NO boei van het Enkhuizer zand werd de wind duidelijk minder. Gelukkig
bleef de koers aan de wind waardoor we onder zeil konden blijven varen. Omdat de
voorspelling over de richting van de wind onduidelijk was, zijn we een heel eind richting
Stavoren gevaren. Achteraf bleek dat we veel te ver waren doorgevaren omdat de wind later
steeds verder naar het Noorden ging draaien en we toen we dus op de koers naar Enkhuizen
lagen, gingen we van aan de wind, naar halve wind, naar ruime wind en daarbij ging de
snelheid steeds verder achteruit, bovendien kwam er steeds minder wind.
We hebben tot aan de ingang van de Compagnies haven kunnen doorzeilen, maar toen was de
snelheid er helemaal uit en hadden we er ook wel genoeg van want we wilden nog een hapje
en een drankje doen voor het begin van de barbecue. De Equilibrium was minder ver naar
buiten gegaan en kwam dan ook kort na ons binnen.
Toen we de haven aan het binnenlopen waren kwam de wind weer wat opzetten (mosterd na
de maaltijd). Om 16:30 lagen we weer in de box na in totaal 42 mijl op de teller te hebben
afgelegd, terwijl als je het strak doet, je onder de 34 mijl blijft. Maar goed, gezeild hadden we
en daar ging het ons om. Het was ook prettig om te zien dat Klaus met de Momo (deze keer
met z’n buurvrouw als zeilmaatje) was aangekomen zodat alle aangemelde deelnemers op tijd
voor de barbecue aanwezig waren.
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We hadden afgesproken om om 18:00 te beginnen met de voorbereidingen (lees vuur maken)
om zodoende om ca 19:00 met de barbecue te kunnen beginnen. Het duurde net iets langer
want al met al was de barbecue best wel groot en moesten alle kooltjes eerst grijs zijn voordat
het vlees er op kon.
Het eerste vlees lag er om 19:15 op en dat ging door tot zo rond 21:00, toen had iedereen wel
genoeg vlees gegeten. Arnoud van de SamSam had voor hem en een aantal anderen een
barbecue op gas geregeld, we hadden zo voldoende vuurplaat / rooster om de sate’s,
biefstukjes, kip, vispakketjes en ook groente pakketten gaar en geroosterd te krijgen.
Uiteraard werd dit alles met een drankje weggespoeld zodat de stemming er goed in bleef.
Bovenal belangrijk te vermelden dat het weer zeer goed meewerkte zodat niemand de
behoefte had om binnen te gaan zitten.
Om 23:30 hebben we er een punt achter gezet,
want na een dag in de wind en de zon plus de
nodige alcohol is een nachtrust wel welkom.
Toen we om 00:00 bij de boot aan kwamen
werden er op diverse boten nog zware discussie
gevoerd onder een mooie zomernacht waar de
masten zich spiegelden in het vlakke water. Op
de achtergrond klonk ergens een saxofoon of iets
dergelijks en dat met al die lampjes die zich in
het water spiegelden, bijna betoverend mooi.
Nadat we ons slaapmutsje hadden
weggedronken zijn we naar bed gegaan.
Zondagochtend staat de zon al vroeg op de boot te branden en is er weinig te merken van een
zeilwind. Vandaag geen rondje dijk en dus hoefden we niet vroeg op te staan, maar ja een
vroegop is vroeg op ook al hoeft het niet. Zo waren we op tijd om Piet en Ilja uit te zwaaien,
zij moesten als eersten onderweg om dezelfde dag nog thuis te komen.
We hebben rustig kunnen ontbijten achter op de boot met een zeiltje gespannen tegen de felle
zon. Er was voldoende tijd om de havenmeester te bedanken voor de gastvrijheid en het ter
beschikking stellen van het Kombuys paviljoen, waarbij op basis van vertrouwen drinken uit
de koelkast gehaald kon worden, koffie zelf zetten en dan een ieder voor zich afrekenen op
basis van een prijslijst die op de koelkastdeur geplakt was. Er waren voldoende glazen,
borden en bestek die na afloop met hand afgewassen moesten worden.
Al met al een super ervaring en wat mij betreft voor herhaling vatbaar (dat vond trouwens
iedereen die ik sprak). Dus maar weer doen, zelfde periode(zelfde omstandigheden?). Jammer
dat het samenvalt met Oerol op Terschelling waardoor sommigen er niet bij waren omdat ze
dachten dat dat leuker zou zijn. Dat valt nog te bezien. Hier hebben we het in ieder geval goed
gehad.
Imko ”IANASSA”
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Marlin Tuigage 2017 – de ietwat andere vakantie
Daar wij een definitieve oplossing wilden voor het lekkende dak, als gevolg van de
handgrepen op het dak, hebben wij het schip na de Juni vakantie naar Jachtwerf Lok
(www.jachtwerflok.nl) gebracht (die hebben al ons teak in “beheer”). Deze hebben de
handgrepen vervangen door een plank teak over de waterafvoeren op het dak, zodat we
normaal over het dak kunnen lopen, zonder dat we daarmee kracht op de schroeven
uitoefenen en daarmee lekkage veroorzaken (dit moet vele Friendshippers bekend
voorkomen?!). De “gootjes” op het dak zijn daarvoor gevuld met Mahonie en Teak, en een
opening ter hoogte van de originele afvoeren voorkomt dat water op het dak blijft liggen.

Deze oplossing heeft inderdaad de waterdichtheid enorm verbeterd en tijdens onze afgelopen
vakantie hebben we gemerkt dat nu het dak ook weer zeer geschikt is om te zitten tijdens een
spontane steigerborrel.
Voordat wij op vakantie zouden gaan, zouden Jacob Lok en Leo Otto het schip terugvaren
naar Schokkerhaven en aangezien het weer zeer aangenaam was, wilden zij er graag een
zeiltje bijzetten. Dat bleek echter niet meer mogelijk – het zeil was met geen mogelijkheid
meer in beweging te krijgen. Nu hadden wij begin dit jaar, tijdens de Juni vakantie, al gemerkt
dat het steeds moeilijker werd om het grootzeil op ons schip normaal te bedienen. Maar tot
dan toe functioneerde het systeem nog. Nu dus helemaal niets meer. Dit nieuws kregen wij
direct voor onze augustus vakantie – de spanning was dus snel om te snijden…
Onze Marlin, een Friendship 35 uit 1988, heeft een rolgrootzeil systeem van Bamar dat aan de
Isomat mast is vastgenageld. Soortgelijke systemen zijn nog steeds leverbaar (www.bamar.it),
maar helaas zijn voor de oudere systemen, voor zover wij weten, geen onderdelen meer
leverbaar. Dit systeem is nooit een bewuste keuze van ons geweest, maar was door de eerste
eigenaar zo uitgerust. Voor ons was geleidelijk de wens steeds sterker geworden naar een
conventioneel grootzeil over te stappen – daar kan qua mast en tuigage simpelweg minder
kapot gaan
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Dus eerst maar een tuiger erbij om de boel te onderzoeken. Die belde gelukkig drie dagen
voor ons vertrek, dat op een of andere manier de topwartel los was gedraaid en dat ie de boel
weer had kunnen herstellen. De opluchting was dus groot en de zeilvakantie kon beginnen.
Toen we eenmaal aan boord waren, konden we inderdaad het grootzeil hijsen, maar onze
teleurstelling was groot toen we ontdekten dat inrollen niet meer mogelijk was. Dit wordt dus
een vakantie alleen op het fokje – niet dat waar we op hoopten.
Op de bollejan koers gezet naar Enkhuizen – meestal het eerste adres om boodschappen te
doen. Dat liep een reusachtige 3.5 knoop, met prachtig mooi weer een paar leuke plaatjes van
de Kamper Kogge voor Urk kunnen maken; al met al een goede start van de vakantie! Helaas
viel de wind later op de middag weg - dit hebben we in augustus veelvuldig meegemaakt;
zonder grootzeil is dat geen gemis :-)

In Enkhuizen zijn we bij De Vries Sails (www.devriessails.nl) langs gewipt en die stuurde ons
verder naar Tuned Rigs & Ropes (www.tunedrigs.com) voor een expert-advies. Tuned is
gespecialiseerd in hoogwaardige tuigages voor toer- en wedstrijdjachten en is in 2004
opgericht door Vester Knibbe en Sander Bakker en zitten direct achter de Dommedaris in
Enkhuizen. Zij zijn een Seldén Regional Center.
Vester Knibbe kwam aan boorde en luisterde naar ons probleem. Hij kwam met het rigoureuze
idee de gehele tuigage te vervangen. Heeft natuurlijk als nadeel de navenant hoge kosten,
maar daar komt een modern tuigage voor terug dat de komende 30 jaar weer uitdienen kan.
Voordelen ten aanzien van het huidige tuig is het aanzienlijk kleinere windprofiel en lagere
gewicht en dat komt de handling en het zeilen zeer ten goede. Ook zal het schip zonder zeil
minder helling maken en dus comfortabeler in de havens zijn. Vester zou een offerte maken
met de verschillende opties.
Daar we wel opkeken tegen een dergelijke investering, zochten we de volgende dagen een
aantal andere spelers op. In Lelystad troffen we Remco Beernink (Skips Maritiem,
www.flevomarina.com). Hij vond het toch wel zonde om direct te vervangen, dus ging
Marlin onder de kraan en werd door een medewerker in bootsstoel gekeken wat nu het
probleem was. Conclusie was duidelijk, hoewel te topwartel wel draait zonder grootzeil,
draait deze geheel niet meer als het zeil gehesen is. Waarschijnlijk een kapotte lager, maar of
die noch leverbaar zijn is zeer twijfelachtig. Voor reparatie stelde Remco voor de mast eraf te
halen, het rolsysteem te verwijderen, een railssysteem te monteren en met nieuwe giek
(goedkoper dan huidige giek aanpassen op traditionele rif), het tuig weer terug te zetten.
De combinatie van nieuwe delen op een oude mast, beviel ons echter (behalve het budget)
niet zo erg. Remco zou een offerte maken voor deze reparatie en als alternatief een geheel
nieuw Selden tuigage (zodat wij konden vergelijken).
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Via Urk, Enkhuizen en Medemblik (we hadden per slot vakantie), was de volgende
expertisestop in Stavoren, waar we ook de Blizzard tegenkwamen. Hier zit sinds 1904 de
firma M de Groot (Mannen van de Groot; www.jachttuigerij.nl). Na een telefoontje,
ontvingen wij twee heren aan boord die verschillende metingen hebben gedaan aan mast en
verstaging. Ook zij hadden interesse aan te bieden op ons project. Aangezien we in Stavoren
redelijk snel internet hadden, hebben we daarnaast noch Masterspars (www.masterspars.com)
en Neutmast (www.neutmast.nl) aangevraagd. Ook zij zouden een offerte opstellen. In de
tussentijd hebben we alle aanbieders onze vragen gesteld en beantwoord gekregen en werden
missende elementen (naast het tuig, hebben we ook montage nodig) aan de offertes
toegevoegd.
Zo hadden wij aan het einde van onze vakantie vier offertes met een gelijke technische inhoud
(helaas hebben wij de offerte van Neutmast niet bijtijds ontvangen), waarbij Tuned uit
Enkhuizen en M de Groot uit Stavoren de beste twee waren met respectievelijk materiaal van
het Zweedse Seldén (www.seldenmast.com) en het Franse VMG Soromap
(www.vmgsoromap.com). Gesteund door een bezoek aan de natte Hiswa in Amsterdam op 29
Augustus en gesprekken met verschillende experts aldaar (Tuned communiceerde zichtbaar
intensief met zowel Seldén als met de Vries Sails), hebben wij uiteindelijk gekozen voor een
nieuw tuigage op basis van Seldén materiaal, daar dit meer gangbaar is en bijna overal
ondersteund word. De opdracht is vergeven en Marlin is op 1 september bij Tuned voor de
wal gelegd. Nu is het wachten op de uitvoering.
Tussendoor hebben we start van de 24-uursrace (www.24uurszeilrace.nl) vanuit Enkhuizen
mogen gadeslaan. Een dobberpartij, daar de wind echt te wensen over liet, maar wel gezellig
met alle voorbereidende schepen om ons heen. Het is ons opgevallen dat er toch best veel
Friendships aan deze race deelnemen en Louis Vink was er dit jaar voor de 25-ste keer bij:
Ongelofelijk dat je er met zo weinig wind toch nog 65 mijl uitgeperst hebt!
Wordt vervolgd...
Maurits Janssen, Marlin
p.s. bij vragen gewoon mailtje sturen: maurits.janssen@bluewin.ch

Te koop
North Sails Spinnaker/genaker slurf
Lang 10 meter
Ring van 29 cm
Vraaggprijs € 150
Jeroen Haagsman 06 53401381
Of jend@casema.nl
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IFC bestuurslid op het podium bij de Delta Loyd 24 uur van het IJsselmeer

Louis Vink kreeg een mooie litho omdat hij al 25 maal officieel gefinishd is.
Natuurlijk deden ook andere leden van onze vereniging mee maar ik heb maar van twee een
foto.
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“Op naar Stockholm met de “Dewi Danu” zomer 2017 deel 1
Maandag 29 mei komen we aan in Möltenort. Onze eerste haven aan de Kieler Förde. Een
week eerder vertrokken we met wederom een volle auto naar ons schip in Warns. De dagen
ervoor zijn vol met afscheid nemen, huis schoon achterlaten, post regelen, planten uit logeren
sturen etc. etc. En inpakken natuurlijk. In een normaal vaarseizoen nemen we elk weekend
weer wat mee. Aan het begin van een vakantie is alles dan wel zo’n beetje aan boord. Nu is
alles anders, omdat we van plan zijn 3 tot 4 maanden weg te blijven. Alle lijsten zijn
afgevinkt. De AIS is geïnstalleerd, de kaarten aan boord, ( de meesten geleend van onze
vrienden Hein en Anja van de “ Gentle Breeze”), de elektronische kaarten geüpdatet……. er
is nog wel een kluslijst. Dat moet onderweg maar.
Maandagmiddag 22 mei is het schip geheel ingericht. We willen weg, dus los en richting sluis
van Stavoren. Vlak voor vertrek kotst onze stoere scheepskat Silke nog even haar gehele
maaginhoud op ons schone dekbed. Dit snel even uitgespoeld en toch maar op pad. Er is
geen wind, wel zijn er miljoenen vliegen. ERG VIES. Dus op de motor naar de sluizen van
Kornwerderzand en daarna door naar Harlingen. Onderweg lukt het om de dekbedhoezen te
drogen door ze als een soort spinaker op te hangen. In Harlingen houden we een ‘rustdag’
maar het wordt natuurlijk geen rustdag. Er is nog een flinke kluslijst en er moet nog wat eten
ingekocht worden. De lastigste klus is het monteren van het achter-anker en dan vooral de
beugels waaraan het 10 kg zware ding moet komen te hangen. Ik bestelde de beugels in de
volle overtuiging dat dat zelfs voor mij een eitje zou zijn. De Zweedse handleiding kan ik
goed snappen. Echter de Catalina zou geen Catalina zijn als de hekstoel niet vol zat met
allerlei fratsen die nu vreselijk in de weg blijken te zitten. Zitjes achterop, een speciale beugel
om een aanhangmotor aan te hangen, bekerhouders enz.
Gelukkig heb ik een vrouw met ruimtelijk inzicht. Na eerste eindeloos geklooid te hebben
komt Jorie zich ermee bemoeien. “Oh, ik zie het al, hij moet daar.” Probleem opgelost. Het
ophangen van de beugels gaat natuurlijk ook niet vanzelf. Ook daar is Jorie goud waard.
Omdat alles half buitenboord moet worden gemonteerd is er een niet onaanzienlijk risico dat
essentiële boutjes en kleine onderdelen overboord kukelen. Bij mij een meer dan gemiddeld,
zo niet groot risico. Overhaast, wat slordig ………. Gelukkig de hulp van mijn maat die
keurig het afwasteiltje onder de werkzaamheden houdt. Het project wordt die dag gelukkig
afgerond.
De dag erna , inmiddels woensdag, tuffen we in een uurtje of 10 met mooi weer naar
Lauwersoog. Onderweg bestuderen we de weersontwikkelingen. We besluiten na wat
rekenwerk dat we donderdag bij daglicht het Westgat bij
Schiermonnikoog uitgaan om ook bij daglicht de Elbe op
te kunnen varen. Wel een nachtje doorhalen dus.
En zo doen we dat dus. De wind is NW en licht. Dat
betekent als we op zee zijn, dat we zeilen en motorzeilen
zullen afwisselen. De wind zal 3-4 blijven en het zicht zo
nu en dan matig.
Een paar uur na de start op zee gaat Jorie wat geeuwen.
Advies: even binnen liggen om zeeziekte proberen te voorkomen. Dat binnen liggen zal de
rest van de reis duren. We varen de nacht in. Jorie kan vanuit haar positie de schitterende
sterrenhemel zien. Het is nieuwe maan, dus geen maan. Alleen sterren en donkerte. Ze
probeert me wakker te houden door zo nu en dan tegen me te kletsen. Ik zet de kookwekker
op tien minuten en later zelfs op vijf. Dat helpt, want zo nu en dan zak ik in een dipje.
Verder vermaak ik me door te oefenen met de AIS. Ik oefen door een vissersschip te volgen
dat tijdens het vissen steeds van koers verandert.
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Ook oefen ik met het instellen van een virtuele veiligheidszone rond de Dewi Danu; komt er
een schip ( of een AIS boei) in de zone dan gaat het alarm af. Later op deze trip zal blijken dat
deze oefeningen van grote waarde zijn.
Vele uren later komen we bij het moeilijkste gebied; de oversteek van de Jade en de Wezer.
En…..er komt een enorme zee-mist opzetten. Ik kan de boeglichten nog net zien. Het is verre
van een ideale situatie. Jorie is inmiddels echt zeeziek. Zo nu en dan komen er flinke
braakgeluiden van binnen. Echt opwekkend. Ik kan voor haar niets doen en zij niet voor mij.
Ik volg al een tijdje op de AIS de scheepsbewegingen in de omgeving. De veilige straal om
het schip staat op 3 zeemijl. De schepen laten hun misthoorns horen. Echter, dat helpt niet
meer dan dat je weet dat er schepen in de buurt zijn. Je kunt er verder niet uit horen waar ze
zitten. Twee grote schepen volg ik nauwgezet die de Jade op lijken te gaan varen. Snelheid 16
en 19 knoop. Dat is hard. Verder ligt alles stil of vaart een geheel andere kant op. Ik stuur
m.b.v. de AIS informatie op de plotter, een koers achter de twee schepen langs en naar de
Jade 1 boei. Die wil ik ZIEN als extra check of ik goed zit en dat gaat precies zoals gepland.
Ik vaar daarna aan de bovenkant van het ankergebied tussen Jade en Wezer. Er liggen volgens
de AIS wel vijftien schepen. Normaal varen we dwars door dit veld heen. Nu dus niet. Ik heb
geen schip kunnen zien, zelfs niet de contouren van de enorme rompen!
Nu ik dit varkentje heb gewassen stuur ik op de Elbe boeien aan. Dat is, nog steeds in zeer
dichte mist, probleemloos. Echter je krijgt er vaak ook tegenliggers. De kans is groot dat er
ook tegenliggers zullen zijn die geen AIS hebben. Die zie ik dus
niet aankomen. Ik kies er daarom voor om vlak bij de groene
boeienlijn van de Elbe te blijven in de hoop dat de tegenliggers
die van de Elbe af komen wat meer afstand bewaren, omdat ze
vermoeden dat er tegenverkeer is. De ogen willen bijna niet meer
van het turen inde de mist en vermoeidheid. Heel langzaam trekt
de mist op en zien we het daglicht.
Jorie komt het laatste stuk weer in de kuip, zwaar gefrustreerd dat
ze niet kon helpen. Moedige vrouw toch die, ondanks die kloterige zeeziekte, onze hobby leuk
blijft vinden. Komt vast door de liefde denk ik…….
Zo wordt een op het oog probleemloze tocht door de Duitse Bocht een heel avontuur.
Na Cuxhafen gaan we richting NOK ( Noord Oostzee Kanaal). Ook dat wordt een bijzonder
gebeuren. Aan het begin van het kanaal worden slechts enkele (2) sluizen bediend. De rest is
in onderhoud. Aan de Oostzeekant is het nog erger; er is slechts één grote zeesluis in bedrijf.
Ook hier onderhoud dus heel lang wachten en schutten met de grote scheepvaart.
Veel Duitsers mopperen hardop. De overheid heeft
veel te lang gewacht met de start van het project. Nu
dus grote problemen door falende techniek,
instortende sluismuren en bureaucratie. Van de
geroemde Gründlichkeit is niet veel over.
Nu aangekomen in de Kieler Förde . Vanwege de
harde wind heerlijk even een paar dagen rust.
Wordt vervolgd.

Herman Hemerik
“DEWI DANU”
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1 minuut
Het zou een mooie dag worden voor de 4-uurs race. Tijdens het palaver dachten we nog na
over het gebruik van de Genaker en de consequenties ervan. Slechts zo’n 5% tijdnadeel
hoorden we. Dat was te overwegen met het rustige
weer. Maar op de dag zelf stond er al bij het vertrek
uit de haven 12-13 knopen wind. Een mooie wind
uit het westen (een beetje meer richting
zuidwesten) dus een mooie wind voor een noordzuid koers met vol zeil.
De vliegende start verliep goed (dat kon niet
iedereen zeggen, zagen we en hoorden we ook
achteraf) en lagen we al spoedig in 2de positie
achter de Sigmagic. De wind ging verder
aantrekken door een onheil spellende donkere
lucht achter ons, maar wij hadden alleen te maken
met het voordeel dat we meer wind hadden want de
buien (en blijkbaar ook wat onweer) gingen ten
zuiden van ons langs. Aangezien ons schip (de
Ianassa) het beste vaart met halve wind was dit
voor ons een buitenkansje. Het duurde dan ook niet
al te lang we voordat we ook de Sigmagic voorbij
liepen en voorop gingen. En de wind bleef lekker
doorwaaien zodat, toen we voor de tweede keer
naar het Noorden gingen (eerst om de VF12 en daarna de VF10), we besloten om via de VF
14 aan bakboord (wel nog een keer overstag) naar het zuiden te varen en dan met de wind, die
inmiddels meer uit het westen kwam, zo ver mogelijk naar het zuiden te varen en dan naar
finish te gaan.
Het liep zoals gezegd lekker en we bekommerden ons niet om de echte race zaken zoals met
z’n allen aan de hoge kant te gaan zitten of om de boeien zo strak mogelijk te nemen. Het zou
immers niet om een paar minuten gaan, was onze
overtuiging. Zaak was om op tijd binnen te komen
of binnen een paar minuten ervan. Halverwege de
VFA ging de wind wat liggen en aangezien we
vanaf de VF 14 tot aan de VFA redelijk aan de
wind hadden, liep de snelheid gedurende een half
uur behoorlijk terug maar daarna trok de wind
weer aan en draaide bovendien verder door naar
het noordwesten. De boot liep daarna weer zo
goed dat ook de VFB mogelijk was om te gaan
ronden voordat we naar de finish moesten.
Aangezien ondergetekende de windrichting niet
zo vertrouwde (deze zou ook weer terug kunnen
draaien naar het zuidwesten) werd er ruim
gevaren om af te kunnen vallen in het geval van.
Bovendien, het zou toch niet om een paar minuten
gaan dus die extra meters zouden dan ook niet
uitmaken. Maar de wind draaide niet en bleef ook
met 12-14 knopen doorwaaien.
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Voor de kortste weg zouden we bij de VFB moeten gaan gijpen maar met een redelijke wind
is een rondje door de wind net iets comfortabeler en ja, het gaat immers toch niet om een
minuut meer of minder. Toen naar de finish H2W1 met halve wind. Heerlijk varen was het en
het kon niet anders of we zouden toch een goede kans moeten hebben om bovenaan te
eindigen. Een drankje kon er bij deze koers wel van af en een klein hapje kon ook geen
kwaad. 3 minuten over vier passeerden we de finish. Wie zou dat hebben kunnen verbeteren?
Achter ons (toch zeker op meerdere minuten) kwam de Mare Nostrum vanaf de VFA op de
finish af en daarna (weer op enkele minuten) de Fly Away die ook vanaf de VFB kwam.
Heerlijk gezeild en na het afgeven van ons wedstrijd papiertje hadden we wel vertrouwen in
een goede afloop (uiteraard wel even afwachten want je weet maar nooit, maar ondertussen
wel heel erg tevreden over ons zelf). Tegelijkertijd hoorden we van anderen de verhalen over
een slechte start, geen wind, verdwaald, slecht weer etc. Tja, wij hadden eigenlijk niets te
klagen.
Dus toen de prijsuitreiking begon waren we niet verbaasd dat onze boot nog niet was
genoemd totdat Marius bij de nummers 1 en 2 was aangekomen. Echter toen Marius met een
heel uitvoerige omschrijving begon over het geringe verschil tussen de nummers 1 en 2 begon
ik nattigheid te voelen (het zou immers toch niet op een paar minuten aankomen?). En jawel,
wij waren met miniem verschil achter de Fly Away geëindigd. Als je het uitrekende in tijd,
dan was het verschil minder dan 1 minuut. MINDER DAN 1 MINUUT. Dit hadden we
makkelijk kunnen winnen als we minder ruim om de boeien waren gegaan, wel gijpen, etc.
Natuurlijk waren we blij met het goede resultaat, de beste klassering tot nu toe, maar
tegelijkertijd was er het gevoel; we hadden eerste kunnen zijn. Best of the rest, voelt toch als
verliezen. Nu moeten we weer bijna een jaar wachten om revanche te kunnen nemen, maar ja,
hoe zullen dan de omstandigheden zijn? We leven er wel naar toe. Niet dat we er slecht van
hebben geslapen maar de volgende dag hadden we er toch nog wel een slechte smaak van in
de mond (of zou het van de drank van de avond ervoor zijn gekomen?).

Inmiddels is het al weer een hele poos geleden en zijn we er wel overheen, maar als het weer
tegen september loopt dan zal de frustratie over die ene minuut weer opspelen. REVANCHE!

Imko Vroom
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De 4 uurs tocht 2017.

De uitslag
Dit jaar is de 4 uurs tocht gehouden op zaterdag 9 september.
Bij de aanloopboei Workum/Hindeloopen wordt gestart.
De rakken liggen tussen Stavoren. Makkum en Breezanddijk.
Onder vrijwel ideale omstandigheden kon de strijd gestreden worden.
Elk team koos de meest geschikte route om in de beschikbare 4 uren, zoveel mogelijk mijlen
te varen.
Aan de wedstrijd doen verschillende merken, typen en groottes mee.
Om de boten onderling te kunnen vergelijken, worden de gevaren mijlen verrekend met de
SW factor van elke boot. De snellere boten krijgen hierdoor een handicap ten opzichte van de
langzamere types. Daar vrijwel niemand precies na vier uren finisht, wordt ook de extra tijd,
en dus de extra afstand verrekend.
Het resultaat levert dan een eerlijke, “objectieve” uitslag op.
En een eindeloze discussie over de rechtvaardigheid van de toegekende SW factor.
Gelukkig is de KNWV verantwoordelijk voor de SW factoren. Dit bespaart ons veel pleisters
en spalken.
De racers verzamelen zich op vrijdag 8 september in de Marina van Hindeloopen.
‘s Avonds worden de regels, procedures en de rakken van de tocht doorgenomen.
Nieuw dit jaar was de wijze van starten.
Ons startschip van de laatste decennia deed nu ook aan de wedstrijd mee. En een ander
startschip konden wij niet vinden.
Afgesproken werd, gewoon om 12.00 uur, atoomtijd, te starten. De klokken werden gelijk
gezet. Alles liep perfect.
Klokslag 12.00 uur stoven de boten noord- en westwaarts het IJsselmeer op.
Aan de wedstrijd hebben 11 boten deelgenomen.
Voor de Clochard, de FS 26, was de wind te veel aangewakkerd. Begin 6 Beaufort.
Zij hadden ingeschreven om te zeilen. En waren nu in een achtbaan terecht gekomen. Na de
start zochten zij direct de haven weer op.
De Witte Raaf, FS 33, had er duidelijk zin in. Enthousiast werden de rakken gevaren. Echter,
de wisselende windomstandigheden gooiden roet in het eten. Zij moesten uit de wedstrijd
stappen.
Hierdoor hebben 9 boten de 4 uurs uitgevaren.
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Hieronder volgt een overzicht van het aantal werkelijk gezeilde mijlen van elke boot die de
wedstrijd heeft uitgevaren.
Team Vroom, Sun Odyssee 36,
plus 3 min
Team De Haas, Bavaria 33,
plus 6 min
Team Marks/Sterkenburg, Winner 1010, plus 51 min
Team Vink, FS 28,
5 min te vroeg
Team Ouwehand, FS 28,
5 min te vroeg
Team Ypma, FS 35 vaste kiel,
plus 24 min
Team Haagsman, Sigma 362
plus 26 min
Team Bouma/Hemerik, FS 35 midzwaard, plus 12 min
Team Fokker, FS 34,
4 min te vroeg

24.018 mijl.
20.688
29.616
20.468
20.468
26.640
26.640
25.838
20.786

Na verrekening van de teveel gezeilde minuten en de SW factor werd de uitslag van de 4 uurs
wedstrijd 2017 als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.

Flyaway, team Bouma/Hemerik.
Ianassa, team Vroom.
Sigmagic, team Haagsman.
Blizzard, team Ypma.
Sjan 3, team Ouwehand
Najade, team Vink
7. Sam Sam, team Fokker
8. Windekind, team Marks

FS 35
Sun Odyssee 36
Sigma 362
FS 35
FS 28
FS 28
FS 34
Winner 1010

22.7576 mijlen
22.1673
21.4848
21.4247
20.4680
20.4680
19.6578
19.2831

Het moet gezegd; de editie 2017 gaf een terechte winnaar ( hi,hi ) en stof tot nadenken over de
“eerlijkheid” van de SW factoren. Zie vooral de effecten voor de Winner.
Marius Bouma.
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Het gebruik van marifoon op het wad
Op het vertrek-palaver van de Hemelvaarttocht naar Terschelling, stelde Marius voor om
allemaal uit te luisteren op VHF kanaal 16, zodat we elkaar konden oproepen als dat nodig
mocht zijn. Een oplettende deelnemer signaleerde, dat op het wad bij Terschelling, verplicht
uitgeluisterd moet worden op kanaal 2. Dat was velen van ons niet bekend. We raakten ‘van
de wap’ en namen ons voor dit nader te onderzoeken.
Als ik de De Reeds Nautical almanak erop na sla lees ik: “Brandaris VTS -Yachts must
monitor Ch 02”.
Daarover kan dus geen discussie meer ontstaan: Binnen het werkgebied (Vessel Traffic
Service-gebied) van de Zeeverkeerscentrale Brandaris is uitluisteren op marifoonkanaal 2
verplicht.
Maar: wat wordt verstaan onder VTS Brandaris?
‘Het geografisch werkgebied omvat de scheepvaartwegen: Zuider Stortemelk, Vlieree,
Vliestroom, Schuitengat, Slenk en West Meep’. Dat lees ik in de Staatscourant over “het
marifoonblokgebied Terschelling”. ‘Communicatie in dit gebied moet beperkt blijven tot
nautisch veiligheidsverkeer’.
Met Google vindt je tenslotte alles.
Dat is dus duidelijk, maar hoe zit dat nou als je met een groep schepen richting Terschelling
vaart en je wilt waarschuwen? Bijvoorbeeld omdat een schip de verkeerde richting op gaat, en
alle traditionele signalen zoals schreeuwen, zwaaien en toeteren niet het gewenste effect
hebben.
Eigenlijk nog nooit zo bij stil gestaan, we hadden het nog nooit bij de hand gehad.
Hoewel, we hebben bij een andere zeilclub wel eens een deelnemende catamaran, hoog en
droog op een zandbank, achter moeten laten. Maar daar had toeteren ook niet geholpen omdat
de gestrandde schipper het beter dacht te weten. Tsja ..
Toch maar eens vanuit de leunstoel thuis, via de vaste telefoonlijn, de Brandaris opgeroepen.
Die begreep mijn dilemma
onmiddellijk en vertelde dat men in
dat geval gewoon via CH 2 het
desbetreffende schip konden
oproepen.
Zij zouden dan de oproep direct weer
uitstralen om Boord-Boord
communicatie mogelijk te maken.
Ch 2 is namelijk ‘een duplex kanaal
met verschillende frequenties voor
zenden en ontvangen’.
Ik hoop dat met deze bijdrage eventuele rest-verwarring is weggenomen. Tenslotte gaan we
voor duidelijkheid en logica, ook al is die soms (te) beperkt houdbaar in de ogen van mijn
opstappers.
Gerard Daniels FS35 Equilibrium
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Barbecue Trintelhaven 2017
Normaal gesproken is het organiseren van een barbecue
niet zo spannend, zeker niet als iedereen voor zichzelf
moet zorgen. Maar ja, als je het organiseert in oktober
dan wordt het vanzelf spannend. Dus begon het 14
dagen ervoor al met het volgen van weeronline. In het
begin leek het allemaal nog koek en ei. Weinig wind en
droog. Een week later was het nog steeds goed, wel
ietsje meer wind en bewolkt maar nog droog. Daarna
werden de voorspellingen steeds ongunstiger, vooral
voor de zaterdag. De vrijdag ervoor kreeg nog een 7
evenals de zondag, maar de zaterdag slechts een 3.
Tja daar sta je dan. En ondanks dat er niet om
aanmeldingen was gevraagd,kwamen er toch een paar
afmeldingen. Dat betekent dus dat als het weer goed was
geweest er een aantal mensen/boten toch interesse
hadden om te komen. Dat is op zich goed nieuws. Neemt
niet weg dat de datum vast staat waarbij de Sigmagic al
had aangegeven om te komen, dus voor ons was er geen
weg terug tenzij Jeroen zich ook zou afmelden maar dat
gebeurde niet, dus dan maar gaan met die banaan. Een
groot stuk plastic gehaald om toch nog een soort van
afdakje te kunnen maken op een of andere manier (we
zullen wel zien). Er was een stevige wind voorspeld en
dat was het ook op de zaterdag evenals regenachtig weer. Bepaald geen weer om te gaan
zeilen, laat staan om te gaan barbecueën.
De familie Wijers had aangegeven om te komen met de auto, waardoor het toch iets kreeg van
een IFC evenement ook al bleef het aantal deelnemers beperkt. Gelukkig viel het met de wind
nog mee. Het was hoofdzakelijk 5BF met uitschieters van 6BF en kwam de wind uit het ZW
waardoor de aanreis route toch enigszins beschermd was door de dijk (voor de Sigmagic
vanuit Enkhuizen iets minder dan voor ons vanuit Lelystad). Belangrijker nog dan voor de
zeilroute was dat de windrichting gunstig was voor de barbecue omdat de Trintelhaven zo ook
beschermd werd door de Dijk. Hierdoor viel het bij aankomst alles mee en konden we wat de
wind betreft een rustig plekje vinden. Het belangrijkste was natuurlijk de bescherming tegen
de regen. Na een beetje overleggen en met volle inzet van alle manlijke aanwezigen lukte het
om het landbouwplastic mooi in de boom te trekken en zo een afdakje te maken om de
barbecue toch buiten te laten doorgaan.
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Daarna was het dus zaak om jezelf goed te kleden tegen de kou. Ook hielp de alcohol en het
bezig zijn mee om warm te blijven.
Naast de barbecue moest er ook nog een kampvuur worden gemaakt en dat bleek ondanks de
regendruppen goed te lukken. Niet dat het veel heeft geregend maar regelmatig trok er een
buitje over dus het afdakje was niet voor niets gemaakt. Zo samen bezig te zijn gaf een goed
gevoel, in de natuur, geen luxe, improviseren, gewoon doen, avontuurlijk. Het eten smaakte
goed, de wijn (voor sommigen het bier) was lekker en het bescheiden kampvuur bracht de
nodige sfeer. Prettige bijkomstigheid was dat het restaurant dicht was waardoor we niet het
gevoel hadden dat we op de vingers gekeken werden of dat we iemand tot last zouden zijn.
Uiteraard hebben we er wel voor gezorgd dat we geen vuil achterlieten en ook het plastic
werd weer keurig opgevouwen en mee terug genomen. Dit hebben we bij terugkomst in de
haven opgehangen om te drogen en daarna mee naar huis genomen voor een volgende keer
mocht het dan weer nodig zijn.
De familie Wijers ging halverwege de avond terug naar Lisse, waarna wij bij het kampvuur
achterbleven. Niet dat het al traditie is, maar de omstandigheden waren er wel naar om
Glühwein te drinken. De ingrediënten hadden we meegenomen en zo maakte Jannie voor het
eerst een Glühwein. Niet dat het helemaal top smaakte (nog een paar keer oefenen), maar het
was wel warm en paste helemaal in het plaatje. Daarna hebben we nog een spelletje popnagel
gespeeld (binnen uiteraard) en tegen middernacht vertrokken Jeroen, Desiree en Jannes naar
hun boot en zocht ieder z’n bed op na een geslaagde avond.
De volgende dag de boel nog verder opgeruimd en toen weer met een mooi windje terug. Bij
aankomst de boot weer schoon gemaakt (binnen en buiten) want dat was wel nodig na een
avondje Trintelhaven met veel inloop. Dit was de eerste keer maar wat ons betreft niet de
laatste. Wel hebben we geleerd om voor een volgende keer de enthousiastelingen (of diehards)
er op te wijzen dat een stoeltje wel handig is om bij je te hebben ook al had Paul een bankje
weten te maken van afvalhout en stenen. Dus voor wie na het lezen van dit verslag denkt, dit
is ook wel iets voor ons, hou de aankondiging voor het volgend jaar goed in de gaten, het
weekend vrij houden en daarna is het zaak zo tegen die datum de weerberichten te volgen.
Barbecue in oktober, Yes we did it!!!.
Imko Vroom
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Doen we het wel of niet?
Najaarsevenement, barbecue Trintelhaven
'Regen, regen en nog eens regen. Gaan we morgen wel naar het IFC treffen op de
Trintelhaven?'
Jeroen kijkt me aan, alsof hij net
zijn verstandskies heeft laten
trekken.
De weervrouw van het NOS
journaal onderbreekt haar verhaal.
'Zondag zal de zon zich regelmatig
laten zien, verder geen regen.'
Ik knik Jeroen bemoedigend toe.
'Zondag wordt het in ieder geval
mooi weer. Ik zal op buienradar
kijken. Wellicht valt het mee op
zaterdag.'
Snel pak ik mijn IPad. 'Zie je,
vanaf 13.40 uur is het droog op het
IJsselmeer langs de dijk Enkhuizen
- Lelystad tot zes uur 's avonds.'
Jeroen haalt zijn schouders op.
'Ping'
'Mailtje van Imko. Of we nog wel
gaan?'
Jeroen tovert een grote smile op
zijn gezicht. 'Tuurlijk Desiree. Je
weet het: thuisblijvers hebben altijd
ongelijk.'
De volgende dag rijden we in de
stromende regen naar de
Compagnieshaven in Enkhuizen.
'Het is nog vroeg. Over een uurtje is het droog. Kunnen we op gemak een bakkie koffie doen
op de boot.'
Jannes, de zoon van Jeroen, vindt het prima. Even bijkletsen, regenpakken aan en zowaar het
is droog als we wegvaren. Tenminste 10 minuten, daarna valt er een bui.
Er staat een harde wind, soms 26 knopen, maar met de wind achter ons en het voorzeil
gedeeltelijk uit, voelt relax aan. Ik stuur een app naar Imko: 'We komen eraan, snelheid 7
knopen!'
Imko reageert meteen: 'We zijn onderweg, we varen halve wind.'
Als we bij de Trintelhaven aankomen, zien we de Ianassa al liggen. Echter geen beweging te
zien.
We hebben net aangelegd, als ik Imko van zijn boot zie afstappen.
'Kom aan boord. Ik had jullie niet in de gaten. Paul, Ton Weijers en zijn vrouw zitten er al. Ze
zijn met de auto gekomen.'
Paul zwaait naar ons. 'Ik zou opletten of jullie eraan kwamen, maar ik zag jullie niet door het
kajuitraam.
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Na de borrel is het tijd om het zeil te spannen, want er was de gehele avond regen voorspeld.
Terwijl wij, de dames, ons gesprek voortzetten in de kajuit, gaan de mannen met het zeil aan
de slag. De pikhaken komen goed van pas: daarmee kunnen de takken van de boom naar
beneden getrokken worden, waarna het zeil eroverheen gegooid wordt.
Een paar planken worden over rotsblokken gelegd en zie daar: zitplaatsen genoeg!
De barbecue wordt aangestoken : weliswaar op gas, maar Jeroen heeft nog wat barbecue
kruiden die heerlijk ruiken naar houtskool.
Er is veel vlees: het gaat te langzaam voor ons gevoel, dus ook de Cobb wordt ingezet.
Kletsen, eten en drinken, gelach. Het is snel donker: tijd voor het aansteken van een houtvuur,
waarbij we heerlijk kunnen wegdromen.
Paul, Ton en zijn vrouw stappen rond negen uur 's avonds op.
Wij zoeken de warmte op van de kachel in de boot en doen een spelletje met popnagels met
Jannie en Imko. De bedoeling is om door het gooien van twee dobbelstenen zo snel mogelijk
de zes gaatjes bij de nummers 1-12 vol te krijgen. Onze winnaar is Imko!
Het is bijna half twaalf als we moe, maar voldaan onze kooi opzoeken.
De volgende morgen staan we om negen uur op, het zeil wordt opgeruimd, het laatst afval
verzameld. Imko en Jannie zwaaien we uit. Wij genieten nog even van de rust in de
Trintelhaven.
Tegen het middaguur
vertrekken we. Er staat een
aardige wind: met een
knoopje of zes zeilen we
twee uur later Enkhuizen
binnen.
De zon schijnt, dus gaan we
als afsluiting op het terras
bij onze haven zitten. Ik zit
aan de appelgebak met
slagroom en een latte
macchiato, de heren aan de
bier met bitterballen.
Je ziet het: alles kan bij dit
nieuwe najaarsevenement.
Voor ons staat vast: volgend
jaar zijn we er weer bij.

Met dank aan de organisator Imko :-)
Desiree Janssen
Sigmagic,
8 oktober 2017
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Marlin Tuigage 2017 – het nieuwe tuigplan
“Tja…” zei de man van Seldén tijdens ons gesprek op de Hiswa “…in het voorseizoen zijn
onze levertijden ca. 8 weken, maar op dit moment moet alles toch in 2 weken klaar kunnen
zijn”. Dat zijn baas dit zou horen èn wij hem er aan zouden houden wist ie toen nog niet.
Vester Knibbe van Tuned Rigs & Ropes (www.tunedrigs.com) heeft hem aan zijn woorden
herinnerd en uiteindelijk heeft Seldén dit in de productie planning zo kunnen regelen. Voor
ons de bevestiging dat we met een betrouwbare partij in zee gegaan zijn.
Zo’n tuigage is overigens een flinke rekenpartij: niet alleen de dimensies en sterkte van de
mast, maar veel belangrijker: de verstaging wordt daarbij geheel doorgerekend. Twee
mogelijkheden om Marlin nieuw te tuigen waren voorgesteld: een lichtere en dunnere mast
(C211) met twee zalingen of een iets dikkere mast (C245) met de enkele zaling die we nu
hebben. Wij vielen direct op de lichtste optie en de argumenten spreken voor zich: De lichtere
optie maakt een rustiger schip en bij helling drukt het gewicht minder door. Daarbij ontstaat
ook minder helling vanwege het kleinere windprofiel. Natuurlijk ontstaat in ons geval door
het wegvallen van het rolsysteem aan de mast (10 cm profiel, totaal ca. 65kg), een enorm veel
positiever effect. Ter vergelijking heb ik wat zoekwerk verricht op internet en de belangrijkste
details in een tabel gezet:

het nieuwe tuig zal er optisch overigens smaller (“sneller”) uitzien dan het is door de dubbele
zalingen en de onverstaagde top (zie plaatje op de volgende pagina). Meestal hebben tuigers
hier een ingewikkelde puzzel vanwege de diagonaal verstaging (D1) die van het dek tot aan
mastzijde van de onderste zaling loopt, daar die bij de meeste schepen door de loopruimte
over dek steken. Gelukkig praten we hier over een Friendship: de aanknopingspunten zitten
letterlijk op de rand naar het kajuitdak.
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Er is dus altijd bewegingsruimte langs de buitenkant van de stagen om.
Qua zeilmaten meldde ook De Vries Sails (www.devriessails.nl) zich snel na de Hiswa bij
ons. Zij zouden immers een offerte opstellen voor een nieuw grootzeil. Met een nieuw tuig
weet je per slot van rekening niet of alle maten nog gelijk blijven.

Qua zeilmaten dus een kleine verandering, maar door de verandering van een gerold grootzeil
naar een conventioneel gehesen grootzeil is er ruimte voor een groter zeil. Wegens het moeten
kunnen oprollen van een rolgrootzeil, kan namelijk het achterlijk niet uitgebouwd worden en
moet de “schnitt” van het zeil relatief vlak blijven. Ons nieuwe grootzeil heeft iets meer tijd
nodig en is pas rond eind November klaar. Dat past dan prima voor het volgend zeilseizoen.
Qua constructie heeft Seldén de mastprofielen meestal op voorraad in Brouwershaven en op
aangeven van de tuigerij worden alle gaten gefreesd voor verstaging, zalingen, vallen, etc., en
worden de benodigde blokken gemonteerd. Dan komt de mast als een custom-made
bouwpakket bij de tuigerij die daarvan het uiteindelijke tuig samenstelt. Dat ging dus bij ons
razendsnel.
Lag het schip op 1 September bij Tuned voor de wal, is op 27 September de nieuwe mast al
geplaatst. Tussendoor een prettige communicatie over de oplossing van een paar verassingen.
Zo was door de dubbele zalingen het topwant in een dikkere uitvoering nodig (10mm) en
werd het ietwat krap op de puttings. Een kleine aanpassing op de puttings loste dit probleem
op.
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De tweede uitdaging was de mastvoet. Op Marlin is rondom de mastvoet een klein stukje van
het dek voorzien van teak. Aangezien de nieuwe mastvoet vanwege de keerblokken duidelijk
groter is dan de oude, moest dus een stukje teak verwijderd worden. Daarbij hadden wij een
mooie RVS zwanenhals om de kabels netjes onderdeks te brengen, maar dat zou qua afstand
naar de mast nu erg krap worden. Hier heeft Tuned een paar millimeter van de zwanenhals
afgeslepen en zo voldoende ruimte kunnen creëren. We hopen dat door de kleinere afstand tot
de mast, de fokkenschoot niet meer zo vaak blijft hangen.
Uiteindelijk is er dan altijd nog de post “onvoorzien”: toen het nieuwe tuigage eenmaal stond,
ontdekte Tuned dat de achterstagspanner niet goed meer was. Het was goed dat een identiek
exemplaar gevonden kon worden: het achterstag was inmiddels al op maat gemaakt!
We leven inmiddels in Oktober en Nicolien heeft het schip op 3 Oktober van Tuned in
Enkhuizen naar Jachthaven Lok in Zwartsluis gevaren. Daar moeten de laatste klusjes
(waterdicht maken vensters) nog worden uitgevoerd en dan mag Marlin terug naar zijn eigen
box. De oversteek van Enkhuizen naar Ketelbrug is op het fokje gedaan in een dikke 5, net
tussen herfststormen Wolfgang en Xavier in. Alles is pico bello verlopen en alles ziet er
inderdaad tiptop uit.
Het is nog wachten op de eerste zeilervaringen, maar wij zijn er van overtuigd dat Marlin zich
in het nieuwe jaar met nieuw doek zeker van zijn beste kant zal laten zien. Wij zijn, samen
overigens met Tuned Rigs & Ropes, heel erg benieuwd naar de nieuwe zeileigenschappen.
Daarover later zeker meer.
Tot zeilens!
Maurits Janssen, Marlin
p.s. bij vragen gewoon mailtje sturen: maurits.janssen@bluewin.ch

Te koop:
Complete tuigage t.b.v. Friendship 35 (mast, giek, furler, verstaging en vallen)
Mast: Isomat NG51 (v.v. aangebouwd Bamar mainfurl systeem)
 profiel 18.5 x 12.5 cm, verjongd
 1 stel zalingen, gepeild
NB. het Bamar mainfurl systeem
 totale mastlengte
14.1 mtr
is defect, maar kan gedemonteerd
 voorstag hoogte
12.3 mtr
worden
 giek hoogte
1.0 mtr
Giek: Isomat NB32 (v.v. gelagerde track t.b.v. onderlijkstrekker)
 profiel 13 x 10 cm
 lengte 4.0 mtr
Furler: Furlex type C
Stagen en Vallen: in redelijke conditie, geen defecten.
Bezichtigen: op afspraak in Enkhuizen
Prijs: in overleg
Rolgrootzeil t.b.v. Friendship 35
De Vries: Dacron 24m2 in goede staat, weinig gebruikt.
Voorlijk 12.60m, Onderlijk 3.70m, Pees 6mm.
Prijs: 800 Euro
Meer info: neem contact op met maurits.janssen@bluewin.ch
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Bezoek Jachtwerf Schaap Ship Care - 3 februari 2018 in Lelystad
met instructie “onderhoud polyester”
.Reparatie

van polyester van een schip moet helaas soms gebeuren. Schaap Ship CARE heeft
daarmee jarenlange ervaring en een goede reputatie opgebouwd. Schaap meldt dat na
reparatie van de schade geen spoor meer terug te vinden is. Dat kan ik inmiddels beamen.
Toen ik daar vorig jaar mijn schip voor reparatie achter heb gelaten was ik onder de indruk
van de lopende projecten die daar uitgevoerd werden: “Vernieuwen van dek sandwich
constructies, brandschades, rompschade na aanvaring, maar ook kleine spot reparaties en
haarscheur reparatie”. Ik heb nooit geweten dat zoveel, zo onzichtbaar te repareren valt.

Op de werf ontmoette ik de eigenaar Leen Schaap. Naast ondernemer is hij ook vast panellid
van het blad "Zeilen" voor vragen over polyester. Leen bood spontaan aan voor de Friendship
club een “open dag” te organiseren. Na een korte bedrijfspresentatie en rondleiding op de
werf, gaat hij ons het een en ander vertellen over het onderhouden van polyester schepen en
het zelf herstellen van kleine beschadigingen. Deelnemers zijn daarbij uitgenodigd, eventueel
vooraf via mij, vragen te stellen. Een aantal thema’s heb ik alvast doorgegeven:
-

Verschil polyester, epoxy en gelcoat (wanneer gebruik je wat)
Reparatie kleine beschadigen en haarscheurtjes
Waterdicht monteren van dekbeslag (lekkende parkers en doorboringen in het dek)
Oplossingen voor vocht (delaminatie) sandwich constructie dek
Poetsen en polijsten van polyester

Meldt u tijdig aan voor dit evenement!
Waar:

Schaap Ship Care,
Vaartweg 77, 8243 PD Lelystad (bereikbaar via de
Kraanweg)
Wanneer:
Zaterdag 3 februari 2018, aanvang 13.00 tot 16.00
Aanmelden: Graag voor 27 januari 2018,
Met vermelding van: Naam, aantal personen, e-mail en telefoonnummer.
Via de IFC website of via e-mail aan Gerard.Daniels@online.nl
Informatie: Gerard Daniëls, 06 101 574 27
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