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Bericht nr: 10, December 2020

Bron: Horsevoer+Pferdefutter

Voorwoord:
Als onderdeel van Sailhorse's 50e verjaardag publiceert ISCA elke maand een "Bericht van Toen".
Al 12 maanden proberen we je mee laten meenemen in grappige, interessante en lonende dingen
uit de 50-jarige geschiedenis van Sailhorse.
Dit tiende "Bericht van Toen" gaat over "Wedstrijdverhalen". In de 11e bijdrage zullen we ingaan
op de relatie tussen Sailhorse en Boot Düsseldorf.

‘Wedstrijdverhalen‘
Is het imago van de (Sailhorse) wedstrijdzeiler juist?
Hoe we het ook wenden of keren, in de geschiedenis van Sailhorse is er nu
eenmaal heel veel aandacht geweest voor het wedstrijdzeilen. Echter de grote
meerderheid van de klassenverenigingen bestond en bestaat uit niet
(geregistreerde) wedstrijdzeilers.
Door de geschiedenis van Sailhorse heen blijkt dat de Sailhorse
wedstrijdzeiler doorgaans atypisch is. Het blijkt dat de vijandigheid, de
verbetenheid en het asociale gedrag, dat vaak aan wedstrijdzeilers wordt
toegedicht, niet de blauwdruk is voor de Sailhorse wedstrijdzeiler.
Natuurlijk, er wordt gestreden om de beste plaatsen, volgens de regels en
naar wat praktisch kan en mag. Binnen de Sailhorse klasse is het bijna
voorwaardelijk dat een wedstrijdzeiler op de wal de mogelijke geschillen in
een gezellige nazit bespreekt en dat de wedstrijdzeiler nieuwkomers altijd
zullen helpen om nog meer van hun Sailhorse te genieten.

14 verschillende verhalen
Speurend door 50 jaar Pferdefutter en 50 jaar Horsevoer kwamen er een aantal
bijzondere verhalen bovendrijven, geschreven door totaal verschillende mensen
en geschreven in Duitsland en Nederland door de jaren heen.
Iedereen beleeft zeilen op zijn / haar eigen manier. U kunt hierna genieten
van leuke verhalen vanuit in elk geval 14 verschillende perspectieven.

1. `n gekleurd verhaal, een schot ……….
Horsevoer 1979
Een schot van het startschip. De boten glijden nog rustig langs elkaar. Dit
was het voorbereidingssein van één van de wedstrijden van de
'!'Sneekweek1978!'. Over precies vijf minuten zal de start van onze klasse
zijn. Zenuwachtig telt de bemanning de minuten en seconden, zoekt een goede
plaats om te starten, kijkt om naar zijn rivalen, nog vier minuten! De besten
onder ons varen wat bij elkaar. Praten wat met andere bemanningen. Laten zien
hoe ontspannen zij wel zijn. Nog drie minuten: Hier morrelt nog iemand aan
een harpsluitinkje. Daar wordt een Genua-fok iets strakker gezet. De
spinnaker wordt goed neergelegd. Nog twee minuten: Twee boten maken zich los
uit het startgewoel. De één is de Nederlands Kampioen '78, de ander winnaar
van de Sneekweek '77. Een heel stel gaat ook vlug dezelfde kant op. Kijken
wat die twee van plan zijn. Nog één minuut! Nog een laatste slok drinken. Wij
besluiten toch achter het startschip vandaan te starten. We liggen dan
tenminste over bakboord. Nog 45 seconden! De hele meute nadert nu snel de
startlijn. Nog 30 seconden! De kampioenen remmen hun schip af. Drie nog niet
zo geroutineerde zeilers schieten voorbij en over de startlijn. Valse start.
Nog 15 seconden! Een lange rij vaart nu langzaam op de startlijn toe.
''Bakboord, niet indringen, ruimte verdomme.!'! Nog vijf seconden! Trek je
Genua strak!!, je fluistert het bijna tegen je fokkenist.
Klap, ja, daar gaat het erop los. Vreemd, van het geschreeuw van zonet is
niets meer over. Zeer geconcentreerd varen de manschappen van de 9 boten naar
de eerste boei. We horen toch nog gevloek. Eén van de schepen, over
stuurboord gestart, ramde een schip over bakboord. !'Ga er maar uit jij! Nog
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wel onder de ogen van de startkommissie. Je moet je protest dus wel
handhaven. De Heren van het startschip zijn alweer met de volgende klasse
bezig. Zo'n 1.200 boten moeten vandaag op deze manier worden gestart.
Verdeeld over 45 klassen, zullen de Regenbogen, Randmeren, Valken, Spankers,
Sailhorses, enz. elkaar bekampen. Een hele organisatie van de Koninklijke
Zeilvereniging Sneek en de Sneker Zeilclub. Dit jaar alweer de 13e Sneekweek.
Eigenlijk begon de Sneekweek al de vorige avond, 4 augustus, op het
gemeentehuis in Sneek. Daarna een vlootschouw van de deelnemers door de
Sneeker grachten. Van iedere klasse het mooiste schip. Als een lang lint
kwamen de schepen de Waterpoort voorbij, een groet brengend aan de
vlootvoogd, Mr. H. Rijpstra, Commissaris van de Koningin in Friesland. Naast
hem het hele Sneekweek-Comité. Maar nu is het volop spanning.
We liggen zevende, proberen bij een schip boven langs te komen. De stuurman
heeft het in de gaten, hij loeft wat op, we moeten mee tegen de wind in. We
besluiten geen loefmatch aan te gaan, Nu over stuurboordboeg, goed opletten,
de anderen hebben nu voorrang. Bij boei 5 is het dringen, we komen goed uit
en ronden als achtste de boei. Achter ons geschreeuw. Twee boten dringen
elkaar tegen de boei aan. Uit de wedstrijd of een extra rondje om de boei. De
meesten besluiten tot het extra rondje, ook al kost je dit meestal je goede
plaats. Verder gaat het weer. De een na de andere boei wordt genomen. Precies
volgens de banenkaart werk je de boeien af. Aan de goede kant voorbijvaren,
anders word je daar wel door je andere zeilvrienden op gewezen. Wij hebben
ons weer naar de zevende plaats gewerkt.
Het volgende rak zal voor de wind zijn. Nog tijdens het ronden van de boei
floepen de spinnakers als kleurige vlinders uit de schepen. Onze 25 m2 doek
ligt ook al klaar. !'Ja nu!! De boot schommelt wat heen en weer, maar nu
vangt de spinnaker wind en met een rukje schiet de boot vooruit. De fokkenist
kijkt om, verwacht eigenlijk een goedkeurend woord. Ik zie het zweet op zijn
voorhoofd staan. “Het gaat goed!”” Aan onze voorligger zullen we een hele
dobber hebben. Hij is heel goed. We besluiten hem niet aan te vallen, maar
met hem mee naar voren te gaan. Samen lopen we nummer vijf voorbij, die fel
terugvecht en probeert ons op te loeven. Het lukt hem ook ons tot halve wind
te dwingen, de spinnaker trekt als een gek aan het schip. Hij staat nu
helemaal aan de zijkant. Pas op dat de andere boot niet raakt. Mast dwars!'.
Ik zit precies tegen zijn mast aan te kijken. Direct keert hij terug op zijn
route. Wij gaan mee naar de goede koers. Hebben een goede wind en zien kans
achter hem langs te komen. Hij heeft even last van onze windafdekking, zijn
spinnaker valt in. Zachtjes glijden we hem aan de lijzijde voorbij. We hebben
geen voordeel hiervan, We liggen weer zevende. Het achter ons liggende schip
heeft van ons gevecht gebruik gemaakt om naar voren te komen. De laatste boei
is in zicht. Nummers één, twee en drie zijn niet meer bereikbaar. De
spinnaker blijft bij staan.
We gijpen hem naar de andere kant en gaan met ruim halve wind op de finish
af. Leuk gezicht voor de honderden mensen, die altijd op het eiland bij de
finishtoren staan. Fel trekken de zeilen van de Sailhorse de boot vooruit. Je
probeert die 50 m2 zeil alle wind van de wereld te laten vangen. We varen de
toren voorbij, bij de laatste boei paniek, je wilt zo lang mogelijk van je
spinnaker genieten. We halen hem maar net op tijd binnen. Een van de
vrienden-tegenstanders niet. Hopeloos rukkend om zijn spinnaker naar beneden
te krijgen, vaart hij de boei zeker 20 meter voorbij. En dat betekent dat hij
ook weer 20 meter terug moet. Wij profiteren van zijn pech. Het scheelt ons
één plaats. Als zesde scheren wij de boei om en nu naar de finishlijn. Een
hoornstoot van de finishtoren, ten teken dat we de lijn gepasseerd zijn. Even
je handopsteken ten teken dat je het gehoord hebt en als dank voor de
wedstrijd. Onder het genot van een drankje napraten en horen wat je verkeerd
hebt gedaan. Je moet aanhoren wat een pech andere schepen gehad hebben. We
zijn weer echte zeilvrienden; tot ergens, ‘s morgens vijf minuten voor de
start.
Cees Noorddijk, Glyvhan H1306
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2. Elegie op Spiez 1982
Pferdefutter 1983
De wedstrijd half oktober op de Thunersee voor Spiez, de blik op de
vierduizend meter Eiger, Mönch en Jungfrau, op de steile lokale berg Nissen,
de zuidoostelijke wind in de ochtend, de noordwestelijke wind om 12.00 uur,
de stilte van de wind voor de middagpauze, de gouden oktober in de
wijngaarden achter het veel torens kasteel, was dit alles nu de laatste keer?
Zeven boten waren er op 21. 22 oktober 1982, vijf uit Duitsland, twee uit
Zwitserland. Maar Urs Bangerter met zijn strijdlustige vrouw was er niet, hij
kocht een H-boot en hielp tonnen leggen, Peter Scherrer in het nieuwe bezit
van een "Vollblut Rennziege for Spitzensegler", (volgens de advertentie)
genaamd " fun", ontving met mevrouw Christi de gasten en verspreidde de
aandenkplakketten, Eerti Bucher, op weg naar het wereldkampioenschap van de
H-boten geremd door spit. Magereth Urech, de nieuwe Klassenpresident met
stuurman en echtgenoot van de jachtclub Spiez Z 477 (Tiger), evenals de
Mannschaft Rihs / Baumann met de vrij nieuwe witte boot Z 2021.
Het was mooi, zoals altijd, en trouw aan de regel dat er om de twee jaar wind
is, deze keer was er zondagochtend zelfs meer dan sommigen liefhadden.
We kennen Spiez nu. Bijvoorbeeld, van München voor vrijdagavond in het Hotel
Bellevue, als een vervanger voor de dure Aeschi, hebben we 15 porties Röschti
besteld, die anders altijd midden in de avond al op waren. Je ontmoet elkaar
in bar AL PORTO.
Men kan er overnachten voor 15 Franken, tot wel 120 Franken per persoon.
Op basis van Christi’s aanbeveling -zoals altijd- proberen we de calorierijke
vermicelli gemaakt van zoete kastanjes.
De inzet van het wedstrijdgebeuren is snel verteld. Probleem was, Peter en
Ingrid Bothmann (Ui-Ui G 1049) hadden de wisselbeker al twee keer gewonnen en
mochten hem niet een derde winnen. Met het wegvallen van de wisselprijs zou
de drang, om de Spiezer Regatta te blijven zeilen, kunnen komen te vervallen.

Mooi en warm weer op zaterdag, wind tussen 1 en 2 Bft van Noordwest, 21
Trias, 5 Star, 25 Kielzugvogel, 7 Sailhorse.
Eerste race, verwarde start van het Trias veld met veel voorrangskwesties en
aanvaringen. Echt zichtbaar, de Ho-Tschi-Minh-Route lag ten noorden van het
midden van het meer of rechts van het parcours naar de loefton. Na twee
ronden: Udo Rademacher met zijn jonge fokkenist 'Wussi Haber’ uit München
ging ver voor de anderen door de finish. Mooi, G1046 (Sigrid Haber en Hanni
Schrepfer), op de tweede plaats, zeilden tussen finishvlag en startschip in
plaats van tussen de ton en de finishvlag. Zo moesten ze de Ui-Ui voorbij
laten gaan om de fout te corrigeren.
Tweede race op zondagochtend om 9:00. De jagende regen is gestopt. Maar het
was koud geworden en er stond een föhnstorm van ongeveer 5-6 Bft. Uit 180
bouwde een aanzienlijke golf op, het water zag er gifgroen uit, vol met witte
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schuimkoppen. Ui-Ui en Z 2021 streden niet meer. Maar zo erg was het toch
niet. Reeds op het eerste kruisrak verslapt de wind, in het derde kruisrak
werd reeds gezocht naar streepjes wind en werden allerlei variaties
geprobeerd. Chiquita ging met 1000 overstags door het midden met van 180 naar
110 draaiende windstiltes. Sylphe (Ehepaar Reeh, G1870) ging op extreemtour
naar rechts onder land tot aan de aanliggende koers, maar wel met wind. De
race ging met een windvlaag en met 30 meter verschil naar Udo. Zeilduur 2
uur.
Dan lunchen en windstilte, wachtend op de derde race, en op de wind, die ook
stipt om 13:30 van de toonbank kwam, pendelend 290-320, weer met 2 - 3 Bft.
De lucht was al meer blauw dan grauw. Hoewel Udo met twee eerste plaatsen
niet meer in te halen was en de wisselprijs had veiliggesteld, was G 1870
slechts 0.2 punten voor G1046, 2e of 3e Plaats, dat maakte de start zinvol
-dat moest nog even uitgevochten worden-. Zo gebeurde het ook!
Omdat in het geval van weinig boten het overzicht zo goed is, onderstaand een
poging te zoeken naar een overzicht om specifieke gedragspatronen van de
individuele teams zichtbaar te krijgen:

Niets typisch misschien,
dat de "L" steeds goed
begon en dan de voorste
plaats niet goed vast
kon houden, "R" moest
altijd een inhaalrace
zeilen.
In de derde race gingen alle vier de overgebleven Sailhorses op kleine
afstand door de finish. Ook Walter Suhr die als stuurman de Europese
kampioensboot G1177 bestuurde, Tarpan, gekocht door fokkenist Henning von
Resler, ging steeds beter en bleef dicht bij de rest van het veld.
Tijdens de prijsuitreiking werden de Trias zeilers door het comité flink op
de vingers getikt voor hun onbeschofte zeilgedrag. Vervolgens wordt in
lovende woorden gesproken over de Sailhorse en de geringe Zwitserse deelname
betreurd. We hadden zeker niet de indruk dat de wedstrijdleiding ons
afschrijft.
Margareth Urech was optimistisch en beloofde er alles aan te doen om de
Klasse, Spiez en de Thunersee te behouden voor Sailhorse.
Geen Elegie en geen afscheidslied op Spiez!
Peter Reeh, G 1370, Sylphe
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3. Hoe een toerzeiler in Culemborg winnaar werd
Horsevoer 1984
Hopelijk stimuleert deze titel zowel toerzeilers als wedstrijdzeilers om dit
artikel te lezen waarin twee onderwerpen beschreven worden, namelijk ten
eerste mijn ervaringen omtrent het meedoen (voor het eerst) aan een Sailhorse
wedstrijd en ten tweede een leerzame uiteenzetting omtrent het zeilen op een
rivier. Om de anonimiteit rond de schrijver op te heffen eerst een kleine
introductie. Ik ben Tars de Ruiter, Sailhorse zeiler vanaf 1978, en in
datzelfde jaar lid van de S.S.C., trouw bijwoner van de najaarsvergadering
(in een onopvallende rol) samen met mijn vader en/of vriendin. Wij zijn,
zoals dat heet, rasechte toerzeilers en krijgen onze zeilbevrediging bij
lange overtochten over uitdagend vaarwater, bijv. Oosterschelde en
IJsselmeer. Maar altijd veiligheid boven alles, beter te vroeg de stormfok op
dan te laat (dit heb ik nog overgehouden van de tijd dat ik zeilinstructeur
was bij zeilschool: 't Garijp)
Deze toerzeilers deden voor het eerst mee aan een Sailhorse wedstrijd. Het
wedstrijd-parcours zag er als volgt uit (zie ook fig. 1): van de startlijn de
boei ronden in het zandgat en daarna weer terug naar de startlijn die dan
finishlijn is. Dit alles zo snel
mogelijk, daar is het namelijk een
wedstrijd voor.
We vertrokken als eerste naar de
startlijn. Achteraf gezien bleek dit een
zeer goede beslissing. Er waren namelijk
boten bij die de startlijn nooit zouden
passeren. Dit had allerminst te maken
met de vaardigheid van de bemanning,
maar meer met de onbekendheid t.a.v. het
zeilen op een 'stromende' rivier. Er
waren twee oorzaken die het zeilen op de
rivier tot een onaangename of juist
verrassende ervaring maakte. Ten eerste
was de wind zwak en in dezelfde richting
als de stroom, dit houdt in dat je tegen
de stroom in moet laveren. Ten tweede
was de stroom aanzienlijk.
Rijkswaterstaat had namelijk de stuwen
geopend om zo de extra hoeveelheid regenwater (uit Nederland, Duitsland en
Zwitserland) te lozen met het oog op eventuele te hoge waterstanden.
Dergelijke moeilijke
zeilomstandigheden komen slechts
sporadisch voor, maar nu dan net
tijdens dit weekend. Om een beter
inzicht te krijgen omtrent het
kruisen tegen de stroom volgt een
kleine uitleg. Het patroon van het
laveren tegen de stroom vertoont
overeenkomst met een sterk
verlijerende boot. De extra drift
wordt echter bepaald door de
stroomsterkte. Als we het
snelheidsplaatje gedetailleerder
bekijken, zien we dat de snelheid
in de richting van het te bereiken
punt tegengesteld is aan de
stroomsnelheid. Als je snelheid ten
opzichte van de wind ongeveer 1,5
keer de stroomsnelheid is blijkt je
snelheid in de richting van het te bereiken punt even groot te zijn als de
stroomsnelheid. Je zult dan laverend op dezelfde plaats uitkomen. De
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voortgang is dus gereduceerd tot nihil. Crucialer wordt het als je snelheid
kleiner is dan anderhalf keer de stroomsnelheid.
Dit was een theoretisch stukje, nu weer terug naar de praktijk. Ik zei al dat
we een goede beslissing hadden genomen door 10 minuten voor de start naar de
startlijn te gaan. Onze start was zodoende spectaculair (de andere kwamen 3
tot 30 min. later, nog afgezien van diegene die de startlijn niet haalde. Uit
het achtervolgende veld kwam de Vrije Vogel, als enige langzaam naderbij. Na
ongeveer 1 km varen (wat overeenkwam met zo'n slordige 100 slagen) passeerde
Martin Vogels en zijn dochter ons. Het bleek al snel dat Martin hetzelfde
profijt uit de kribben haalde als wij. Dit profijt houdt het volgende in: in
de kribben is bijna geen stroom (en aan de kant zelfs een tegengestelde
stroomrichting), zie fig. 2.
De overstag manoeuvre moet dus in
de krib geschieden. Ga je namelijk
op de stroom overstag dan val je
ongeveer 10 meter teug. Als je
echter stroomopwaarts vaart en je
hoeft niet te kruisen (de koers ís
dan recht tegen de stroom in) dan
kan je buiten de stroom blijven
door het zogenaamde ‘kribbetje
varen', zie stippellijn in fig. 2.
Het probleem zal voor een groot
deel gelegen hebben aan de keuze
van de overstagpositie. Sommige
gingen niet de krib in, andere
gingen weer te ver en liepen vast
(door de geringe stroomsnelheid
krijgt het rivierslib de kans om
te bezinken, het is dus zaak om
niet te ver de krib in te varen).
Al gauw bleek dat het stuivertje
wisselen was met Martin Vogels. De
ene slag lagen wij voor, de ander
slag lagen zij voor. Op een gegeven moment hadden wij de kop overgenomen en
een voorsprong opgebouwd van + 50 meter toen Martin het anker uitgooide. De
wind was zo zwak geworden dat ik ook genoodzaakt was tot een dergelijke
beslissing. Een half uur later werd de wedstrijd afgeblazen, er waren nog
drie deelnemers in de strijd: wij, Vrije Vogel en Thorin.
's Avonds naar het captains diner. Boerenkool met worst en spek. Wat ons op
viel was de gezellige en gebroederlijke sfeer. Als toerzeiler hadden wij een
heel ander beeld van
wedstrijdzeilers,
namelijk brute
botterikken, die mekaar
liever torpederen dan
aan elkaars zeilgenot en
plezier denken. Nee we
moeten eerlijk toegeven
dat die visie bij
Sailhorse
wedstrijdzeilers niet
klopt.
Op de tweede dag was het
weer niet veranderd,
wind en stroom in
dezelfde richting. Om 10
uur werd besloten om ons naar het zandgat te slepen, alwaar een driehoek baan
was uitgezet van + 1,5 km. Om 11 uur was de start voor een wedstrijd over 4
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ronden. Wij gingen als eerste over de startlijn en namen meteen een
voorsprong van 25 meter. Het eerste rak (naar boei 2) en het tweede rak (naar
boei 3) was geen probleem, daar liepen we zelfs iets uit. Maar in het derde
rak bleek al gauw dat we een toerzeiler waren, we hadden namelijk geen
spinnaker en alle andere wel. We
voelden de hete adem van de andere
prijzenjagers al in ons nek. In de
derde ronde passeerde Vrije Vogel en
Impuls ons. Bij de finish bleek dat wij
ons derde plaatsje met succes hadden
verdedigd. De tweede wedstrijd begon om
half een. Onze start was niet zo
spectaculair als de voorgaande, we
lagen derde. Na het eerste rak, een
kruisrak (achteraf gezien was dat
steeds ons beste rak), waren We een
plaatsje opgeschoven. En na het
volgende kruisrak lagen we zelfs
eerste, deze positie hebben we tot 20 m voor de finish weten te behouden,
toen Martin (natuurlijk in het spinnakerrak) een achterstand van 50 m wist
weg te werken. Op de finishlijn was het verschil tussen beide vaartuigen
ongeveer een mastdikte in het voordeel van onze voorzitter.
De laatste wedstrijd ging over twee ronden en daarna de rivier op (met de
stroom mee) naar de haven. Bij het laatste kruisrak richting rivier wisten we
3 boten in te halen en uiteindelijk met een geringe voorsprong als eerste de
rivier op te gaan. De wind was inmiddels weer uitermate zwak geworden,
waardoor het zaak was om goed op de stroom te varen, d.w.z. op het midden van
de rivier te blijven. Sommige konden de verleiding van de hardere
buitenbochtstroom niet weerstaan, met als gevolg dat ze (omdat men geen druk
op het roer had t.g.v. de zwakke wind) in de kribkolkjes kwamen en zodoende
juist snelheid verloren (zie fig. 2). Het verzanden in de draaikolkjes had
als neveneffect dat de boten kriskras door elkaar lagen, wat voor de
toeschouwers op de kant een fascinerend schouwspel geweest moet zijn. We
hadden geen concurrentie van de andere ervaren rivier-zeilers, waardoor wij
met een voorsprong van 11 minuten als tweede finishten.
Uit het klassement bleek dat wij als volslagen verrassing (zowel voor onszelf
als de wedstrijdzeilers) winnaar waren geworden van de Sailhorse wedstrijden
te Culemborg.
Een exacte analyse van deze opzienbarende gebeurtenis is moeilijk te geven,
één belangrijk verschil wil ik nader belichten. Het viel ons op dat bij de
gemengde bemanningen het roer in handen was van een stuurman, bij ons was dat
een stuurvrouw (in de toekomst zal deze term wel evolueren tot stuurmens).
Een stuurvrouw heeft namelijk de volgende voordelen: 1. Een vrouw is
gemiddeld kleiner en lichter dan een man, dus voor de gewichtsverdeling kan
een vrouw beter achterin bij het roer zitten. Een vrouw heeft een groter hart
en kan dus beter tegen spanningen. 2. Een man heeft meer spiermassa gemiddeld
gezien dan een vrouw en is dus langer in staat een krachtsinspanning te
leveren. 3. Te veel zeilers onderschatten de (onbegrensde) capaciteiten van
de stuurvrouw. Na deze simplistische voorstelling van zaken denken we dat het
belangrijkste voor het winnen van een wedstrijd is: geluk. Als je het
verschil bekijkt tussen de eerste en tweede plaats kan je met recht stellen
dat wij geluk gehad hebben. Hierbij willen wij alle aanwezige Sailhorsezeilers bedanken voor het gezellige, sportieve en niet agressieve (inzake
protesten en zo) wedstrijdweekend. Alles bij elkaar hebben wij een heel ander
inzicht gekregen omtrent de wedstrijdmogelijkheden met betrekking tot onze
boot. Als de financiële middelen het toelaten (wij zien ook wel het nut in
van een spinnaker, die aangeschaft moet worden voor wedstrijdzeilen) zullen
jullie nog meer van ons horen aan het wedstrijdfront.
Yolanda Jacobs en Tars de Ruiter
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4. ALLEEN DE WIND WEET, WAT ER GEBEURDE
Pferdefutter 1985
Dit moet men de Sailhorse zeilers nageven: ze hebben een klassenvereniging
van uitsluitend wedstrijdzeilers. Maar je leest altijd weer dezelfde namen
onder de deelnemers, en dat is een beetje vreemd. Waar is de rest gebleven?
Ik kan me slecht voorstellen dat ik een schip - een prachtig schip - koop om
het ergens neer te zetten - misschien op een voetstuk - en dan opgewonden
door onmetelijke gelukzaligheid, me in mijn handen wrijvend, mijn bezittingen
bewonder en fluister: 'En dat is allemaal van mij"
Neen, de Sailhorse zeilers zijn niet zulke neuroten. Maar wat dan? Misschien
zijn we stille genieters? Een soort cavalier? O ja! Sommige dingen passen zo
heel goed bij elkaar.
Zelfs met etymologie, kan geletterdheid een genot zijn. Sailhorse ...horse...-paard ...- ruiter ...- Cavalier'… En de cavaliers genieten en
zwijgen. Maar ik ben niet zo'n begenadigd persoon en ik begrijp ook niets van
paarden. Je kunt over sommige geneugten maar beter zwijgen, maar - ik bedoel
- niet als het gaat om plezier tijdens het zeilen. Zelfs dan niet wanneer de
psychoanalyticus in onze passie voor het zeilen een soort van masochistische
erotiek zou kunnen vermoeden.
Gelukkig zwijgen onze wedstrijdzeilers niet, in elk geval niet ons huidige
klasse-vereniging-bestuur. Wat een tongbreker, bijna: zoals mijn naam. Want
als ze ook zouden zwijgen, dan hadden we wellicht misschien niet geweten dat
we bestonden.
Dat de Sailhorse zeilers een leuke familie zijn is niets nieuws. En het woord
"familie" moet ook worden begrepen: omdat het tot het standaardbeeld behoort,
dat niet zeilende of niet meer meevarende familieleden aanwezig zijn bij
wedstrijden. En er is een daarom speciale sfeer, ondanks het feit dat er
volgens de regels in het wedstrijdzeilen wordt gestreden om trofeeën. Het is
niet alleen sportieve eerlijkheid, het is veel meer. Het is moeilijk om in
woorden te beschrijven wat dat is. Misschien gewoon het gevoel erbij te
horen. Voor ons begon het erbij horen als volgt:
Toen we met glimmende Hermes naar de Alsterregatta wilden gaan, voor het
eerst na aankoop en volle revisie, moest Klaus Odefey invallen om ons daar
heen te slepen. We hadden dat weekend geen auto. Natuurlijk?

Zeker, als je het bekijkt vanuit het oogpunt van een Sailhorse. Ik dacht toen
dat Klaus daartoe niet verplicht was. Zelfs niet als regionale
wedstrijdleider. Maar de verrassing kwam echter toen we klaar aan het maken
waren voor de eerste race. We moesten vaststellen dat een kwade geest met
onze mast gespeeld had. Ik moest alle beschikbare reservemateriaal gebruiken,
zodat de zeilen niet in hun zakken hoefden te blijven. Toch was het goed om
overal naar te kijken, als je maar niet naar de mast van DE HERMES keek. Het
10 minuten signaal viel al en we lagen nog steeds aan de steiger. Maar
tijdens het startschot zeilden we gelukzalig naar het startschip. Gelukkig
hebben we de startlijn vanaf de goede kant genomen! Of was het een inspiratie
uit vroegere tijden - net als een kwart eeuw geleden – tijdens succesvoller
zeilen?
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Ik vertel dit alles niet om onze late start te verontschuldigen, want we
hebben zoiets ook nog gedaan in latere wedstrijden. Dat is een hoofdstuk op
zich. Nee, het punt van het verhaal moet nog komen. Terwijl Kosta - dit is
mijn oudste zoon – als stuurman verantwoordelijk was voor onze ellende
(iemand moet dat toch zijn), was ik nog steeds aan het worstelen met de mast.
We zeilden gewoon achter het veld aan, zeker omdat we in de consternatie van
geen baannummer of kleur wisten. Er waren verschillende klassen gestart. In
de wirwar van boeien en de wirwar van boten, dachten we dat we onze
oriëntatie volledig kwijt waren. Dat dachten we in elk geval op die momenten
van opperste verwarring.
Toen verscheen Lutz Hoppe met zijn LUZIFER naast ons, en op ons verzoek
informeerde hij ons over de baan en de beste manier van zeilen. Dat was nog
eens hulp en kameraadschap, zelfs in het midden van een race!
De slimmeriken zouden zeggen dat hij toch niets te vrezen had. Zeker niet van
ons. Hij had het druk met ons. Het is niet zijn schuld dat we desondanks toch
de mist ingingen. Hij kon zeker niet op zo'n domheid rekenen dat we ook niet
merkten dat baan afgekort was. Moest hij ons dan ook nog naar de finish
slepen?
Maar wie denkt dat we het plezier en ons inmiddels herstelde goede humeur
verloren hadden, toen we uiteindelijk alleen op de Alster dreven,
plichtsgetrouw, bij de laatste (vervallen) boei in een luwte dreven, vergist
zich. We waren eindelijk in staat om rustig koffie te drinken en we hadden
weer iets om over te lachen. En daarover gesproken, lachen. Diverse Sailhorse
zeilers hebben om ons gelachen, over wat we soms deden in HERMES. Anderen, op
hun beurt, hadden er zorgen om en vonden het niet om te lachen. Ik denk nog
aan Friedrich Mohrmann, die net voor de start van de tweede race aan boord
van de HERMES was, in zijn poging om ons te leren wedstrijdzeilen. Tot hij op
het laatste moment voor het startschot naar zijn schip sprong, kon zijn zoon
alleen maar een afkeurend 'Ah, Papaaa!’ roepen. Ik denk dat je daar niets
meer aan hoeft toe te voegen…
Of lachte Helmut Kreye nog toen hij een paar weken later urenlang worstelde
om onze mast te trimmen? Ondanks alle slimme ideeën, maakte die weerbarstige
pijp de buik nog steeds naar achteren, zodra die onder spanning stond. Martin
Kehr moest na lang trimmen ook de handdoek in de ring gooien. "Daar is niet
meer om uit te halen, maar doe er eerst maar eens gewoon ervaring mee op."
Alleen Udo Radermacher gaf zijn tips rustig, om zo te zeggen en passant. Men
kon hele pagina’s vol schrijven met dergelijke anekdotes aan de rand van de
wedstrijden.
Vaak was er in wedstrijdverslagen te lezen "... en onze Grieken glimlachten
zoals altijd." Dit is een insinuatie, ook al vleit het ons. Ik heb het gevoel
dat we de beminnelijke kwaliteiten van de Japanners toegedicht krijgen. Ik
vergeet vaak mijn goede leermomenten, zoals bijvoorbeeld tegen het einde van
de laatste race vóór Damp 2000. In die race zeilde ik zeer geconcentreerd de
koers volgens kompas. Kosta, die ondertussen de verantwoordelijkheid voor
onze fouten aan mij had overgedragen, verveeld en werkloos door de flauwe
wind, begon plotseling met het kompas te spelen. Ik dacht dat het de
verkeerde tijd was om fysieke overwegingen te doen, hoewel ik moet toegeven
dat de rotatie van volledig cardanisch opgehangen voorwerpen zeer interessant
is. De aandachtige waarnemer van deze fysieke processen zal kunnen getuigen
dat ik hem mijn mening niet zo Japans-vriendelijk gegeven heb. Nu moet de
lezer niet geloven dat we alleen maar vreemde dingen doen aan boord van
HERMES. Als ik zoiets schrijf, is het alleen maar om de Sailhorse zeiler aan
te sporen om te schrijven over uw eigen "ervaringen aan boord", zo aan de
rand van een wedstrijd, of nog beter nog, te vertellen over toerzeilen.
Hierdoor zullen de Sailhorse clubbladen er niet meer alleen uitzien als droge
wedstrijduitslagenlijsten. Wat mij betreft, ga ik verslag uitbrengen over
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onze vakantie naar Griekenland in enkele komende clubbladen. Onze HERMES was
er ook.
Anastasius Papakonstantinou

5. HERFSTWEDSTRIJDEN OP DE RATZEBURGERSEE 31.8.-1.9.
Pferdefutter 1985
Het was een geweldige beslissing, die in januari op de botenbeurs in Hamburg
werd genomen tussen kwartiermeester Horst Krüger van Lübeck en de voorzitter,
om na vele jaren weer een Sailhorse wedstrijd op de Ratzeburger See te
organiseren.
De gedachte erachter was voornamelijk aan tal van lokale
Sailhorse-vrienden en vooral aan de Berlijnse gemeenschap, die heel
gemakkelijk bij de klassenvrienden in Ratzeburg kunnen zijn zonder al te
lange reizen en er een langerweekend of een korte vakantie kunnen
doorbrengen. Het plan is tot stand gekomen. Er waren zeven locals en vijf van
de populaire Berlijnse teams waren vertegenwoordigd. Zelfs Eva Frommbach was
met haar moeder op weg naar haar vakantie langs Ratzeburg gereisd en had geen
spijt van haar omweg. Aangezien alles in orde was bij deze regatta, zal het
zeker weer plaatsvinden in 1986.
De mensen van het meer maakten het ook heel gemakkelijk voor de anderen om
hun weg te vinden in het natuurlijke en niet-architectonisch gecreëerde
recreatiekamp Schanzenberg in het noordwestelijk deel van het meer. Daar in
de jachthaven lagen de Sailhorse boten in een sprookjesachtige omgeving. Je
legde er van tijd tot tijd aan en voer weer weg en dat smaakte dus meer naar
vrije tijd dan naar wedstrijd. Er was geen drukte, want zelfs het zeer
ervaren wedstrijdcomité van de zeilclub Lübeck stoorde de Doornroosje idylle
niet, ook niet samen met twee andere zeilklassen, waarbij Sailhorse ver uit
de grootste klasse was. Hier ontmoette de klassenvereniging ook nieuwe
vrienden. Er was Dr. Manfred Behrens, die het ambt van kwartiermeester nu, na
vele jaren, overnam van klassieker Horst Krüger en werden Dr. Schernikau en
Claus-Dieter Sehlcke nieuwe leden. Sehlcke had ook de avond georganiseerd met
Dr. Behrens op zaterdag, met uitstekend eten in Buchholz, met levendige
muziek en met dans in een zoete sfeer. Het zou heel goed zijn als er een
Sailhorse verslaggever was op zulke dagen zou kunnen vastleggen wat er hier
allemaal gebeurt. Het was zo geweldig in Ratzeburg, dat het de moeite waard
zou zijn om er vaker van te lezen.

Het gebied heeft een zeer goede naam. U kunt er genieten in elke vorm. Wilt u
hier meer over weten, begin dan hier met de volgende wedstrijd. U en uw
metgezellen zullen van alles genieten. Je hoeft niet naar waarschuwingen te
luisteren, men kan over de DDR-grens komen. Een deel van de waakzame
republiek grenst aan de noordoostkust naar het Ratzeburgmeer, maar het riet
en een randje kust behoren tot ons Duitsland.
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Op zaterdag werd de eerste race gestart om 14:00 uur. Met een mooie wind van
4 Bft met behoorlijke windstoten, kwam onze klasse met zijn 18 starters, snel
weg. Pas op het laatste moment realiseerden de slachtoffers zich hoe ze op de
startlijn werden verrast door Jo Suckfüll. Hij zat als stuurman in de
voormalige Kehr-Europacup kampioensboot, die was gekocht door de snelle
schilderpatroon Detlev Greve. Hij leverde als eigenaar een uitstekende
fokkenist prestatie, die zelfs de Spinnaker goed beheerste.
Na een korte tijd richtten de ogen van de meeste mensen zich op
KUDDELDADDELDU. Dit is ook een voormalige kampioensboot, die nu echt
meesterlijk ging in deze eerste run onder Sehlcke/ Ruf en onmiddellijk de
leidende positie nam. De bemanning en boot waren zo snel dat de voorsprong
naar de finish steeds meer groeide. Na een uur en 40 minuten kwamen de lokale
nieuwkomers binnen als grote winnaars en hadden zo op zo'n superieure een
verrassing op het water gebracht voor verschillende bekende bemanningen, dat
ze werden meegerekend voor de algehele overwinning.
We bleven op het meer. De wind was een beetje slap. Na een korte pauze viel
het startschot voor de tweede race om 16:50 uur met 3 Bft. Wind. Sehlcke/Ruf
stonden weer vooraan. Ze bereikten waarschijnlijk als eerste de loefton in
een lange driehoek. Hier voerden ze een ongelukkige maneuvre uit. Ze pakten
de boei niet meteen, lagen er na een aantal overstag bochten nog steeds en
moesten het hele veld laten passeren en verloren hun goede kansen. Maar ook
in deze race werd het duidelijk, dat het een goed team is, dat men graag op
de Noordduitse districten, of Berlijn als tegenstanders wenst. Na een uur en
39 minuten nam oud-kampioen Jo Suckfünumet Detlev Greve een mooie overwinning
mee naar de haven, al was het zijn enige Sailhorse wedstrijd dit jaar.
Ik volgde Edzard Wilms met Karin Krah, die hun goede vorm bevestigde op de
Berlijnse regatta's. De wind was nu ingezakt tot 1 Bft. De weg naar de
jachthaven werd lang. Toen we elkaar ontmoetten in Buchholz voor het
Captain's Dancing Diner, was het al donker. De herfst was er ingetreden.
Zondag was de 1e september en het begon allemaal vroeg voor onze teams. Velen
hadden een appartement bij de Krügers in Lübeck, anderen, zoals Gerd Engel
uit Hamburg, kwamen uit de wijde omgeving; de weg naar het startschip was
lang en toch moesten we om 10 uur beginnen. De wedstrijd druk was er weer.
Hoe zou de top drie hun plaatsen pakken of zelfs winnen? Suckfüll met 4
punten tot nu toe, Wilms met 4,5 punten, of zou Radermacher met zijn 5,6
punten weer winnen? De vraag werd al na 1 uur en 19 minuten beantwoord in
regenachtig weer en vrij constante SW van 3 Bft.
De boten van Suckfüll, Radermacher en dit keer Dahmen hadden een goede start.
Bij de loefton was Suckfüll vooraan en voor de andere twee waren er scrums.
Bijna strak achter elkaar volgden ze rondom de ton. Het was niet makkelijk om
de Spinnaker te zeilen. Aan het einde van het ruimewindse rak schoot
Dahmen/van Dijk met hoge snelheid naar Suckfüll / Greve. In het kruisrak
staken ze opnieuw de Dahmen-boot de loef af, maar de posities wisselden
voortdurend. Radermacher/Mohrmann had een ongelukkige aanvaring gehad en viel
terug. Wilms/Krah bleef op het middenveld.
De derde race ging naar Dahmen/van Dijk op de witte Scirocco. Daarmee boekten
ze nog steeds de tweede plaats in het algemeen klassement. Suckfüll/ Greve,
ondertussen, was uitgegroeid tot de onbetwiste overall winnaars met de serie
4-1-2. Radermacher werd derde voor Wilms/Krah op de vierde plaats en
Kruger/Kegel als vijfde. Zo werden de vroegere kwartiermeester Horst Krüger
en Claus-Dieter Sehlcke winnaar van de zesde prijs.
Tot de 10e plaats kwamen de bekende en consistente wedstrijdteams binnen.
Toen was het een grote vreugde, wants vader en zoon Schernikau brachten de
oude boot G 188 met zeer weinig wedstrijdervaring, maar met hun natuurlijke
zeilvermogen naar de 11e plaats. Dit team was zeker bijzonder, want er waren
ook harde positionele gevechten in het midden.
Het is jammer, want je kunt
niet alles melden; laten we aan het einde tevreden zijn, want wat is het mooi
om naar onze Sailhorses te kijken, bovenaan de lijst, in het midden of zelfs
achter in het veld, bij voorkeur terwijl we onder Spinnaker glijden. We zagen
dit allemaal in Ratzeburg.
Rolf Dahmen
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6. Hackortsee
Horsevoer 1985
Zaterdagmorgen vertrokken we om 8 uur uit Nunspeet richting Arnhem Oberhausen -Dortmund - Hagen, naar een van de vele stuwmeren in de Ruhr. De
planning zat wat tegen, want ll uur bleek niet haalbaar door een ''Stau" van
een uur, Zo reden we om 12 uur het slingerende bosbergpad af naar de camping
met jachthaven. Gezellige drukte, iedereen maakte zich klaar voor de start
van 2 uur, Dit jaar deden ook Hobby-cats 14 mee, gevolgd door Efsix(en),
Sailhorses en de Varianta's, Onder de Sailhorsezeilers waren 5 Nederlanders
en 8 Duitse teams, waaronder vele oude bekenden. De meesten waren de vorige
avond al gekomen en hadden de nacht in de tent doorgebracht. Inmiddels hadden
we de boot zeilklaar voor de eerste start. De verwachte zwakke wind was matig
aangewakkerd, waarbij verraderlijke harde valwinden uit allerlei richtingen
door de heuvelachtige omgeving tot de mogelijkheid behoorde.

Na de Cats en Efsix mochten wij starten. Het ging voortreffelijk. Eerst een
stuk kruisen naar boei A. Ondieptes aan de linkeroever en windstiltes aan de
rechteroever zijn hier een plaag. Om boei A - spinnaker zetten en voor de
wind - boei B stuurboord nemen - gijpen - boei C stuurboord en zo langs het
startschip om nog zo'n rondje te varen. Ook enige wiervelden met prachtige
lelies of drijvende pollen moesten worden ontweken. Zo werden Anno en Frouwke
weer een. De tweede start om 4 uur. Nu waren we minder gelukkig. Na een prima
start gingen we over bakboord te ver door en met de kiel in de prut. Als
stuurman wacht je af wat je fokkemaat doet in zo'n geval. Uit zichzelf gaat
zo'n 550 kilo niet door de wind. Geen reactie — dus dan zelf er maar
inspringen om de neus door de wind te duwen. Dit lukte aardig. De wind gaf
weer druk in het zeil en de "Wings" ging vooruit. Alleen moest de stuurman
nog aan boord met laarzen vol water in de zuigende modder. Gelukkig weet Jaap
dat je een wedstrijd alleen reglementair kan beëindigen als de bemanning aan
boord is, dus trok hij mij uit de prut en finishten toch nog als 6e. Door de
rare valwinden waren twee boten omgegaan. De zon scheen, dus alles was weer
gauw vergeten. Een echte Duitse ‘Bratwurst!’, met een glas tapbier deed ons
goed en na wat droge kleren maakten we ons op voor de maaltijd in de grote
feesttent, speciaal voor dit sluitingsweekend opgezet. Een goed gekruide soep
met vlees en broodjes vulde onze magen. De kruiden deden het bier extra goed
smaken en een echte band met zangeres verhoogde de feestvreugde. Om 24 uur
hebben wij onze slaapzak uitgerold in het clubgebouw, zo'n 50 meter
verwijderd van de tot 3 uur spelende band. Bert Wijbenga heeft nog geprobeerd
met wat gitaarspel de mensen buiten de tent te amuseren, doch kon niet boven
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de dreunende boxen uitkomen en is toen maar wat anders gaan doen. Een lege
fles Berenburg leverde de volgende morgen het bewijs. Naar later bleek heeft
hij hem niet alleen leeg gemaakt. Het weer was nu niet zo aantrekkelijk —nog wel zonnig maar flarden wolken in de hogere luchtlagen voorspelden niet
veel goeds. Toch zouden we om 10 uur en 12 uur starten. Na een goed ontbijt
zetten we de fok, daar de wind inmiddels flink was toegenomen. Bij de
startlijn waren we te vroeg en moesten noodgedwongen een rondje draaien. Het
werd weer een zege en wel de 3e voor het gezin v.d. Heide. De laatste
wedstrijd moest het dan maar gebeuren. De wind was na een heftige regenbui
flink afgenomen en op het water wisselden we de fok voor de genua. Een juiste
start aan de goede kant van de lijn bezorgde ons een voorsprong samen met de
H94. Dan lag hij voor, dan weer wij. Zo ronden we als eersten de laatste
boei, doch een winddraaiing bezorgde ons een tweede plaats. U zult zich
misschien afvragen waarom een oude H94 mee mag doen met wedstrijden. Deze
boot heeft immers een geheel afwijkende kiel en vaart daarom bij weinig wind
hoger. Gelukkig treden dit jaar de nieuwe ISCA-rules in werking zodat dit
soort situaties tot het verleden behoren. Ik heb de eigenaar van de H94 dan
ook gefeliciteerd met zijn laatste zege en hem gelijk gezegd zich de moeite
te besparen om ooit nog met deze boot in te schrijven voor een wedstrijd. Hij
zei in een nieuwe Vlieger-boot het gehele veld achter zich te laten en
ontpopte zich als de nieuwe aanstaande Europameister 1986. De H 4 zal dan ook
binnenkort te koop zijn en volgens de sterren is dit het laatste winnende
weekend voor Anno en Frouwke. Graag tot volgend jaar'
Herman Zaalberg, H1276, Wings

7. Europacup Berlijn
Horsevoer 1988
Vol verwachting waren we. Een meer in de stad, is daar te zeilen?? Reizen
door Oost-Duitsland met de boot, we hadden er het een en ander over gehoord,
nu de praktijk nog. Op woensdagochtend voor Pinksteren vertrokken 2
Sailhorses (Job Westening en Jan van der Kaaij met bemanning) op weg naar het
onbekende. Via Enschede en Hannover naar de grensovergang Helmstedt. Een
angstig gevoel het IJzeren gordijn, een voor ons raar gezicht ook.
Wachttorens met gewapende
soldaten, honden,
schijnwerpers, stalen
hekken enz. Voor de
Sailhorse Europacup onzes
inziens een wat overdreven
voorzorgsmaatregel. Zijn
we dan zo berucht?? Nadat
we de zeer onvriendelijke
douane (waarbij ik begreep
toch maar niet te veel te
moeten zeggen) gepasseerd
waren, kwamen we zowaar
probleemloos in de D.D.R.
Trabantenland zoals we het
al snel noemden. Overal
dezelfde pruttelpotten:
stinkende tweetakten dus. Politieauto’s te kust en te keur allemaal in
Wartburg of Lada prut prut. Maximumsnelheid voor ons was 80 km/uur. Controles
genoeg. Eventuele boetes direkt te voldoen in Westmarken, dus jezelf eventjes
inhouden, wetende dat kontakt nare gevolgen kan hebben als je je mond
opendoet. Ideale training dus voor mij. Kwestie van voorbereiding dan lukt
het wel!! Ongeveer twee uur later de grens met West-Berlijn. Blokken beton
kunnen à la minute dwars op de weg gereden worden om je te laten stoppen,
maar daar hadden onze horsjes geen moeite mee. Na wat dwalen midden in de
drukke stad vonden we dan de Yacht-club aan
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de Wannsee (wel 10 keer Loosdrecht en met wel 150 zeilverenigingen).
42 Sailhorses meldden zich op het als het ware ommuurde eiland in OostDuitsland. Polen, Grieken, Duitsers en Nederlanders. Op woensdag en donderdag
kwamen ze aan. Sommige deelnemers bestudeerden het programma, en gingen nog
even snel “muurtje” kijken, anderen gingen alvast de Wannsee verkennen tot de
wind wegviel dobberend dropen ze af. Een Duitse zeilvriend had ons
ondergebracht in een flat samen met de voorzitter van de S.S.C. zodat we tot
diep in de nacht konden nakaarten, en onze taktische opstelling voor de
volgende dag bespreken! En er gebeurde nogal wat! Op vrijdag om 8 uur het
water op. Sleeptijd ruim 1 uur.
Het alom bekende gebeurde daar ook: bij de start ging de wind liggen.
Dobberen, 8 graden en regen. Plotseling kwam er wind en hoe! Er wordt
gestart, op naar de eerste boei, die prompt door driekwart van de deelnemers
verkeerd wordt gerond, een kluwen scheldende boten en massale diskwalificatie
was het gevolg. Bij de einduitslag was de diskwalificatie weer teruggedraaid,
kortom chaos. De lunch vindt steeds plaats op het water en de tweede start
valt daar (voor ons gevoel) steeds middenin, m.a.w. we zijn iedere keer net
iets te laat.
Voor de tweede wedstrijd werden snel even de fokjes gehesen, windje 5-6 ons

windje dus.
Spektakel, in
plané voor de wind
onder spinaker,
des te leuker als
de concurrent hem
niet zet. Lastig
echter als je de pas wordt afgesneden door een net zo snel varende
rondvaartboot. Remmen is dan lastig en zonde. Door en door verkleumd zeilden
we om 18,00 uur trots als 6e terug, verlangend naar de thee met rum en een
hete douche. De deelnemers waren verdeeld over meerdere jachthavens, hetgeen
het kontakt met de Duitsers moeilijk maakte. De volgende dag was beduidend
warmer en bracht veel wind, prachtig zeilweer. Het gevecht tussen Martin
Kempkes en Anno v.d. Heide kwam in volle gang en werd beslecht in het
voordeel van Martin. De avond werd besloten met het captainsdinner in het
prachtige slot van Spandau. Een middeleeuwse maaltijd werd ons voorgegooid,
echter zo middeleeuws, dat geen van ons kon thuisbrengen wat we aten. De
omgeving maakte veel goed en een Duitse “minstreel”" hield de slaap nog even
op afstand. Het besef dat de volgende ochtend om 6 uur gesleept zou gaan
worden deed ons toch maar besluiten op tijd het bed op te zoeken.
Het had weinig gescheeld of Jan Timmer was geen derde geworden. Onder het
slepen voor de laatste wedstrijd ontdekte hij dat hij zijn gerepareerde
spinnakerboom vergeten was. Tot ons aller verbazing toverde zijn concurrent
en plaatsgenoot, de latere nummer 4, Plomp dus, een extra boom vanuit het
vooronder tevoorschijn. De laatste wedstrijd moest Martin Kempkes de
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zekerheid geven dat hij Europacup-winnaar was geworden. Een waardige
Nederlandse winnaar die konstant zeilend de regerend kampioen van der Heide
dit keer de baas was. Met recht mocht Kempkes de Europacup trofee, een niet
te tillen Sailhorsekiel mee naar Nederland nemen. De Duitsers werden
geconfronteerd met een muur van Nederlanders, bij de eerste 12 boten zaten 10
Nederlandse equipes. De Grieken en Polen waren erg aardig en belandden in de
staart van het klassement. Zelf werden we elfde. Trainen doen we dus niet
meer, stel je voor dat we nog hoger komen!
Jan van der Kaaij, H2292, Rush

8. Makkum 18 en 19 juni
Horsevoer 1988
Zoals ieder jaar het geval is, heeft de Sailhorse Club ook deze keer zijn
tentenkamp weer opgeslagen in Makkum (met beduidend meer succes dan vorig
jaar!), om in 2 dagen en 3 wedstrijden uit te maken wie zich winnaar mag
noemen van dit tweede Clubkampioenschapsweekeinde. Nadat vrijdagavond de
vroege vogels de laatkomers hadden geholpen met het opzetten van de
huisvesting, brak de zaterdag aan.
Dag van de twee wedstrijden (citaat: "Eên wedstrijd per dag vind ik eigenlijk
wel genoeg") windracht 3/4, barbeque, en van boten in de meest vreemde
situaties, want laten wij met z'n allen nou denken dat een mast tijdens het
zeilen rechtop hoort te staan, en niet horizontaal. half in het water. Of is
dit misschien een nieuwe, nog verder uit te werken taktiek? De redelijk goede
wind zorgde ervoor dat de eerste wedstrijd na ongeveer 2,5 uur gezeild was
(ondanks het lange kruisrak) en we terugkeerden naar het hoofdkwartier van
W.S.V. Makkum, de één wat eerder dan de ander, om de “lunch" te nuttigen, en
krachten op te bouwen voor de volgende wedstrijd. Hier werd overigens met
“onfrisse moed" aan begonnen (ook dit is een citaat). Denkt U nu niet dat
iedereen tijdens dit festijn zo gedemotiveerd was. Ik ken zelfs zeilers die,
teneinde een zo duidelijk mogelijk zicht op het wedstrijdveld te hebben, zich
opofferen en achteraan gaan zeilen (zucht!). Helaas was het gat tussen dit
veld en de vliegende reporters te groot om nog enig zinnig woord aan deze
wedstrijd te besteden.

Laten we dus meteen maar overschakelen naar de avond, naar het feestterrein
van de watersportvereniging, alwaar de barbeque plaatsvond. Er waren
ingrediënten genoeg voor een pure self-made sjaschlick of saté, en voor de
mensen die niet erg in eigen kunnen vertrouwden was er zelfs vis. Lof aan de
organisatie, en om dan nog te proberen de zolen van je gymschoenen te
roosteren is op z'n minst een beetje overdreven. Na nog een drankje in het
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onderkomen van Ruud en Hannie, gingen we tentwaards voor een welverdiende
nachtrust. Zondag stond er één wedstrijd op het programma. Dit i.v.m. de
lange reis naar huis die sommige mensen nog te gaan hadden.
De iets veranderde baan, dus veranderde wind (sterkte. 4/5), zorgde voor een
inspannende en natte wedstrijd. Want wat is het IJsselmeer koud en nat, als
je er geheel.. gewetenloos plotseling in ligt! Wederom geen zinnig woord door
het vrij troebele uitzicht. De prijsuitreiking liet na het beëindigen van de
wedstrijd niet lang op zich wachten: 1 fam Kempkes, 2 fam Hosman, 3 fam v.d.
Heide. Een extra prijs voor Henk Böhne die het wedstrijdzeilen tot een
amusant schouwspel maakte. Met een zwaai en een “tot volgende week" werd een
heel gezellig en vooral leerzaam weekeinde afgesloten. Daarom wilde ik nog
even tegen onze Collega Beginnend Wedstrijdzeiler (C.B.W) zeggen: kom ook
eens naar een wedstrijd toe, zeil mee, en ervaar zelf hoe leuk, spannend,
maar vooral gezellig een evenement als b.v. de Sneekweek is. Dus...tot ziens!
Wietse Boonstra, H1919, Blanc de Blancs

9. Mijn eerste zeilervaring
Horsevoer 1989
Op de verjaardag van Jan van der Kaaij ontmoette ik verschillende mensen, ik
kende er niet een, maar je kan toch de hele avond niet niets zeggen en begon
een praatje met mijn buurman zo van lekker weertje en wat gezellig hé, maar
al gauw gingen we over op bepaalde sporten en toen kwam het zeilen. Mijn
gesprekspartner stelde zich voor: Job Westening ik zeil net als Jan in een
Sailhorse. Nou dat zei me niets. Een Sailhorse zal wel een zeilboot zijn, ik
weet er niets van dus vroeg ik verschillende dingen die hij mij enthousiast
uitlegde. Al gauw had ik in de gaten dat hij een verwoed zeiler was en er
helemaal in op ging. [Later op de avond zat mijn vriendin met hem te praten
en toen we naar huis gingen zei ze, ik heb een afspraak met Job om
vrijdagavond een wedstrijd met hem te zeilen.
Ik ging die vrijdagavond mee en zij het water op. Na + 1,5 uur kwam Jan
binnen en bestelden we wat te drinken. Maar na een half uur zei Jan, waar
blijft Job. We tuurden de haven rond maar zagen niets. Ik vraag dus, Jan zit
er een kajuit op zo'n zeilboot. Jan schiet in een lach en zegt dat hij dan
wel af moet vallen want met z’n tweeën in het vooronder is een beet je nauw.
Na een uur kwamen ze weer opdagen en zeiden dat ze geoefend hadden. (Nou ja!)
Na iets gedronken te hebben zegt Job tegen, me ga volgende week vrijdag maar
mee oefenen, ik wilde dat wel meemaken, maar vrijdags geen wind. Dat doen we
zondag over, maar zondag eveneens geen wind. Dat is jammer, zegt Job want
zaterdag zijn er wedstrijden die meetellen voor de Nederlandse
kampioenschappen. Dus moet je wel oefenen, kom zaterdagmorgen om 10 uur dan
oefenen we even. De wedstrijden beginnen om half twee. Ik denk voor zulke
wedstrijden heeft hij zijn eigen fokkenist wel, dus ik zie wel hoe het loopt.
Zaterdagmorgen wacht ik op de Westeinderplassen in het restaurant. Het
stroomde uit de hemel, wat een regen, windkracht 7, is dit een sport of
afzien? Ik moest een pak aan voor de regen en we staken van wal. Mijn eerste
zeil les (stromende regen windkracht 7 golven van een meter hoog met
schuimkoppen erop, wat een sport). Maar ik liet me niet kennen al dacht ik
waar ben ik aan begonnen. Ik hield me vast aan de rand maar al gauw bleek dat
ik aan de verkeerde kant zat want het water kwam naar binnen. Ik (op mijn
knieën onder het grootzeil door) aan de andere kant zitten waar ik opeens een
meter omhoogging (zeker vanwege een plotselinge windvlaag want ik zag Job de
boot niet optillen). De eerst keer overstag. Dat was het. Job legt uit hoe
dat gaat en roept klaar voor overstag, los, ik laat alles los, kruip op mijn
knieën onder de giek door en probeer het andere touwtje aan te trekken, maar
niks hoor het gaat niet. Ik zit er met mijn knie op en zelf trek ik niet 94
kg in een glibberige boot onderuit, maar ik ga er af en trekken. Meteen klim
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ik veilig op de rand en zit net uit te puffen, roept hij weer klaar voor
overstag. Ik was blij dat ik zat en ik moest weer. Na een paar maal geoefend
te hebben moest ik in de trapeze. Zittend op de rand haak ik het ijzerdraadje
aan mijn buik en stap eruit. Daar stond ik dan op de rand erbuiten. Niet
wetend dat af en toe de wind wegvalt en zo zat ik met mijn kont in het water.
Dat was niet leuk dus zat ik zo weer op de rand. Nu de andere kant zegt Job.
Ik vol goede moed overstag, inhaken en weer naar buiten.

Ik kreeg er plezier in. Volgens mij gingen we zo hard als een speedboot. We
kunnen nog harder als ik naar voren kom zegt Job. Ik zet mijn voeten zo dicht
mogelijk naast elkaar op de rand en hang er zover mogelijk uit om de boot
recht te houden. Toen kwam het, Job schuift op maar trekt gelijk z’n joystick
eruit. Het roer slaat om ik klap achterover in het water, de boot op z'n
kant, het water golft naar binnen. Ik voel het water m'n pijpen in lopen en
uit mijn boordje er weer uit gaan. Job trapt het grootzeil los en we vliegen
weer overeind. Het water loopt uit mijn pijpen en mouwen. Job mompelt een
paar maal van ‘sorry mijn schuld’, maar ik bleef een verzopen kat.
De wedstrijd gaat zo beginnen. We koersen op het startschip af. Moet ik
meedoen, vraag ik. Ja natuurlijk was het antwoord. Ik heb geen andere
fokkenist. Om 13.55 is de start. Job telt de laatste seconden en roept dan ja
nu. Ik kijk niet maar trek uit alle macht en weg zijn we. Wij linksaf, de
rest gaat rechtsaf. Volgens mij gaan we de verkeerde kant op want het hele
veld is in een ogenblik verdwenen. Na een kwartier zegt Job: Let op, ze
moeten komen. Ik tuur over het water door de slagregens heen, maar zie niets.
Die zijn koffiedrinken, zeg ik. Met dit slechte weer stuur je nog geen hond
naar buiten. Plotseling doemt er iets op. We moeten overstag en zijn als
eerste bij de eerste boei. We liggen voor, zegt Job. Na het ronden van de
eerste boei waren er drie die een enorm bol zeil bijzetten. Dat had ik nooit
gedaan. Job had het daarom ook maar niet meegenomen en deden we het met de
grote fok. Na de 2e boei nog steeds derde. Toen begon het grote werk weer. De
wind werd heviger. Het water golfde over me heen. De spanning kwam weer
terug. Twee boten een honderd meter achter ons. Ik moest aan allerlei
touwtjes trekken en weer in de trapeze. De spanning steeg. Drijfnat stond ik
weer op de rand en soms hing ik half in het water.
Toen een klap, de fok ging flapperen. We zijn uit de race hoorde ik. De
foklijn, of hoe dat ding ook mag heten, was volgens Job gebroken. We steken
een sigaret op en dobberen verder. De 2 boten die achter ons zaten vliegen
voorbij. Opeens ligt Job in het voor onder en sjort aan een aantal lijnen.
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Hij is er uitgeschoten, maak vast, trek aan, we gaan weer. Uiteindelijk als
6e over de finish (maar wel twee plaatsen voor Jan). Dat was sensatie. Onder
het nuttigen van een drankje werd alles doorgesproken en hebben we erg
gelachen. Zondag was Jobs eigen fokkenist er weer en zeilden ze als gekken,
hetgeen resulteerde in een 2e plaats in het algemeen klassement. Job
proficiat met deze dubbele handicap en toch een 3e plaats. Jan werd
uiteindelijk l0e. Jammer voor hem. Maar ik vond het leuk. Ik weet nu wat
zeilen is en praat er honderd uit over. Het is zeker voor herhaling vatbaar.
Ik heb erg genoten maar laat in het vervolg mijn sigaretten op de wal, want
ik hou niet zo van pruimen.
John van Wier op de H2379, Dirty Job

10. Vierklassen Wettfahrt Berlijn 24 en 25 augustus
Horsevoer 1991
Vrijdagochtend 23 augustus om ongeveer half tien stop ik in Utrecht,
vergezeld van vrouw en kinderen, voor de deur van Jan van der Kaaij. De
groene Mercedes, die auto met lier, staat al klaar, bepakt met tent, lucht
bedden enz. en achter de auto de Cherry Venture op de nieuwe trailer. Jan
doet open, loopt naar buiten, en achter hem knalt de deur dicht (hij heeft
vergeten de tussendeurdicht te doen) en heeft natuurlijk geen sleutel bij
zich. Na heel veel aanbellen en bonken op de deur wordt er eindelijk weer
opengedaan. De gemoederen laaien wat op, maar na vijf minuten zitten we aan
de koffie en is alles heel gezellig en praten we bij. Om ongeveer half elf
maken we aanstalten om te vertrekken. Na uitgebreid afscheid nemen (we gaan
per slot tien dagen weg), gaan we.
Bij de grens aangekomen ziet Jan een verlichte groene pijl en denkt:
doorrijden. Een paar tellen later een hoop geschreeuw en gezwaai van een man
met een groen pak en pet. Na stoppen werd duidelijk gemaakt dat het niet de
bedoeling is om met een gangetje van 50 de grensovergang te nemen, dus
paspoorten en rijbewijs inleveren. Jan zegt nog: "Wat maak je je druk,
volgend jaar is het toch afgelopen met die grensovergangen; maar goed ook.”
Ik maan hem tot een wat bescheidener opstelling in de hoop op deze wijze de
moeilijkheden te kunnen beperken. Na een tijdje komt hij weer terug met de
paspoorten en rijbewijs en mogen we onze weg vervolgen, na een bescheiden
preek over snelheid… Over onderweg is weinig noemenswaardigs te vermelden,
behalve een vervelende file en de belachelijk korte invoegstroken in het
voormalig Oost-Duitsland. Om half acht ’s avonds komen we bij de ontvangende
watersportvereniging aan. Na een overweldigend hartelijk ontvangst laten we
de boot te water (Jan weer showen met zijn lier, succes verzekerd). Na nog
wat eten en drinken gaan we slapen bij de familie Rückert (nog bedankt voor

de gastvrijheid, het was super!).
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De volgende ochtend weer vroeg op, want we zeilen op een lang meer, dit
betekent lang slepen. Het regent een beetje en er is geen wind. Na lang
wachten starten we, nog steeds weinig wind, niet bepaald ons weertje om te
zeilen. Toch zien we kans om in het eerste rak al een voorsprong op te bouwen
en deze gestaag verder uit te bouwen. Tot iets over de helft van de wedstrijd
we helemaal stil komen te liggen, wel met een behoorlijke voorsprong, maar
achter ons blijft iedereen maar doorvaren en komen ze toch vrij snel
dichterbij (dat betekent maximale frustratie, we hebben absolute windstilte).
Gelukkig krijgen we ook weer wind als iedereen ons heel dicht is genaderd. De
Varianta’s lopen de horsjes bij weinig wind op de voor-de-windse rakken zo
voorbij, dus hadden we toch nog competitie met deze schepen, want de
voorsprong op de Sailhorses was snel weer opgebouwd. We eindigden dan ook als
nummer 1. Een tweede wedstrijd zat er niet meer in, dus werden we
teruggesleept naar de haven. De zon was intussen volop aanwezig, het was een
prachtige dag. De volgende dag hebben we wel twee wedstrijden gevaren, er was
meer wind en ongelooflijk maar waar, tweemaal eerste! Wat overigens erg
opvallend is, is het feit dat er tijdens de wedstrijd niet geschreeuwd wordt
en dat men beschaafd, verdraagzaam en sportief is en blijft. Op deze wijze
wedstrijdvaren is werkelijk verbroederend. Mijn complimenten aan de Duitse
zeilmakkers, waar ze geschillen met een pilsje oplossen in plaats van met
protesten. Ook iets voor Nederland? In ieder geval is het voor ons een hele
leuke zeilervaring geweest.
Jan Klunder, de fokkenist, NED 2414, Cherry Venture

11. Regatta zeilen, nooit of misschien toch?
Pferdefutter 1996
Het begon allemaal met mezelf in de kop geprent, dat ik een zeilboot moest
hebben. Het zou een SAILHORSE moeten zijn. Helmut overtuigde me ooit om
koffie te zetten op de Havel en leende een SAILHORSE van de TU. Gewoon
geweldig, 4 mensen, een kistje bier en ik ben ook met de boot in plané
gekomen. Dat zei de schipper tenminste. Op dat moment begreep ik niet veel
van zeilen en kon ik nauwelijks belang hechten aan deze uitspraak.
Dus, zoals ik al zei, een SAILHORSE moet het zijn. Na een korte zoektocht in
de tweedehands wereld een betaalbaar model gevonden. Even later was ik samen
met Norgat en Angela eigenaar. Korte test zeilen, allemaal OK en gekocht. Nu
was het schip helaas in de Oberhavel, maar we hadden onze ligplaats in de
Unterhavel; hoe er heen te gaan ondanks de bruggen? Tijdens de weercursus (ik
kan het iedereen alleen maar aanraden) heb ik 2 enthousiaste SAILHORSEzeilers leren kennen, lnken en Olaf. Na een kort overleg boden ze aan om te
helpen met het transport van onze kleine.
Uitgerust met een eencilinder motor, een benzinetankje, veel proviand en
liggende mast voeren we via het Hohenzollernkanal en langs de Spree naar de
Scharfe Lanke. Daar lag hun boot. Hier werd de mast weer geplaatst, de
buitenboordmotor gedemonteerd en uiteindelijk konden de zeilen worden gezet.
Inken en Olaf stapten in hun boot en vergezelden ons naar de Wannsee. Dat was
een geweldige hulp. We kenden elkaar nauwelijks, maar toch waren beiden
bereid om de hele dag voor ons op te offeren en onze nieuwe aanwinst door het
gebied te laten gaan. Tot die tijd verbond de gewone bootklasse ons. We waren
blij om zo veel behulpzaamheid. Na nog wat zeiltochtjes en ontmoetingen met
lnken en Olaf kwam het gesprek keer op keer bij de SAILHORSEklassenvereniging en de vraag of we niet mee wilden doen. We zouden hier veel
baat bij hebben, want er zijn veel "oude hazen" met een grootpotentieel voor
ervaring. Het klonk logisch en redelijk en dus we deden mee. En in feite
kregen we precies de info’s die we nodig hadden. We misten nog steeds de
spinaker en toebehoren. In de klassenvereniging was er iemand die een spi
over had voor ons. Nu konden we varen met onze nieuwe oude boot met even oude
zeilen en met nieuw geïnstalleerde spi beslag op de wereldzeeën in Berlijn.
Olaf had ons voorzien van de laatste informatie over de SAILHORSE. Natuurlijk
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werd ook het beroemde zeemanslatijn niet geschuwd. De verhalen omvatten de
ervaringen van de verschillende wedstrijd-deelnames.
Het eerste zeilseizoen ging bij ons voorbij, behalve de deelname aan de
Rüben-race, zonder speciale kenmerken. Olaf had geprobeerd ons te winnen voor
het seizoen met wedstrijd zeilen. Nu zou de EuropaCup naar Berlijn. We
vroegen hem, of hij hierover wel serieus was, omdat we als beginners mee
zouden moeten varen in zo'n hoog kaliber wedstrijd. “Geen probleem, je hoeft
jezelf niet meteen in de grootste drukte te mengen”, zoals hij is, altijd
zelfverzekerd en vol enthousiasme.
Bij het kopen van de boot hebben we er niet aan gedacht, dat we zouden
deelnemen aan wedstrijden, maar ons liever aan het koffie- en zonnezeilen
geven. Ontspanning is mooier dan spanning, of… Zelfs de woorden van onze
verkoper, “de boot is niet geschikt voor wedstrijden", waren nog steeds
helder in onze oren. Maar Olaf liet niet los. Het Duitse aantal deelnemers
aan de Europa Cup dreigde verpletterd te worden door de suprematie van de
Nederlandse zeilers. Maar goed, we besloten onze toeschouwerspositie" om te
bewegen naar het water, d.w.z. om ons op wedstrijden voor te bereiden.
10:00, we gaan beginnen. Een uur eerder moest de boot worden geruimd, alle
overbodige zaken moesten worden geruimd en we gingen naar de startlijn. Oh
ja, hoe begint het eigenlijk? Na de "round-the-ends" regel. Wat is dat en wat
betekent het? Een "blauwe Peter" verschijnt plotseling, een i-signaal en een
wirwar van boten vormt zich in de buurt van het startschip. Aha, dat kan
alleen de startvoorbereiding betekenen. En rechts,"Peng"-begin. Herrjeh, waar
waren we? We waren van plan ons een beetje in te houden. Dit betekende nu
voor de startlijn crossen. Na ongeveer 5 minuten waren we eindelijk over de
startlijn gekomen. De inspanning op ons schip was groot. Doet iedereen wat
die moet doen, de stuurvrouw, de middelste vrouw en de fokaap? Ja, correct
geteld. We zaten alle drie op de boot. Plaats genoeg en vele handjes maken
licht werk. We zijn vrolijk heen en weer gekropen, denkend vanuit
democratische processen. We vroegen ons af opnieuw en opnieuw, waarom doet
iedereen het anders dan wij? Maar het maakt niet uit, we waren niet zo
langzaam. Pas in de 2e ronde had de topgroep ons ingehaald. De finish was
weer een nieuwigheid. De tijdwaarnemer had ons afgeschoten. Wat denk je dat
dat betekent? Omdat er niets gebeurd was, had het niet zo erg kunnen zijn.
Puh, dat was vermoeiend. We hadden nog geen adempauze gehad, of daar was het
voorbereidingssignaal van de tweede start. “Schiet op, er was niet veel tijd,
want '-' had de 1e wedstrijd al veel te lang laten duren”. Ah, daarom had de
tijdwaarnemer ‘ons afgeschoten’.
Nieuwe start, nieuw geluk. Deze keer zouden we slimmer zijn en pas naar de
startlijn gaan na het startschot. Maar de suprematie van de anderen op hun
boten tijdens de start, had ons doen nadenken over onze oorspronkelijke
verklaring, een beetje meer terughoudendheid. Startschot, begin, en waar
waren we ook alweer? Nou, met verschillende obstakels, zoals bijvoorbeeld
een verdraaide Spi waren we voorlaatste bij de 2e race!!! Wau. Een groot
succes! Er was dus nog steeds iemand die op hetzelfde niveau van competetie
was als wij. We konden wel uit ons schip te springen en zeggen dat het goed
was en dat gaf ons veel plezier.
’s Avonds in het gezellige zeil gedeelte ontmoet ik een zeer vriendelijke,
oudere heer. Het ging over spieren en botten bij mensen. Al met al dus over
iets, dat niets te maken heeft met zeilen, totdat hij me plotseling vroeg of
ik vandaag mee had gevaren. Toen ik hem van Parnassos vertelde, kon hij het
niet plaatsen. Maar toen ik hem vertelde dat ik op het schip was met de drie
mensen aan boord, antwoordde hij spontaan: "Oh jullie zijn degenen, met de
niet helemaal zo nieuwe zeilen!" Dat raakte me heel hard. Op dezelfde dag
werd een poster gemaakt: ”Zoek grootzeil, fok, genua en spinaker”. De
volgendeochtend hingen we het briefje op het zwarte bord en zie, er was
iemand die bijna nieuwe zeilen te koop had.

Pagina 20

Sailhorse ‘Bericht van Toen
Bericht nr: 10, December 2020

Bron: Horsevoer+Pferdefutter

De 3e wedstrijd eindigde helaas met een wind dipje, dus die moest afgelast
worden. Als resultaat hadden we de welverdiende toeschouwersplaats, namelijk
de laatste. Maar er was nog een verrassing. Bij de prijsuitreiking hadden
alle deelnemers een (pot)gebakken SAILHORSE-Cup gekregen en de laatste plaats
(wij) kregen het prachtige spel "Der Segler" als aanmoediging, We kregen het
met de woorden van Gerhard voorgeschoteld: daar kun je thuis al oefenen zoals
het zou moeten zijn".
Het gevolg van deze superactie was een enorm enthousiasme voor
westrijdzeilen. Al bij de eerste race merkten we het, want zeilen kan meer
zijn dan alleen maar zonder aandacht ronddobberen. Een beetje meer aandacht
besteden aan gewicht en zeiltrim en de dingen gaan beter. Het is het leukst
om tegen boten van hetzelfde type te zeilen. De gevolgen van de verlaten
toeschouwerspositie waren onze deelname aan andere wedstrijden, zoals de 4klassen Wettfahrt, de Feierabendregatta, het Blauwes Band van de Müritz, de
najaarsregatta in Ratzeburg, een uitstapje naar Sneekweek in Nederland en
slimme ambities in de Rüben-race.
Als iemand het mij vandaag zou vragen, of ik het zinvol vind om als beginner
aan een wedstrijd deel te nemen, kan ik alleen maar zeggen JA
Iedereen die plezier heeft in zeilen en zin heeft niet alleen met de dezelfde
bootklasse te zeilen, moet het zeker proberen. Het beheersen van de techniek
en de regels is niet veel moeilijker dan zelf varen. Je hoeft niet de eerste
te zijn die door de finish vaart. Al diegenen die nog niet zeker weten of een
wedstrijd iets voor hen is, doen dus mee aan de Rüben-race. Het is een
prachtig testveld zonder veel stress, maar zeker met serieuze concurrentie.
Tot snel bij de start,
Christian Schubert, G 1383, PARNASSOS

12. Moet ik wedstrijden varen?
Pferdefutter
Aan de ene kant vaar ik pas een paar jaar, aan de andere kant ben ik 36 jaar
oud. Is het nog steeds mogelijk om wedstrijd te zeilen? Ik had een 470
gekocht in de eerste overmoed, een oudje dat gemakkelijk omslaat. Maar
daarop leer je zeilen, simpelweg omdat je moet! Anders is het niets met zo’n
wankele boot.
Natuurlijk was dit niets voor de familie, mijn keuze viel uiteindelijk op de
Sailhorse. Ik sloot me toen aan bij de Klassenvereniging en het duurde niet
lang:
Ik werd gebeld door een Sailhorse zeiler genaamd Klaus Gaede. Vanwege de
…..Regatta. Of ik het leuk zou vinden om fokkenist te zijn bij "Dusi". Detlef
Dusowski, die op zoek is naar een fokkenist.
Jaren geleden geloofde ik niet in de droom om ooit te varen en nu, ruck-zuck,
recht in het volle zeilen en nu bij wedstrijden en zo? Ik denk dat ik dat
niet ga doen. Regels, borden, trim, tactiek en wie weet wat alles nog meer.
"Laten we gaan," zegt Klaus, "je doet gewoon mee, je zult het wel zien,
allemaal geen kunst of zo.
Nou, altijd gewoon rondjes varen op de Tegeler
See was al een tijdje te saai voor mij, en ik was al stiekem eens een
wedstrijdje binnengeslopen voor de lol, alleen dus, gewoon om een wedje en
dat had al zijn charme. En met 'Dusi'zou ik goed overweg kunnen zei Klaus.
Daar had hij gelijk in.
Dus ik had afgesproken om met Detlef te zeilen en we ontmoetten elkaar op de
wedstrijddag op de boot. Hij instrueerde me in de eigenaardigheden van zijn
boot en liet me geduldig zien hoe alles werkt. In elk geval tot het
startschot. Toen leerde ik hem kennen als een wedstrijdzeiler, als een
vechter met een wil om te winnen. Gewoon zoveel ambitie, zodat het plezierig
blijft om je best te doen voor de boot; niet te veel, geen koppigheid. Maar
die verbetenheid is niet te vinden in de hele klasse, godzijdank.
Het zeilen zelf is inspannend. “Wees voorzichtig, houd de tell-tales in de
gaten, let op de voorrang, trim en tralala”. Maar leuk is het. En na twee
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races zouden we zelfs tweede worden tussen de Sailhorses! En dat is niet
genoeg. Dusi vertelt me later dat het eigenlijk de eerste plaats had moeten
zijn.
Dus het was duidelijk: ik ga wedstrijden varen. Oh, maar eerst voor een
langere tijd als fokkenist, en dan maak ik de G 76 fit en ga er dan
tussendoor varen, dat het een lust is.
Andreas Grabinski, Fokkenist, GER 1212, Zieleine
P.S.
Vanwege het aanvankelijke succes overtuigde de auteur zichzelf ook om korte
tijd later deel te nemen aan de wedstrijd in Bad Zwischenahn. Hij was de
laatste...

13. Sails & Music Giesbeek
Horsevoer 2006
Mede om onze waardering te laten blijken
voor 't werk van één van onze seniorleden t.w. de heer Sietse P. hebben we
ons dit jaar weer ingeschreven voor
Sails & Music te Gie(t)sbeek. Ondanks 'n
te koud voorjaar, met toch 'n redelijke
voorbereiding (o.a. van Karel (Appel)
Lantermans) richting 't oosten van het
land getogen. In alle rust en in
druilerig weer via de brede helling ons
bootje laten drijven (vaantje niet
vergeten!) en 'n plekje gezocht in de mooie haven met uitzonderlijk helder
water. Nadat ons bootje zo goed als startklaar lag (rolfok helpt ook dan) 'n
bakkie in de aanwezige bar/restaurant genomen waar we 'n 2e prominent (met
vrouw) konden begroeten: de heer Peter de B. zonder volgboot helaas, maar nog
wel herinneringen aan weleer opgehaald!!! Tijdens de voorbespreking de
constatering van geringe deelname in de overige klassen (trofee dus weer voor
onze winnaars!!!) wat dus géén 'Sneekweekerige' toestanden op 't water zou
geven!
Op de startlijn van de eerste start van het seizoen de snelle conclusie dat
er nogal wat collega's uit de winterslaap moesten ontwaken!!! (Waarvoor onze
dank!!!) Alleen 2 jaar terug tijdens de eerste manche in Zoetermeer 'n
stillere start meegemaakt!!! We lagen direct op de tweede stek achter de
altijd waakzame Big Deal, waarna we konden constateren dat we ons huiswerk
aardig gedaan hadden met als resultaat 'n 3e stek. Dat zou 's middags wel
anders worden als iedereen wakker is (dachten wij). En inderdaad was 't nu 'n
stuk drukker bij de start(boot), maar we konden ons toch redelijk voorin
mengen in de strijd. Dit keer bleef Flash buiten bereik maar door in 't
laatste rak(je) Barrebies voor te blijven en na 'n zeldzaam
(finish)boeifoutje van Big Deal zelfs 'n 2e stek (=evenaring van ons pr.!)
Het biertje smaakte dan ook opperbest en dat deed de door Sietse bestelde
maaltijd na 'n verfrissende douche & droge kleren ook! s ‘Avonds deed 't
evenement zijn naam alle eer aan door muzikaal door te gaan in de hal met 'n
live-band en (te) veel feestbiertjes! Heb daar mensen zien bewegen zoals ik
ze in hun Sailhorse nog nooit heb zien doen!!! Met 'n behoorlijk licht gevoel
toch de horizontale plek in m'n slaapzak weten te vinden en na 'n prima
nachtrust met wat toekomstige overwinningsdromen (bedrog?) op woeste wateren,
de volgende dag (zonder dat m'n kater hoofdpijn had!) begroet.
In de hoop dat iets meer koffie de scherpte van de vorige dag weer zou
terugbrengen gingen we 't water weer op. Maar de resultaten werden helaas wat
minder, maar omdat er 4 manches zouden worden gevaren gaven we natuurlijk
niet op! Met 'n afsluitende 4e stek konden we optimistisch terug naar de
haven, waar we ons bootje weer op 't droge trokken en richting ons laatste
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biertje gingen. Dat 't voorin stuivertje wisselen was bleek wel tijdens de
prijsuitreiking; de laatste manche gaf de doorslag en daar Flash voor Big
Deal eindigde, ging deze met de wisseltrofee naar huis. Voor ons restte 'n
zeer bevredigende 3e stek. Als minpuntje tussen de vele pluspunten (locatie,
wind, muziek, bier) wil ik noemen 't doorgaan van een manche tijdens 'n
onweersbui; wat als 't niet goed afloopt zoals nu? Al met al dus 'n zéér
geslaagd weekend en 'n prima reclame voor de Sailhorse!!! Tot de volgende x!
Bert van Leeuwen, NED 2585, Bonfire.

14. Debuut als fokkenist in Pink Lady
Horsevoer 2008
Het begin
Het was weer zover "Teamzeilen" in Paterswolde, 4 en 5 oktober. Zes teams, 18
boten, die strijden om de winst. Dit weekend was voor mij anders dan andere
zeilweekenden. Dit weekend was de start van mijn carrière als fokkenist op
een Sailhorse. Het begin van iets moois? Alweer vier jaar geleden kwam ik via
Bertrand in de familie van Dijk. Al snel had ik door dat ik te maken had met
een fanatieke zeilfamilie. Daar kwam ik dan aan als leek, het woord Sailhorse
zei me niets, een kiel wist ik niet te vinden, laat staan het verschil tussen
een fok en een genua. Sneekweek 2004 was in aantocht, grootse verwachtingen
met al die verhalen. Ik zou en moest tijd vrijmaken, tussen al mijn drukke
stages door, om mee te gaan naar de Sneekweek in Friesland. Nou ik moet
zeggen, ik heb genoten. Heerlijk zonnen op het starteiland, af en toe wat
bootjes bekijken en flink juichen aan de kant. Mee zeilen? Oh nee geen denken
aan, niets voor mij. De eerste kennismaking zat erop. En ontkomen aan een
zeiltochtje kon ik niet, daar was Bertrand toch wel erg stellig in.

Uiteindelijk toch ingestemd onder mijn voorwaarden; mooi weer, picknickmand
mee en ontspannend zeilen. Een poging werd ondernomen om mij wat termen van
de zeilerij te leren, maar helaas bleek dat nog niet helemaal mijn ding. Er
is wat werk in gaan zitten, maar uiteindelijk is het de familie van Dijk toch
gelukt om mij op een zeilboot te krijgen. En dat niet alleen, maar het is ook
gelukt om mij wegwijs te maken met de meerderheid van de benamingen op een
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zeilboot. Gesprekken met de zeilers onderling begonnen al wat duidelijker te
worden en meer diepte te krijgen. Begrijpen wat zeilers bedoelen met overstag
gaan en gijpen, blijkt toch wel essentieel in een gesprek.
Sneekweek 2008 was ik al gepromoveerd tot fotografe en uitslagen werden
gespecificeerd doorgegeven. Inmiddels was ik bij de meesten toch wel bekend
als "het vriendinnetje van". Gezellig was het altijd met alle zeilers, maar
het begon nu toch wel te kriebelen. Ik wilde ook meepraten met alle verhalen.
Ik wilde ook meer zeilen en lekker in trapeze staan. Dus Bertrand moest eraan
geloven. Na de slopende wedstrijden was hij verplicht nog even met mij te
gaan zeilen. Ik wilde alles doen, alles oefenen en de Charlotte goed leren
kennen, met in het achterhoofd toch een keer een wedstrijd te gaan zeilen.
Prachtig vond hij het en vol energie liet hij alles toe. De tijd was
aangebroken. Ik stelde de grote vraag; mag ik de volgende wedstrijd debuteren
als jouw fokkenist? Gelukkig maar werd ik niet afgewezen, anders was het
thuis toch heel wat minder gezellig geweest. De hele familie van Dijk was
blij verrast, bovendien kwam het mooi uit.
Dan de praktijk
Niet alleen ik zou debuteren tijdens het teamzeilen, maar ook Charlotte als
stuurvrouw. Ontzettend veel zin had ik erin, bij de gedachten alleen al kreeg
ik kriebels. Zeilkleding had ik allemaal geleend van Elvier. Ja, ik wilde
toch wel een beetje serieus genomen worden. Het weekend was daar, het vertrek
dichtbij. Toen kwam de weersvoorspelling; regen en harde wind. Net iets voor
mij, een hekel aan regen en spierkracht heb ik nu niet bepaald. Mijn kriebels
van plezier maakte plaats voor spanning. Wat als ik de fok niet dicht krijg?
Dan laat ik iedereen in het team in de steek. Wat als het toch niets voor mij
is? Wat als ik afga? Alle twijfels en angsten werden versterkt door het feit
dat ik op de Pink Lady i.p.v. de Charlotte zou varen. Ik had getraind op de
Charlotte en hier kende ik alle schoten en lijnen, al dan niet bij naam, ik
wist waar ik moest zijn bij een bepaald commando. Bovendien lopen alle lijnen
en schoten op de Charlotte IN de zeilboot en niet buitenom zoals op de Pink
het geval is. Mijn training om de fok dicht te trekken zonder al te veel
spierkracht te hoeven gebruiken was dus voor niets geweest. Moed zakte me in
de (zeil)schoenen. Niet te veel drinken, nog even snel naar het toilet, want
ik sta bekend als "zeikwijf", en tja daar had ik toch echt geen behoefte aan
op het water.
En dan uiteindelijk het water op. De stuurman nog even geïnstrueerd dat hij
nog een paar keer overstag moest gaan, zodat ik "efkes" kon oefenen met de
fokschoot dichttrekken. Oh wat een spanning en wat een gekrioel van boten bij
elkaar bij die start zeg. Uiteindelijk werd het wat rustiger en ik vroeg me
nu dus sterk af of dat we al begonnen waren. Ja we zijn al gestart riep
Bertrand. Eerste misser dacht ik bij mezelf, uiterste concentratie, waar gaan
we ook alweer heen, waar is de boei, waar is die verdomde boei?? Gelukkig had
ik al een ervaren stuurman, die me alleen nodig had voor de fok en af en toe
de uitkijk. Zo, gefinisht, wat zijn we? Vijfde zegt een teleurstellende blik
mij. Maar veel tijd om daarover na te denken krijg ik niet, want we starten
alweer. Opnieuw uiterste concentratie en proberen niet te veel te schelden
tegen de fokschoot, wat moet men wel niet denken. Kun je nagaan waar ik aan
dacht. Ik kan het kort op een rijtje zetten. "Ok we gaan overstag, fok los,
vasthouden, pas op de giek, au mijn knie, trekken, trekken, trekken, ga vast,
kom op trek die schoot in de klem, IN DE KLEM kreng, strakker? hij kan niet
strakker, pff, in trapeze, oh ja andere zeilboten, waar zijn de andere
zeilboten?" Alle anderen zijn druk bezig met de wedstrijd, de techniek en
slimme acties te bedenken, maar mijn wereldje draaide rondom de fok,
voornamelijk de fokschoot en de klem.
Het was zover, we gingen spinnakeren. Ha ik zal eens laten zien aan Henk dat
ik dat kan. Ik had niet voor niets zoveel geoefend. Maar vlekkeloos was
anders natuurlijk. Het werd al snel even van mij overgenomen, omdat de
anderen misbruik maakten van mijn onervarenheid. Nou erg vriendelijk hoor,
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maar ik snap het wel, het blijft een wedstrijd en fanatiek is iedereen. Ik
was ook erg gedreven om de volgende wedstrijd weer te spinnakeren en het
beter te doen. Helaas ging dat niet op, vraag me geen details, de spinaker
was verkeerd bevestigd en dat bemoeilijkte de zaak. Pffff, pauze. Snel de
boterhammen naar binnen werken, plasje plegen en hup het water weer op. Het
starten begin ik te begrijpen en ik kan de tijd al mee in de gaten houden
voor Bertrand. We lijken goed te starten, maar niets daarvan is waar. De
startlijn was schijnbaar zeer kort en we moesten nog een aantal seconden
voordat we konden starten. Die zouden we niet halen en zelfs ik wist dat je
de startlijn toch echt niet mocht passeren voor de start. Dus in het hels van
de strijd moesten we nog een keer overstag. Daar ging iets mis, want we
ramden een andere Sailhorse. Daar kwamen alle opdrachten aan, we moesten een
rondje draaien. Geen tijd om na te denken of dat ik iets fout had gedaan. Het
was toch de taak van de fokkenist om alle zeilboten in de gaten te houden,
had ik te snel de fok dicht getrokken of te langzaam? Maar wat een stress en
hup de fanatieke Henk erbovenop met zijn opdrachten voor Bertrand en ik maar
ploeteren. En toen totaal uit het niets waren we eerste, uiteraard mede
dankzij een tactische zet van Henk natuurlijk, maar toch. Wat een machtig
gevoel, het gevoel dat jij hebt geholpen, dat het misschien toch beter gaat
dan het lijkt.
Hup terug naar de uiterste
concentratie, want alweer een
start. Alweer? Hoeveel moeten
we er nog? Geen idee krijg ik
te horen, misschien nog een
aantal wedstrijden van
morgen. Het enige wat ik nog
kon denken, hopen dat het de
laatste wedstrijd was. Ik zat
er echt doorheen, geen kracht
meer in mijn armen, mijn
knieën bont en blauw. De
prestatiedruk van mezelf lag
hoog, dus gewoon even op de
tanden bijten. Totdat
eindelijk het startschip geen
borden meer plaatste, we
hadden de laatste wedstrijd
gevaren. Lekker terug naar de
haven, om alles nog helemaal
op te ruimen en in orde te
brengen voor de volgende dag.
Nog even een korte
nabespreking met de stuurman
wat er allemaal was gebeurd,
wiens wat fout was en of ik
naar behoren had gepresteerd.
We hadden beiden hetzelfde
gevoel, we konden beiden
beter, maar naar
omstandigheden (lees de
plotselinge verandering van
zeilboot en mijn eerste
zeilwedstrijd na een aantal
keer zeilen) hadden we toch
goed ons best gedaan. En wat
doet dan een douche goed zeg. Alles nog eens voor ogen halen, alles nog eens
kritisch bekijken. En het belangrijkste, is alles nog in orde, hoe is het met
de spierpijn? Vol verbazing weinig tot geen spierpijn, maar wel bont en
blauwe knieën. Toch eens navragen of de andere fokkenisten daar ook zo'n last
van hebben of hoe ze dat voorkomen.
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Bij het avondeten werd er vol belangstelling gevraagd wat ik vond van mijn
eerste zeilwedstrijd. Mijn antwoord: "Doen jullie dit voor ontspanning?". Nou
het was hard werken hoor, en de benodigde spierballen, die heb ik niet. De
verhalen waren nu levensecht, meepraten over tactische plannen en technische
zaken dat kon ik niet, maar ik wist wel het plaatje erbij. Al snel bleek dat
ik de enige fokkenist was met blauwe knieën en dat ik mijn techniek toch
licht moest aanpassen. Bovendien hoorde ik dat de stuurman bij iedereen moest
helpen om het laatste stuk van de fok dicht te krijgen, dat was pas een pak
van mijn hart. Ik voelde me helemaal opgelucht, totdat ik de bemanning van de
Barnacle zag.
Ik stelde me voor als Monique, van de Pink Lady, wij hebben jullie boot
geramd. Gelukkig was er weinig schade en bleken de beide heren er niet zo mee
te zitten. 's Avonds werd ik verplicht mee te gaan stappen in Groningen.
Verplicht, omdat ik eigenlijk niet wilde gaan. Niet omdat ik geen zin had,
maar ik wilde de volgende dag presteren, laten zien dat ik beter kon. Het
mocht niet baten, maar we zouden vroeg teruggaan. Na een tijd te hebben
gewacht op de taxi, daarna in de Drie Gezusters een uur erover hebben gedaan
om elkaar te vinden hebben we toch een leuke avond gehad.
De wekker gaat, hup uit bed, want vandaag gaan we er weer tegenaan. Het uit
bed komen ging alleen niet zo snel, mijn knieën waren nu toch wel erg
pijnlijk, over de spierpijn nog niet gesproken. Als oude vrouw heb ik mij met
pijn en moeite klaargemaakt, om erachter te komen dat het was uitgesteld.
Uiteindelijk toch het water op gegaan met vlagen van windkracht 7. Nog een
laatste instructie gekregen van de stuurman, mochten we dreigen om te gaan.
Jaja, haha, omgaan, dat was ik nu toch echt niet van plan. De wedstrijden
werden afgelast wegens de gevaarlijke vlagen. Op de terugweg naar de haven
was het dan toch zo ver. Mijn hart bonsde in mijn keel, ik stond loodrecht op
de boot, drie meter boven het water, wachtend op het sein om de fok los te
gooien. Deze kwam niet en Godzijdank kantelde de boot terug. Niet veel later
ging ik weer in een vaart omhoog, dit keer kreeg ik mijn opdracht en gooide
ik de fok los, om uiteindelijk gesopt te worden in het water als een
theezakje. Wat mooi is het dan om de haven binnen te varen, land in zicht.
Nog wel even oppassen met het aanmeren. Slip en daar viel ik op mijn toch al
pijnlijke knieën op de steiger, nog net niet in het water vallend. En om het
af te maken begon het te regenen, dat kon er ook nog wel bij. Tja en als
bemanning van een zeilboot ben je toch verplicht de boot weer gereed te maken
voor op de trailer. Wat was ik blij dat ik klaar was en toestemming kreeg om
te douchen. Heerlijk aan het genieten onder de douche, word ik geroepen. Ik
mis bijna mijn eigen eerste prijsuitreiking. Vierde zijn we geworden. Nou ik
ben toch wel trots op onze prestatie. Dat hebben we toch maar even gedaan met
een nieuwe fokkenist en een nieuwe stuurvrouw.
Het weekend is niet als negatief ervaren, het was zeer zeker een uitdaging.
Achteraf gezien ben ik zeer trots op mezelf, daar had ik wel de nodige steun
van Bertrand voor nodig. Ik heb het toch maar even gedaan om met windkracht
4, 5, 6 te starten met zeilen op een zeilboot waar ik niet vertrouwd mee ben.
Bovendien waren we nog niet eens laatste. En wat betreft de ontspanning zie
ik het toch nog wel anders. Ik geef toe, ik heb geen moment aan mijn drukke
leventje gedacht, daar heb ik geen tijd voor gehad. Wie weet komt de
ontspanning met de jaren ervaring. Elk begin is lastig, maar het is een
begin.
Monique Bons, Fokkenist, NED 2381, Pink Lady.

Nieuwe maand
In de ISCA-kalender '20-'21 zie je dat we in het "Bericht van toen"
januari verslag doen van "Sailhorse en Boot Düsseldorf".
Henk van Dijk
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