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Welkom

kenzeiler Ronald Pfeiffer, de website door SCEP,
Huub Swets en zijn mannen, er werd contacten
gelegd met de Nordic Folkboat International Association en de zusterorganisaties in andere landen en op 3 april 2004 vond in het Nederlands
Scheepvaartmuseum te Amsterdam de oprichtingsvergadering plaats.
Natuurlijk is een vijfjaar oude club voor een jachtje dat al in 1941 werd ontworpen, nog piepjong,
maar ook vol levenslust. Begin 2009 heeft de club
zo’n 75 leden. Dat hele mooie klassieke ontwerp
verbindt ons. Zeilers die vallen voor een eigenzinnig bootje als de Folkboot zijn zelf ook eigenzinnig. We zijn individualisten, die je niet vaak in
grote groepen zult vinden. Misschien is het gevolg
van deze eigenschappen dat we als NFC leden
niet zoveel samenscholen. Anderzijds vinden we
het praten (opscheppers zijn we niet) over onze
bootjes samen in een haven ook weer prachtig.
In dit eerste lustrumjaar zijn er meerdere gelegenheden om met elkaar te ontmoeten en met elkaar
te zeilen. De ledenlijst in dit lustrumboek inspireert misschien ook om andere ‘folkies’ – zoals de
Duitse Folkbooteigenaren zichzelf noemen - vaker te ontmoeten. ’s Avonds in een bepaalde haven afspreken, kan natuurlijk altijd.
Wij hopen in ieder geval jullie allemaal in dit
lustrumjaar op het water tegen te komen, en zeker
in Hellevoetsluis voor de viering van dit eerste
lustrum. In ieder geval wensen wij alle leden een
mooi zeilseizoen: FOLKBOATS FOREVER!

Het is in dit jaar alweer vijf jaar geleden dat de
Nederlandse Folkboot Club werd opgericht. Dit
eerste jubileum is het moment om de afgelopen
vijf jaar eens zwart op wit vast te leggen. In deze
jubileumuitgave blikken we terug en kijken we
vooruit.
De eerste voorzichtige pogingen voor de oprichting van een Nederlandse folkbootclub vonden al
in het jaar 2000 plaats. Het bleef toen echter bij
een geanimeerde eerste kennismaking in Hoorn.
In 2004 lukte het wel een vereniging op te richten
die zich beijvert voor de promotie en de instandhouding van de soort om daar vooral veel toer- en
wedstrijdplezier aan te beleven en om dat geloof
waar mogelijk te prediken. Twee leden van de
Zeilvereniging Naarden, Joost van Niekerk en
Victor van Gool, hadden adressen verzameld van
Folkbooteigenaren. Zij schreven deze aan met een
uitnodiging voor de Naarden Open wedstrijden in
het voorjaar van 2003. Hein ter Harmsen van der
Beek had toen net zijn Folkboot uit Denemarken
gehaald en Rik van Mourik was de kersverse importeur. Zo kwamen een paar initiatiefrijke Folkbootzeilers bij elkaar. Via Rik kwamen Hein en
Maartje Brand, die toen juist hun Folkboot hadden
besteld erbij en later ook Elisabeth Spits. Zij
kwamen voor het eerst bij elkaar op 17 januari
2004 in het kantoor van Rik van Mourik. Victor
van Gool was hierbij aanwezig en ook werd toen
het eerste contact gelegd met Huub Swets die
voor Rik de VAN NOORT website maakte. Alle
aanwezigen waren het erover eens dat er voldoende animo was voor de oprichting van de Nederlandse Folkboot Club.
De statuten werden gemaakt door notaris en dra-

Bestuur Nederlandse Folkboot Club
Ab Broshuis
Frans Peter Grendel
Elisabeth Spits
Hylke Stokvis
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5 year
anniversary
of the
Nederlandse
Folkboot Club
Door: Stefan Rosehr

Stefan Rosehr, chairman NFIA

To the fifth anniversary of the Nederlandse
Folkboot Club the NFIA - the Nordic Folkboat
International Association - would like to congratulate their Dutch Members und wishes them a
positive evolution in Future.
Not only the tradition of the Dutch as a seafarer
Nation, but as well the mostly embanked inland
waters, did their share to the expansion of private
sailing with different and manifold classes on the
beautiful expanse of water. For sure, the Netherlands belong to one of most favoured Sailing
Areas in the World. Many different and especially
national Classes in the Netherlands slowed down
the triumphal procession and distribution of the
Nordic Folkboat. But finally the matchless sailing
characteristics and the world wide geographical
extension convinced the Dutch Sailors.
All over the world a number of about 4.500 Folkboats are sailing – what a tremendous success of
this simple and popular yacht. This proofs the
genius of the construction.
With their fleet of about 80 Folkboats the Dutch

Folkboat Association does their share to this success of our family- and racing boats.
For the Nordic Folkboat Association it is a very
special honour, that the Nederlands Folkboot Club
now has their 5th anniversary. In the name of the
NFIA Board and all the other National Folkboat
Associations we wish all Dutch Folkboat Sailors
joy and happiness and good luck while racing.
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Een lange reis
naar de pre
Folkbootclub

wel aan, want veel fonkelend gelakt hout dus. En
een levendige discussie ook over de vraag of in
die vloot wel een weliswaar klassiek-scherpgelijnd-maar-hoe-dan-ook-plastic-jachtje nou
eigenlijk wel thuishoort. Gelukkig zijn de meeste
Folkboten in hout gebouwd, hebben daarmee het
aura van truly classic yacht en voldoen bovendien
aan de strenge klasseregels, waaraan ook de
kunststof Folkboten voldoen. Zo kon zonder enige
geschiedenisvervalsing een modern bouwmateriaal de oudheid binnendringen en is het pleit in het
voordeel van de - polyester - Folkboot beslecht.
Wij mochten dus ondanks plastic toch meedoen
en als er minstens vijf Folkboten aan de start zouden komen, zou er door ons zelfs een ware eenheidsklassewedstrijd gezeild kunnen worden…….
Waauw. Een geweldige kans dus ook om met
gelijkgestemden in contact te komen.

Door: Ad Bastiaans

Het eerste lustrum van de Nederlandse Folkboot
Club is een feit. Zo ongeveer 13 lustra na de
schepping van de Folkbåt in Zweden is er sinds
2004 in Nederland gelukkig ook eindelijk een
vereniging die zich beijvert voor de promotie en
de instandhouding van de soort om daar vooral
veel toer- en wedstrijdplezier aan te beleven en
om dat geloof waar mogelijk te prediken. Vier
jaar voor de oprichting van de Nederlandse Folkboot Club kwam in Hoorn een groepje pioniers
bijeen, om de Folkboatspirit te mobiliseren. Op
initiatief van Joost van Niekerk werden een zevental scheepjes bij elkaar gesprokkeld om in
eenheidsklassenverband tegen elkaar uit te komen. Een fantastisch initiatief. Dit verhaal gaat
over mijn aanbrengtocht van Wemeldinge naar
Hoorn en over de eerste stappen van een clubje
enthousiastelingen om een get together te houden.
Eerst even voorstellen: mijn Folkboot Hudde, in
1994 gebouwd bij Folkebådcentralen in het Deense Kerteminde, door mij in 1999 gekocht in Berlijn. Aan boord mijn maat Wilbert, met ruime
ervaring op klein water en ik als schipper met
zoutwaterambities.
Thuisgekomen van een heerlijke zeilvakantie –
mijn vrouw en ik hadden niet gedacht dat het op
zo’n klein bootje drie weken vol te houden zou
zijn – lag er bij de post een uitnodiging voor deelname aan het najaarsevenementen van de Vereniging Klassieke Scherpe Jachten. Dat sprak mij

Ad aan boord van Hudde

Echt Folkebådweer
Omdat we onze boot na de vakantie in
Wemeldinge aan de Oosterschelde hadden laten
liggen en de wedstrijd pas een maand later vanuit
Hoorn gezeild zou worden, besloten we nog enkele weekenden van het Zeeuwse te genieten, waarna ik de boot buitenom naar Hoorn zou willen
varen. Op zoek dus naar een GPS, een marifoon,
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waterkaarten, stroomkaarten en niet te vergeten
naar een goeie maat, want mijn vrouw is niet zo
buitenom-in-een-bootje. Maat Wilbert had er wel
zin in; in de reis zowel als in de wedstrijd. Wij
maakten elkaar wijs dat we alle twee heel gemakkelijk zijn in de omgang en dat vier dagen toch
uiteindelijk best ook wel een keer om zouden zijn.
Dinsdagavond aangemonsterd met weersverwachting voor woensdag ZW 6. Voor het eerste stuk
uit de verkeerde hoek…
Op woensdag ging het eerst met een noordwestelijke koers naar de Zeelandbrug met halve tot
ruime wind natuurlijk als een speer, maar toen
moesten we al razendsnel een keus maken, of we
na die brug naar het Wilde Westen wilden gaan
hakken om er bij de Roompot uit te gaan, of dat
we beter voor een wat rustigere omweg naar
Stellendam konden kiezen met binnendooroptie.
ZW 6 toenemend in combinatie met een lang stuk
recht tegen de wind in op zee maakten de keus.
Als opportunist denk je, terwijl je lekker op één
oor ligt altijd dat de wind wel in de voor jou gunstige hoek zal draaien. Niet dus. De Philipsdam en
de Volkerak waren snel gepasseerd en na het Hellegatsplein draaien we weer lekker tegen de wind
in. Eenmaal voorbij Hitsertse Kade werd het pas
echt flink kruisen. En dan te bedenken dat het zo
gezellig is in Willemstad met al die horeca. Omdraaien! Ik word er ineens zo gretig van dat ik
zonder de grootschoot los te gooien de draai naar
een voordewindse koers inzet, terwijl er een reuzengolf aankomt, die prompt over de flank de
zelflozende kuip half vol water zet. Maar met
flinke loospijpen en forse lift op de golven trekt
de kuip even zo snel weer leeg. Toch fijn, die
zelflozende kuip, in tegenstelling tot de standaard
diepe kuip.

len is er met volle stroom en flinke wind tegen
niet bij en de schroef komt steeds met veel kabaal
een eind uit het water. Het humeur wordt er niet
beter op en een lastige keus dient zich aan. Nog
een uurtje zo doordouwen en eenmaal ‘om de
hoek’ naar de noord volle stroom en wind mee, of
omdraaien. Even later zijn we toch omgedraaid en
spoten we natuurlijk als de brandweer terug naar
Stellendam. Ik kon het dan ook niet nalaten, om
op te merken dat we met dit vaarcomfort en in dit
tempo over de andere boeg naar Scheveningen
konden knallen, als we daar drie kwartier hakken
voor wilden investeren.
Opnieuw omdraaien.
Oké het was nog even afzien, maar dat ben je snel
genoeg vergeten, als je vervolgens met van-dikhout-zaagt-men-planken-snelheden van 9.5, 9.8,
9.9 magische grens 10 tot uithalers 10,7 holderdebolder naar Scheveningen kunt stuiteren. Alles
aan de boot staat stijf, bibbert, resoneert en trilt.
Bulletalie geen overbodige luxe. In no-time onder
de paddenstoelen bij Rotterdam, netjes gemeld en
probleemloos overgestoken. Helaas voor Scheveningen op aangeven van de havenautoriteit een
slag in zee moeten maken, om een ferry uit te
laten, waarna we in de jachthaven zo ongeveer in
het restaurant afmeerden.
Het tij loopt voor ons super; we hoeven de volgende dag niet zo onmogelijk vroeg weg en vervolgen onder dezelfde condities als de dag ervoor
onze weg naar IJmuiden, waar we ons tussen de
pieren realiseren, dat tanken in de Seaport Marina
vast een gratis rondgang over de Natte Hiswa
oplevert. De havenmeester werkt helemaal mee,
maar de tijd dringt want we moeten – de wind is
inmiddels weg - na Amsterdam nog in Hoorn zien
te komen. Dat zit er vandaag allemaal niet meer in
en we zijn blij dat we nog net het laatste schut van
de Oranjesluizen meepikken – de motor wordt er
door de deuren bijna afgeknepen – en in onvervalst Amsterdams krijgen we de vraag voorgelegd
‘of we soms kleurendoof sijn’. De Schellingwouderbrug stopt er na ons ook mee, maar gelukkig is
Hollands Glorie in Durgerdam altijd open en is de
saté vanouds. Die nacht sliepen de kindjes als
roosjes.

De volgende dag ging het redelijk bezeild vlot
genoeg naar Stellendam, waar we direct naar buiten geschut konden worden. Het eerste stuk buitengaats in noordwestelijke richting ging nog wel,
maar daarna buigt het vaarwater steeds verder
naar de wind toe en worden de kuilen allengs
groter. Het 6pktje is ’s winters in de garage een
flink ding, maar hier stelt het niet veel voor. Zei7
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Op naar Hoorn
De volgende dag moeten we uiterlijk om twee uur
aan de start verschijnen in Hoorn, maar helaas
geen spat wind. Op de motor knorren we langs het
Paard van Marken in twee fantasieloze, maar wel
kaarsrechte lijnen naar Hoorn en vragen ons af of
er wel iets van de wedstrijd terecht zal komen,
vanwege het totale gebrek aan wind. De vaartijd
is door mij ook niet goed geschat en we zien
steeds duidelijker aankomen dat we het er niet op
tijd voor de start afbrengen. Om kwart over twee
drijven we het wedstrijdveld binnen, maar
worden niettemin door de collega’s van harte
verwelkomd.

met ook nog eens heerlijk weer hangt er een geweldig sfeertje.
Eigenlijk hoeven geen club meer op te richten: we
zijn al een clubje………………
de pre-NFC.

De after-sail maakt alles ruimschoots goed. Er
zijn nog twee houten Folkboten en vier andere
polyester exemplaren bijeen met als gevolg een
levendig overleg over alle ins and outs en uiteraard over het oprichten van een vereniging.
Tussen al het fraai gerestaureerde materiaal in de
sfeervolle ambiance van de havenkom van Hoorn

Enkele NFC-pioniers bijeen in Hoorn:
Victor van Gool, Joost van Niekerk, Ad Bastiaans,
Elisabeth Spits en Frank Hamming.
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1e publicatie in
Waterkampioen
1942
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Evenementen
2004-2009

2006
25 maart: Algemene Ledenvergadering in Nederlands Scheepvaartmuseum. Aanwezig 14 leden.
Naarden Open 2006 in zijn geheel afgelast wegens te weinig belangstelling.
18 - 20 augustus: Toertocht. Verzamelen op vrijdagavond in Medemblik, bestemming Hoorn.
Totaal werd met zeven boten deelgenomen.

2004
17 januari 2004: oprichtingswerkgroep vergadering bij Van Noort (Rik van Mourik) de Folkbootimporteur. Aanwezig Elisabeth Spits, Hein en
Maartje Brand, Victor van Gool, Rik van Mourik,
Hein ten Harmsen van der Beek.
19 februari 2004: eerste HISWA-borrel op de
stand van Van Noort, in aanwezigheid van Folkebootgoeroe Erik Andreasen uit Kerteminde.
3 april 2004: oprichtingsvergadering in het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam. Aanwezig
zijn 20 eigenaren van een Folkboot en 11 nieteigenaren. Bestuur: Hein Brand, voorzitter(20042007), Hein ten Harmsen van der Beek, secretaris
(2004-2008), Alexander Erb, penningmeester
(2004-2007) Regiocommissarissen: Jan Dullaart
(Noord), Johan Hellman (Midden) en Ad Bastiaans (Zuid)

Toertocht Hoorn 2006
2007
10 februari: Algemene Ledenvergadering in het
clubhuis van Koninklijke Nederlandse Zeil en
Roei Vereniging te Muiden. Aanwezig 23 leden.
Ab Broshuis en Frans Peter Grendel worden benoemd tot voorzitter en penningmeester.
8 maart: HISWA borrel. Van Noort laat voor het
eerst een Deense junior zien.
21-29 juli: Shipmate Classic Yacht Regatta in
Hellevoetssluis. Een aantal NFC-leden geeft acte
de présence. Marius den Boon wint met Windia
de eerste plaats in de kruiserklasse. De Marina
(Waterkampioen) wint in de wedstrijdklasse.
18-20 augustus: Toertocht. Vrijdagavond scheepsraad in Medemblik. De bestemming op zaterdagavond is Urk. In totaal deden acht Folkboten mee.
1 en 2 september: 2de Nederlands Kampioenschap Folkboot op de Westeinder Plassen. Kampioen wordt Johan Hellman en zoons, tweede
Gabor Helmhout en derde Hein Brand. In totaal
namen zeven boten deel aan dit evenement en
waren er in totaal zo’n 20 NFC leden in aanwezig.

2005
5 februari: Algemene Ledenvergadering in het
Nederlands Scheepvaartmuseum. Aanwezig 26
leden.
28-29 mei Naarden Open: 1ste Nederlands kampioenschap Folkboot. Winnaar Tjeerd Vos, die als
de wisseltrofee, een halfmodel van de Folkboot,
ontving. Tweede Hein Brand en derde Elisabeth
Spits.
17-23 september: San Francisco International
Regatta.
Deelname met twee teams:
Team 1 Elisabeth Spits, Jan Dullaart en Hylke
Stokvis 23ste plaats
Team 2 Hein Brand, Maartje Brand en Casper
Kaars-Sijpesteijn 21ste plaats
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Folkboat
Cocktail
Waarschijnlijk nieuw voor velen maar er bestaat
werkelijk een cocktail die naar onze boten is genoemd. Kijk op www.bolscocktails.com, en je zal
verbaasd staan maar hij bestaat echt en al sinds
1999. Of je hem lekker vind, tja………

Glas: Long drink (Collins) glas
(Een longdrinkglas heeft een inhoud
van tussen de 200 en 300 ml)

Winnaars 2e Nederlands Kampioenschap Folkboot in 2007 met de wisselprijs.

Garnering: Rode Maraschino kersen aan de
steel

16-22 september: San Francisco International
Regatta. Deelname met 2 teams:
Team 1 Hylke en broer Menno Stokvis, Ad Bastiaans 16de plaats
Team 2 Johan en zoon Henrik Hellman, Rob van
Dongen 7de plaats

Bereiding:
40ml Wodka
20ml Blue Curaçao Likeur
10ml passievruchten siroop
10ml limoen sap
60ml vers uitgeperste ananas sap
IJs

2008
8 maart: Algemene Ledenvergadering in het clubhuis van de Watersport Vereniging Aalsmeer.
Aanwezig 14 leden.
15-17 augustus: Toertocht. Scheepsraad op vrijdagavond in Hoorn; de bestemming zaterdagavond is Marken. In totaal deden zeven Folkboten
mee, en zaten er elf NFC leden aan het scheepsdiner.
2009
1 februari: Algemene Ledenvergadering De
Kaagsociëteit, het verenigingsgebouw van de
Koninklijke Watersport Vereniging De Kaag.
Aanwezig 21 leden. Gastspreker is zeilmaker en
folkbootzeiler Heino Haasse met een voordracht
over het trimmen van de Folkboot.
5 maart . Hiswaborrel bij Van Noort. ( foto hiernaast)
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San Francisco
International
Regatta 2007

Teams uit de volgende landen deden mee: Zweden (2), Denemarken (3), Duitsland (2), Engeland
(1), Nederland en de Nederlandse Antillen (Rob,
Bonaire ) (2) en USA (7). Er waren echte toppers
uit Scandinavië vertegenwoordigd; twee teams
hadden de Gold Cup gewonnen. Het veld bestond
uit 20 boten, waarvan er 10 door de SF-Bay-leden
beschikbaar werden gesteld aan de buitenlandse
gasten. Deze leden hadden zich niet gekwalificeerd voor deelname.
Thuishaven was de San Francisco Yacht Club en
er werd gevaren op drie verschillende locaties in
de baai. De serie bestond uit zeven wedstrijden –
N.B. zonder aftrek - t.w. op dinsdag (2), woensdag (2), donderdag rustdag, vrijdag (2) en zaterdag (1). Op maandag werd de Practice Race gevaren, om omstandigheden, materiaal (en tegenstanders) te testen.
Na een vlot verlopende reis met onze vertrouwde
KLM arriveerde ik (Rob) op San Francisco Airport, waar Johan en Henrik mij al stonden op te
wachten. Niet zoals aangekondigd met een Ford
Mustang, waar ik gelet op mijn postuur en de
kleine achterbank, niet naar uitzag, maar met een
riante knalrode Hummer. Dit was inmiddels het
tweede exemplaar dat de verhuurder ter beschikking had gesteld, want Henrik ( als fameus snowboarder) houdt van snelheid en het korte bochtenwerk, dus Hummer één was in de bergen rond
Napa Valley goed “getest”. Ook Hummer twee
moest zoals ik merkte, zijn onvergelijkbaar weggebruik ondergaan en enigszins draaierig kwamen
we na een mooie reis rond de baai aan bij ons
gastgezin in Berkeley, bekend als één van de beroemdste universiteitssteden van de USA. De
familie Funk, woont in een prachtig huis met uitzicht over de baai, recht uitkijkend op de Golden
Gate Bridge, ontving ons buitengewoon hartelijk.
Zij waren 34 jaar de trotse eigenaren van een mahoniehouten Folkboot geweest.

Door: Rob van Dongen en
Johan Hellman

In de kajuitboot klasse ‘langzaam’ doen op de
woensdagavond in de zomer op De Kaag met
enige regelmaat drie Folkboten mee. Schippers
zijn Rob van Dongen, Johan (of zoon Henrik)
Hellman en Hylke Stokvis. Op uitnodiging van de
NFC kregen genoemde heren in 2007 de gelegenheid de Nederlandse driekleur te verdedigen in
San Francisco. Er werden twee teams gevormd
waarbij Hylke, die al ervaring had opgedaan bij
de vorige regatta, als teamcaptain optrad.Team 1
bestond uit naast Hylke uit Menno Stokvis en Ad
Bastiaans en Team 2 bestond uit Johan en Henrik
Hellman en Rob van Dongen.

Zondag 16 september Nadat Henrik ons een paar
haakse manoeuvres in de Hummer had laten zien
en voelen kwamen we toch ongeschonden aan in
de prachtig gesitueerde San Francisco Yacht
Club, waar ‘s middags voor de Europeaanse zei-

Team 1 in het knusse haventje.
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lers de loting voor de boten plaatsvond. Ons
‘geluk’ viel op een nummer behorend bij de oudste boot van het veld (en één van de twee houten)
waarvan een lokale bouwer rond 1965 een mal
heeft gemaakt en daarvan zo’n twintig polyester
boten bouwde, die de harde kern van de Folkbootvloot in de baai vormen. Onze oude houten
Lady was volgens zeggen ooit (1965...) de snelste
boot van de vloot geweest en was recent weer te
water gelaten. Té recent misschien? Inderdaad, bij
inspectie troffen we al een forse laag water boven
de kielbalk aan, maar tevens constateerden we dat
de handpomp goed functioneerde. Na inventarisatie van lopend en staand wand en nauwkeurig
trimmen van de mast werden de eigen meegebrachte zeilen geïnspecteerd en een plan de
campagne gemaakt hoe trimlijnen en vallen te
verbeteren, of te vervangen. Vervolgens werd,
nadat de nationale vlaggen met bijbehorende
volksliederen waren gepresenteerd, de regatta
geopend met bruisende Californische champagne.
Maandag 17 september Als je vanaf zee onder
de Golden Gate Bridge door zou varen dan zie je
aan de rechterkant San Francisco en recht vooruit
de bekende universiteitstad Berkeley. Hier werd
de eerste zeilwedstrijd gehouden. Direct al bemerkten we dat we met zeer ervaren wedstrijdzeilers van doen hadden, en bij een in de middag
toenemende wind wist onze gelegenheidsbemanning een mooie 5e plaats te scoren. ’s Avonds
genoten van een heerlijke barbecue in de sprookjesachtig gelegen villa van één van onze aimabele
Amerikaanse gastheren.
Dinsdag 18 september Na de start rond 12.30
werd deze dag gekenmerkt door een eveneens in
de loop van de dag toenemende wind met hobbelig water. Onze boot begon in plaats van minder,
meer te lekken maar met veelvuldig pompen redden we het en scoorden een mooie 3e en 5e plaats.
Ad probeerde nog even de watertemperatuur te
testen met een halve duik maar wist zich gelukkig
weer aan boord te hijsen; hun score 18e en 16e.
Woensdag 19 september De locatie werd volgens plan gewijzigd naar het midden van de baai,
dus aan de kant van de Golden Gate Bridge. Onze
semi-droogpakken bleken onmisbaar want van

een stevige 5 gingen we over naar een Beaufort 6
á 7. Wat een prachtig gezicht om 18 Folkboten in
fikse golven met witte toppen te zien voortstuiven. We voeren echter maar één race omdat de
kans op averij te groot werd, en hadden een lekkere vrije namiddag in het beschutte en zonnige
haventje van de yachtclub. Score: 6e plaats en 13e
voor team Hylke.
Donderdag 20 september De rustdag voor ons,
maar niet voor onze Hummer, want die moest
weer even met Henrik’s aspiraties kennismaken
en zo bleven we lekker in conditie.

Pompen of verzuipen bij team Hellman.
Vrijdag 21 september Dit zou onze meest dramatische dag worden. Onze boot bleek gedurende
de rustdag meerdere pogingen tot zinken gedaan
te hebben, maar was gered door onze Amerikaanse vrienden, die ten slotte een (niet mobiele)
pomp in de boot hadden geïnstalleerd. Die zelfde
vrienden waren van mening dat er een paar flinke
schroeven ingedraaid moesten worden in de steven (en wij mochten de achterstag niet meer zó
hard aantrekken…). Dus, tien man op het achterdek en de neus zo ver mogelijk op de steiger omhoog trekken. Eindelijk maar te laat bij de start
(nadat Henrik ook nog naar de top van de mast
had moeten klimmen om de val los te maken)
weigerde één van de Amerikaanse competitors bij
de startlijn vaart te maken, opdat wij in het startschot zouden vallen, en zoals bekend heeft een
zeilboot geen rem, ook de onze niet, en dit resulteerde in een lichte aanvaring. Na enige opschudding en twee rondjes draaien na de start, toch een
13
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12e plek. In de tweede race vlak voor de onderboei glijdt Johan uit op het prachtig gelakte maar
daardoor spiegelgladde dek, valt te water, kan nog
net het zijstag vastpakken en zich omhoog hijsen,
maar verliest de fokkeloet die Henrik als stuurman vervolgens uit het water grijpt,
maar…verliest daarbij even zijn aandacht en tikt
vervolgens het roer van onze voorganger aan – en
het breekt af bij de waterlijn! Het is een vreemd
gezicht om een Folkboot zonder roer het wedstrijdveld te zien verlaten. Onze prestatie: gediskwalificeerd. Dat moest worden goed gemaakt in
de derde race van de dag, en ondanks het feit dat
we van de (inmiddels) vier handpompen er al drie
om zeep hadden gebracht, maakten we met één
pomp permanent in beweging houdend, toch een
paaltje! (1e plaats!). Tijd voor drie Heineken.
Score van team Hylke die dag was 17e, 15e en
16e.
Zaterdag 22 september De laatste dag bleek
door weinig wind en moeilijke stroom voor ons
kansloos te zijn, en we eindigden op een onver

wachte laatste plaats, terwijl team Hylke hun beste score noteerden met een 13e plaats. Dit ondanks het feit dat we eindelijk een accu met een
elektrischepomp aan boord hadden gekregen; het
vele pompen had ons blijkbaar goed wakker gehouden de dagen daarvoor…
Overall werden we 7e en het team Hylke 16e. Dit
werd uitbundig gevierd op het slotfeest, met o.a.
een lang lied in zowel Nederlands als Engels door
Team Hylke gezongen, en een Fins/Zweeds
dranklied (met 2e couplet in vrije Engelse vertaling) door Team Hellman.
Het was een fantastische week waar we met heel
veel genoegen op terugkijken: een prachtige locatie, vriendelijke en behulpzame gastheren en
vrouwen, over het algemeen goed materiaal en
indrukwekkend zeilwater: wat mij betreft over 2
jaar weer !
Team Stokvis tijdens San Francisco International
Regatta in 2007
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Shipmate
Classic Yacht
Regatta 2007

regen tegen, we worden nu toch wel nat en koud.
Maar een folkbootman/vrouw heeft high spirits.
Dan slaat het noodlot toe. Omdat ik te dicht onder
de hoge wal wil blijven, loop ik aan de grond. En
kan niet direct los komen. Weg borrel in Vlaardingen, weg bokalen in Hellevoetsluis. Slechts de
smadelijke ondergang rest ons. In no time verschijnt de RPA2 (Rotterdam Port Authority) - je
wordt hier goed in de gaten gehouden - die een
lijntje toewerpt en ons als een veertje los trekt. Bij
inspectie blijkt later dat we geen schrammetje
hebben opgelopen. Deze varende machinekamer
sleept ons bovendien naar Vlaardingen. Ik noteer:
marifoon en plotter aanschaffen. In de buitenhaven liggen vijf schepen, waaronder Jurjaen met
zoon en Tuimelaar. Ruud en Bald’r zijn er nog
niet. Ik maak me een beetje zorgen. Het is inmiddels 22.00 uur. Gelukkig zien we zijn lichtjes om
23.00 uur aankomen. Deze tocht SOLO. Met dit
slechte weer over de Nieuwe Waterweg en met al
die duizenden lichten de haven vinden, Chapeau
Ruud!

Door: Marius den Boon

De door Shipmate gesponsorde Dutch Classic
Yacht Regatta, vond plaats in Hellevoetsluis van
26 t/m 29 juli 2007. Omdat ik met mijn Folkboot
Windia nog niet eerder serieus aan wedstrijden
had deelgenomen, leek de SCYR een uitgelezen
kans. Maar hoe kom je van zondag 22 juli vanuit
Akersloot op tijd aan de start in Hellevoetsluis op
26 juli? Eerst maar eens wat rondbellen onder
NFC de leden. En jawel, Ruud Nederveen
(Bald’r) en Jurjaen ten Doesschate (Tuimelaar)
doen mee met de aanbrengtocht naar Vlaardingen.
Verzameld in IJmuiden is het vertrek naar Scheveningen voor maandag om 13.00 uur gepland.
Om 10.30 uur krijgen we bezoek van de aanbrengtocht flottieljeleider Jeroen Montauban. Hij
vertelt dat er de volgende dag 24 juli zeer slecht
weer wordt verwacht en stelt voor vandaag
meteen door te varen naar Vlaardingen. Dat betekent meteen vertrekken. Wat sneu voor Ruud, die
even naar Amsterdam is om nog wat spullen op te
halen. Maar de tijd dringt. Na een zeer vlotte tocht
bereiken de Windia, mijn 84 jaar oude zeerot
bemanning en ik het noordelijke havenhoofd platform van Maasmond. Mijn hemel wat een stroming en wat een golven. En dan die 10 duizenden
tonnen staal, die je met 20 knopen voorbij komen
denderen. Ja, Windia, je bent heel lief, maar nu
toch ook heel erg klein! En zonder marifoon erg
geïsoleerd. Andere deelnemers aan de tocht zijn in
geen velden of wegen te zien. Stroom, wind en

Windia op het Haringvliet.
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De volgende dag drogen we de inhoud van onze
schepen, vertellen we over de avontuurlijke redding door de RPA2 op TV Rijnmond en nemen
enthousiast deel aan de ontvangsten in het Visserijmuseum.
Op woensdag vertrekt een vloot van zo’n 50 klassiek jachten uit Vlaardingen om via de Oude
Maas naar Hellevoetsluis te varen. Mooie Hollandse luchten, strakke wind. Hier doen we het
voor. In de feestelijke haven liggen de Folkboten
bij elkaar. Wat een plaatje. Het weer is de dagen
erna nogal wisselend met meestal veel wind.
Op vrijdag worden de wedstrijden zelfs afgelast.
Echt Folkbootweer. Dat blijkt ook uit de resultaten. De bekende Marina wint de trofee in haar
raceklasse. De Windia wint de SCYR cruisercup
op line-honours en handicap . Natuurlijk beginnersgeluk. Bald’r bezet de 34e plaats, maar Ruud
vaart alleen en is door zijn royale uitrusting wat
zwaarder. Tuimelaar vaart in een andere klasse.
Een memorabele week.
Een weekend later varen we gezamenlijk met
schitterend weer via Scheveningen terug naar het
IJsselmeer. Daar wacht twee weken later de door
Elisabeth georganiseerde Medemblik - Urk tocht.
In 2009 zou het fantastisch zijn om met 20 Folkboten een eigen start te maken.

Kalender 2009
Internationale evenementen.
20 - 28 juni Kieler Woche in Kiel.
22 juli - 24 juli Travemünde Woche in Travmünde
25 - 30 juli Gold Cup 2009 in Marstrand, Sweden
van. Het evenement wordt georganiseerd door de
Gothenburg Royal Yacht Club. Dit is het wereldkampioensschap voor Folkboten. Dit jaar voor het
eerst met deelname van een Nederlandse boot:
Gabor Helmhout .
13 - 19 september San Francisco Cup International Regatta.

22-26 juli: Shipmate Classic Yacht Regatta
(SCYR) in Hellevoetsluis.
Dit evenement is zowel geschikt voor houten als
polyester Folkboten, toer- en wedstrijdzeilers.
In Hellevoetsluis willen we op de vrijdagavond
een gezamenlijk diner organiseren ter gelegenheid
van het eerste lustrum.
Iedereen meldt zichzelf aan en geeft dat ook door
aan de secretaris, zodat bij voldoende deelnemers
het bestuur eventueel bij de SCYR een eigen start
kan aanvragen.
28, 29, 30 augustus: Toertocht IJsselmeer
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Shipmate
Classic Yacht
Regatta 2009

boordmotorwerk.

Bij stabiel weer is het goed mogelijk en veel aardiger om buitenom naar Hellevoetsluis te gaan.
Verschillende NFC leden hebben hier goede ervaringen mee. De tocht gezamenlijk met een aantal
leden maken, is een prachtige ervaring, getuige
het aanstekelijke verslag van Marius den Boon
met de Windia over de SCYR 2007.
Op de kaart hieronder is de kust zeiltocht vanuit
het noorden aangegeven. De kustaanbrengtocht

Door Ab Broshuis

De Shipmate Classic Yacht Regatta van 2226 juli is het evenement waar we in dit jubileum jaar met zoveel mogelijk Folkboten aan
willen deelnemen. Het is geen officieel NFC
evenement, maar we gebruiken de SCYR
graag om ons lustrum onderling te vieren. De
SCYR geeft de unieke mogelijkheid om met
onze originele houten en polyester replica’s
in de toer- of de wedstrijd klasse mee te varen. Niet alleen zullen onze Folkboten stralen, maar ook vele mooie oude zeiljachten
doen hieraan mee.
De SCYR wordt gevaren van donderdag 23
juli tot en met zaterdag 25 juli. Het grootste
dilemma om weg te blijven en dus niet mee
te doen is de tocht naar Hellevoetsluis. Het is
inderdaad een aantal dagen zeilen. (De route
over de weg gewoon met de trailer is natuurlijk de oplossing bij tijdgebrek.)
De SCYR organiseert verschillende aanbrengtochten, die wij kunnen volgen. Zie ook
de website www.scyr.nl.
De staande mast aanbrengtocht verzamelt op
zondag 19 juli in het Westerkanaal in Amsterdam.
’s Nachts wordt naar Gouda gevaren, op maandag
wordt overnacht in Gouda en op dinsdag vertrekt
de vloot naar Vlaardingen. Dit lijkt een eenvoudige tocht, maar is erg saai en uitsluitend buiten-

vanuit het noorden verzamelt in IJmuiden. Dit
betekent dat het Noordzee kanaal op zaterdag
wordt gevaren (1).
Op zondag 19 juli zal vroeg vanuit IJmuiden
(laagwater om 09:05) naar Scheveningen vertrokken worden (2). Een tocht van ongeveer 25 mijl.
17
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De volgende dag, maandag, wordt koers gezet
naar Vlaardingen. Een tocht van 13 mijl tot de
havenmond van Rotterdam (3)vanwaar op de
motor via de Nieuwe Waterweg (4) in Vlaardingen wordt afgemeerd. Dinsdag is een dag met
activiteiten voor met name de echte klassieke
schepen in de Oude Haven van Vlaardingen.

aan de monding van het Spui bij de vloot vanuit
Vlaardingen.
Vanuit Zierikzee vertrekt op maandag 20 juli de
passage race via de Krammersluizen naar Steenbergen aan het Volkerak. Dinsdag wordt de race
vervolgd naar Willemstad, om op woensdag koers
naar Hellevoetsluis te zetten. De volledige vloot
uit Vlaardingen vertrekt woensdag 22 juli via de
Nieuwe Waterweg, de Oude Maas en het Spui
naar het Haringvliet. Daar wordt de funrace gezeild naar Hellevoetsluis.
Wanneer je je hebt opgegeven voor de SCYR,
meldt dit ook via info@folkboot.nl aan het secretariaat. Vanuit de club zal gekeken worden waar
en wanneer we voor één van de aanbrengtochten
met onze Folkboten kunnen verzamelen.

Als alternatief vervolg vanaf Scheveningen is
doorvaren langs de havenmond van Rotterdam
naar Stellendam (3).

Dit is dan een tocht van 26 mijl. Het voordeel is
dat de Nieuwe Waterweg niet met de motor gevaren hoeft te worden. Dat is namelijk nogal een
lange tocht waar wel een paar tankjes benzine
voor nodig zijn. Het nadeel is dat je de festiviteiten in Vlaardingen mist. Tot deze route kan altijd
nog besloten worden wanneer bijvoorbeeld door
slecht weer een dag verloren is gegaan. Vanuit
Stellendam kan de vloot op woensdag aansluiten
18
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Trimhandleiding

positie ook klemzetten aan de zijkanten van het
mastgat.
Een aanvullende methode is het opmeten van de
afstand van de onderkant van de mast (waar de
rails in de mast gaat) tot aan het midden achter
boven op de spiegel (het roer geeft het midden
aan) Deze afstand moet tussen de 498 en 500 cm
zijn.

Door: Ab Broshuis
Deze trimhandleiding is een goed uitgangspunt
voor het optimale gebruik van uw Folkboot. De
instructies zijn bedoeld als adviezen en zijn zeker
niet de enige Grote Waarheid. Het gewicht van de
bemanning en lokale (weers)omstandigheden
zullen altijd bij de trim betrokken moeten worden.
Onderstaande handleiding is gebaseerd op de
Folkboot van Folkebådcentralen uit Kerteminde.
MAST
De algemene eigenschappen en buigzaamheid van
de mast zijn erg belangrijk. Als de mast te oud is
dan verliest deze zijn elasticiteit en buigt niet snel
genoeg.
1. Onderstaande gaat uit van een boot die recht en
horizontaal met de waterlijn in het water ligt.
Plaats de mast rechtop op de boot, maar vooral in
het midden van de boot (laat je niet afleiden door
het mast gat deze staat niet altijd in het midden
van de boot). Het makkelijkst is dit door de stagen
langs de mast naar beneden te geleiden. Maak
vervolgens een merkteken op beide stagen ter
hoogte van het lummelbeslag. Meet vanaf dit
merkteken de afstand naar de ogen waaraan de
stag op het dek wordt bevestigd. Deze afstand
moet uiteraard dan aan bakboord- en stuurboordzijde even lang zijn.
2. De mastvoet moet zo staan dat de afstand van
de het punt war de voorstag aan het dek zit naar
de voorkant van de mast 2 meter is (zie afb. 1).
Plaats achter de mast in het mastgat een rubberstop waardoor er geen ruimte tussen mast en
mastgat is. Trek nu de mast op de mastvoet 67mm naar achteren. Dit geeft een lichte mastkromming. Indien van toepassing de mast op deze

Afb. 1

3. De masthelling wordt op de volgende wijze
bepaald. Meet 1 meter vanaf dek langs de mast
omhoog, en maak een merkteken op de nog loshangende voorstag. Wanneer de stag wordt vastgemaakt moet de afstand van dit merkteken tot op
het dek 1,30 meter te bedragen (zie afb. 1).
4. De positie van de mastvoet wordt gebruikt om
de mastkromming te beïnvloeden afhankelijk van
de windsterkte. De plaats ten opzichte van het
mastgat blijft constant. De mastvoet wordt wat
naar achteren gezet met zwaar weer en lichte bemanning, het grootzeil wordt zo vlakker en de
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druk op het roer minder. Na het zeilen is het belangrijk de mastvoet weer naar voren te schuiven,
omdat de mast anders te veel tegen het dek duwt.
5. De diamantverstagingen worden afgesteld door
aan de achterstag te trekken, dan is goed te zien of
de mast recht. Kijk omhoog langs de gleuf in de
mast en controleer of ze aan beide zijden even
strak staan, en stel ze zo af.
Met licht en zwaar weer wordt de diamantverstaging los gevaren. Met matige wind wordt de stelschroef 2-3 rondjes vaster gedraaid. Het is belangrijk dat de mast een gelijke buiging vertoond van
de top tot onderaan. Staat de diamantverstaging te
strak, dan zal de mast teveel onderin buigen en
bovenin het grootzeil teveel dicht staan.
6. De spanning van het zijwand beïnvloedt ook de
spanning op de voorstag. Voorwaartse druk vanuit
de achterkant van het mastgat op de mast maakt
de voorstag losser. In licht weer moet de voorstag
ongeveer 8 cm kunnen doorbuigen. De zijstagen
worden strakker of losser gedraaid tot de voorstag
de gewenste spanning heeft.
Met matige wind worden de wandspanners ongeveer 2-3 rondjes strak gedraaid, en nog eens 2
keer bij een echt stevige bries.
Een teken dat het goed staat, is dat de zijstag altijd
iets los staat. Met de afstelling van het zijwand zal
de spanning op de voorstag overeen komen met
de windkracht.
Bij hele soepele masten kan als extra een 2 cm
dikke wig in het mast gat achter de mast gedaan
worden om de mast verder naar voren te duwen.

neerhouder slap hangt.
In zware wind wordt de schoot strak aangetrokken, trek de achterstag aan totdat het schip licht
op het roer licht zonder hoogte te verliezen.
Laat in relatief hoge golfen het achterlijk iets
meer dicht, zodat een groter gemiddeld roer bereik mogelijk is. Dit zorgt voor een hogere snelheid (en daarmee ook hoogte)
De vuistregel bij gemiddelde wind is dat de bovenste zeillat parallel aan de giek moet staan,
behalve bij heel weinig en hele harde wind.
Het onderlijk
De trim van het onderlijk is ook een belangrijke
trim factor. Met licht weer moet het zeil ongeveer
2-3 cm van het zwarte merkteken zijn, met matige
wind 1-1,5cm van het merkteken, en bij meer
wind dan 5m/s, moet het zeil bij het merkteken
zijn. Het is beste is een grootzeil met vrij bol onderlijk, dat vlak te trimmen is.

Cunnigham
Deze wordt bij licht weer niet gebruikt. Vanaf een
matige wind kan deze licht worden aangetrokken
om de kreukels uit het voorlijk te trekken. Met
windkrachten boven de 7m/s moet de cunningham
harder worden aangetrokken om het achterlijk
open te trekken en de druk voorin het zeil te houden.
Overloop
Met licht weer trek je de overloopslede 15-20cm
bovenwinds. Met matige wind (6-14 knopen) staat
de slede in het midden. Met zwaarder weer zet je
de slede naar de lijzijde om minder druk op het
roer te hebben en minder helling te hebben.

DE ZEILEN
Grootzeil
De grootschoot is van wezenlijk belang voor het
bepalen van de vorm van het zeil; kleine veranderingen kunnen grote invloed hebben op hoogte en
snelheid van de boot.
Als de grootschoot strak is aangetrokken, zal het
achterlijk worden dichtgetrokken en er zal meer
druk op het roer komen. Dit wordt gedaan met een
matige wind en vlak water, waarbij de boot door
hangen vlak gevaren kan worden.
In lichte wind staat de schoot losser zodat de bovenste tell-tales recht naar achteren wijzen, en de

Achterstag
De achterstag heeft twee functies: Om de bolling
van het grootzeil te bepalen en om de voorstag
strakker te trekken.Wanneer de achterstag wordt
aangetrokken wordt het grootzeil vlakker en staat
het achterlijk open, dan buigt de voorstag minder
door en hierbij wordt de fok vlakker. Het is handig om de talie van de achterstag elke 20 cm te
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merken om de juiste stand in te stellen bij de verschillende windsterktes.
Neerhouder
De neerhouder wordt aan de wind gebruik, vanaf
matige wind.
Bij hardere wind zorgt de druk op de mast voor
buiging waardoor het grootzeil in het onderste
gedeelte vlakker wordt en achterlijk opent. Verder
houdt het de giek bij een windvlaag in dezelfde
stand. Gebruik nooit de neerhouder bij een aande-windse koers bij minder dan 8m/s wind.
Vergeet niet de neerhouder te vieren op voor-dewindse rakken omdat anders de giek kan breken.
De neerhouder wordt ook met halve wind gebruikt om de giek naar beneden te houden. De
neerhouder wordt zo getrimd dat de bovenste
zeillat parallel aan de giek is, dit bij alle koersen
en met alle winden, behalve heel weinig en hele
harde wind.

Afb. 2

2. De plaats van het schootoog is essentieel voor
de optimale trim. Als referentie punt wordt een
afstand van 264 cm van de onderkant van de
voorstag naar het midden van de rail aangehouden
(uiteraard wanneer de rail op de kajuit staat).
De fok moet zo los of vast staan dat de tell-tales
in het voorlijk boven en onder allen hetzelfde
wijzen.
Met veranderende wind is een aanpassing van het
oog van 1-2cm naar voren of achteren vaak al
voldoende.
3. Fokkeschoot.
Een algemene regel is de schoot zover aan te
trekken dat de middelste zeillat parallel met de
middellijn van de boot staat. Met licht weer (02m/s) het zeil moet iets meer open staan. Zet met
golfslag het schootoog 1-2 cm verder naar voren.
Hierdoor krijg je de fok boller en daardoor meer
druk op het zeil. Nog steeds geldt dat de middelste
zeillat parallel met de middellijn van de boot moet
staan.
Zet met zware wind,het schootoog naar achteren.
Hierdoor gaat de top van de fok open staan en
wordt het onderste gedeelte vlakker, maar nooit
zover dat het onderlijk van de fok gaat klapperen.

Fok
1.De fok is over het algemeen zo gesneden dat hij
geschikt is voor een schootdoorvoer op de kajuit
of op het dek. De voorkeur gaat echter uit naar de
schootdoorvoer op de kajuit, omdat dan het achterlijk bovenin beter gecontroleerd kan worden,
waardoor minder hoogte wordt verloren. Ook de
ruimte tussen fok en grootzeil is dan optimaal.
Met zware wind wordt de fok beter gecontroleerd
met de schootdoorvoer op de kajuit, vanwege de
kortere afstand tussen zeilhoek en doorvoer.
De schootdoorvoer (bij voorkeur een rails) wordt
geplaatst op 58 cm vanaf het midden van de boot
(zie afb. 2). Met de schootdoorvoer op de kajuit
adviseren we het gebruik van een draai blok omdat anders de schoot zich gemakkelijk kan vast
klapperen.
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4. Fokkeval.
Trek het fokkeval nooit te strak. Doe je dat wel
dan komt de fok te ver naar voren komt en. Trek
zo strak totdat de plooien uit het voorlijk van de
fok zijn. Met licht weer zijn zelfs een paar plooien
niet bezwaarlijk. (althans niet voor de snelheid,
wel voor het oog!)
5. Fokkestag (voorstag).
Een afstand van 283 cm tussen de onder en boven
bevestigingspunten is een afstand die onder de
meeste omstandigheden goed uitwerkt.
Heel veel plezier op het water. En nogmaals de
bovenstaande trim tips zijn algemene adviezen die
met name voor de polyester replica’s van toepassing zijn. Met deze trimhandleiding kijk je tijdens
het zeilen veel bewuster naar de diverse onderdelen en mogelijkheden.

aangetrokken totdat deze recht ten opzichte van
de onderkant staat. De mast zal nu echter naar
voren buigen in het midden (Bend 2). Alle stagen
staan nog losjes, inclusief de diamant verstaging.
Om buiging 2 (Bend 2) uit de mast te krijgen
kunnen de zijstagen worden aangedraaid totdat de
mast recht is. De voorstag kan worden aangedraaid tot het want strak staat. Dan wordt ook de
diamant verstaging strak gedraaid, maar niet te
strak.

Hoe takel ik
de mast van
mijn boot?
In de tekening hiernaast
staat hoe de strop moet
worden bevestigd om de
mast uit de boot te takelen.
Voor ons vaak een hele
onderneming, maar waarschijnlijk meer omdat we
het niet gewoon zijn. Tijdens de Gold Cup race is het
prachtig te zien hoe al de
boten komen aanrijden op
de trailer(in Scandinavië
mag blijkbaar een Volvo 70
een Folkboot transporteren),
Banden los, boot in de takels, in het water, mast aan
de strop omhoog getakeld,
in het mastgat geplaatst en
de boot wordt afgeduwd. Zo
doen zeker 10-15 boten in
een uur.

Bovenstaande handleiding is een vertaling van de
trimhandleidingen van de North Sails, gecombineerd met de Heino Haase handleiding zoals op
de websites van beide zeilmakers terug is te vinden.

Belangrijk is dat de strop om de mast hoog genoeg komt, hiervoor een lus gebruiken die zich
niet vast klemt, ongeveer 60-70 cm boven waar de
diamantstagen naar de mast worden geleid. Onderaan kan de strop om de mast onder de fokkeboom bevestigings ring worden vastgemaakt.

Als toegift nog wat tips voor een juiste afstelling
van mast en stagen.
Om buiging 1 (Bend 1) boven de diamant zalingen eruit te halen, moet de achterstag worden
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Interview met erelid Piet Bouhuijs
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Nordic Folkboat
nu ook met
aluminium tuigage
&
electromotor
leverbaar !

Zorgeloos
herkenbaar
varen en…..
mooi tijdloos.

Nordic Cruiser

Nordic Cruiser

Van NOORT
Dealer van Nordic Folkboat & Nordic Cruiser
Zeldenrust 9, Medemblik
Tel. 0227-545135

www.van-noort.nl
Onderhoud, Reparaties, Refit, Verkoopbemiddeling
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