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Excuses voor het ontbreken van de uitslagen 
van de kampinenschappen.  

R E D A K T I E R E A K T I E  

Ik ben er speciaal voer naar N ederhorst den 
Berg  gekomen, daar heb ik ze overgeschreven en 
daarna  raakte ik ze kwijt. In het volgende blad 
zullen ze  zeker staan. 

Wel in dit blad staat een verhandeling over 
het bouwen van een polyester Tempo. Ik wil graag 
een polyester Tempo hebben en ik hoop dat er meer 
zijn. We kunnen dan samenwerken bij het bouwen. 

 



 
VOORWOORD. 

Ue staan weer aan het begin van een nieuw seizoen.  
Als Spuitwater verschijnt,  zijn de eerste 
wedstrijden reeds verzeild. 
Voor de  Scow Tempo's wordt dit in zoverre een 
belangrijk jaar, omdat de 470 spinaker gaan 
uitproberen. 
Uitgebreid is hierover op de jaarvergadering 
gesproken en is tenslotte in principe een besluit 
genomen, dat mogelijk in 1983 met deze spinaker 
gevaren mag worden, op wedstrijden. 
Het verbond is reeds ingelicht over ons voor-
nemen. Om ervaring op te doen, is het zaak dat we 
enige 470 spinakers lenen.  
Er wordt een beroep op de Scow Tempo zeilers 
gedaan, om te trachten, dit voor elkaar te 
krijgen. De 470 klane is per advertentie in hun 
clubblad hierover benaderd, echter zonder 
resultaat tot dusverre. 
Voorts zijn we naar Brandei  in Bochum geweest,  
waar we de zelfbouw van ku nststof Tempo rompen  
hebben aanschouwd. 
Jules Schoenmaker heeft hier een uitgebreid 
technisch verslag over gemaakt. 
Een kopie van het verslag is verkrijgbaar bij 
het secretariaat  

.  
In Spuitwater zijn voornamelijk enige algemene 
informaties opgenomen. 
Het is zaak om de zelfbouw met een clubje van 4  
tot 6 man te doen. 
Een en ander zal in Duitsland moeten gebeuren, 
omdat daar de kostbare mal is. 
Een ieder die belangstelling heeft wordt verzocht 
Joop Menger of Jules Schoenmakers te bellen, tel:  

. 
 

Joop Menger,  
(voorzitter) 

 
 



 
Bouw polester Scow Tempo. 

Algemene opmerkingen
 

. 

Tijd:

De schotten zijn in minder dan een uur klaar 
Uitspraak van bouwer: een tempo bouwen kost 
ongeveer een maand uerk, als je elke avond 
plus 's zaterdags en 's zondags bezig bent. 

  het maken van de bodem- en dekhelft tot en met 
het doorbouten van de beide malhelften, geeft 
8 mensen ongeveer 6 uur werk. De zwaardkast 
vergt ca 6 uur met 2 man (all-in). 

 

De bouw kan niet door een enkeling geschieden,  
omdat nat-in-nat moet worden gewerkt. Er zijn 
zeker 4 mensen nodig voor het rollen van de 
glasmatten met hars. 
Een persoon zou zich moeten specialiseren in 
het schoonmaken van het gereedschap en het 
mengen van de hars. 

Organisatorische aspecten: 

 

Het gewicht wordt bepaald door de hoeveelheid 
hars, die wordt gebruikt. Zuinig werken geeft 
een romp (zonder beslag) van rond de 80 kg.  
Onzorgvuldig werken brengt dit getal al snel 
op 110 kg. 

Gewicht: 

Omdat schuim polyester hars opzuigt, kan 
gewicht worden gereduceerd door plaatselijk de 
sandwich-bouwwijze weg te laten. Als voorbeeld 
wordt het voor- en achterdek genoemd, waar 
strippen schuim reeds voldoende stijfheid 
geven (je kunt dan wel niet springen op het 
dek!) 

 
 
 
 
 
 



K. Bender leent de mal, lever t het benogigde 
materiaal en het gereedschap voor ca 800 DM 
(1980). 

Kosten: 

Hars is bij te kopen, maar is duur: ca. 
2 DM/kg. (1980)  
Bij de mal behoren: 

dek- en bodemmal, mallen voor dwarsschot-
ten, mal voor zuaardkast, luchtkussens, 
aandrukspanten. 

 

De uitsparingen voor de zelfl ozers zijn op 
grootte van Elvström-lozers. 

Opmerkingen: 

De mal is ter plaatse van spa nt 7 ca. 3 cm 
te smal. 

Uitsparingen voor tankdeksels in de schotten  
zijn aanwezig. 

 
------------------------- 
 
 
K. Bender   Firma:  

  
telefoon:    
privé:         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Aanmaken van hars. 

De polyester hars wordt gemengd met versneller en 
verharder. 
 
De hars uordt met de versneller gemengd in een emmer  
(b.v. 8 liter). Als de hars gebruikt uordt, dient hij 
in kleinere hoeveelheden b.v. in blikken van 1 liter 
met de verharder te worden vermengd. Binnen een 
bepaalde tijd hierna, is de hars droog en hard. Deze 
tijd hangt af van de temperatuur en de hoeveelheid 
versneller. De concentratie versneller moet worden 
afgestemd op de temperatuur in de ruimte. 
 
Een typisch mengsel is: 
 
( 8 liter hars ) 
( 0,25 % versneller  )  lang houdbaar. 
( 2 % verharder   ) 
kort houdbaar. 

Het mengen van 8 liter hars bij voorkeur met 
behulp van een boormachine doen. 

(Zie ook literatuur over het werken met polyester.) 

Te koop Tempo Scow 
wedstrijdzeilboot, com-
pleet, ƒ1500, in red. staat. 

 
 

Aangeboden, zeilboot 
TEMPO SCHOUW, compl. 
met trailer, stormzeil en 
trapeze. Vr.pr. f 2150. Telef. 

 
Te koop Tempo Scow 12 

m², bl.gelakt hout, alum. 
mast, m. tr  

 

 
 



Tijdens de kampioenschappen werd ik geconfronteerd 
met een groot aantal omgeslagen Tempo's en cok met de 
bijbehorende wanhopige pogingen, om weer overeind  
te komen. Hier volgen een paar  tips om weer snel 
overeind te komen. 

OMSLAAN. 

Ik wil het niet nebben over het omslaan zelf, maar 
uitgaan van de situatie, waarbij de boot al 
omgeslagen is. 
We kunnen hierin drie situaties onderscheiden: 
 
1.  De mast ligt horizontaal op het water

Deze situatie  is eigenlijk een  grensgeval  
tussen om- en recht. 

. 

Eén persoon op het zwaard kan de boot ge-
makkelijk in deze positie houden en zelfs met 
een  beetje moeite recht krijgen. Als de trapeze-
man  tijdens het omslaan snel op het zwaard weet 
te  stappen, wordt verder doorslaan in de meeste 
gevallen voorkómen. Het gewicht van de stuurman 
is dan ruim voldoende om de boot overeind te 
helpen. 
 

2.  

Dit is de meest voorkomende situatie in ondiep 
uater en ook de moeilijkste. Wat men kan 
proberen  is 

De mast steekt schuin in de bodem. 

direct

 

 na het omslaan met z'n tweeën 
op het  zuaard gaan staan. In de meeste gevallen 
wil het  schip echter niet overeind komen, omdat 
de mast zich al te diep in de bodem heeft 
geboord. Dit komt, doordat de wind dan recht op 
de onderkant  van het schip staat, waardoor de 
mast steeds verder de bodem in wordt geduwd. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Het enige wat'er dan op zit, is de boot 180 
graden te draaien, zodat de wind tegen het dek 
blaast en zodoende de mast weer uit de bodem 
trekt. 
Dit omdraaien is een zeer vermoeiende 
aangelegenheid als het op de verkeerde manier 
gebeurt. Een goede methode is volgens mij, om 
met z'n tweeën de boot aan de spiegel

 

 om te 
zwemmen. Met z'n tweeën, omdat het in deze 
situatie geen zin heeft, dat een persoon op het 
zwaard blijft staan, omdat de boot in deze situ-
atie toch niet overeind komt. 
Altijd aan de spiegel omzwemmen, omdat daar het 
draaimoment het grootst is. 

3. 
Dit kan gebeuren in diep water. Het is niet zo 
moeilijk om, door met z'n tweeën aan het zwaard 
te hangen, de boot weer overeind te krijgen.  
Dit komt, denk ik, door de ronde vorm van het 
dek. Het kan ook gebeuren, dat de mast loodrecht 
naar beneden staat, maar het water is niet diep 
genoeg (± 6,5 meter). Bij hoge golven, is dit een 
zeer ernstige situatie, omdat de mast dan 
telkens de bodem raakt, waarbij het volle 
gewicht van de boot plus bemanning op de mast 
komt te staan. Pleestal knikt de mast door, of 
de boot wordt ter plaatse van het mastspoor 
“gekraakt”.  

De mast staat verticaal naar beneden. 

Doorslaan bij het rechtkomen

Als de wind bij het overeind trekken onder het zeil 
komt, bestaat de kans, dat de boot naar de andere 
kant omslaat. Dit kan dus gebeuren in situatie 2.  
Als de boot de neiging heeft om recht te komen, moet 
de stuurman gauw naar de lage (dek)kant gaan. (b.v. 
onder het schip door). Het ge wicht van de stuurman 
voorkomt, dat het schip doorslaat. 

. 

 
 
 



Hulp van motorboten
 

. 

Een goede manier om de boot recht te trekken in  
situatie 2: De sleeplijn van de motor-boot 
loodrecht op de onderkant en losjes bevestigd  
aan de wand putting aan de hoge kant. Het is  
belangrijk, dat de sleeplijn losjes om de wand  
putting zit, b.v. een paar slagen er omheen en  
het uiteinde zelf vasthouden, zodat als het schip 
overeind komt, de sleeplijn losgegooid kan 
worden. 

 
Paul v.d. Sluis 

 

De scow-tempo was de grootste klasse op deze 

wedstrijden! Liefst 19 jachten hodden ingeschreven en 

18 jachten waren aanwezig in het zaterdagmiddag 

zonnetje op het terrein van de H.Z.V. aan de Mooie 

Nel. Er waren 10 duitse equipes aangetreden. De 

wedstrijden in Haarlem beginnen kennelijk tot de 

"klassiekers" te behoren. De buitenlandse deelname 

werd bevordert door de vrije dagen, die vooraf gingen    

aan deze wedstrijden. Hoe dan ook, de tempo vloot  

liet zich weer eens van zijn goede kant zien. 

Meiwedstrijden op het Spaarne/Mooie Nel. 

De wind was bijzonder fel tijdens de wedstrijden. 

Knalharde vlagen maakten het zeilen moeilijk, maar 

zeker ook erg sensationeel. De tempo zorgde weer voor 

het nodige "spuitwater". Op het Haarlemse zeilwater 

kunnen hoge snelheden worden gehaald, omdat golfslag 

vaak ontbreekt. 
 



De wind op zaterdag- en zondagmiddag beliep een 5 

Beaufort. met harde vlagen. Dit weer eist altijd 

slachtoffers. Enkelen lieten zich omblazen. Vaak 

bracht materiaalpech het einde van de wedstrijd. Er 

werden gebroken zwaarden, totaal verwrongen roer-

beslagen, doormiddengebroken aluminium clam-cleats en 

uit het dek gerukte blokken gesignaleerd. 

Spectaculair dus weer deze wedstrijden! 

Over het verloop van de wedstrijden moet ik nogal 

kort zijn. De banen op het Spaarne/Mooie Nel laten 

niet veel mogelijkheden om kruisrakken uit te leggen. 

En zeker niet bij de heersende windrichting. Waar het 

op aan kwam was dus vooral bootsbeheersing Zo'n 

wedstrijd is gemakkelijk gewonnen: je start gewoon 

vóór iedereen, je brengt de boot op snelheid en 

blijft daarna muisstil zit ten, terwijl je schip als 

gevleugeld de baanrakken afscheurt. 

De oude bekenden Servaas en Brord van Dusseldorp 

vonden het gemakkelijkst de vijfde versnelling, ergo 

wonnen zij de wedstrijdserie. Tweemaal klokten zij 

als eerste. De zondagmorgen wedstrijd met aanvanke-

lijk minder wind (17 boten gestart!) moesten zij aan 

Jules en Jacques Schoenmakers afstaan. Rob en Tim 

Jorna zeilden konstant, met drie derde plaatsen. De 

afstanden in het veld waren weer eens bijzonder 

groot, vooral door het verschil in bootsbehandelings-

techniek. De Gebr. Stoffers wisten in de tweede 

wedstrijd op steenworp afstand van de finish even 

plat te gaan om enkele achtervolgers voor te laten 

gaan. 



 
Uitslagen: 

1. H-158 v Dusseldorp 1 2 1 
2. H-179 Schoenmakers 2 1 2 
3. H-134 Jorna 3 3 3 
4. H- 16 Schellinger/v.d.Mey 5 7 4 
5. G- 53 Goedeking/Maul 8 4 5 
6. G- 98 D. Preussner 7 10 7 
7. H-176 Stoffers/Stoffers 4 9 DNS 
8. G-468 S. Kaiser 6 6 DNF 
9. G-465 K. Lassof DNF 12 6 

10. H- 95 Smelik 10 11 DNF 
11. G-181 R. Preussner DNS 5 DNF 
12. H-  1 Menger 9 15 DNS 
13. H- 79 Leenders DNF 8 DNS 
14. G-168 G. Peters DNS 13 DNS 
15. G- 30 Ch. Goedeking DNS 14 DNS 
16. H-177 Van Lieshout DNS 16 DNS 
17. G-184 Basler DNS DNF DNF 
18. G-439 D. Peters DNS DNS DNF 
19. G- 94 Schröter DNS DNS DNS 
 

 
ADVERTENTIE. 

 
Zelfbouw Tempo Romp van kunststof. 

R. Mendel 
 

 
     

 
stelt zich beschikbaar om behulpzaam te zijn, bij het 
maken van een Tempo romp van kunststof. 

De mal, die gebruikt wordt, is van de 
firma Bender 

 

   
    

 
 
 
 



Kampioenschappen op de spiegelplas 
 
Dat was dit jaar weer spanning en sensatie tijdens de 
kampioenschappen. 
Wat was het geval: Bij weinig wind blijkt Co van 
Lingen met zijn H172 erg snel te gaan. Gevolg: Op de 
derde dag stond hij boven aan de ranglijst, Jammer 
dat hij op de laatste dag twee maal niet boven de 
zesde plaats uit kwam. Met een eerste en tweede 
plaats op de laatste dag werden de gebr. Dusseldorp 
toch weer overtuigend kampioen. 
Wegens ernstige gebreken aan mijn boot kon ik niet 
mee zeilen maar ik heb toch de eerste en vijfde 
wedstrijd gezien. 
De wedstrijd op hemelvaartsdag werd gezeild bij 
matige wind waarbij af en toe in de trapeze gehangen 
kon worden. Spannend was de strijd tussen Dusseldorp 
en Schoenmakers. De 179 won deze strijd en ging als 
eerste over de finish. De gebr. Dusseldorp gingen als 
tweede op de finish af maar voeren er omheen. Zij 
waren er uit geloefd door de H179 en hadden hun 
afval-wedstrijd te pakken. 
Op zaterdag heb ik de tweede wedstrijd van die dag 
gezien en ook die was behoorlijk spannend. Uit het 
niets (6e plaats) schoot Co van Lingen naar voren.  
In strijd om de eerste en tweede plaats ging het toen 
om de H172 en de G53 die onverwacht op kop lag. Toen 
voor de derde maal het kruisrak bevaren werd, lagen 
de G53 en H172 boeg aan boeg waarbij de H172 aan de 
lage kant probeerde te passeren. Wonder boven wonder 
lukte dit en op vijftig meter van de boei lag de H172 
op kop. Hij stond deze plaats niet meer af. 
 

Bert Buitenhek 
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