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Een gouden jaar

De zomer van 2018 was een bijzondere zomer. Het is precies 
50 jaar geleden dat Ids Hemminga, de oprichter van onze 
zeilschool, samen met zijn broer Jan de eerste stappen 
zette in wat we nu allemaal kennen als Pean. De eerste vijf 
zestienkwadraten die ze toen bestelden, en direct in het 
tweede seizoen al aan moesten vullen met nóg vijf boten, 
waren de voorlopers van onze huidige vloot. Een vloot die 
we bepaald niet in ons eentje hoeven aan te sturen. Hoewel 
het in die zomer van 1968 aan Ids alleen was om de zeillessen 
te verzorgen, mogen we anno nu rekenen op een team van 
maar liefst 90 instructeurs! 

In deze editie van het Roerblad blikken we dankzij een 
uitgebreid interview met Ids terug op de historie van onze 
zeilschool en op enkele bepalende ontwikkelingen in die 
halve eeuw. Uiteraard is er daarbij volop aandacht voor 
onze aanpak en waarom er bij Pean altijd zo’n hoofdrol is 
weggelegd voor leren - en blijven leren. 

Daarnaast kijken we terug op het prachtige seizoen dat 
achter ons ligt, met een aantal mooie verhalen over de zomer 
en het najaar. Stiekem zijn we bij Pean alweer druk met de 
voorbereidingen voor 2019, misschien wel het startjaar van 
de volgende 50 jaar...

Veel leesplezier!

Christophe Meijer en Natasja van den Bos,
Eigenaren Zeilschool Pean
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INTERVIEW 
IDS HEMMINGA

JUBILEUM ¦ 50 JAAR PEAN

2018 is een bijzonder jaar voor zeilschool Pean; het is namelijk precies 50 jaar geleden dat op het 
melkveebedrijf van de familie Hemminga de eerste zeilschoolactiviteiten werden ondernomen.

De broers Ids en Jan Hemminga besloten in 1968 om een aantal zestienkwadraten aan te schaffen en in 
die zomer met de eerste zeillessen te starten. Een keuze waar de afgelopen 50 jaar heel veel mensen 
plezier van hebben gehad, want Pean is in die halve eeuw uitgegroeid tot één van de grootste zeilscholen 
van Nederland. Het nautische bedrijf staat bekend om het hoge niveau van de zeillessen, de goede sfeer 
tijdens de zeilkampen en de faciliteiten middenin de natuur.

#JUBILEUM50JAARPEAN
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HET BEGIN
Dat verhaal kunnen we natuurlijk niet vertellen 
zonder één van de oprichters, dus we schoven op 
een zomerse dag bij Ids en zijn vrouw Tine aan voor 
een terugblik op 50 jaar Pean. Of eigenlijk meer dan 
60 jaar, want de familie Hemminga vestigde zich 
midden jaren 50 al op de locatie die we inmiddels 
zo goed kennen. 
Ids zelf was toen pas 5 jaar oud, maar kreeg in de 
waterrijke omgeving van Pean de smaak al vroeg te 
pakken. Dat begon overigens niet met zeilen, maar 
met roeien. Vooral het overzetten van passanten 
was een dankbare klus, al begon dat gaandeweg 
iets teveel op huiswerk te lijken, vertelt Ids. Onder-
tussen groeide de interesse voor zeilen…

DOE-HET-ZELF ZEILBOOTJE
in 1968 schaften Ids en zijn broer Jan de eerste bo-
ten van de Pean-vloot aan: vijf polyester zestien-
kwadraten. De lessen in het eerste seizoen bleken 
succesvol genoeg om er het volgende jaar direct 
vijf bij te bestellen. Maar voordat we het brugge-
tje naar het geboortejaar van de zeilschool maken, 
voert het gesprek ons voorbij het allereerste zeil-
bootje van Ids. 
Ids maakte voor zijn roeibootje een mast en een 
spriet van materiaal op de boerderij, schuurde en 
lakte alles zelf, terwijl de buurvrouw van juten zak-
ken zeilen fabriceerde. Leuk detail: de zwaardjes 
die destijds op dat eerste bootje waren beves-
tigd, werden in latere jaren door Tine gebruikt bij 
het opmaken van de grotere buffetten! ‘Het zeilen 
zelf was een wisselend succes’, vertelt Ids. Gaande-
weg kreeg hij dat proefondervindelijk en door heel 
praktisch afkijken van andere boten onder de knie. 
In die aanpak zou in latere jaren nog heel wat ont-
wikkeling volgen. 

ZEILSCHOOL FRIESLAND
Een belangrijke pijler in het ontstaan van de zeil-
school is het feit dat de boerderij van de familie 
Hemminga zich al vroeg niet louter op het vee al-
leen richtte. Kamers en onderdak verhuren was al 
gebruikelijk bij het bedrijf, dat dankzij onderdak 
voor recreatie een tweede tak van inkomsten ge-
noot.

Het maakte dat ook Zeilschool Friesland aan kwam 
kloppen om een aantal jaren de ruimtes van de 
kampeerboerderij te huren. Ids ging op een keer 
met een instructeur mee op dagtocht naar Eerne-
woude, wat bij hem heel wat zeilknikkers op hun 
plek deed vallen. Daarna ging hij ook zelf met men-
sen op pad, eerst keukenmeisjes die zelf niet kon-
den zeilen, en later ook als piepjonge instructeur 
tijdens cursusweken. ‘Lesgeven was in die tijd wel 
wat anders overigens’, vertelt Ids. ‘Ik heb medelij-
den met de cursisten van toen…’

DE ZOMER VAN ‘68
Fast forward dan toch naar 1968. Dat de locatie 
een unieke plek opleverde voor een zeilschool met 
potentie was al wel duidelijk, maar die potentie 
moesten de broers Ids en Jan nog wel zelf waar 
gaan maken. Hoe zij dat beter aan konden pakken 
dan de vertrekkende zeilschool moest nog ontdekt 
worden, maar: ‘we wisten in ieder geval hoe het 
niét moest.’

De late jaren ’60 werden een periode vol nieuwe 
mogelijkheden. Zeilkampen werden langzaam een 
begrip en op de plek waar in de winter nog de koei-
en stonden, midden op het boerenbedrijf, werden 
de gebouwen van Pean in de zomer steeds meer 
het toneel van de zeilcursist. Het zette Ids in 1972 
voor een belangrijke keuze: verdergaan met de car-
rière als student in Groningen, of kijken waar we 
met Pean écht heen kunnen… Een keuze die goed 
is uitgepakt.

Diezelfde periode kende een heuse wildgroei aan 
zeilscholen om de groeiende populariteit aan te 
kunnen. Het leidde tot de oprichting van de PFZB, 
de Provinciale Friese Zeilscholenbond, die een 
doorslaggevende rol zou spelen in het verhogen 
van het niveau van de Friese zeilscholen. De bond 
deed dat door het opstellen van minimumeisen en 
een commissie die dat op alle locaties controleer-
de. Om vervolgens vast te stellen dat zo’n driekwart 
ervan niet voldoende was. Ook Pean behoorde tot 
de groep die tekort schoot, hetgeen – na wat slik-
ken – de deur opende om het roer om te gooien.

LEREN LESGEVEN
‘We werden in principe gedwongen terug naar af 
te gaan, en serieus te kijken naar de volgende stap. 
Daar hoorde een aantal vragen bij. Wat weten we 
van onze instructeurs? Hoe ze lesgeven, hoe ze va-
ren?’

Het was het startpunt om het anders aan te gaan 
pakken, en de basis voor Pean zoals we het nu ken-
nen. 
In de jaren die volgden werd het zeilen én het les-
geven in zeilen verder ontwikkeld. Er werd een 
eigen manier van opleiden en begeleiden ontwik-
keld, waarbij goed ingeschat kon worden waar 
iedereen zich in zijn of haar ontwikkeling bevond. 
Pean slaagde er daardoor in om iedereen door te 
laten groeien. ‘Observeren is daarbij een belangrij-
ke vaardigheid en die heb ik goed kunnen ontwik-
kelen’, weet Ids. Rienk de Jonge, zeilschoolcoördi-
nator bij Pean, grapt: ‘Dat is nog steeds zo. Als Ids 
vanuit zijn achtertuin een zeilbootje van Pean spot 
dat een verkeerde manoeuvre maakt, gaat bij ons 
de telefoon!’ 

OBSERVEREN IS DAARBIJ 
EEN BELANGRIJKE 

VAARDIGHEID EN DIE 
HEB IK GOED KUNNEN 

ONTWIKKELEN

LESGEVEN WAS IN DIE TIJD 
WEL WAT ANDERS OVERIGENS, 

IK HEB MEDELIJDEN MET DE 
CURSISTEN VAN TOEN...

MINIBRIDGE
De passie van Ids voor leerprocessen 
en lesgeven zien we ook op andere 
vlakken terug. Zo is Bridge een grote 
hobby van de oprichter van Pean, 
maar Ids zou Ids niet zijn als hij 
ook daarin geen leermethodes zou 
ontwikkelen. Speciaal voor kinderen 
ontwikkelde hij Minibridge, een 
zelfstandig bridgespel en leermethode 
die door de Nederlandse Bridgebond 
als officiële methode is overgenomen. 
Internationaal, tot aan Azië toe, heeft 
Minibridge navolging gevonden om het 
bridgespel toegankelijk te maken voor 
kinderen. 

#MAARERISMEER
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GROEI
Binnen het bedrijf staat doorontwikkeling even-
eens hoog in het vaandel. In 1980 is ook Tine op 
Pean komen wonen. Ze startte, zonder veel erva-
ring in de keuken, met het maken van desserts, 
maar wist in die rol steeds door te groeien naar 
een hoger niveau. Je hoeft maar een willekeurige 
cursist of klantengroep die het eten door Pean liet 
verzorgen te bevragen om te weten welke faam 
die keuken inmiddels heeft. Blijven groeien in je 
vaardigheden is een belangrijke kernwaarde bij 
Pean.

ENTHOUSIASME EN BETROKKENHEID
Ieder bedrijf staat voor de nodige uitdagingen. Bij 
een zeilschool is dat vooral: hoe houd je de inte-
resse en het enthousiasme van een groep instruc-
teurs?

Bij beginnende instructeurs is dat niet zo moei-
lijk. ‘Niets is namelijk te vergelijken met de bele-
ving van je eerste jaar als instructeur/trice. Weg bij 
moeder. Eigen verantwoordelijkheden. Een fantas-
tische nieuwe ervaring. Natuurlijk, de volgende ja-
ren kunnen ook fantastisch zijn, meer dat gaat niet 
automatisch. Want het wordt allemaal Heel Erg 
Anders.’ 

’De intense beleving van dat eerste jaar en bijge-
volg de verwachtingen bij het tweede jaar, daar 
is aan het begin van een nieuw seizoen veel aan-
dacht voor bij de staf.’

Voor de betrokkenheid van de instructeurs zelf, 
om er op hun beurt voor de cursisten te zijn, is er 
ook een mooi voorbeeld: de zondagsontvangst bij 
nieuwe cursisten. Pean heeft dat goed voor elkaar. 
De autodeuren zijn nog niet open of de cursisten 
worden al volop door hun instructeurs in van alles 
en nog wat betrokken, van spelletjes tot het pro-
gramma voor de komende week. Een betrokken-
heid die ook consequent hoog wordt gewaardeerd 
in de evaluaties. 

BLIJVEN GROEIEN IN 
JE VAARDIGHEDEN IS 

EEN BELANGRIJKE 
KERNWAARDE BIJ PEAN

BLINDVAREN
‘De week dat ik een jongen aan boord had die nagenoeg blind was’ is het eerste 
opmerkelijke verhaal wat Ids te binnen schiet. ‘Hij kon hooguit wat vlekken en licht 
zien, en kon zich voor de richting een beetje oriënteren op de zon. Hij had wel 
ruimtelijk inzicht omdat hij niet blind geboren was, maar moest het varen volledig 
afleiden op lange linten voor de richting van de wind. Dat werkte niet, omdat al 
zijn concentratie naar die linten uitging. Daarom vroeg ik hem zijn ogen dicht te 
doen, en dat bleek te werken. Nu kon hij zich concentreren op het zeilen zelf. Zelf-
standig leren zeilen werd, met gebruikmaking van andermans ogen, haalbaar. Ik 
heb toen ook veel ontdekt over mijn eigen varen, een hele leerzame week.’

PAASWEEK 1974
‘Die week had ik drie aankomende instructeurs aan boord die echt heel goed kon-
den varen. De uitdaging voor mij was dan om oefeningen en opdrachten te be-
denken om ze tóch te blijven uitdagen, ze vóór te blijven, want ze pakten álles. 
Ook die instructieweek was erg bijzonder, omdat ik heel veel nieuwe oefenstof 
kon ontwikkelen.’

BEGELEIDEN IS LESGEVEN IN LESGEVEN
Dat brengt ons direct bij het laatste voorbeeld. Een belangrijke stap in de aanpak 
bij Pean was de beslissing om bij instructeurs in de boot te stappen. ‘Als je iemand 
wil leren lesgeven, moet je weten wat die persoon kan en weet. De beste manier 
om daar achter te komen is mee aan boord te gaan, want dan krijg je het beste 
beeld.’

‘Het is niet vanzelfsprekend dat die begeleiding geaccepteerd wordt. Beginners 
vinden dat meestal wel fijn, maar bij instructeurs met meer ervaring ondervind 
je vaak een weerstand die je moet zien te doorbreken. Want dat die feedback en 
kritiek niet persoonlijk bedoeld is, maar dient om je verder te helpen is niet van-
zelfsprekend. Dat kost tijd – maar levert wel veel op. Van oud-instructeurs horen 
we dan ook vaak: ‘Bedankt voor de fouten die ik mocht maken!’ 

HIGHLIGHTS UIT 50 JAAR PEAN

ZELFSTANDIG LEREN ZEILEN WERD, MET GEBRUIK- 
MAKING VAN ANDERMANS OGEN, HAALBAAR

BEDANKT VOOR DE FOUTEN DIE 
IK MOCHT MAKEN!

Aan het einde van ons interview vroegen we Ids naar 
een aantal van zijn persoonlijke hoogtepunten. Drie van 
die anekdotes willen we graag nog even met je delen.

#HIGHLIGHTS
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MET DE TIJD MEE
In de jaren dat de zeilschool de hoofdtak van Pean 
werd, in de nadagen van de economische reces-
sie van die tijd, volgde er een noodzakelijke maar 
serieuze alles-of-niets investering. De oude Berch 
moest worden vervangen door nieuwbouw. Dat 
gaf de mogelijkheid om verschillende leeftijds-
groepen naast elkaar te gaan draaien, terwijl het 
programma tóch helemaal gericht kon blijven op 
elke afzonderlijke leeftijdscategorie. Ook dat is één 
van de pijlers van Pean.

Het opende daarnaast de mogelijkheid om in te 
spelen op veranderingen in de markt. Eind jaren 80 
was er bijvoorbeeld een opkomende vraag naar op-
timistkampen in de leeftijdscategorie 8-12 jaar. Dat 
is inhoudelijk heel goed aangepakt door instruc-
teurs extra te trainen en bij te scholen in de om-
gang met jonge kinderen. Toen in midden jaren ’90 
de eerste tekenen van de vraag naar zwaardboot-
cursussen zich aandienden, hadden we de know-
how in huis om Pico-cursussen aan te bieden. Ook 
dat werd een succes, wat later weer kon worden 
uitgebouwd met diverse tweemans zwaardboten 
voor verschillende leeftijdscategorieën. En halver-
wege de jaren 90 werd de vloot opnieuw uitge-
breid, met de prachtige tweemans jeugdkielboot 
Learling. Vanaf dat moment kon de slogan ‘Kies de 
cursus die bij je past’ worden gevoerd.
  
DE VOLGENDE 50 JAAR
In de loop der jaren is Pean stevig uitgegroeid tot 
een veelzijdig recreatiebedrijf. Tine en Ids vonden 
het 43 jaar na die eerste zomer tijd om de zeil-
school uit handen te geven. Christophe Meijer en 
Natasja van den Bos namen In 2011 het roer over, 
inhoudelijk voortbordurend op het fundament dat 
Ids gebouwd heeft. Christophe: ‘Pean is een ver-
trouwd adres. We houden de opzet van de zeil-
kampen daarom gewoon hetzelfde. Die heeft zich 
wel bewezen. Leren zeilen is gewoon prachtig!’
In het jubileumjaar zijn er maar liefst 90 instruc-
teurs actief. Een prachtige basis voor de komende 
50 jaar!

KIES DE CURSUS DIE 
BIJ JE PAST

LEUK, LEERZAAM EN VEILIGE CWO ZEILLES.

VROEGBOEK
KORTING
OP ALLE ZEILKAMPEN

BOEK NU

BOEK NU

BOEK VOORDELIG EEN ZEILKAMP SAMEN MET VRIENDEN OF FAMILIE

SAMENBOEK
KORTING

VANAF 2 BOEKINGEN
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Mijn laatste weekend als cursist begon op een mooie vrijdagavond 
met een 3 uur lange treinreis, want ja Friesland is echt vet ver. 
Eenmaal aangekomen op station Akkrum stond het oude vertrouw-
de Peanbusje al te wachten, die ons binnen no time voor de Jister 
afzette en ik mij samen met mijn medereizigers (na de gebruikelijke 
kennismakingsspelletjes) bij het warme vuur kon nestelen. Al ver-
heugend op de volgende dag (want de windvoorspelling was echt 
supergoed) kwam er al snel een einde aan alweer de één na laatste 
avond en dook iedereen zoals altijd stil en netjes op tijd zijn bed in.

Op zaterdagochtend had er niet heel veel meer 
mis kunnen gaan dan dat het geval was. Ik zeilde 
dit weekend in de laser en het plan was om zo 
snel mogelijk het water op te gaan, echter duurde 
het optuigen bij de één wat langer dan bij de 
ander en met mijn goede gedrag schoot ik mijn 
medegroepsgenoot te hulp en wisselde van boot 
zodat ik de laatste laser in een nieuw wereldrecord 
kon optuigen en we naar het meer konden 
vertrekken. Toen ik eenmaal wegvoer, merkte ik 
alleen dat bij het gewicht geven de boot steeds 
later en heftiger begon te reageren en toen ik wat 
verder achter in de boot zat kwam de punt wel erg 
ver uit het water. Ik stak mijn hand achter de boot 
in het water en ja hoor: geen lensdopje. 

EEN MOOI WEEKEND

#EENWEEKENDDOORDEOGENVAN...GIJS

AUTEUR: GIJS VELDMAN 
Roerbladcommissie

Tot overmaat van ramp schoot toen ook nog eens 
mijn zeil los van de giek en op deze manier begon ik 
met een half zinkende boot en de punt van het zeil 
in mijn hand aan de terugtocht naar de zeilschool, 
tijd voor poging 2.

Vanaf het moment dat ik terug was bij de zeilschool 
ging alles zeer voorspoedig, nog heel even een 
kwartier lang een laser leeg laten lopen en snel 
het water weer op. Het wereldrecord dat ik een 
half uur daarvoor had gezet was dus al snel weer 
verbroken. Eenmaal echt op de Ee was ik weer 
helemaal gelukkig want het waaide zeer goed en 
we gingen al goed hard.

Zaterdagavond was natuurlijk alweer de bonte 
avond die hartstikke gezellig was. Het bonte 
avondspel heeft mij weer een hele nieuwe kijk 
gegeven over het Peanterrein, doordat we met 
blinddoek alle hoeken en gaten hebben bewandeld 
maar ik daar geen flauw benul bij had (kwam 
waarschijnlijk door de blinddoek).

De zondag begon zowaar met nauwelijks wind, 
maar toen tegen het einde van de ochtend de 
wind pas echt opkwam was ik dat hele ‘’goed hard’’ 
gedoe van zaterdag allang vergeten want toen 
gingen we pas echt heel hard. Ik denk dat ik zo 
hard aan het planeren was dat de mond van Marit 
Bouwmeester zou openvallen van verbazing als ze 
zou zien hoe hard een laser nou echt kon. Al met al 
samen te vatten in één zin namelijk: we gingen zoo 
dik ouwe.

En toen kwam er alweer een einde aan een geweldig 
reünieweekend, wat niet beter had gekund!

HET BONTE AVONDSPEL 
HEEFT MIJ WEER EEN HELE 
NIEUWE KIJK GEGEVEN OVER 
HET PEANTERREIN
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“‘Beste Pean, mag ik jullie ontzettend bedanken voor deze geweldige week. Teun vond het ongelooflijk 
spannend om een week op kamp te gaan (wij ook). Helemaal uit Amsterdam een week zonder bekenden 
naar Friesland én nog nooit gezeild. En wat een zelfverzekerde jongen zit er nu achterin de auto. Vol 
met verhalen én liedjes. We kunnen heerlijk met hem nagenieten.

Leren zeilen, vrienden gemaakt én een lekker gegeten:-) Hij vraagt al of hij zich al in kan schrijven voor 
volgend jaar. Ontzettend bedankt!’ Groetjes, Mieke & Roel

“Als ouder en opleider bij een zeezeilschool voor volwassen ben ik onder de indruk van het gedegen 
didactische programma en de professionaliteit bij Pean als ook het plezier en enthousiasme waarmee 
de instructeurs hun werk doen. Mijn kinderen komen terug vol verhalen van fijn zeilen, veel leren, 
avonturen, leuke spellen, veel pret en plezier met fijne mensen.”

“Een week zeilen op een van de mooiste meren van Nederland en nieuwe vrienden maken.

Toffe kampleiding en goede professionele zeillessen. Volgend jaar zeker weer!”

“ Ervaren zeilschool, goed georganiseerd, 
leuke combinatie tussen instructeur en 
leerlingen”

Waar twijfelde je over voordat je het  
zeilkamp boekte?
Via via hadden we al goede verhalen gehoord.

Wat was uiteindelijk jullie ervaring bij Pean?
Heel positief. Onze kinderen wilden na drie dagen 
een eerste zeilkamp in de meivakantie, gelijk een 
hele week boeken in de zomervakantie.

Wat heeft het zeilkamp bij Pean jullie 
opgeleverd?
Leuke, vrolijke sfeer, alles goed georganiseerd, 
leuke nieuwe contacten, nieuwe ervaringen en 
leuke liedjes.

Aan wie zou je Pean aanbevelen? 
Wat voor type mensen, kinderen?
Het is niet alleen zeilen, het is nog veel meer. 
Gezelligheid, met elkaar nieuwe dingen leren, soms 
ook moeilijke situaties waar ze mee om leren gaan 
doorbreken. Vooral lekker bezig zijn.

Hebben jullie verder nog iets leuks of 
interessants meegemaakt?
De tochtjes naar Grou en wipe-out, bonte avond 
en ook de afwasclub bleek leuk te zijn :-)

WAAR WE HET ALLEMAAL VOOR DOEN ERVARINGENREVIEWS

Natuurlijk houden we van zeilen bij Pean en vinden we het geweldig om mensen te ontvangen 
op ons prachtige plekje. Maar we worden helemaal blij van mooie reviews van cursisten en 
ouders. We hebben er een paar uitgelicht: 

“  Gelijkwaardigheid 
Gezelligheid 
Goede focus op strak programma 
Goed en gezond eten 
En vooral dat de kinderen een enorm 
vertrouwd gevoel hadden!”

Waar twijfelde je over voordat je het  
zeilkamp boekte?
Het was de eerste keer, denk de gebruikelijke 
twijfels over indeling en kwaliteit van de leiding.

Wat was uiteindelijk jullie ervaring bij Pean?
Helemaal top!

Wat heeft het zeilkamp bij Pean jullie 
opgeleverd?
Kinderen met mooie verhalen en trots op hun 
behaalde certificaat!

Aan wie zou je Pean aanbevelen? 
Wat voor type mensen, kinderen?
In zijn algemeen, mensen met kinderen die van 
activiteiten houden.

Hebben jullie verder nog iets leuks of 
interessants meegemaakt?
Begeleiding vanaf de parkeerplaats was wel 
uniek en geeft (gezien de eerste kennismaking) 
vertrouwen.

Deze en meer reviews zijn te lezen via Google of www.feedbackcompany.com/nl-nl/reviews/pean/

    
    

    

    

    

“Die zijn verslaafd en ik zie ze in de toekomst nog vaak terugkeren.”

“Onze kinderen zijn enthousiast over de kwaliteit van de 
maaltijden en de capaciteiten van de instructeurs. Ze zorgen 

voor gezelligheid en geven goed les.”

“Wat een super week hebben de kinderen gehad. 

“Van begin tot eind fantastisch door jullie begeleid!” 

#NAGENIETEN

#PROFESSIONALITEIT

#MOOIEWOORDEN

#SUPERWEEK
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Zondagmiddag 5 uur, ik sta lekker in de schaduw 
van de grote boom langs de oprit. Bij de verdeling 
van de taken heb ik de taak van ontvangst bij de 
boom weer eens opgeëist, mijn favoriete taak. 
Waarom? Ik krijg dan als eerste de cursisten te 
zien en specifiek hun eerste reactie bij het zien 
van de zeilschool. Met hun neuzen tegen de ramen 
gedrukt kijken ze met grote ogen vol verwachting 
naar de situatie die op hen wacht. Een terrein vol 
verklede instructeurs die van hot naar her vliegen, 
boten, uitgezette spelletjes die op hen wachten en 
het handjevol cursisten dat altijd te vroeg komt. 

Ik heet de auto’s van harte welkom en verwijs ze 
door naar P1 of P2 waar ze worden opgevangen en 
verder begeleid. Als de kinderen aan de spelletjes 
zitten, nemen de ouders langzamerhand afscheid; 
de kinderen zijn vaak alweer te druk om uitgebreid 

afscheid te nemen (“Ja mam, ga nou maar!”). 
Wanneer de ouders vertrekken met een legere 
auto, rijden ze weer langs mijn boom. Ik wens ze 
veel plezier met de rust de komende week en loop 
daarna de Jister in waar inmiddels 100 man aan 
tafel zit. We zijn compleet, de week is begonnen 
en mijn rust komt zaterdagmiddag pas terug.

Die avond ontmoet ik mijn cursisten, 4 enthousiaste 
windsurfers. We gaan ’s avonds nog even het water 
op en surfen de zonsondergang tegemoet. Op deze 
manier kan ik alvast een goede inschatting maken 
van wat ze al kunnen om vervolgens wanneer 
de cursisten al op bed liggen, met m’n coach te 
bekijken welke doelen ik voor hen en voor mezelf 
wil stellen deze week. We kwamen al snel tot de 
conclusie dat ze vrij zelfstandig waren en een 
aanzienlijke kennis van het surfen hadden. 

EEN WINDSURFWEEK 
VOL ONTWIKKELING

IK WEET HET , 
MEER GEWICHT 
NAAR LOEF

M’n mond klapte dan weer dicht en ik stak m’n duim 
op. Als ze me naderhand ook nog konden vertellen 
waarom ze meer gewicht naar loef moesten geven, 
was ik al helemaal een gelukkig mens. Ik hoefde 
steeds minder tegen ze te zeggen en dat is vrij 
lastig voor een kletskous zoals ik, dus ik begin maar 
liedjes te zingen en af en toe hoor ik iemand vanaf 
het water met me mee neuriën. Wat een heerlijke 
week, ik had m’n doel bereikt en zij gaan naar huis 
met een bult kennis die ze hopelijk nog veel vaker 
gaan gebruiken. Als ik vraag of ik nog iets beter kan 
doen, krijg ik te horen dat ik wel wat vaker mag 
bevestigen dat iets goed ging. Duidelijk, ga ik de 
volgende week mee aan de slag. 

Elke week is weer anders en brengt een nieuwe 
uitdaging met zich mee, deze week was weer beter 
dan m’n vorige, maar grote kans dat de volgende 
week weer beter wordt dan deze. Ontwikkeling 
is wat ik zo leuk vind aan de zeilschool en de 
afgelopen week voor mij en m’n cursisten in grotere 
mate aanwezig was, dat wat mij betreft tot een top 
week heeft. We nemen op Pean altijd uitgebreid 
de tijd om alles tot in den treuren te evalueren en 
plannen te maken om het de volgende keer beter 

te doen. Zowel lesgeef-technisch als met alle 
activiteiten op de kant. De groei die de zeilschool 
heeft doorgemaakt in de afgelopen 11 jaar dat ik 
er kom is groot en toch heb ik nooit het idee dat 
we uitgegroeid zijn. Er valt altijd wat te verbeteren 
en daar zijn we ook altijd actief mee bezig. Het is 
denk ik om deze reden dat we al 50 jaar bestaan 
en volgens mij waarom we over 50 jaar nog steeds 
fantastische kampweken neer kunnen zetten.

M’n coach en ik stelden als doel dat ik ze zelfstandig 
lerend kreeg. Ik wilde bereiken dat ze na deze week 
ook zonder mijn aanwezigheid nog verder kunnen 
groeien in het windsurfen.

Zowel voor mij als mijn cursisten was dit een 
nieuwe uitdaging, ik leg ze m’n plan uit en ze waren 
enthousiast hiermee bezig te gaan. Elke ochtend 
ga ik hier vol goede moed mee aan de slag. Ik 
vind het zo leuk aan oudere cursisten dat ze vaker 
enthousiast zijn om juist samen met je aan de slag 
te gaan, aan mij de taak dit op zo’n leuk mogelijke 
manier te faciliteren. De hele week wordt er op het 
water hard gesurft, getraind en plezier gemaakt. Ik 
probeer ze duidelijk te maken dat wanneer het te 
lastig wordt of ze ergens tegenaan lopen, me dat 
te vertellen. Samen zoeken we naar een oplossing, 
doordat ik meerdere niveaus tegelijkertijd lesgeef, 
kunnen ze makkelijk van elkaar leren en op deze 
manier leren ze beter fouten herkennen. 

Aan het eind van de week waren ze allemaal heel 
erg gegroeid in hun windsurfen en hoefde ik steeds 
minder feedback te geven. Wanneer ik hun naam 
riep omdat ik wat tegen ze wilde zeggen kreeg 
ik al snel dingen te horen als: ”ik weet het, meer 
gewicht naar loef”. 

AUTEUR: FEMKE ZIJLSTRA
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Op zaterdag 16 juni was het dan zo ver: er werd gevierd dat ‘onze’ 
zeilschool al een prachtige 50 jaar bestaat. Een ware stafreünie, een 
foodtruckfestival met live muziek en natuurlijk een heerlijk feest tot 
de zon opkwam, het was een weekend om niet snel te vergeten.

Al een paar uur van tevoren waren we aanwezig 
om met de laatste zaken nog een beetje te helpen, 
maar eigenlijk stond alles al klaar. Natasja en alle 
anderen hadden zich al heerlijk uitgesloofd.
Langzamerhand kwamen alle (oud-)stafleden 
binnendruppelen. Leuk om te zien hoe zoveel 
generaties – van instructeurs die zijn begonnen in 
1968 tot startjaar 2018 en alles ertussenin – elkaar 
even enthousiast begroeten.

50 JAAR GESCHIEDENIS 
Natuurlijk kon een tweetal mooie speeches van 
oprichter Ids Hemminga en huidige eigenaar 
Christophe Meijer niet ontbreken. Mooi werd er 
door Ids verteld hoe Pean is ontstaan. Vóór 50 jaar 
geleden zat er op deze plek namelijk een andere 
zeilschool gevestigd, genaamd Zeilschool Friesland. 
De ouders van Ids en zijn broer Jan waren op dat 
moment eigenaren van het land. Zij waren het er 
alleen niet mee eens hoe Zeilschool Friesland werd 
geleid. Vandaar dat ze besloten dat er een nieuwe 
zeilschool moest komen, eentje die gerund moest 
worden door Ids en Jan. En zo geschiedde het… 
Je leest er meer over in het uitgebreide interview 
eerder in dit jubileumnummer. 

50 JAAR PEAN
#EENWEEKENDOMNOOITTEVERGETEN

AUTEUR: MAAIKE 
Roerbladcommissie

50 JAAR VERANDERING
In een halve eeuw is er natuurlijk veel veranderd op 
de zeilschool. Waar het begon met het Buthus, waar 
in de winter gewoon de koeien nog op stal stonden 
en er geen Jister was maar een enorme loods, is 
alles nu vervangen door accommodatieruimte.
Het is tegenwoordig moeilijk voor te stellen dat je 
een aantal jaar geleden bij de ochtenddienst nog 
hoorde dat je alle koeien in de wei even mocht 
tellen. Was er eentje te weinig? Dan kon je de 
tractor halen om hem uit de sloot te trekken! 
Spotify was natuurlijk in die tijd ook nog niet 
aanwezig, dus hele bonte avonden werden toen 
gevuld met enkele liedjes, zoals ‘Mèh’ van De 
Boegies en ‘Nellie the Elephant’ van de Toy Dolls.

PEANBABIES
Al die gezelligheid toendertijd zorgde er overigens 
ook voor dat er naast instructeurs tevens heel veel 
kinderen rondliepen: heuse ‘Peanbabies’, sommige 
zelfs deel van een familie van drie Peangeneraties. 
Deze kinderen, in veel gevallen inmiddels zelf 
cursist, hebben eveneens mooie verhalen van hun 
ouders over hun tijd bij de zeilschool. “Als er iets net 
goed ging, werd er geroepen ‘Ah joh, dat ging toch 
goed?’, maar wanneer iets mis ging, was het ‘Tsja, 
het was niet sterk genoeg…’” Het zijn uitspraken die 
nog steeds dagelijks worden toegepast. Hetzelfde 
geldt voor:

50 JAAR HETZELFDE
Naast al de veranderingen blijft de tijd bij Pean 
op sommige vlakken toch ook stilstaan. Wie 
rondvroeg naar de dingen die de afgelopen 50 
jaar niet veranderd zijn, kreeg vooral te horen 
over de magische sfeer die de zeilschool met zich 
meebrengt. “Het is prachtig dat je op 17-jarige 
leeftijd zoiets kunt neerzetten. Vooral omdat je hier 
het vertrouwen krijgt om het allemaal zelf uit te 
mogen voeren. Het enthousiasme dat instructeurs 
en de cursisten hierdoor allemaal uitstralen is 
onbetaalbaar.” Het heeft de afgelopen 50 jaar de 
identiteit van Pean gevormd, ik weet zeker dat dit 
ook de komende decennia onveranderd zal blijven!

ALS PEAN NIET 
HAD BESTAAN, WAS 
JIJ NOOIT GEBOREN!
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PEAN
JAREN 70

Dingen die de afgelopen 50 jaar 

niet veranderd zijn: de magische 

sfeer die de zeilschool met zich 

meebrengt

#TERUGBLIK1976

#TERUGBLIK1975
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Zeilkampen leeftijd 8-12 jaar 
Meivakantie, Pinksteren en zomervakantie in 4 typen jeugdboten.

Zeilkampen leeftijd 12-14 jaar en 15-18 jaar
Meivakantie, Pinksteren, zomer- en herfstvakantie in 6 boottypen.
Friese Meren zomertrektocht: CWO zeilles tijdens een trektocht 
met een skûtsje en valken over de Friese Meren.

Gezinskampen: Complete vakantie aan het water! 
Meivakantie en Pinksteren: Leren zeilen voor kinderen 
en volwassenen in alle 10 bootsoorten.

Volwassenen (vanaf 16 jaar)
Avondzeilcursussen, in een serie van 5 praktijkavonden
en 1 theorieavond. CWO-zeilles in de Valk of Laser Pico.

AANBOD PEAN 2019

Ons complete aanbod lessen, kampen en 
accommodaties met data staat op de website.

AANBOD SCHOOLZEIL 2019

JOUW ZEILKAMP, 
 JOUW SCHOOLWERK

Adres: Pean 1 | 8494 NB Nes-Akkrum
www.pean.nl 0566-631392 ZeilschoolPean

Meivakantie
EINDEXAMENTRAINING “Hijs de zeilen voor de examenstorm”
De laatste voorbereidingen voor het examen gecombineerd met zeilen.

BÈTABOOTKAMP “Hoog en hard naar de finish” 
Bijspijker- of examentraining van de bètavakken.

VROEGBOEK
KORTING
OP ALLE ZEILKAMPEN

BOEK NU


