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SNELHEID

Desiree van Leeuwen (20025501), Marlies Sanders (19880159), Maurits Knopjes (19960067)
en Ingrid Uppelschoten-Snelderwaard (19980135), weten álles over snelheid.

Snel, sneller, snelst

Want?
Gezagvoerder KLM

Waar ik mij nog steeds over kan verbazen, als
we het hebben over snelheden, is hoe snel je
tegenwoordig op een ander stukje van de wereld
kunt zitten. ’s Ochtends ben je nog in een
regenachtig Amsterdam en ’s avonds kijk je in
Afrika naar de sterren.

Doordat mijn beide ouders aan zweefvliegen
deden, ben ik op veertienjarige leeftijd begonnen
met zweefvliegen. In 1983 ben ik naar de Rijks-
luchtvaartschool gegaan en in 1985 in dienst
gekomen bij de KLM. Al in 1995 was ik gezag-
voerder op de B767 en sinds drie jaar vlieg ik
als gezagvoerder op de Airbus A330. Carrière
maak je in de luchtvaart op senioriteit, doordat
de KLM heel hard is gegroeid, heb ik ook snel
carrière kunnen maken.

Dagelijks heb ik ook met andere variaties op
het begrip snelheid te maken. Allereerst is er de
vluchtvoorbereiding waarin we een heel proces
moeten doorlopen binnen een bepaalde tijd om
op tijd te kunnen vertrekken. De ene keer gaat
dat wat gemakkelijker dan de andere, maar het
is elke keer weer een uitdaging.

Daarna begint het ‘vliegwerk’, waarin snelheid
weer een heel andere rol speelt. Zo heb je bijvoor-
beeld tijdens de start een bepaalde snelheid
waarvoor je moet beslissen of je de start doorzet
of afbreekt en je hebt een minimale snelheid
nodig, zo’n 280 km/u, om het vliegtuig überhaupt
de lucht in te krijgen.

Ook de vraag hoe snel je gaat vliegen van
A naar B speelt een rol. Zelf zou ik het liefst
zo snel mogelijk willen, want het stuk tussen
de start en de landing is voor ons niet het leukste
stuk van de reis, maar hoe sneller je vliegt, hoe

meer brandstof je verbruikt. Brandstofkosten vormen
een grote kostenpost dus hier moet je zorgvuldig
mee omgaan. Je zoekt een balans tussen zo zuinig
mogelijk vliegen en toch op tijd aan komen.

Het leuke van het vlieger zijn bij de KLM is dat
je er ook andere functies naast kunt doen, de
zogenaamde nevenfuncties. Zo heb ik lang instructie
gegeven, en ben van daaruit doorgegroeid in
managementfuncties.

In 2000 kwam ik in aanraking met een collega
die mij enthousiast vertelde over het FMA (Foun-
dation of Management) en ik wist meteen dat dat
iets voor mij zou zijn. Op dat moment had ik naast
mijn baan als gezagvoerder op de B767 een
nevenfunctie als trainingsmanager en stond ik op
het punt om over te stappen naar project manager.

In 2002 kwam ik in het FMA-programma terecht

en dat heb ik als zeer nuttig ervaren. Met name
de ervaringsuitwisseling met de andere deel-
nemers en de praktische benadering gaven mij
een enorme drive. Daarna heb ik, om persoon-
lijke redenen, afgezien van een volgende stap
in een nevenfunctie.

Nu zou ik zou het leuk vinden weer instructie
te kunnen gaan geven en misschien komt er nog
wel eens een (neven)functie op mijn pad, waarmee
ik aan de slag kan met wat ik op Nyenrode heb
geleerd. Ik hoop in de nabije toekomst gezag-
voerder op de B777 te worden, maar momenteel
zijn er geen omscholingen naar andere vliegtuig-
types. Daar is door de crisis de snelheid even uit.

Voor meer informatie:
Desiree van Leeuwen, dees2@mac.com

Desiree van Leeuwen (20025501)
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Want?
MCA/RYA Ocean Yachtmaster

Wanneer zat je op Nyenrode?
1988-1991

Hoe heb jij Nyenrode ervaren?
Ontzettend leuk, veel geleerd, maar om eerlijk te
zijn meer op sociaal gebied dan op academisch.
Heb het redelijk makkelijk kunnen doen qua
studie, wat fijn was want zo bleef er veel tijd
over voor de sociale kant. Veel geleerd op
communicatief en organisatorisch gebied.

Kun je een korte beschrijving van
je loopbaan geven?
Na Nyenrode heb ik als assistent trader bij een
import/export bedrijf in vlees en vee gewerkt in
Parijs, daarna naar Rotterdam als trader, nog
steeds in het vlees, wereldwijd in- en verkocht,
vervolgens overgestapt als export manager naar
Aviko en in Arnhem gaan wonen (Portugal, Spanje,
Malta, Griekenland, Slovenië, Kroatië en Bosnië)
en daarna intern doorgestroomd naar Internationaal
Brand Manager met nadruk op Frankrijk en B2B-
klanten in Europa. In 2002 heb ik mijn baan
opgezegd, en ben twee jaar gaan reizen met her
en der wat werken als divemaster. Mei 2004 ben
ik op St. Maarten gaan werken als maat, daarna
een transatlantic race van New York naar Engeland:
dit was mijn eerste grote betaalde race crew job.
Gewerkt als charter skipper, delivery skipper, toen
Wijnand ontmoet en nu doe ik marketing en sales
voor Star Chaser, co-schipper voor Star Chaser
(Swan 51, onze eigen boot, we runnen haar als
een race charter boot maar doen ook cruises)
en daarnaast ben ik freelance schipper. Ik doe
nu ook een transatlantic op een andere boot
dan Star Chaser, Second Wind. Ik zit nu samen
met Wijnand in het bedrijf. We zijn ondertussen
verliefd en verloofd en werken dus heel nauw
samen zowel op het water als op het land.

Waarom doe je wat je nu doet, was je
dat eigenlijk altijd al van plan of is het
‘zomaar’ op je pad gekomen?
Omdat ik het ontzettend leuk vind! Ik was het
zeker niet van plan, ben er min of meer ingerold na
mijn eerste transatlantische trip. Toen ik naar de
Cariben ging, wist ik niet eens dat je van zeilen en
racen je werk kon maken. Ik was van plan om nog
weer als divemaster te gaan werken. In ‘zomaar’
geloof ik eigenlijk niet, maar wel in de keuzes die
je maakt als er nieuwe dingen op je pad komen.

Betekent snelheid iets voor je, hoe
ervaar je dat op zee?
Het heeft natuurlijk iets tegenstrijdigs om wedstrijden

te doen met een van de langzaamste vervoer-
middelen ter aarde. Voor de gemiddelde 50-voeter
is 10-15 knopen heel wat. Maar dan heb je het
over 18 tot 27 km/u. Het voelt echter wel heel
snel. Je bent dicht bij het water, je bent buiten, het
is een heerlijk gevoel om een boot een golf af te
voelen stormen en een extra knoop of 2 (1 knoop
is 1,8km/u) uit de boot te krijgen. Af en toe doe ik
ook kleinere boten, en dan hang je over de zijkant,
doe je 16, 17, 18 knopen onder een spinaker en
voel je echt dat je leeft. Het snelste wat ik ooit
gevaren heb was tijdens de BVI Spring Regatta
op ABN Amro 1 (Black Betty – de winnaar van de
06/07 Volvo Ocean Race), waar we ongeveer
24 knopen onder de asymmetrische spinaker deden.
Maar het voelde niet zo snel als op de kleinere
boot, een halve meter boven het water hangend.

Kun je iets vertellen over je werk,
wat voor dingen doe je, waar heb je
mee te maken, met wat voor soort
mensen kom je in aanraking?
Ik doe veel races, regattas en teambuilding en
corporate zeildagen of wedstrijden op de boot met
klanten. Ik vertrek binnenkort als schipper op een
transatlantische trip van Antigua, via de Azoren
naar de UK met drie andere delivery crew. Daarna
is het de Fastnet Campagne in Engeland, de Voiles
de St. Tropez in Zuid-Frankrijk (allemaal charters,
individueel) met de bijbehorende delivery trips
en dan weer de ARC in november. Dit is een

transatlantische rally waar veel mensen aan
mee doen. Boten en zeilen is altijd anders, met
andere mensen, andere weersomstandigheden.
Met races heb je andere tegenstanders, maar
vooral andere situaties waar je in terecht komt en
snel beslissingen moet kunnen en durven nemen.
Mijn corporate achtergrond helpt me zeker om
een goede schipper te zijn. Zeilen kan iedereen
leren, waar het op aan komt op de boot is leider-
schap, zelfvertrouwen, de bemanning kunnen
motiveren en snel en zeker beslissingen nemen.
Het veel gebruikte people management neemt
een grote plaats in op de boot.

Wat zijn de plannen voor de toekomst?
Ik zou graag een offshore raceteam opzetten met
Nederlands meiden. Ik ben op dit moment naast
mijn werk bezig met het plannen ervan. Sponsors
vinden in dit klimaat is niet makkelijk, maar ik
geloof zeker dat het mogelijk is en dat een
sponsor er een goede deal aan heeft. Daarnaast
blijf ik betrokken bij Star Chaser en het freelance
schipperen en racen. Het kan een leuke dag
of week uit zijn voor een bedrijf of een jaarclub,
er is enorm veel mogelijk, ook met specifieke
teambuilding op de boot. Uiteindelijk komt
Nyenrode me zeker ook op de boot van pas.

Voor meer informatie:
Marlies Sanders, marlies_sanders@yahoo.com 
www.starchasersailing.com

Marlies Sanders (19880159)


