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Ondankbaar?
Vijfentwintig jaar lang betaalde ik jaarlijks een flink bedrag.
Met alle verhogingen en inflatiecorrecties was het in 2007
opgelopen tot  151 euro. Het  was nodig om mijn marifoon,
radar, epirb en kortegolfzender legaal aan boord te mogen
hebben. Ik beschouwde het maar als een offer voor mijn eigen
gemoedsrust. Het  weinig aantrekkelijke alternatief was te
moeten schrikken van elke politieboot aan de horizon of ineen
te krimpen bij de aanblik van mannen met aktetassen boven-
aan de sluismuur.

Wat de hoogte van het bedrag bepaalde, werd mij echter nooit
helemaal duidelijk. In het begin kwam er nog wel eens een
ambtenaar aan boord om te controleren of de marifoon juist
was aangesloten en je je bootnaam kon spellen in het Alfa,
Bravo, Charley. Later gingen de euro’s  kennelijk geheel op aan
het overheidsapparaat dat ze incasseerde. Inclusief de talrijke
naamsveranderingen.

Meer dan dat er een aantal malen per jaar een brief met een
Gronings poststempel op de mat viel, merkte je niet van ze.
Steevast was het een moment om je te ergeren aan de
inefficiëntie van de afzender. Voor elk apparaat was er een
afzonderlijke envelop, die bovendien ook nog eens een paar
dagen eerder was voorafgegaan door de zinloze aankondiging
dat je binnenkort een rekening kon verwachten.
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de Zilt bemanning

Sinds 1 januari van dit jaar zijn we van die correspondentie af.
Omdat, zoals wat nu Agentschap Telecom heet het noemt:
'Het gebruik van maritieme mobiele frequentieruimte overgaat
in een meldingsplicht'.

In gewone zeilerstaal betekent het, dat de betalingen waarvan
ons al die jaren werd verteld dat ze onmisbaar waren om de
ether beheersbaar te houden, plotseling niet meer nodig zijn.
Een inzicht dat niet ontstond in Groningen of Den Haag, maar
in Brussel. Simpelweg omdat de meeste  EU-lidstaten nooit
het nut van een vergelijkbaar vergunningenstelsel inzagen.

Ik kan mij geen voorbeelden herinneren waarbij ik plotseling
zo spectaculair minder hoefde te betalen. Wie daar nog
chagrijnig over doet, moet wel heel erg  ondankbaar zijn.
Dat ik toch niet ontsnap aan de gedachte dat er iets niet klopt,
ligt dus ongetwijfeld aan mij. Had ik ook maar niet moeten
uitrekenen wat ik voor die 25 keer 150 euro allemaal had
kunnen doen...            RK
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http://www.ziltmagazine.com/wallpapers/bureaublad.html
http://www.ziltmagazine.com/wallpapers/bureaublad20.html
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DOWNLOAD

Bureaublad

Het gegeven dat de aarde rond is, vormt het uitgangspunt voor nogal
wat langeafstandsraces en recordpogingen. Andrea Francolini verbeeldt
dat met deze foto van Sodebo, aan de vooravond van Thomas Coville’s
poging om als snelste solo rond de wereld te zeilen.
Wij zien het vooral als een aanmoediging om ook in
2008 achter de horizon te kijken.
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Vlak voor we het huis verlaten om naar de haven te gaan, werpen we nog
even een blik op de nieuwste Zilt. Een warm pleidooi voor winterzeilen.
Precies wat we van plan zijn te gaan doen. Kerst op Terschelling. We krijgen
visioenen van overbevolkte havens, meren en wadden. Als iedereen dit leest
ga je toch onmiddellijk losgooien. Ook met een beetje googelen kom je veel
verhalen over winterzeilen en vooral kerst op Terschelling tegen. De
visioenen worden scherper. Maar misschien houdt het koude weer de
meeste zeilers wel bij de warme kachel. Kom laten we gaan!

Kerst op Terschelling
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De Markiezin ligt er witjes bij. Prachtig gezicht. We kunnen
nauwelijks wachten tot we vertrekken. Helaas is het water op de
steiger bevroren en moeten we een keer of wat heen en weer
met jerrycans. De mist verdicht zich. De vraag of het geoorloofd
is om te gaan varen op het Noordzeekanaal is al niet meer
relevant. Met onze radar is dat verboden en om eerlijk te zijn…
we willen niet meer. We kunnen ook genieten van een avondje
aan boord met de kachel op grillen.

De volgende morgen is de lucht stralend blauw, de omgeving nog
een beetje witter. Het is kicken om nu te varen. Zelfs al is het
motoren over het Noordzeekanaal. Bij de Oranjesluizen wacht
ons een verrassing. Als de deuren naar het Buiten IJ zich openen
blijkt er ijs te liggen! Dáár komen die paar schotsjes in de sluis
vandaan.  Lichte twijfel maakt zich van ons meester. Het ijs is dun.
Als we langzaam varen komen we er vast zonder schade door.
Tijdens het wachten voor de Schellingwouderbrug liggen we stil
in het ijs ingesloten. Tot een heel stuk voorbij de IJ-toren
slalommen we om de grote ijsgebieden heen. Weinig  wind heeft
ons doen besluiten door te motoren naar Enkhuizen. Ook omdat
we ‘s morgens te lui waren om de bevroren dektent weg te halen.
Pas bij het naviduct zien we de eerste collega-zeiler. En laat dat
nu een bekende van ons zijn! De winterzeilwereld is klein.

foto’s en tekst: Gijs van Kemenade

Kerst op Terschelling
Vlak voor we naar de haven gaan, werpen we nog even een blik op
de nieuwste Zilt. Een mooi pleidooi voor winterzeilen! Precies wat
we van plan zijn de komende periode te gaan doen. Kerst op
Terschelling. Zodra je dit leest, gooi je toch onmiddellijk los.  Maar
misschien houdt het koude weer de meeste zeilers wel bij de warme
kachel. Kom laten wij gaan!

foto’s Henk Rijneveld - tekst: Ger Wouters
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Het traject Enkhuizen-Kornwerderzand. Prachtige zonnige dag.
Prettige wind. Het gaat niet hard, maar het zeilt heerlijk. Zo komt
een mens tot rust. We worden ingehaald door een stuk of vijf
snellere jachten. En door een kerstboom met platbodem eraan.
Allemaal onderweg naar Terschelling. We overnachten aan de
jachtensteiger bij de Lorentzsluizen.
's Morgens met het vroege tij het wad op. Hier zijn wij nog nooit
geweest met de Markiezin. Het is nogal grijs, somber en niet al te
veel zicht. We stoeien veel met de zeilen. Mooie oefening.
Afsteken met ons vrij diepstekende jacht doen we maar niet.
Netjes tonnetjes varen. Of dit nu spannend is weet ik niet. Het is
vooral erg leuk, al zien we weinig om ons heen. Begin van de
middag naderen we Terschelling. Eenmaal binnen laat ik voor het
eerst in de vijf jaar dat ik nu vaar een stootwil overboord glijden.
We zijn te moe en koud om een MOB-oefening te houden. Na een
kleine poging om het ding binnen te halen met een veel te kleine
pikhaak, laten we het ding drijven en gaan afmeren aan een van
de laatste plekken aan de langssteigers. Onze visioenen van volle
jachthavens zijn niet helemaal werkelijkheid, maar het is toch best
druk voor een winter!

We brengen de Markiezin in kerstsfeer. Buiten een snoer blauwe
ledlampjes omhoog en groene lampjes om een deel van de reling.
Binnen een klein kerstboompje, wat slingers en ballen. Het
versieren thuis kost normaal een heel weekend! Nu zijn we in een
half uurtje klaar. Veel boten voeren verlichting. Het geeft een heel
sprookjesachtig beeld in de donkere uren.
Zo brengen we een paar gezellige dagen door. We vinden onze
verloren stootwil terug aan de reling van de Aegir uit Harlingen en
laten een flesje wijn 'Voorspoed' achter voor de vinder die niet aan
boord is. We maken een wandeling en een fietstocht. We zien vele
vogels en één dode zeehond. Het weer is overwegend prachtig. In
het donker is het feestelijk met alle verlichte schepen. Ons thuis
bereidde  en diepgevroren kerstdiner smaakt voortreffelijk.

11
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Donderdag na kerst is het tijd om weer terug te gaan zeilen. De
wind is het daar duidelijk niet mee eens! De voorspellingen zijn
niet erg fantastisch. Beetje op onze pijngrens. Harde wind is tot
nu toe een reden geweest om te blijven liggen. Maar een mens
moet zijn grenzen verleggen. Het is bovendien kiezen tussen nu
gaan of nog drie dagen blijven liggen. We gaan zodra er meer
schepen vertrekken. En het valt erg mee op het wad. Op de
stukken waar we geen tegenwind hebben zeilen we fantastisch.
Bij tegenwind kiezen we voor motoren. De Markiezin elke vijf
minuten overstag laten gaan is geen pretje. We hebben dit schip
echt voor lange reizen aangeschaft...

In de Lorentzsluis speelt de krachtige wind ons even parten. We
komen dwars te liggen! En dat na honderden sluispassages en net
nu er bekenden voor ons liggen... Wel leerzaam, want nu weten
we dat bij deze wind lagerwal prefereert boven de
schroefwerking. We gaan in Makkum een nachtje bijkomen.
We vertrekken niet helemaal uitgeslapen naar Enkhuizen. Het
wordt een pittige tocht. Wind pal tegen en oplopend naar een
dikke zeven Beaufort. Nu merken we dat we onze schip nog niet
goed kennen; we hebben het pas anderhalf jaar. Een foute
manoeuvre resulteert in het vastslaan van de kotterfokschoot op
een lier aan de mast. We lossen het op, maar wel met de schrik
in de benen. We motorzeilen verder en tellen de mijlen af.
Enkhuizen is wederom aangenaam leeg en een verademing. We
blijven er een dag verwaaid liggen.
Zondags is de wind gedraaid en iets afgenomen. Zo kunnen we
nog een dag ontspannen zeilen op een bijna leeg zuidelijk
IJsselmeer. Uiteindelijk zijn we tegen vieren terug in Nauerna. Wat
ons opvalt is dat alles meer energie kost. De kou is ook
vermoeiend. Onze conclusie is dat winterzeilen je hoofd helemaal
leeghaalt en dat je erna minstens een paar weken (zeil)vakantie
nodig hebt om bij te komen en na te genieten.
Een absolute aanrader!

13



14

Barcelona World Race
voorbij Kaap Hoorn
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Voor het merendeel van de deelnemers stonden de
feestdagen in het teken van een niet-geplande pitstop. Om
veiligheidsredenen verplichtte de organisatie de deelnemers
tussen Nieuw-Zeeland's Noorder- en Zuidereiland door te
varen. Daarbij werd de hoofdstad Wellington op slechts een
paar mijl gepasseerd. Drie van de vijf overgebleven teams
maakten gebruik van die gelegenheid om reparaties aan hun
boot te doen. Hugo Boss repareerde de ophanging van de
roeren, Temenos liet zijn kiel inspecteren en Mutua Madrileña
werkte een waslijst aan klussen af in de Nieuw-Zeelandse
hoofdstad. Alleen leider Virbac Paprec en hekkensluiter
Educación Sin Fronteras zeilden direct de Stille Oceaan op.
Lees het verslag op de volgende pagina’s...

15
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 en   hebben Kaap Hoorn al achter zich
gelaten.  en ullen dat naar verwachting in
de komende dagen doen, terwijl nog zo'n 1000
mijl te gaan heeft. Het gevreesde traject op de Zuidelijke Oceaan werd
dit keer voor geen van de teams gekenmerkt door zware stormen of
huizenhoge golven. Alex Thomson en Andrew Cape op
klaagden zelfs geregeld over te weinig wind. Wel speelde ijs een grote
rol. Gewaarschuwd door Francis Joyon op zijn reuzentrimaran, kwam
ook grote ijsbergen tegen op veel noorderlijker posities
dan voorspeld.
Door de pitstops konden Jean-Pierre Dick en Damian Foxall hun
voorsprong op   eenvoudig uitbouwen tot ruim 1000 mijl.
Weer terug in de Atlantische Oceaan blijkt die ogenschijnlijk
comfortabele positie echter niet alleen maar voordelig. Zoals zo vaak
blijkt ook nu weer dat een koploper de verkenner van de route is, die zijn
achtervolgers soms ongewild informeert over opties die wel of niet
werken. Aan de verkeerde kant van een weersysteem is
in licht weer terecht gekomen.   profiteert daarvan en
knabbelt elke dag iets van zijn, inmiddels tot 600 mijl geslonken,
achterstand af. Met nog ruim 5000 mijl te gaan tot de finish en de
variabele condities rond de evenaar voor de boeg, lijkt de race dus nog
allerminst beslist.

16
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Boten,BratwurstBeursaanbiedingen

Het is een bekend beeld, de vermoeide Nederlanders die na een dag
slenteren op Boot Düsseldorf op de gigantische parkeerplaats hun auto
zoeken, beladen met tassenvol landvasten, zeiljacks en apparatuur. Tijdens
deze bootshow blijft het voor veel landgenoten niet bij boten kijken. Op
veel stands is iets te koop, meestal tegen scherpe prijzen. 200 Kilometer
rijden voor een paar nieuwe landvasten is heel normaal voor op koopjes
beluste zeilers.  En kom je niet voor de knallende beursaanbiedingen, dan
zijn er op het gigantische beursterrein ook nog hallen vol zeilboten te zien.

18
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Beursaanbiedingen
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Toetsenbordzeilen
Virtual Skipper, meer dan een spelletje

De boot staat droog, de zeilen liggen op zolder, de zeekaarten onder het
bed. Reikhalzend kijken we uit naar het nieuwe seizoen. Toch staat Ruud
Wolf ook midden in de winter geregeld achter het stuurwiel. Warm, droog
en met op zijn tijd een kop koffie of een biertje.

20
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Virtual Skipper is een zeilsimulatorprogramma waaromheen op het
internet een levendige internationale community bestaat. Het programma,
dat inmiddels aan zijn 5e versie en de ‘America’s Cup’ toe is, biedt dan ook
erg veel mogelijkheden, maar in de ‘Arcade-modus' zeil je zo weg..

Het voelt 'echt' aan
VSK5 biedt na zijn probleemloze installatie de mogelijkheid om met een
aantal geselecteerde boten op het beeldscherm te zeilen. Grafisch is het
dik voor elkaar, met gedetailleerde boten, omgeving en realistische zee-
en weersomstandigheden. Al tijdens de ‘tutorial’ was ik aangenaam verrast
door de realistische weergave. Het voelt heel echt aan, zowel de besturing
als de reacties van de boot op de omgeving. Hoe behendiger je wordt, hoe
groter de verbazing over de mogelijkheden.

Talloze modellen
Standaard zitten in het pakket de America Cuppers uit de laatste editie,
de Melges 24 ragbak, een offshore 40-voets toerjacht en een multinull. Via
het internet zijn echter talloze andere modellen te downloaden, zoals
Volvo 70, Star, RC44 (mijn favoriet) en de Transpac 52. Allemaal hebben
ze hun unieke eigenschappen. Het duurt dan ook even voordat je
competatief bent met een nieuw model.
De AC is groot en log, en vraagt om meer vooruit denken. De Volvo 70 is
licht, snel, nerveus; een fout is snel gemaakt. Elk model heeft de relevante
zeilen uit zijn klasse, maximaal vier naast het grootzeil: fok, genua, Code
Zero en spinnaker.

Races en regels
Je kunt zogenaamde Cups varen, volgens de America's Cup-regels, maar
ook individuele races. Matchracing, fleetracing, teamraces – het zit er
allemaal in. Het leuke is dat de ISAF Rules volledig worden gevolgd, voor
mij de overweging om deze game uit te proberen. Mijn kennis hield op bij
‘bakboord’ en 'loef-wijkt-voor-lij' met als gevolg dat ik dus altijd maar uit
de drukte bleef bij de startlijn en boeien. Simpelweg omdat ik niet wist
wat de regels waren. In Virtual Skipper leerde ik ze spelenderwijs...

tekst: Ruud Wolf

21
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Online wedstrijden
Als je het door begint te krijgen, ga je je krachten meten in de online
wedstrijden. Via de VSK internetserver (verbinding wordt automatisch tot
stand gebracht) kun
je online meevaren in
de wedstrijden per
boottype. Iemand
‘host’ een wedstrijd,
en per race kunnen
twee (matchraces) tot
twintig boten
(fleetraces) meedoen.
Gemiddeld duren ze
zo’n 20 tot 25
minuten. Er zijn altijd
wel honderd mensen online, en ‘s avonds en in het weekend loopt dat zo
maar op naar driehonderd man!
Omdat alle continenten meedoen, zijn er altijd wel wedstrijden gaande.
Als Amerika gaat slapen worden wij wakker en daarna nemen de
Australiërs het weer over.
Er zijn diverse internetsites en forums geheel gewijd aan VSK 5: daar kun

je vragen stellen,
bootmodellen
downloaden, en
wedstrijdbanen
kiezen. Er zijn ook
‘boat skins’; als je
handig bent met
Photoshop kun je de
boot helemaal
‘customizen’!
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Wind en stroom
Op de screenshots zie je hoe het er ongeveer uitziet: je kunt de
wedstrijdbaan opvragen, zodat je weet hoe je de boeien moet ronden. Op
het scherm zie je tijdens het varen werkelijke wind, schijnbare wind en
stroming in de kompasroos getekend, en het instrumentenpaneel geeft
die gegevens weer die je wilt: TWA, TWS (windsnelheid), boatspeed, etc.

Klassement
Afhankelijk van de sterkte van je tegenstanders en je uitslag, ontvang je
punten voor de ranglijst. Je kunt je eigen positie en dat van je land altijd
opvragen. De Italianen en Fransen overheersen nog, Nederland
schommelt rond de 20e plaats. Hoog tijd om daar verandering in te
brengen. Doe dus mee en help Nederland in het landenklassement te
laten stijgen! Aan de prijs kan het niet liggen, Virtual Skipper 5 download
je voor 44,99 euro. Ook is er een volledig werkende demo beschikbaar.
Meer info en downloads: www. virtualskipper.com
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19 20 januari

Beerenburg Cup, Slotermeer, www.berenburgcup.nl

20 januari

J22  Matchrace, Braassemermeer, www.braassemermeer.nl

20 januari

20 januari

20 januari

Winterwedstrijden Kaag, www.kwdekaag.nl

20 januari

Winterwedstrijden Braassemermeer, www.braassemermeer.nl

20 januari

Wintercup Micro Magic, WVA Vinkeveen, www.micromagic.nl

Presentatie zeilprogramma Genosea, Watermuseum Arnhem,
www.genosea.nl

24
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Zeilagenda

januari 27
Wintercup Micro Magic, Lemmer, www.micromagic.nl

januari

Boot Dusseldorf, www.boot.de

februari 1310 11 1298

februari

Belgian Boat Show, Flanders Expo Gent, www.belgianboatshow.be

maart

Hiswa, Rai Amsterdam, www.hiswa.nl

2724 25 262320 21 2219

1714 15 161312119 10

96 7 854

Evenement opgeven? Mail naar agenda@ziltmagazine.nl

Boot Holland, WTC Expo Leeuwarden, www.boot-holland.nl

25
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Mooie kalender voor een goed doel
Het afgelopen jaar was opnieuw buitengewoon succesvol voor Peter de
Ridder’s Mean Machine team. Het leverde niet alleen talloze trofeeën op
voor de toch al rijk gevulde prijzenkast, maar ook fantastische zeilfoto’s.

De allermooiste vormen de Mean Machine TP 52 zeilkalender voor 2008.
De foto’s zijn 65 bij 48 cm en allemaal gemaakt door Mean Machine-
bemanningslid Sander van der Borch, zeiler en watersportfotograaf.
De kalender kost 30 euro en is te bestellen op de website:
www.sandervanderborch.com.

De totale opbrengst, dus niet alleen de winst, gaat naar het Zuid-
Afrikaanse pre-school project van de Stichting ELF. Deze organisatie helpt
bij de financiering van de bouw van pre-schools voor kinderen van 0 tot
6 jaar met AIDS of weeskinderen van wie de ouders zijn overleden aan
AIDS, in de townships van Kaapstad.

Een prachtig initiatief dat een Zilte aanbeveling verdient.

26



Hollandia
Vaarwijzers

G o e d  v o o r b e r e i d  o p  r e i s . . .

Vaarwijzers waar een zeiler
 graag naar grijpt!

advertentie

www.hollandia-boeken.nl
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Onontkoombaar dient het dilemma rond de vuilwatertank zich aan. Die
schone zaak van dat vuile water. Per 1 januari 2009 schijnen we er aan te
moeten. Iedereen wil het oppervlaktewater zo schoon mogelijk houden,
daar zal niet veel aversie tegen zijn. Tegen de manier waarop de
Nederlandse overheid het aanpakt wel. Als we de politiek de politiek
laten, wat blijft er dan over? Zorg dat je het oppervlaktewater met je
plezierjacht niet vervuilt, in de haven niet en nergens niet, daar komt
het op neer.

De handel biedt een aantal oplossingen, waarbij de gelukkigen met
een nieuw jacht, het makkelijkst af zijn. Zo´n tank, inclusief alle
slangen, kranen en poepslurpaansluiting zit al keurig in nieuwe
schepen gemonteerd. Maar al die oudere schepen, wat voor
oplossingen zijn daarvoor te bedenken? Voor mijn eigen schip zijn er
al heel wat de revue gepasseerd. Het meeste plek is precies onder de
motor, in een loos deel van de bilge. Als ik daar een vaste tank wil
monteren - voor zover ik al een passende vorm kan vinden in het
aanbod - dan zal ik de motor moeten lichten om de tank in die
open ruimte te krijgen. Een mooie optie, maar de hoeveelheid
werk stopt mij vooralsnog in de uitvoering hiervan.
Er bestaan ook flexibele vuilwatertanks. Zo'n model zou ik
onder het motorblok kunnen friemelen. Dan weet ik echter
weer niet goed hoe ik alles moet vrijhouden van die warme
motor tijdens het hellen en stampen. Onlangs kwam een
fabrikant uit met een flexibele vuilwatertank die je tijdens het
plaatsen helemaal op zo´n plek kunt wringen en daarna
opblaast tot de gewenste vorm. Om hem vervolgens licht uit
te laten harden. Een prachtige, maar wel vrij prijzige
oplossing.

Een andere optie is een van de ruimtes onder een bed op
te offeren. Die plek heb ik evenwel straks hard nodig voorfo
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proviand en
andere belangrijke zaken,

zodra we die lang gekoesterde
langere tochten eindelijk kunnen

maken. Toch maar even niet doen dus.
Wij varen vrij veel op groot open water, dus kan

ik ook kiezen voor de simpele oplossing; een
zogenaamde droogtoiletzak in de bestaande pot

hangen en die in havens en op binnenwateren
gebruiken. Ik heb al de suggestie gehoord dat je dat
systeem ook gewoon voor de schijn kunt
meenemen, voor het geval er een controlerend
ambtenaar voet aan boord zet. Dat soort zaken
zul je mij niet horen propageren, maar een
ander snood plan dat ik zou kunnen
bedenken, is de ambtenaar tijdens zijn
bezoek even apart te nemen en hem
dan in te fluisteren: ‘We praten er
niet graag over, maar wij
hebben allebei een stoma.’
Ik blijf nog wel even
puzzelen. Per slot
hebben we nog
bijna een jaar.

tekst: Paul van Ginneke
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1000 Mijls Solo als Ostar-kwalificatie
De Petit Bateau 1000 mijls race voor solozeilers
geldt als kwalificatie-evenement voor de Ostar in
2009. De race start op 29 juni en omvat drie
etappes: Falmouth-Kinsale (185 mijl). Kinsale-
Santander (520 mijl) en Santander-Camaret-sur-

Mer in Bretagne (290 mijl).
Dat de 1000 Mijls Solo een uitstekende voorbereiding is op

de transatlantische race,  bewezen drie deelnemers in 2005 door de Ostar
in hun klasse te winnen. Eind juli organiseert Petit Bateau, ook de Solo
Channel Week . Zie: www. petitbateau.org.uk

Passantenhaven in Den Helder
Het gemeentebestuur van Den Helder heeft plannen goedgekeurd voor
een nieuwe passantenhaven in het bassin van Willemsoord. Er komt een
honderdtal ligplaatsen en een verdubbeling van dat aantal is op termijn
mogelijk. Op de wal zullen bestaande gebouwen worden verbouwd, daar
komen sanitaire voorzieningen en een havenkantoor.
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In de wind
Hagara stuurt Holmatro Extreme 40
De Oostenrijkse catcrack Andreas Hagara wordt stuurman op de Holmatro
Extreme 40. Hij vervangt Carolijn Brouwer (BEL) die zich geheel richt op
de Olympische Spelen. Het team Holmatro vertegenwoordigt opnieuw

Nederland in de iShares Cup series 2008. Vorig jaar
eindigde de ploeg als tweede overall. Hagara is met
zijn broer Roman meervoudig Tornado-kampioen. Hij
is coach van het Amerikaanse olympische Tornado-
team, maar kan dit combineren met de  iShares Cup.
Over het Extreme 40-circuit zegt hij in een
persbericht: "Het vereist meer teamwork en de korte
banen zijn anders dan we met de Tornado gewend

zijn. Het is een show en goed voor de sport. Zeker nu de Tornado zijn
olympische status heeft verloren. Na Beijing zullen veel Tornado-zeilers
overstappen naar een andere klasse. Ik denk dat de Extreme 40 daarvan
gaat profiteren.” Holmatro, specialist in hoogdrukhydrauliek, is geen
onbekende in de zeilwereld en was de afgelopen jaren met een eigen
team op een Grand Soleil 44 actief in het internationale IMS/IRC-circuit.

Magic Marine sponsort Optimistklasse
Het zeilkledingmerk Magic Marine is de nieuwe
kernploegsponsor van de Optimistklasse
Nederland. De komende drie jaar zal Magic
Marine de Optimistzeilers ondersteunen met
materiaal. Magic Marine-eigenaar Max Blom
licht toe: 'De olympische zeilers bereiken in
Nederland een steeds hoger niveau. Het gevlog
van een steeds beter voorbereidingstraject en
de professionalisering van de sport. Deze
ontwikkeling zet zich voort in het jeugdzeilen
en wij voelen ons geroepen een steentje bij te
dragen.'
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Laag op het water: Open Boten Show
Dit jaar bestaat de Amsterdamse watersportvereniging De Koenen 75 jaar.

In het kader van dat jubileum wil de club een Open
boten-show houden en wel op 26 en 27 april. Hier

zullen de erkende open wedstrijdboten te zien zijn
en de klassenorganisaties zullen zich presenteren.
Kortom, het wordt een eldorado voor iedereen
die graag laag op het water zeilt. De locatie is de
grote loods van wsv De Koenen aan De Nieuwe

Meer, het Jollenpad in Amsterdam. Meer
informatie:  wedstrijden @wvdekoenen.nl.

Nog even en de
voorjaarsklassiekers
beginnen weer. Zoals
op 19 en 20 april de
VUR, de Van Uden
Reco, tegenwoordig
voluit: Van Uden Reco
Stellendam Regatta.
De race wordt voor de
vierde keer vanuit
Stellendam gehouden.

De wedstrijdorganisatie legt weer een SW-baan uit, naast de IRC, ORC
en eenheidsklassen. In die eenheidsklassen verwacht de organisatie
een sterke toename. De X-35 heeft aangemeld, evenals de Bénéteau 25
en de J/80.  De First 31.7 zeilt het Nederlands Kampioenschap. De
wedstrijden in Stellendam worden georganiseerd in samenwerking met
de WSV Helius uit Hellevoetsluis.
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In de wind
Bekkering/Kisters Wereldkampioen 29er
16 en 14 jaar zijn ze, stuurvrouw Annemiek Bekkering en Jeske Kisters.
Samen vormen ze een succesvol duo in de 29er skiff. Op het afgelopen
Wereldkampioenschap 29er in Melbourne eindigden Bekkering en Kisters
op de 6e plaats in de eindrangschikking. Ze waren daarmee het beste
damesteam in het door Engelse en Australiërs gedomineerde evenement.
Hun serie: 13-2-1-11-2-3-11-1-23-10-20-21, goed voor 95 punten.
Annemiek en Jeske komen uit de Optimist-klasse en ze worden gecoacht
door oud-Tornado stuurman Sven Karsenbarg, een van de 24 oud-
topzeilers die de verkorte opleiding tot Zeilwedstrijdtrainer volgden. De
wereldtitel 29er ging naar Steven Thomas en Jasper Warren uit Australië.
De 29er is een ontwerp van Julian Bethwaite en een kleine variant van de
olympische 49er.

Annemiek Bekkering en Jeske Kisters, hier op archiefbeeld: beste
damesteam op het WK 29er. foto: Suzanne van der Horst
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Lang zag het er naar uit dat we de succesvolle afloop van Francis
Joyon's aanval op het record solo rond de wereld zeilen, makkelijk in
deze editie van  konden brengen. Ook in de Zuidelijke Oceaan
bouwde de Fransman zijn voorsprong op Ellen McArthur's 71 dagen met
ogenschijnlijk gemak verder uit. Toen dat bij het passeren van Kaap
Hoorn was opgelopen tot zo'n 4000 mijl, werd zelfs gespeculeerd dat de
nieuwe recordtijd wel eens minder dan 55 dagen zou kunnen zijn.
Eenmaal terug in de Atlantische Oceaan keerde het weer zich echter
voor het eerst tegen Joyon. Dat maakte de route naar de evenaar
relatief traag en inspannend.
Eenmaal weer op het noordelijk halfrond leek echter niets een snelle
finish meer in de weg te staan. Tot Francis de immense mast beklom om
een val te vervangen. Daar zag hij dat de 30 mm dikke pin waarmee het
stuurboordstag aan de masttop is bevestigd, zich vrijwel helemaal had
losgewerkt. Zonder twijfel had dat het einde van de mast betekend.
Zonder het juiste gereedschap en op 30 meter hoogte viel aan een echte
reparatie niet te denken. Toch slaagde Joyon  er in, na vijf keer naar
boven te zijn geweest, om het grootste gevaar te bezweren. Vanaf dat
moment staat de recordpoging  in het teken van heelhouden van de
kreupele boot. Als we deze  versturen is het de 54e dag van de
recordpoging en heeft Francis nog zo'n 1300 mijl te gaan naar de finish.
Op de weerkaarten staat niet alleen een snelweg naar Brest getekend,
maar ook route waarop het stuurboordstag ontzien kan worden. Nieuwe
tegenslag lijkt daarom nog Joyon's enige tegenstander op weg naar een
legendarisch record van minder dan 60 dagen.
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Meteocursus
voor zeilers
ü Nooit meer storm
ü Altijd halve wind
ü Niet meer nat
ü Alleen maar zon
Die zekerheden kunnen we de deelnemers aan de

Zilt Meteo cursus niet geven, maar gegarandeerd dat ze
veel meer begrijpen van het weer op het water.

in samenwerking met

Klik hier voor nieuwe cursusdata

advertentie

36
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Victoire 1200
Ontwerp Koopmans

198.000 euro

TE KOOP

Stoer, degelijk en
tijdloos jacht voor
serieuze tochten

meer info
en contact

advertentie

Met OCEANPEOPLE kom je verder!

St.Kath’s?
Goed plan, lekkere frisse start van het zeilseizoen 2008

8-daagse Adventure Cruise met uw eigen jacht naar hartje Londen.
Vertrek 27 april uit Roompot Marina. Via de Belgische kust naar Ramsgate.

Met flinke stroom de Theems op. 2 Dagen Londen. Nachttocht terug.

www.oceanpeople.nl
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Kraag omhoog,
handschoenen aan,
muts op...
Een zeilexpeditie in de Biesbosch
Voor het ultieme gevoel van vrijheid heb je geen rijk uitgeruste tig-voeter
nodig. Met zeilmaat Louis ging Gijs van Kemenade op expeditie in de
Biesbosch. Een frisse najaarstocht met de Drascombe lugger Trizonia en de
zeilkano Kolibrie.
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foto’s en tekst: Gijs van Kemenade
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k vertrek vanuit Drimmelen. Het Spijkerboor in. Voorbij de Vissershang
een oostelijke koers aanhouden. Even telefonisch contact met Louis en
ja hoor, net nadat ik het zeilen heb opgegeven, komt er een wit zeiltje

achter een bossage tevoorschijn. Een palaver op het water. Peddelend en
roeiend verder. Motor, roer en zwaard omhoog. Vlak langs de rietkragen
met een diepte van zo’n dertig centimeter.
We varen om de zuidpunt van Middelste Jannezand. Vervolgens naar het
noorden om een kreek in te duiken. De Palingsloot staat op het programma.
De sloot wordt zo smal dat roeien niet meer mogelijk is. Toch de motor
maar even laten pruttelen. Louis is de eerste met nesteldrang. Hij meert zijn
kano keurig af aan een wat hoger gelegen grasplateau. Trizonia langs het
riet en met de boeg tegen het grasplateau.
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e richten een nachtkamp in, aan een wiel in de Palingsloot. Eén
tent op de kant en één op Trizonia. Louis geeft zich helemaal aan
zijn Struykmaaltijd en ik ga aan de waterkant lekker wokken. Het

is volle maan dus we zien voldoende. Het is een heldere hemel, waardoor het
lekker afkoelt. We bespreken het leven onder het genot van enkele borrels.
Louis heeft het over de kou. Als remedie lees ik een stuk voor uit de
Zuidpooltocht van Shackleton. Wat hebben wij dan over koude te klagen?
Ineens ziet Louis de gevolgen van eb en vloed. De mast van de Kolibrie helt
al aardig. Trizonia ligt muurvast in de modder. Tegen de klok van elf gaan we
ter tent. Steeds een ploffend geluid dichtbij. Niet thuis te brengen. Ik blijf een
beetje draaien in mijn slaapzak. Totaal geen idee van de tijd. Ook wel eens
aardig. Geen verdere geluiden in de directe nabijheid.

W
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roeg in de ochtend zwelt het geluid van de A27
aan. Eruit, want mijn voeten zijn te koud. Verbaasd
kijk ik vanuit de tent naar het kamp. Alles wit; rijp

en vorst. Afgelopen nacht heeft het twee graden
gevroren. Lekker koffie zetten. Louis krabbelt ondertussen
ook overeind. Hij heeft ook een redelijke nacht gehad
zonder temperatuurproblemen. Na het ontbijt maken we
een ochtendwandeling langs polder De Plomp. Hier is een
aantal graafmachines druk bezig met de herinrichting van
de Zuiderklip. Een dijk moet verwijderd worden. Dit
gebied wordt ook teruggeven aan de natuur.
Terug in het kamp ruimen we alles op en dan varen we in
de richting van het Steurgat. Hopend op wind koersen we
naar het zuiden. Zeilen in de Biesbosch gaat eigenlijk niet.

We spreken af in
het restaurant van
de Vissershang.
Tijdens de tocht zie
ik zowaar een
mooie zilverreiger.
Aangekomen bij de
Vissershang blijkt
de tent gesloten te
zijn. Hier scheiden
onze waterwegen.
Louis vaart terug

naar het Jeppegat en ik ga naar Drimmelen. Zeilend de
Vissershang uit. Op de Amer staat een koude, wat te
zwakke wind. Kraag omhoog, handschoenen aan, muts
op. Dit alles moet voldoende zijn. Op naar huis met een
zeer voldaan gevoel...

V
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Blue Sky Thinking
De zee inspireert! Dichters, schrijvers en ook muzikanten.
Laurens van Zijp speurt naar wind- en watergerelateerde liedjes.

Deze aflevering: Blue Sky Thinking
Door: Nick Harper
CD: Miracles for Beginners, 2007

Een nieuw jaar. Nieuwe plannen. Frisse blik. Schone lei. Postieve kijk.
Vooral dat laatste; we gaan er als zeilers natuurlijk vanuit dat het een
voordewinds seizoen wordt, voortdurend zeilen onder een stralende zon.
Optimisme, dat is een mooi motto voor dit jaar: Onbewolkt Denken.
En laat Nick Harper dat gegeven nou net hebben gebruikt voor een
prachtige song: Blue Sky Thinking. Een verrukkelijk liefdeslied, waar je
vanzelf opgewekt van wordt. Met sprankelende, glasheldere vocalen en
een kietelende gitaarriedel waarin je - met een beetje fantasie - aanrol-
lende golven in hoort. Pas op, het lied nestelt zich onherroepelijk in je
brein en je raakt het niet snel kwijt.
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Blue sky thinking
let me dream of having you

Blue sky thinking
let my blue sky dream come true

Heerlijk om te neuriën, terwijl je onbekommerd de spi een beetje trimt...
Harper heeft de muziek niet van een vreemde. Vader Roy is befaamd
singer/songwriter, die onder meer de zang verzorgde op het nummer
Have a cigar van Pink Floyd. En vooruit, het kan nog net: Blue Sky Thinking
verheffen hierbij tot mooiste nummer uit 2007!

Zoute Noten

45

Klik hier en luister naar een fragment:
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Hoe ruikt de zee? Hoe voelt een storm? Hoe klinkt een windstilte? Zelfs in
onze multimediale wereld zijn er nog talloze schijnbaar onmogelijk te
beantwoorden vragen. Maar dat weerhoudt ons er niet van naar
antwoorden op zoek te gaan. Zintuigen in twee dimensies...

46
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Zilte Zintuigen

Schilderen met licht
Fotograaf Pieter Nijdeken laat zien dat fotografen daadwerkelijk
schilderen met licht is. Het late avondlicht aan de Normandische kust
inspireerde hem tot dit bijzondere zeegezicht.
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Deze rubr iek wordt  samengeste ld  u i t  door leveranc iers
opgestuurde informat ie  en  productn ieuws dat  we ze l f  op het
spoor kwamen.  De se lect ie  wordt  u i t s lu i tend door de redact ie
gemaakt  en i s  n iet  door producenten beïnv loed .

Anker met doornen
Het Nederlandse Bomarine kennen we als importeur van innovatieve
producten voor de watersport. Het bedrjf introduceerde eerder de
Parasailor en de Carbon Winch. In zijn speurtocht naar vernieuwing
stuitte Bomarine op het Jambo anker. De ankerbladen van het Jambo
anker staan wijd uit elkaar, waardoor het niet opzij kan vallen en het
hele gewicht van het anker altijd op beide punten drukt. Aan de
zijkanten van de ankerbladen zijn scherpe vloeien uit rondstaal gelast.
Volgens de fabrikant zijn los zand of slik geen probleem en graven de
‘doornen’ zich ook makkelijk in in hard zand of een begroeide bodem.
Door de vorm van het anker, zo claimen de bedenkers,  is geen lange

'ingraafweg' nodig.
De Jambo ankers worden
gemaakt uit hoogwaardig
gietstaal  met vuurverzinkt
oppervlak, of uit
zeewaterbestendig roestvrij
gietstaal met gepolijst
oppervlak. De grotere
uitvoeringen zijn er tevens in
roestvrij-edelstaal.
De importeur is zo overtuigd

van de kwaliteit van dit product dat hij er een  drie maanden
'niet-goed-geld-terug-garantie' op geeft.
www. bomarine.net
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Zilte Spullen
Zorgelijk
Het zo langzamerhand aanzienlijke oeuvre van
zeezeiler en schrijver Eerde Beulakker is
uitgebreid met ‘De zee baart zorgen en
verhalen’. Het is een verzameling losse
anekdotes die zich, anders dan de intrigerende
titel doet vermoeden, niet zozeer op volle zee
afspelen, maar meer rond Teake Hadewych’s
bestemmingen. Die verhalen zijn niet altijd
even bijzonder, maar Beulakker vertelt ze
mooi. Want schrijven kan hij.
Toch zal dat niet het voornaamste zijn wat veel lezers onthouden. Nog
uitdrukkelijker dan voorheen profileert de auteur zich als de
vertegenwoordiger van het Ware Zeezeilgeloof. Vanaf zijn stalen
langkielkansel verkettert hij de onnozelen van geest die denken dat je
de zee zelfs in een moderne polyester boot kunt bevaren.
Ogenschijnlijk zonder aanleiding krijgen de ‘pantoffelzeilers’ en het ‘wit
plastiek gepeupel’ er keer op keer van langs. Vermoedelijk is de ‘De
zee baart...’ dus slechts voor Beulakker’s ware geloofsgenoten bedoeld.
Uitgeverij De Alk & Heijnen ISBN 9789059610590

Marifoon met GPS
Een draagbare DSC marifoon die blijft drijven is niet
zo bijzonder meer. Maar als datzelfde apparaat ook
nog eens over een ingebouwde GPS beschikt en
niet meer dan 250 dollar kost, worden wij
plotseling wel heel hebberig. De Standard Horizon
HX850S is binnenkort leverbaar, maar alleen in de
Verenigde Staten. Voorlopig dus nog exclusief
voor Nederlandse zeilers die de weg op het
internet kennen en zich geen zorgen maken
over typegoedkeuring.
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Ruige Rollers
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De oversteek van de Atlantische Oceaan betekent zo'n drie weken op
zee. Voor de een is het vooral aftellen naar de dag van aankomst aan
de overkant. Maar voor menig zeiler is juist het lange onafgebroken
verblijf op zee een deel van de droom. De wijde horizon, het geluid
van het water, de zonsopgangen en -ondergangen en het geheel dat
boot en bemanning na een paar dagen vormen, maken de reis
bijzonder. De zeilers van de Zeester stuurden ons een foto van hun
oversteek.   Duizenden van deze rollers lieten Sigrid en Hugo met
hun twee peuters en opstapper Jeroen onder de Zeester door glijden
op weg naar hun eerste Caribische eiland.
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Zilte Wereld

51



52

Eerste oversteek
Afgelopen maand verruilden maar liefst 28 boten op de Zilte Wereldkaart
een positie in Europa voor een zonnige stek aan de westkant van de
Atlantische Oceaan. Het Caribisch gebied blijft bestemming nummer 1 (17
boten), maar Suriname wint aan populariteit als eerste stop na de
oversteek: Paramaribo was voor 7 Nederlandse bemanningen de plaats
waar ze na bijna twee weken  passaatzeilen weer vaste wal onder de
voeten kregen. De vier boten die een nog zuidelijkere aanloophaven
kozen moeten het met minder landgenoten om zich heen doen.

De logboeken over de oversteek verhalen over vissen vangen, brood
bakken, wachten draaien en happy hours vieren. Het zeilen op de

passaatroute blijkt dit seizoen weer
ontspannen te zijn. De video die de
Zeester midden op de oceaan
maakte is tekenend voor het leven
onderweg. Terwijl de boot rustig
mijl na mijl wegtikt, stuurt de
stuurautomaat een strakke koers
west, rommelen de kinderen wat in
de kajuit, staat er een pan te

pruttelen in de kombuis en wordt aan de kaartentafel de voortgang
bekeken. En dat alles met een tropische muziek door de kuipspeakers op
de achtergrond. Geen huizenhoge golven, geen op de loer liggende
orkaan en geen piraat in zicht. Na 19  mooie dagen op zee gaat de Zeester
voor anker bij Barbados. Een eerste oceaanoversteek blijft een groot
avontuur, maar met een goede voorbereiding en goed materiaal is het
avontuur goed te doen.

De meeste overstekers kiezen, zoals de Zeester, een zuidelijk eiland als
eerste bestemming. Naast Barbados zijn Tobago en St. Lucia populair. Van
daaruit verkent de meerderheid van deze groep boten de komende
maanden de rest van de tropische eilanden. Zilt wenst de nieuw
aangekomen zeilers een onvergetelijk seizoen in de Carieb.

video

http://www.adobe.com/nl/products/acrobat/readstep2.html
mailto:ziltewereld@ziltmagazine.com
mailto:ziltewereld@ziltmagazine.com
http://www.google.com/earth/download-earth.html
http://www.google.com/earth/download-earth.html
mailto:ziltewereld@ziltmagazine.com


Zoom in op een desolate ankerplek in Patagonië of een tropische baai in
de Pacific en zie welke boten daar in een droomdecor liggen. Of tik de
naam in van de boot die vorig jaar nog naast je in de marina lag en nu
onderweg is naar de zon. Met een muisklik ga je door naar de website van
de wereldzeiler om de laatste logboekbijdragen te lezen en de
jaloersmakende foto’s te zien.

Google Earth
In Zilte Wereld is slechts ruimte voor een deel van de wereldkaart. Door
op de punaise in de kaart te klikken open je alle posities in Google Earth.
Staat Google Earth nog niet op je computer, dan kun je het gratis
downloaden.

Geef je positie door
Alle zeilers die Nederland voor een jaar of langer achter zich laten kunnen
een plek krijgen op de Zilte Wereldkaart. Mail daarvoor je positie naar
ziltewereld@ziltmagazine.com. In de pop-up bij de positie is ook plaats
voor een of twee korte zinnen over jezelf, je boot of de plek waar je bent.
Een link naar je eigen website past daar ook in. De positie en begeleidende
tekst veranderen elke twee weken.

Zilte Wereld
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Zilte Wereld
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Vertrekkers Posities 13-01-08.kmz
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Wekelijks vertelt Zilt huismeteoroloog Henk Huizinga hoe het zeilweer voor
het komende weekend wordt. Kijk en luister naar zijn verhaal en klik daarna
op je eigen vaarwater in de kaart hieronder.

Zaterdag

Noordzee
    kust

Waddenzee

IJsselmeer

Zeeuwse
   Delta

Klik op een zeilgebied voor een
gedetailleerde 3-daagse

prognose...

ZondagVrijdag
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Het Zilt weerbericht wordt verzorgd door NIMOS Meteotraining
 www. nimosmeteo.nl

Weerbericht voor 18 tot 19 en 20 januari 2008

Weer & Wind

Herfstweer houdt aan
Het lijkt wel of we middenin de herfst zitten: storm, regen en niet koud.
De komende dagen is er weinig verandering.
Vrijdagmiddag +36: Een laag bij Schotland zorgt voor aanvoer van zachte
lucht uit het zuidwesten. De voorste begrenzing ligt met een warmtefront
vlak voor ons land. De ZZW wind met 25-30 knopen zal na de passage
ruimen naar het WZW. Dit gaat gepaard met flinke regen.
Zaterdagmiddag +60: het ‘Schotland-laag’ is Zweden voorbij en het
bijbehorende koufront is tijdens de nacht gepasseerd. De wind is opnieuw
geruimd naar het westen en nog goed voor 15-20 knopen, met de meeste
wind in het noorden.
Zondagmiddag +60: inmiddels zijn we in de zachte lucht terecht
gekomen. De wind is west-zuidwest met 25-30 knopen. Noord van het
warmtefront is de wind 10-15 knopen. Volgende week komt het weer nog
steeds vanaf de oceaan en dan weet je het al: wisselvallig.
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Aan de kajuittafel
Onze manier van werken is even onconventioneel als Zilt zelf.
Verwacht ons daarom niet in een spectaculair kantoor. We zijn
het liefst aan boord, op het water of onderweg naar een goed
verhaal.
De redactievergadering houden we aan wisselende kajuit- en
keukentafels en verder zijn we uitgerust met e-mail, chat en
Skype.
De beste manier om ons te bereiken, is een e-mail te sturen aan:
redactie@ziltmagazine.nl

be
m

an
ni

ng

De inhoud van Zilt Magazine mag op geen enkele wijze worden
overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de makers. De uitgever
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in deze publicatie.
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De bemanning van Zilt Magazine bestaat uit:

Ruud
Kattenberg

Sjors
van der Woerd

Laurens
van Zijp

Michiel
Scholtes

Henk
Huizinga

Jimmy
Lengkeek

Pieter
Nijdeken

Robert
van der Weerdt

en vele
opstappers

http://www.ziltmagazine.com/doorsturen.html
http://www.ziltmagazine.nl
mailto:redactie@ziltmagazine.nl
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Of klik hier om Zilt naar een
zeilvriend te sturen

Abonneer je nu en ontvang gratis:
-elke week het zeilersweerbericht
-elke veertien dagen Zilt Magazine

S u r f  n a a r
w w w. z i l t m a g a z i n e . n l

Zilt Zoekt Zeilers

mailto:redactie@ziltmagazine.com
mailto:redactie@ziltmagazine.nl

