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Paradox
Zilt bestond een jaar geleden alleen nog in onze hoof-
den. Dat is bij het verschijnen van dit 23e nummer bijna
onvoorstelbaar. Mouwen opstropen en gewoon maar
aan de slag gaan, was ons devies bij de tewaterlating.
Sommigen vonden die spontane, wat eigenwijze aanpak
moedig. Anderen beschouwden ons als niet goed bij ons
hoofd of op zijn minst naïef. Dat laatste sluiten we
allerminst uit, maar het resultaat is wel dat we bijna
twaalf maanden later, terugkijken op een fantastisch jaar
waarin we een heel nieuw medium konden uitbouwen
tot wat het nu is. Zilt is een succes. Omarmd en in het
hart gesloten door duizenden en duizenden actieve
zeilers. Verspreid over meer dan 50 landen!

En nu de paradox: Zilt is zo succesvol dat we met ingang
van nummer 24 voorlopig niet meer veertiendaags, maar
maandelijks verschijnen. Nee, dat is geen krimp, dat is
een andere inzet van onze, voorlopig nog wat beperkte,
middelen. Waarom dan maandelijks? Omdat we een
hogere redactionele kwaliteit willen bereiken en nieuwe
avontuurlijke ideeën willen uitwerken. Daartoe hebben
wij met onze kleine redactiebezetting meer tijd nodig.
Tijd om zeilers te ontmoeten, vaargebieden te verken-
nen, dieper te graven in boeiende onderwerpen, de
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de Zilt bemanning

technische mogelijkheden verder te ontwikkelen en
creatiever te benutten. Dat gaat Zilt zeker ten goede
komen. Denk aan meer pagina’s, meer Zilt-tv en meer
eigen reportages vanaf het water. Immers, de mooiste
Zilt ontstaat als je niet op een kantoor vastzit aan je PC,
maar met laptop en WiFi op steigers en dekken werkt.
Als je kunt streven naar het leukste en beste in plaats
van in haast voor het compromis te gaan.

Natuurlijk krijg je nog steeds wekelijks het weekend-
weerbericht in je mailbox. En bovendien willen we je
onregelmatig verrassen met heel nieuwe multimediale
vruchten van onze nieuwe aanpak.

Ondertussen kunnen jullie blijven meehelpen Zilt verder
uit te bouwen. Door mooie zeilverhalen, foto's en film-
pjes aan te leveren. En door ten minste één zeilmaat
abonnee te maken. Dat abonnement is gratis zoals je
weet, maar elk e-mailadres maakt Zilt sterker.



4

fo
to

: ©
 D

an
ie

l F
or

st
er

/R
ol

ex

Een prachtige nacht in een bijzonder decor.
Daniel Forster legde vast hoe de Esperanza
de finish van de Rolex Buenos Aires - Rio de Janeiro
Race passeerde.
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http://www.ziltmagazine.com/wallpapers/bureaublad.html
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Giebateau‘Met een snelle boot kun je zoveel meer...’
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tekst: xxxxxxx

‘Met een snelle boot kun je zoveel meer...’
foto’s Carolien Kaptein, tekst Laurens van Zijp
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e ‘Gieb-methode’ vraagt
om een ongebruikelijke

boot. In plaats van de typische
vertrekkersboot, varen Paul en
Carolien in een Bénéteau First
40.7.  Plastic uit het rek, licht en
supersnel zijn de belangrijkste

kenmerken
van de Giebateau. "De binnen-
kant is voor mij onbelangrijk,"
licht Paul zijn keuze toe, "zo'n
boot moet goed in elkaar zitten
en ik moet gewoon

lekker kunnen zeilen. Ik wil niet
over de oceaan hobbelen, ik wil
zeílen."
Naast de eigenzinnige bootkeus
valt ook de gekozen route op.
Ook daarbij hebben Paul en

Carolien weinig last van
bestaande opvattingen. Zo
zeilden ze direct na vertrek linea
recta naar Spitsbergen.  "We
houden van de kou en ik ben
wel avontuurlijk aangelegd,"
verduidelijkt Carolien nuchter
het ongebruikelijke begin van
hun wereldreis.

D
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Van wedstrijd tot walvissafari
Dat blijkt wel uit de vervolgroute.
De hele Portugese kust sloegen ze
over, om na de Madeira en de
Canarische Eilanden richting Afrika
te koersen en Gambia te verken-
nen. Vervolgens volgde de over-
steek naar Brazilië, waar de
Giebateau meedeed aan een
prestigieuze wedstrijd in het
Rolex circuit. “De enige deelne-

mer met een windvaan? Nee, die
hadden we er even afgehaald.”
Toch is het tweetal ook wel de-
gelijk op wereldreis. In Brazilië
trekken ze de binnenlanden in
en in Urugay gaan ze op walvis-
safari. Vanaf het Argentijnse Mar
del Plata gaan ze naar het  diepe
zuiden. De afgelopen weken

ver-
kende de

Gibateau de Falklands (zie
grote foto) en voor de ko-
mende periode staat Patago-
nië op het programma. Met
Kaap Hoorn en misschien
Antarctica. Paul Gieb zegt
het zonder een spoor van
ironie. Met een plastic boot,
rond Kaap Hoorn?
Paul haalt z'n schouders op: "Kan makkelijk, ben ik niet bang voor.
Vergeet niet, ik heb deze boot al acht jaar en we hebben er al veel wind
meer gehad. 40 knopen aan de wind met stormfok, dat gaat goed."

11
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Grenzen
Zijn ideeën over de ideale vertrekkers-
boot dan soms gedateerd?
Paul: "Ik denk dat het ook een beetje
ligt aan je eigen grenzen. Die worden
ingepakt... Mensen verschuilen zich in
zo'n boot, ze willen zekerheid. Mijn
grenzen liggen hoger, ook vanuit het
surfen. Met een snelle boot kun je
zoveel meer. Je hebt bijvoorbeeld een
grotere actieradius. Beslist een voordeel
van de keuze voor deze boot.
Ik ben ook actiever met het weer bezig.
Het weer is voor mij zo belangrijk om
mij in te verdiepen. Met deze boot heb
ik meer mogelijkheden om verkeerd
weer te ontlopen en heb kleinere win-
dows nodig. Deze 40.7 kan hoog lopen
en scherp kruisen, dat scheelt.
Je moet ook iets veranderen in je eigen
denkwereld, je moet actiever zeilen. Ik
ben bezig heel veel informatie te ver-
zamelen over het diepe zuiden. Ik zit al
te kijken naar de systemen in de Drake
Passage.
Ik heb een heleboel informatie gekre-
gen van een zeiler die veel in dat gebied
heeft gevaren, compleet met foto's.
Daar zitten waardevolle tips bij over
beschutte ankerplekken. Dat soort din-
gen ben ik aan het verzamelen. Op een
gegeven moment weet ik dat het goed
komt en dat is het een kwestie van
gaan, gaan, gaan!"

12
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Graag op het water
Dat gaan is een rode draad in Paul's verhaal. De Giebateau vaart een
slingerende route over de globe, wijkt voortdurend van het gebaande pad
af en maakt lange rakken. Waar komt die drang vandaan?
Paul: "Het is net als met surfen:
graag op het water zijn. Voor mij is
het puur die boot snel, maar ook
ook zo safe mogelijk, ergens heen
varen. Dat vind ik heerlijk. Alles
regelen, dingen doen, zeiltjes trim-
men. Daar ben ik graag mee bezig,
dat is het verhaal.
Het is ook waar je tegenaan loopt;
we spraken mensen die het over
Gambia hadden. Zo kwamen we op het idee om daar naartoe te gaan. Even
een extra rondje maken."
Maar als je zo graag lang en snel zeilt, is een soloraces rond de wereld geen

betere optie?
Paul: "Nee, want ik vind het ook
mooi om mensen te leren kennen
en omgeving te verkennen. We
hebben in Brazilië het binnenland
verkend. Op het zuidelijk halfrond
wil ik het hele seizoen meemaken,
dus langer verblijven en niet voor-
bij jakkeren. Dat is tegenstrijdig: ik
wil het een en ook het ander."

Carolien: "Het is de combinatie. Na een trip aan land heb je een
hoofd vol met indrukken. Als je daarna een lang stuk gaat zeilen kun je
alles verwerken. Weken op zee is genieten; zo word je niet reismoe."
Reismoe zijn Carolien en Paul voorlopig nog lang niet. Ze hebben net de
oost- en zuidkust van de Falklands intensief verkend. Op het routekaartje
dat op hun site staat, is aan de krullende rode lijn te zien hoe ze bijna elke
baai zijn binnengelopen. De Giebateau zet straks koers richting Patagonië

13
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en we moeten dus niet vreemd
opkijken als Antarctica inderdaad
wordt bezocht. "Zou mooi zijn,"
grijnst Paul Gieb, "eerst het hoge
noorden bij Spitsbergen, daar was
79.34 ons hoogste punt en wie
weet straks het diepe zuiden aan-
tikken..."
Meer over de reis is te zien op
http://giebateau.web-log.nl

Giebateau
De Giebateau is een Bénéteau
First 40.7 uit 1999. Paul: “Voor
vertrek heb ik bakstagen
aangebracht, omdat na zes jaar
de binnen-onderwanten kapot
gingen. Ook heb ik een kotter-
stag gemonteerd. Om 's nachts
niet naar het voordek te hoe-
ven heb ik een handigheidje
bedacht: de lijn die ik gebruik
voor de neerhouder van de
spiboom, bind ik vast aan de
top van mijn stormfok. Als de
wind minder wordt, kan ik
vanuit de kuip de stormfok
naar beneden trekken en mijn
fok uitrollen.”
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‘Antarctica? ’t Zou, mooi zijn...’
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Hiswa 2008: geur snuiven, sfeer proeven

eugd, Olympische Spelen en de Volvo Ocean Race. Deze drie thema's staan
centraal op de komende Hiswa die van dinsdag 4 tot en met zondag 9

maart in de Amsterdamse Rai wordt gehouden. Jongeren tot en met 16 jaar
mogen gratis naar binnen. Met deze actie hoopt de organisatie de aanwas in
de watersport te stimuleren. En om al dat jongvolk te amuseren verzorgen
sportbonden en -organisaties een programma rond de Water Fun Zone. Op de
Hiswa Virtual Experience in Hal 7 kun je met simulatoren virtueel zeilen, surfen,
kanoën en roeien.
In een olympisch jaar zijn de olympische klassen steevast de paradepaarden.
Op de stand van het Watersportverbond kun je de verschillen tussen Finnjol,
Laser, Star, Tornado, Yngling, 470, 49er en RSX gaan bekijken. De Hiswa blikt

J
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Hiswa 2008: geur snuiven, sfeer proeven

ook nadrukkelijk vooruit op de Volvo Ocean Race die in het najaar start.
In Hal 1 staat traditiegetrouw de zeilsteiger. De  X34 en Saffier 26 zijn als
primeurs aangekondigd. Ook zijn er diverse nieuwe dinghies en cats. Drie
zeiljachten maken kans op de titel Hiswa Boot van het Jaar 2008. Het zijn:
de Dehler 34, Ranger 9.9 en Sunbeam 34.
Zeilles, demonstraties, modelboten... De droge Hiswa is een doe-beurs,
gericht op beleving. Het is al lang geen beurs meer met een uitputtend
aanbod in zeiljachten. Daarvoor ga je naar de Hiswa aan Zee in september.
Neemt niet weg dat de show in Amsterdam een bezoek waard is. Noem
het een 'kerkgang', een traditionele ommegang als start van het nieuwe
zeilseizoen. Geur snuiven, sfeer proeven...

17
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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 antwoor-
den op zoek te gaan. Zintuigen in twee dimensies...

Wintertocht
Terwijl een groot deel van de Nederlandse zeilers nog bezig was aan zijn
winterslaap, zeilden Jeantiënne en Roland van der Hoek van Durgerdam
naar Lelystad. Om te laten zien wat al die anderen missen, fotografeerden
ze het IJsselmeer op zomaar een zondagmiddag in februari.

18
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Zilte Zintuigen
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Het splitsen van een traditioneel geslagen lijn is een dankbaar klusje. Met
de ooit op de zeilschool opgedane kennis lukt het de meeste zeilers wel
om een lus in de lijn van de puts te maken. Anders wordt het bij het
splitsen van moderne lijnen. Dan weten slechts weinigen weten hoe het
moet. Jan-Pieter Botman is lijnenspecialist bij More Marine, de Nederland-
se importeur van English Braid touwwerk. Hij legt uit dat het splitsen van
gevlochten lijnen juist erg eenvoudig is.
In de video laat Jan-Pieter zien hoe je met het juiste gereedschap in vijf
minuten een professionele splits maakt in de meest gangbare lijn aan
boord; die met een polyester mantel en een polyester kern. Loop vóór het
bekijken van de video even naar je watersportzaak voor een setje splits-
naalden (circa 30 euro) en volg de stappen in de video. Dan scheer je dit
voorjaar je vallen in de mast in zonder aangeknoopte harp.
Deze manier van splitsen werkt niet voor lijn met een dynema kern. De
techniek die daarvoor nodig is, bewaart Jan Pieter voor een volgende keer.

video
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Narrige dames
in de kou
Zondag 17 februari. Verstild staat het stijlvolle clubge-
bouw van De Vereniging in de winterochtend. Geen
vogel waagt zich in het harde winterblauw van de
hemel. De Loosdrechtse plas strekt zich roerloos uit
tot de boomrand in de verte en de kerkspitsen daar-
boven. Alleen in wat tochtgaten verraden rimpels
dat er geen ijs ligt. IJs ligt er wel in de haven en het
gras voor de veranda is wit van de rijp. Zeilt de
Pampusclub hier vandaag..?

22
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foto’s en tekst: Michiel Scholtes
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eilt de Pampusclub hier vandaag een winterwedstrijd? Dat is wel de
bedoeling, de eerste trailer met Pampus draait al de parkeerplaats

op. Mannen met dassen en mutsen bewegen zich naar de loodsen waar
hun houten dames nuffig boven het koude water hangen. Maar je drukt
die hoogglans parketten toch niet door een centimeter ijs? Geen nood.
Een heldere geest heeft hulp gevraagd. Het 'Witte Huis', dat andere
Pampusnest verderop, stuurt zijn stalen vlet. Met een geraas alsof ie-
mand voortdurend glasbakken leegt, vaart hij het ijs aan schotsjes.
Als de Pampussen zich bij de kraan verdringen, tinkelen er alleen nog
scherven in de zon. Booteigenaren zijn in de weer met singels en haken.
Ze staan in groepjes te grappen, praten over onderwaterverf en trim,
over scheidingen en drank, de zoon, de zaak, de auto en over wie
verliest of wint. De boten zelf zwijgen. De een na de ander zwaait van
de kade en zoekt met haar waterlijn het water op. Donker mahonie kleurt
ineens de lege haven met zijn grauwe steigerhout. Felle zeilpakken -
zwemvesten zijn bij deze kou verplicht - peddelen naar de havenuitgang
om te tuigen. Bleekgele masten rijzen links en rechts. Spierwitte zeilen
ontvouwen zich en doen je beseffen dat het vriest. Ze ritselen niet eens.
Waaien doet het niet.

Z
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Een uur later is het boven nul. Binnen verzamelt de barman de koffie-
koppen en de glazen. In asbakken smeulen peuken na. Rooie oren en
neuzen stappen voorzichtig in de kuip. De startvlet is al op het water.
Een rib is ver weg doende met de bovenboeien. Er is een op-en-neertje
in de maak.
Over de hele plas ligt nu een fijne rimpel, net genoeg voor het in 1993
gemoderniseerde Pampustuig. Vijftien zware Pampusjachten zeilen
verbazend snel naar de startlijn. Geen gek veld voor een winterdag.

 Veel te gretig
kruipen ze op en over de lijn nog voor de toeter blaast. Narrig kiezen ze
opnieuw positie voor de lijn.
Waar komt die strijdlust toch vandaan? De houten boot, een ontwerp
van G. de Vries Lentsch is van 1933, weegt minstens 725 kilo en draagt
net geen 20 vierkante meter zeil. De gemiddelde leeftijd van de beman-
ning ligt op deze februaridag zo rond de vijfenveertig. En dat is mild
geschat. Waarom gaan die mannen en een vrouw niet toeren? Daar
kunnen ze zelf uren over uitwijden. Maar de feiten zijn helder en klaar. In

25
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Oude boten strijden op
gelijke voet met nieuwe...

26
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de Pampus komen schoonheid en status in een ideale menging bij elkaar. De
Pampuszeiler valt op de diepdonkere kleur van de romp met zijn lange overhan-
gen, op het prettige gewicht van haar Hollandse wedstrijdzeiltraditie, op het
robuuste zeilen met een verplaatsingsromp, op de ontmoeting met gelijkgezin-
den die natuurlijk elke klasse kent. De Pampusclub is vanouds een wedstrijdclub
die streng over de eenheid in de klasse waakt. Oude boten strijden op gelijke
voet met nieuwe; elk jaar komen er nieuwe bij. Weinig andere klasseorganisa-
ties in Nederland brengen 's zomers even grote velden bij elkaar. En het is een
sociale club waar leden zich blijkbaar het hele jaar koesteren in een warm
‘wij-gevoel’.

Nou ja, warm, niet vandaag. Het is dat het niet waait en dat het donkere
Pampushout de winterse zonnewarmte opslaat in zijn nerf. En het is dat er
fanatiek en tactisch wordt gezeild en dat het rond de bovenboeien toch nog
dringen is.

 Dan spreiden de
boten hun doek en glijden in collectieve achtervolging naar beneden waar de
finish wacht. Drie wedstrijden zijn gepland. Na de tweede is de wind op en keert
iedereen terug naar kraan en loods. Na een uurtje is er geen boot meer te zien.

video
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Winterwedstrijden, Braassem, www.braassemermeer.nl
Wintercupwedstrijd Micro Magic, Grouw, www.micromagic.nl
Winterwedstrijden, Drimmelen, www.wsvbiesbosch.nl

maart6

maart9
Spankerklasse-dag, lezing Ronald Koelink, wsv Giesbeek,
www.spanker.nl.
Winterwedstrijden, IJsselmeer, www.wsvhoorn.nl

maart15

1 maart2

28e Heineken St. Maarten regatta

Matchrace Spring Cup, J22, Braassem, www.j22.nl

7 8 9

6e Coldhanded Cup, Lelystad, www. coldhanded.com

4 5 6 7 8 9 maart

Hiswa, Rai Amsterdam, www.hiswa.nl

maart

Winterwedstrijden Drimmelen, Amer, Hol. Diep,
www.wsvbiesbosch.nl

16

Evenement opgeven? Mail naar agenda@ziltmagazine.nl
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Zeilagenda

Magic Marine Int. Easter Regatta, Optimist,
www.braasemmermeer.nl

maart

Winterwedstrijden Drimmelen, Amer, Hol. Diep,
www.wsvbiesbosch.nl

30

maart 21 242322

maart 2322
Paaswedstrijden, open eenheidsklassen, www.wsvelfhoeven.nl

maart 3029
Springcup Europe, Medemblik, IJsselmeer, www.ryc-hollandia.org,

maart 2422
Grevelingen Boat Show, Scharendijke,

maart 29
Beurs 2e hands watersportspullen- E.J.V. Beatrix Eindhoven.
www.toerzeilers.nl

29
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Ondersteboven!
Groupama kentert bij Nieuw-Zeeland

Aan Groupama's poging om als snelste rond de wereld te zeilen is een
abrupt einde gekomen. Op 19 februari verging de reuzentrimaran zo'n 80
mijl van het Nieuw-Zeelandse Dunedin.
Opmerkelijk onaangedaan vertelt schipper Franck Cammas zelf wat er
gebeurde. “Maandagochtend zijn we, dicht onder de Nieuw-Zeelandse kust
gegijpt, naar een koers die ons weg moest houden van het slechtste weer
uit het laag dat voor ons lag. We lagen over bakboord en zeilden pal oost
in 25-30 knopen wind. Door de gekalmeerde zee kon de bootsnelheid weer
oplopen tot boven de dertig knopen. Plotseling brak de bevestiging van de
lijdrijver net achter de voorste beam. Binnen tien seconden brak ook de
beam zelf.” De poging van co-schipper Franck Proffit direct te gijpen,
mislukte omdat de gebroken drijven onmiddellijk volliep.

30
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“Ik werd wakker door het geschreeuw aan dek,” vervolgt Cammas, ”en voelde
de boot overhellen. Toen ik de kajuitingang bereikte was net iedereen bezig
om zo snel mogelijk naar binnen te komen. Dat is de veiligste plek als de boot
op zijn kop draait.” Gealameerd door Groupama’s Epirb hangt er binnen vier
uur een  reddingshelikopter boven de gekapseisde boot. Door een wonderlijk
toeval was Groupama sinds zijn vertrek nooit dichter bij land dan tijdens zijn
schipbreuk. Het weer had de trimaran ongebruikelijk ver naar het noorden
gedwongen. Ondanks de zes meter hoge golven, stonden de tien bemannings-
leden zes uur na het breken van de romp ongedeerd op Nieuw- Zeelandse
bodem. De boot werd een paar dagen geborgen.  Franck Cammas lijkt het hele
voorval niet anders dan een onhandig incidentje te beschouwen.  De Fransman
hoopt al volgend jaar een nieuwe recordpoging te ondernemen.

Bekijk de
spectaculaire
videobeelden

31
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Brandende kwestie...
Meer meningen over energiezuinige navigatieverlichting

De ervaringen van Thomas ten Kortenaar met verschillende LED-lampjes
in een bestaand driekleurenlicht (Zilt 22), hebben nogal wat reacties opge-
leverd. Een aantal lezers ging vooral in op de door hun vermeende mindere
lichtopbrengst van LED’s. Zo daar al sprake van is, is dat met meer of
krachtiger LED’s wel op te lossen. De overstraling tussen rood en groen die
Thomas signaleerde, raakt echter een veel fundamenteler probleem.

De meest uitgebreide reactie kwam van Hendrik
Heidinga die met een aantal tekeningen
precies uitlegt waar de schoen wringt..
Zijn uitleg vind je op de volgende
pagina’s. Hendrik  toont aan dat
lamp en behuizing op elkaar afge-
stemd moeten worden. Zijn stelling
is, dat het  simpelweg vervangen
van een conventionele gloeidraad
door een cilinder vol LED’s in een
bestaande behuizing  nooit een
scherpe overgang tussen de kleuren
kan veroorzaken.
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Brandende kwestie...
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Oplossingen
Verschillende lezers benadrukten dat de eni-
ge goede oplossing bestaat uit een speciaal
voor LED’s ontwikkelde behuizing. Bijvoor-
beeld door Jelte Feenstra die zijn driekleu-
renlicht  bestelde bij Orca Green  Marine in
de Verenigde Staten. De secties in die lan-
taarn met helder glas, zijn met schotjes van
elkaar gescheiden. Elke sectie heeft zijn eigen
LED in de juiste kleur.  De Orca Green lan-
taarn voldoet aan de strengste Amerikaanse
eisen, maar werd           nog niet in Europa
gecertificeerd.

Paul van Ginneke van Sailtron maak-
te ons attent op de producten
van Lopolight. Ook de Deense
fabrikant vergat het verleden en
ontwikkelde een lantaarn die in
niets meer doet denken aan het
conventionele model. Het resul-
taat is een bijzonder platte lan-
taarn met rijen LED’s aan de
buitenzijde.

Ongetwijfeld is het aanbod groter dan deze twee driekleurenlantaarns.
Ze zijn slechts voorbeelden van een heel nieuwe generatie navigatie-
verlichting rond LED’s.
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Andere toepassingen
Als de indruk is onstaan, dat vervangingslampjes met LED’s in geen enke-
le situatie zijn toe te passen, is dat verkeerd. De kritiek geldt alleen voor
navigatieverlichting waarbij kleurechtheid, sectorscheiding en lichtop-
brengst essentieel zijn. In veel andere gevallen kan een LED-lampje wel
degelijk een energiezuinig alternatief zijn met een bijna onbeperkte le-
vensduur.

Boeilicht
Hans Martens wees ons op het
lampje dat voor boeilichten is be-
doeld. Een 6 volt LED-lampje
geeft meer licht, is mechanisch
sterker en is vele malen zuini-
ger dan een normaal  6 volt
gloeilampje, schrijft Hans. Met
dit idee liet Ferry Meijlink van Meijlink
Electronics een LED-lampje ontwikkelen voor
de bekende reddingsboeilichten. De normale
lampjes daarin geven niet veel licht, als ze al niet
stuk zijn, en zijn niet zichtbaar op grote afstand. De
helder witte LEDjes in dit lampje geven meer licht en zijn
daardoor wel zichtbaar op grotere afstand en blijven dat ook veel langer
doen door het uiterst geringe stroomverbruik. De lampjes bestaan uit vijf
LEDs, vier rondom en een bovenop. Ze passen in ieder bekend boeilicht.
Het lampje kan ook heel goed worden gebruikt op een joon.  Plus of min
zijn verwisselbaar. De prijs bedraagt € 4,95 ex verzendkosten. Te koop
via www. meylink.net.
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Hiernaast is de situatie met een gloeilamp
getekend. We kijken boven op de lantaarn en zien
de twee sectoren van 112,5 graden. Het rode en
groene glas zijn als stippellijntjes getekend. De
gele stip stelt de gloeidraad voor. Dit traditionele
driekleurenlicht geeft heldere, duidelijke scheidin-
gen tussen rood en groen. Ook de scheiding
tussen rood en groen en het 135 graden heklicht
is scherp.

De tweede tekening laat de situatie met de LED-
lamp zien. Daarbij gaat het om een lichtuitstra-
lende cilinder met een heleboel lampjes erop.
Hoe meer LED’s er op de omtrek zijn gebruikt,
hoe meer de theoretische benadering van de
cilinder opgaat. De pijlen geven aan dat iemand
de LED’s zowel door het rode als door het groene
glas ziet. In plaats van scherpe grenzen, zijn er
overgangsgebieden ontstaan waarin rood en
groen mengen.

In deze derde tekening laten de grijze zone’s
zien dat het probleem zich niet alleen voor-
doet bij de de rood-groen overgang, maar ook
aan de zijkanten. Ook de 112,5 graden grens
met het wit van het heklicht vervaagt.

LED-lampen in bestaande driekleurenlantaarns
Een  theoretische benadering door Hendrik Heidinga
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Veronderstel dat de
afstand A van het
middelpunt van de
lamp tot het glas, 50
mm is en de dikte van
de gloeidraad 1 mm,
dus de straal 0,5 mm.
In dat geval is het
rood- groen over-
gangsgebied on-
geveer 1 graad.

Gebruiken we een
LED-lamp met een
doorsnede van 10 mm
en dus een straal van
5 mm, dan is het over-
gangsgebied 11,5
graad.

De openingshoek van het grensgebied rood-groen is te berekenen met
een volgende formule. Hiervoor zijn twee afstanden nodig. A is de
afstand van het middelpunt van de lamp tot het glas. L is de straal (=
halve diameter) van de LED-lamp in millimeter.

Het openingshoek van het overgangsgebied rood-groen =
2 x arcsin (L / A )

In de tabel vind je de uitkomsten voor enkele L/A verhoudingen.
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Oversteek Service
Met de huidige communicatiemiddelen is een oceaanoversteek niet langer
een oefening in eenzaamheid. Dat het dagelijkse gekeuvel met je medeover-
stekers niet alleen maar gezellig is, maar ook nuttig kan zijn, ervoer de
bemanning van de Loesje.  Brigitte en Wouter Kruijt schoten te hulp en
vertellen het verhaal.
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Oversteek Service
foto’s, video en tekst: Brigitte en Wouter Kruijt
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E en heerlijke nacht, vol tuig, goede vaart, veel sterren, genieten
gewoon. In de vroege ochtend toch maar het eerste rif erin en later

het tweede.
We zitten vlak bij de Camelot en Loesje en willen dichterbij komen om een
mooie fotosessie op de Mid-Atlantic te maken. Via de VHF meldt Harry
van de Loesje een defecte autopilot. Het ding is voor de tweede keer stuk;
eerder gaf de unit na de oversteek van de Golf van Biscaje de geest.
Nu is ook nog de windvaanstuurinrichting kapot. Wouter hoort Harry aan
en biedt aan het onderdeel bij ons aan boord te repareren. Daar hebben
we de spullen voor.

Binnen het uur varen de twee boten vlak bij elkaar. In een vloeiende
manoeuvre stuurt Loesje schuin achterlangs. Jan Willem vangt met het
verlengde schepnet het aluminium onderdeel op. Het zit netjes verpakt in
een waterdichte zak, met boei.

Het is loeispannend met de twee boten zo dichtbij op deze golven te
varen, maar het gaat goed. Het euvel blijkt snel te repareren. Een kwestie
van gaten uitboren in het aluminium gietwerk, nieuw draad tappen en
langere RVS-bouten erin plaatsen. Na een uur kan het onderdeel weer
terug.

Ditmaal verloopt het naar elkaar toevaren niet goed. Loesje zit pal achter
ons en surft op een golf naar ons toe, in plaats van langs ons heen te
zeilen. We zien het net op tijd, geven vol gas (veiligheidshalve hebben we
de motor bij) en spuiten weg. De boegspriet van Loesje scheert amper
twee meter langs onze spiegel!

We komen even bij en proberen het opnieuw. Nu gaat het wel goed, al
zijn de snelheidsverschillen door de positie op de golven (op de golftop
schiet je naar voren; in het golfdal val je stil) goed voor een
Harmonica-effect van zeker vijf meter! Hoe dan ook, operatie geslaagd,
Loesje blij en uiteindelijk werkt hun windvaan weer.
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in samenwerking met

Meld je online aan

advertentie

Tijdens de basiscursus meteo voor zeilers maak je kennis met de algemene
mechanismen achter het weer. Je leert de luchtdrukverdeling te vertalen
naar wind en het effect van fronten en buien te beoordelen. Na afloop
ben je niet alleen in staat om een weerkaart te lezen, maar ook om die te
interpreteren. De cursus is vooral bedoeld voor zeilers die hun kennis van
het weer willen kunnen gebruiken tijdens wat langere tochten.
Ook wordt aandacht besteed aan de middelen om onderweg over weers-
informatie en weerkaarten te kunnen beschikken.

Voor de laatste cursus van dit winterseizoen zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar.

Praktische meteo voor zeilers

zaterdag 5 april, Almere
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halle specificaties

CATALINA 28

TE KOOP...

Wegens TIJDGEBREK bied ik mijn
prachtige Catalina 28 MK I, bouwjaar
1994, te koop aan. Ik ben de eerste

eigenaar en heb het schip altijd goed -en
met plezier onderhouden.

Voor meer foto’s en alle gewenste
informatie mail of bel Frank Greiner,

info@fotoboot.nl of 0653-268 337

advertentie
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De zee inspireert! Dichters, schrijvers en ook muzikanten.
Laurens van Zijp speurt naar wind- en watergerelateerde liedjes.
Deze aflevering: Albatross
Door: Fleetwood Mac
LP: English Rose, 1969

In de vorige Zilt zagen we een prachtfoto
van een albatros aan boord van de
supertri Groupama. Dat had geluk
moeten brengen, maar alsof
de duvel ermee speelde, ver-
ging kort daarop de Franse
trimaran...

Geen beest
op zee is met zoveel bijgeloof om-

geven als de albatros. Wee de zeeman die
er een doodt. Die roept rampspoed over

zichzelf, zijn maten en het schip af. Geen won-
der, in een albatros leeft de ziel voort van een

verdronken zeeman... De albatros kondigt ook
storm aan; daarvan kun je verzekerd zijn wanneer de

vogel lang rond je boot blijft hangen.
De albatros spreekt tot de verbeelding. Niet alleen van
zeelui, ook van gitarist Peter Green, in de jaren zestig
frontman van de -toen nog- bluesformatie Fleetwood
Mac.
In 1968 vertaalde Green de trage vleugelslag van de
albatros op zijn Gibson in een loom ritme, waarin tevens
de eindeloze deining van de oceaan is te proeven.
We worden ditmaal niet afgeleid door teksten, Albatross is

Albatross
fo

to
: ©

 H
ar

ry
 F

ra
nk

44



45

Zoute Noten

een instrumentaal nummer, met subtiel samenspel van een van de meest
hechte ritmesecties in de pop: drummer Mick Fleetwood en bassist John
McVie. De eerste grote hit van de oer-Mac.
Sluit je ogen en laat je meevoeren...

Eerder in deze reeks zijn beschreven: The Downeaster Alexa-Billy Joel (Zilt 1),
Sail-on-sailor-Beach Boys (Z2), Last Great American Whale-Lou Reed (Z3), Als het
Golft-De Dijk (Z4), All at Sea-Jamie Cullum (Z5), A Salty Dog-Procol Harum (Z6),
Down by the Sea-Men at Work (Z7), Southern Cross-Crosby, Stills, Nash (Z8), Single
Handed Sailor-Dire Straits (Z9), Sea Fever-William Topley (Z10), Blues voor Slauer-
hoff-Zijlstra (Z11), Angustia-Cristina Branco (Z12), Dansen aan Zee-Blof & Christi-
na Branco (Z13), The Weather Forecast-The Mastersingers (Z14), Four Seasons in
One Day-Crowded House (Z15), Suite Clouds & Rain-David Gates (Z16), Sailing-
Christopher Cross (Z17), The Wind cries Mary-Jimi Hendrix (Z18), Tango Atlantico-
Joe Jackson (Z19), Blue Sky Thinking-Nick Harper (Z20), Wreck of the Edmund
Fitzgerald-Gordon Lightfoot (Z21), Ship with Sails-The Doors (Z22).
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Deze rubr iek wordt  samengeste ld  u i t  door leveranc iers  opge-
stuurde 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  ge-
maakt  en i s  n iet  door producenten beïnv loed .

Draadloze marifoon zonder draad
Tijdens de Miami boatshow werd de Northstar 725 gepresenteerd, een
marifoon met een losse handset. Op zich niets bijzonders, ware het niet
dat de gebruikelijke kabels en aansluitpunten dit keer niet

nodig zijn. De handset communiceert
volledig draad-loos met het moederap-
paraat. Feitelijk worden op die manier

de voordelen van een portofoon gecom-
bineerd met de reikwijdte van een inge-
bouwde marifoon.  Northstar is in de

Verenigde Staten het handelsmerk voor de
apparatuur van Navman die ook in ons land verkrijgbaar is. Of we deze
marifoon binnenkort in de Nederlandse winkel tegenkomen heeft vooral
met regelgeving te maken.

Geef zorgen uit handen...
Weet je wat handig is: een 'mannetje'. Hans van Gent -zelf zeiler en
gediplomeerd kapitein- heeft er z'n werk van gemaakt. Yachting
Services & Management beheert en verzorgt jouw jacht zoals je het
zelf zou doen. In goed overleg bepaal je met YSM hoe die service en
het management eruit gaat zien. YSM werkt uitsluitend met gere-
nommeerde bedrijven of met bestaande relaties van de eigenaar en
regelt het hele traject van onderhoud en reparaties, van het aanvra-
gen van een offerte tot de aflevering. YSM doet nog meer: schoon-
maak, transport regelen en zelfs aankoop- en bouwbegeleiding.
Hans van Gent, 0180-660801, www. Yachtingmanagement.nl
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Zilte Spullen

Friendship 30
Een primeur op de afgelopen Boot Holland in Leeuwarden was de
nieuwe Friendship 30 Breeze. Volgens Simon Hoekstra van Friend-
ship een 'performance-cruiser met een grote werkkuip, maar ook
met voldoende accommodatie om te overnachten.' Inderdaad oogt
het schip lekker racy met de brede, open kuip en royaal stuurwiel.
Onderdeks is het geen kale bak; de kajuit is prettig aangekleed voor
een langer verblijf aan boord, zonder opsmuk. Wie hoog en hard wil,
zal voor de diepe kiel kiezen van 2.00 meter, maar een kiel-mid-
zwaard versie is ook leverbaar. De FS 30 Breeze is een ontwerp van
de Turkse architect Islandat Pervan en wordt ook in Turkije ge-
bouwd. De afbouw -mast, motor en techniek- gebeurt voorlopig nog
in ons land. "Het moet allemaal Friendship-kwaliteit zijn," aldus
Hoekstra. De FS 30 Breeze is het eerste schip in een nieuwe Friend-
ship-lijn, die onder meer een 26, 35 en 40-voeter zal omvatten. www.
friendship.nl
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De Pas de Deux van Michiel Pauli kennen we uit Zilt nummer 14. Zijn
artikel over de Atlantische oversteek via IJsland, Groenland en Labrador
ging vooral over grijze zee, kaal landschap, ijs en mist. Michiel meldt nu
dat hij sinds een half jaar zijn zeiloverall en wollen muts niet meer heeft
opgehad. De Pas de Deux ligt in warm en blauw water voor anker bij de
Bahama's. De bemanning liet de naam van de boot achter op de berg
wrakhout op Boo Boo Hill.

Van grijs naar blauw
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Zilte Wereld
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Dieselend naar de zon
Via de noordelijke route zeilde Michiel Pauli naar Amerika. Zijn indruk-
wekkende reis door de kou zal niet iedereen tot navolging aansporen. Het
artikel in Zilt 14 stopt bij de aankomst van de Pas de Deux in New York.
Daar is de boordkachel nog regelmatig aan.

Na New York volgt Mi-
chiel de zon naar het
zuiden. Via de Intra
Coastal Waterway
vaart hij via het stelsel
van rivieren, kanalen
en meren langs de
oostkust van Amerika
naar Florida. Alle brug-
gen op deze binnen-
water route zijn hoog
genoeg voor de 17
meter lange mast van

de Bianca 111 of zijn beweegbaar. Behalve een brug voor Miami, waar de
Pas de Deux een stukje omvaart over zee. De rest is vooral dieselen. Via
de Florida Keys en Cuba komt Michiel aan bij de plek die hij bijschrijft in
zijn persoonlijke 'Hall of Fame van mooie ankerplekken. '

‘Zij die er geweest zijn zeggen dat de Exumas de mooiste eilanden zijn van
het Caribisch gebied. Zij hebben allemaal gelijk! We ankeren tussen de
spierwitte stranden en groene palmen in een beschutte baai, terwijl een
heel leger iguanas toeziet op onze ankeroperatie. Het water hier bevat alle
kleuren blauw die je maar kunt bedenken.' Aldus een enthousiaste
Michiel. Het ijskoude water van zijn noord Atlantische avontuur is verruild
voor water van 27°, de perfecte snorkeltemperatuur.
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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 jaloersma-
kende 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

Bahamas
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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 progno-

se...

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

Weerbericht voor 29 februari en 1 en 2 maart 2008

Weer & Wind

Onstuimig weekend
Het wordt een weinig veelbelovend zeilweekend. Tijdens de overgang van
februari naar maart hebben systemen van de oceaan vrij spel.
Vandaag is het nog rustig als een storing net ten zuiden van ons land
passeert. Er staat maar weinig wind, terwijl als hetzelfde systeem ten
noorden van ons was langsgetrokken, we met een harde wind te maken
hadden gehad. Het is een goed voorbeeld hoeveel verschil een paar
honderd kilometer kan maken.
Vrijdagmiddag +36: de eerste storing is boven Duitsland aangekomen
maar een tweede dient zich boven Schotland al aan. De zuidwesten wind
zal in de loop van de dag aantrekken van 10-15 naar 25-30 knopen.
Zaterdagmiddag + 60: de stormdepressie is boven Zweden aangekomen.
Het bijbehorende front is ons vrijdagavond gepasseerd. Daarachter is de
wind naar het west-noordwesten gedraaid en staat er 35-40 knopen, met
kans op 50 knopen in de vlagen.
Boven de Wadden staat er nog zo’n 10 knopen meer!
Zondagmiddag +84: opnieuw trekt een oceaanstoring over ons land. De wind
is gekrompen naar het west-zuidwesten en afgenomen naar 20-25 knopen.

Begin volgende week blijft het wisselvallig en komt de aanvoer uit het
noordwesten met minder minder zachte lucht.
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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
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De inhoud van Zilt Magazine mag op geen enkele wijze worden overgeno-
men zonder schriftelijke toestemming van de makers. De uitgever kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor fouten in deze publicatie.

Zilt
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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
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