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Even uitwaaien...
De Zilt-redactie gaat de
komende weken even op
zomerreces. Het is hoog
tijd om weer eens zelf te
gaan zeilen.  Daarom ver-
schijnt de volgende Zilt op
20 augustus
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Hoeveel toeval kan een mens verdragen zonder bijgelovig te worden, vroeg
Zilt-redacteur Michiel Scholtes zich af toen we deze foto in onze mailbox
vonden. Ferdinand Postma maakte de plaar vanaf het strand bij Bergen.
Precies op het moment dat Michiels Eenhoorn daar langs de horizon schoof.
Een raar toeval, een prachtige plaat en een fotogenieke boot, dat moest dus
wel jullie nieuwe bureaublad worden...

DOWNLOAD
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Gedragscode
Als je er nog nooit van gehoord hebt, hoef je je niet te
schamen. Ook bij ons gaat er wel eens een weekje voorbij
dat we niet aan het Nederlands Platform voor Watersport
Recreatie denken. Het orgaan werd een paar jaar geleden
in het leven geroepen om alle grote natte recreatieorgani-
saties met één stem met de overheid te laten communice-
ren. Een initiatief waar je nauwelijks tegen kunt zijn, al
moet  je  je afvragen hoeveel parallele belangen schaatsers,
hengelaars, duikers en bootbezitters werkelijk hebben.

Twee weken geleden lanceerde het NPWR de Algemene
Gedragscode voor de Watersporter. Volgens de initiatief-
nemers een poging om ‘ergeniswekkende gedrag van som-
mige watersporters niet te laten uitmonden in nieuwe wet-
en regelgeving.’

Van zoiets worden we aan de Zilt-redactietafel altijd wat
opstandig. Onze afkeer van betuttelende wet- en regelgeving
is ongeveer even groot als die van watersporters die anderen
de les lezen met teksten als: te hoge snelheid ontsiert iedere
manoeuvre, wijs uw eigen bemanning niet luidruchtig terecht,
zorg voor correcte vlagvoering en ruim hondenpoep op.
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Zilt

Toegegeven, er staan ook zinnige aanbevelingen in. Maar
of je nu een Gedragscode nodig hebt, om op het idee te
komen een zwemvest aan te trekken en een recente kaart
mee te nemen?

Het persbericht dreigde de nieuwe Zilt dus niet te halen.
Tot we nogal ontdaan uit de Ronde om Noord-Holland
kwamen. Zelden hebben we ons zo gegeneerd voor het
asociale gedrag van sommige collegazeilers bij de sluizen
van Enkhuizen en Kornwerderzand. Niets ontziend kozen
ze voor het recht van de sterkste. Alleen maar om een paar
plaatsen te winnen in een wedstrijd die misschien wel de
leukste, maar toch echt niet de America’s Cup van de Lage
Landen is.
Daar aan die wachtsteigers begrepen we plotseling meer
van die rare Gedragscode. Hartstikke zinloos, maar wat
moet je anders met je ergernis?

Een digitale schandpaal, met bootnamen en foto’s stelde
iemand voor. Nee, natuurlijk gaat Zilt dat niet doen. Maar
hoeveel sluispassages we dat nog volhouden..?
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TEKST

  Noord Holland

foto: © www.bootinbeeld.nl
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Media Crew Member, zo noemen ze in de Volvo Ocean Race
een bemanningslid dat alleen verslag doet en zich verder

nergens mee mag bemoeien. En wat op zo'n Open 70 werkt,
moet toch ook op een Sunfast 36 in de Ronde om

Noord-Holland kunnen... Als Zilts eigen MCM,
stapte Ruud Kattenberg aan boord
van de Quinto. Met het verbod op

bemoeien werd het niks, maar
dat verslag kwam er...

Ronde om
Leren in de

  Noord Holland
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Een half uur voor de start is het tijd om de genua te zetten.
Maar eerst moet de Zilt-vlag, die zich artistiek om het
voorstag heeft gewikkeld, nog worden bevrijd. Een goede
gelegenheid om de boothandling nog even te testen, vindt
Joop. Twee gijprondjes gaan goed, maar bij het derde zie
ik Jerome aan de grootschoot door de kuip slingeren. De
landing is net iets te harthandig voor zijn flitsende zonne-
bril. De vlag is vrij...
De Quinto is een 12 jaar oude Jeanneau Sun Fast 36 die zijn
naam ontleent aan een café in de Amsterdamse Pijp. De
samenstelling van de bemanning is wat onorthodox. De
meeste opstappers hadden twee jaar geleden nog nooit
gezeild. Tot het Quinto Sailing Team word je niet toegela-
ten omdat je goed kunt zeilen, maar omdat je bevriend
bent met schipper Joop of klant bent van zijn fysiothe-
rapiepraktijk.
"Het is een gouden formule," vertelt Joop die wedstrijdzei-
len bijna had opgegeven door het voortdurende gezeur met
bemanning en het alleen opdraaien voor onderhoud en

‘Het is
een
gouden
formule’
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organisatie. "Nu regelen ze het helemaal zelf," verklaart hij
tevens de niet te stuiten stroom e-mails die voorafgingen
aan de start. "Ik heb er geen omkijken meer naar. En het
zeilen, gaat ook steeds beter..."
Echt ervaren is zijn team echter nog niet. Langer dan twee
uur achter elkaar zeilde bijna nog niemand. Alles werd
geleerd tijdens dinsdagavondwedstrijden vanuit Durger-
dam. Wat een jaar geleden nog een paal in het zeil heette,
wordt nu een spinnakerboom genoemd, en van de meeste
van die 'touwen' is de functie inmiddels ook wel duidelijk.
Enigszins...

Spinnaker
Anders dan de grote groep toerschepen die onder SW
handicap varen, moeten de ORC-klassen eerst een inde-
windse boei ronden. Net als de meesten passen ook wij de
zeilvoering niet aan voor die ene mijl. Nogal overtuigd doen
we het toch goed. Joop toont zijn ambitie door de Rosa te
vroeg over de startlijn te dwingen en kiest daarna precies
de goede kant van de lijn. Bij de bovenboei liggen we derde.
Niet gek...
De koers naar Enkhuizen is net iets ruimer dan halve wind.
Een spinnakerkoers? Joop wil het in ieder geval proberen.
"Kom op nou. Tempo, tempo, tempo! Nee, niet die blauwe
zak! Die grijze! Boom, boom, boom! Maar hoezeer de
bemanning ook zijn best doet, een eerlijke kans krijgen ze
niet. De stevige wind, hun onervarenheid en een te hoge
koers, eisen zonder aarzelen dadelijk hun tol. Het spinna-
kerexperiment eindigt in chaos en het verlies van zeker vijf
plaatsen. En alle concurrenten die de zak ook al hadden
klaarliggen zijn onnodig veel wijzer gemaakt. "Maar goed
dat er geen geluid zit op die fotocamera," relativeert Joop
zijn eigen fanatisme. Niemand lijkt zich er aan te storen.
Thomas voelt aan zijn pijnlijke rug...
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Fatsoen
Op naar Enkhuizen. Met twintig knopen
halve wind en schitterende wolkenluchten
komt het log nooit onder 8 knopen. Slechts
tweeënhalf uur na de start liggen we al voor
het naviduct. Precies op het moment dat
een bui met flinke windstoten de wach-
tende boten striemt. De achterhoede van
de SW-klassen ligt nog rijendik aan de
wachtsteiger. Hoewel het wedstrijdregle-
ment bepaalt, dat wie het eerst komt ook
het eerst gaat, lijkt de schutvolgorde meer
te worden bepaald door de persoonlijk
opvattingen over etiquette en de mate van
prestatiedrang van de schippers. Joop vindt
er een acceptabele middenweg tussen.
Althans volgens ons.
Een kleine gele boot met niet-deelnemers
wordt het allemaal te veel. Tierend schreeu-
wen ze de frustraties van zich af. Het woord
'fatsoen' komt er veel in voor. Volgens
eigen zeggen wachten ze ook al twee uur.
“Ga dan gewoon naar voren..,” nodigen we
ze uit. Maar het gedrang schrikt ze opnieuw
af en meer gefoeter is ons loon. Ze sluiten
weer achteraan en verdwijnen onderdek.
Het luik schuift dicht...

Toestanden
Opnieuw op topsnelheid stuiven we naar de
volgende sluis. Een incidentele kromme golf
houdt de bemanning in de reling alert. De
conversatie lijdt er niet onder. Niet ieder-
een in onze klasse ging op hetzelfde

Tierend
schreeuwen
ze de
frustraties
van zich af...
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moment door de sluis, dus zijn we het zicht
op onze directe concurrenten kwijt. Daar-
door wordt het hoogtepunt van de tweede
etappe het sissende geluid waarmee
Roberts zwemvest zich opblaast. Hulpeloos
zit hij gevangen achter de bovenste reling-
draad. Werd het te nat of bleef het touwtje
hangen?
Bij Kornwerd worden we ingelopen door de
eerste ORC 1 boten. Vrijwel alle klassen
liggen nu tegelijkertijd te wachten. Dat er
onvoldoende wachtruimte is, de wind hard
en de steiger lagerwal, zijn niet de voor-

naamste reden voor de
beschamende toestanden er
zich afspelen. Het belangrijk-
ste ingrediënt is het blinde
wedstrijdfanatisme van som-
migen. Niets ontziend dringen
grote wedstrijdboten zich naar
voren. Een preekstoeltje of
een sceptertje meer of minder

lijkt ze daarbij nauwelijks te deren. Gedre-
ven door de wetenschap dat wie zich ver
voor zijn beurt de sluis invecht, misschien
wel van een uur meer stroom profiteert.
Het is wedstrijdvervalsing van de eerste
orde.
Naast ons komt het bijna tot een handge-
meen. "Ik heb liever een flinke storm dan
zo'n sluis," worden Joop en ik het eens.

Kruisen
In het smalle vaarwater van de Dove Balg
moet worden gekruist. De genua heeft

‘Ik heb
liever een
flinke storm
dan zo'n sluis’
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plaats gemaakt voor de High Aspect fok.
Tien, vijftien, twintig keer gaan we overstag,
de manoeuvres lopen steeds soepeler, maar
het is ongemakkelijk druk. "Achterlangs,
achterlangs, achterlangs!" Pfoe... Kent
iedereen om ons heen de bakboordregel,
zit er altijd iemand aan de grootschoot? We
zijn blij als het vaarwater zich in de Texel-
stroom verbreedt. Een zeehond kijkt ons
verbaasd na. Voor de meesten van ons
wordt het voor de eerste keer donker op
het water.
De wind ruimt minder dan verwacht maar
net voldoende om het Marsdiep bezeild te
maken. Rond middernacht scheren we
rakelings langs de Lange Jaap. Wel iets later
dan gehoopt, maar toch nog net op de
kentering. Het laatste rechte eind ligt voor
ons. De windmeter staat nog steeds op een
kleine 20 knopen. Dat de geplande nachte-
lijke zeilwissel achterwege kan blijven vindt
niemand erg.

Nat en koud
Met Bas aan de helmstok gaan de laatste
vijfentwintig mijl zelfs met tegenstroom nog
altijd hard. Kijkduin, Petten; kou en ver-
moeidheid slaan definitief toe. Schoorl; de
gesprekken in de reling verstommen, hoof-
den worden zwaar. Maar zelfs het kortste
hazenslaapje wordt afgestraft door weer
een volgende klap water. Ben zit vooraan
en incasseert de grootste plenzen. Wat we
eerst nog vrolijk 'Volvo Ocean Race

Rond middernacht
scheren we
rakelings langs
de Lange Jaap
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Pijnpunt
Met 285 gestarte boten was het de grootste Ronde om Noord
Holland ooit. Volgens YSY secretaris Peter van den Driesche kijkt
de organisatie tevreden terug. Maar: “de sluispassages blijven
natuurlijk een pijnpunt dat onze aandacht verdient… We gaan
zeker kijken of we daar volgend jaar betere oplossingen voor
kunnen vinden.” Een groter spreiding van de vloot door meer
startgroepen of toch weer terug naar het oude maximum van
250 boten zijn enkele van de opties die in de komende maan-
den besproken worden. “En als deelnemers suggesties hebben,
nemen we die graag in onze overwegingen mee…”
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momenten' noemden, verliest nu snel aan charme. En we
begrijpen nu ook meer van die rubberen halsmanchetten
in die race. Egmond; een enkeling verdwijnt 'even naar de
WC' en wordt een kwartier later in een kooi teruggevon-
den. “Toch wel aan de hoge kant hè,” informeert Joop
bezorgd.
Donald zoekt een banaan maar wordt gelanceerd door de
kombuis. Met een bebloed hoofd komt hij weer boven.
Gelukkig valt het mee. Drama en heroïek op de Noordzee.
Om kwart voor vijf gaan we over de finish. In Seaport
Marina liggen meer deelnemers dan we hadden gehoopt.
"Hoeveelste we zijn geworden? Dat horen we straks wel.
Eerst slapen..."

Who's Next, vorig jaar ook al de snelste, bereikte
IJmuiden binnen 11,5 uur en werd winnaar in ORC1. De
Quinto finishte na 13 uur en 51 minuten als vierde in
ORC 3 en werd 10e op gecorrigeerde tijd.

Z
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De cirkel
is rond
Er gebeurde veel in de slotfase van de
Volvo Ocean Race. In Europa volgden
de starts elkaar snel op. Minder dan
een maand is voldoende voor twee
inport races, drie etappes en de aller-
laatste finish in Sint Petersburg. Dat de
eindoverwinning Ericsson 3 normaal
gesproken niet meer kon ontgaan, is bij
vertrek uit Galway al duidelijk. De strijd
om de tweede plek tussen Bouwe Bek-
king's Telefonica Blue en Puma is dan
echter nog niet beslist.

20
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De negende etappe naar Marstrand in Zweden zou oorspronkelijk boven-
langs de Britse eilanden naar het Skagerrak gaan. Maar dat plan werd
aangepast toen bleek dat ´last minute´ deelnemer Delta Lloyd het toch
wel erg op prijs stelde als de race nog een Nederlands tintje kreeg. Dat
leidde tot een nogal kunstmatige ingreep in het routeschema. Niet alleen
liep de nieuwe route door het drukke Kanaal, er werd ook een lus rond
twee boeien voor Holland ingelast. Helaas ver genoeg buitengaats om
alleen zichtbaar te zijn voor de genodigden op de VIP-schepen en de
enkele zeiler die zijn eigen boot in de harde wind naar buiten stuurde.

Boot tegen boot
Op het wedstrijdverloop had het
allemaal weinig invloed.  Zoals zo
vaak in de laatste etappes van
een race om de wereld nivelleren
de verschillen op het eind. Zelfs
de slechtst voorbereide boot is
geoptimaliseerd en niemand kan
het minst ervaren bemanningslid
nog iets te leren. Het is het

moment waarop verschillende strategieën of gedurfde routeringsbeslissin-
gen plaatsmaken voor een boot tegen boot race. En dat is precies wat er
gebeurt. Vrijwel elk team heeft gedurende de hele etappe een andere
deelnemer in zicht.
Ericsson 4 bereikt Marstrand als
eerste en incasseert voor de
derde opeenvolgde keer de
maximale punten. Voor de
tweede plaats lijkt Bouwe Bek-
king de voornaamste kandidaat.
Maar zoals Bouwe aan het eind
van ons vorige verslag verzucht-
te: met zeilen weet je het nooit.fo
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Rotsvast
Kort na vertrek uit
Marstrand voor de
500 mijl naar Stock-
holm wordt Bouwe's gelijk in al
zijn pijnlijkheid aangetoond. De
vloot aanvoerend ziet navigator
Simon Fisher een van de talrijke
verradelijke rotsen over het
hoofd, die de Zweedse west-
kust zo berucht maken. Met 17

knopen boort de kiel van Telefonica Blue zich in het obstakel. Er is heel
wat kracht nodig om de boot, die ook nog eens flink water maakt, weer
vlot te trekken. Zie de video. Na een dagenlange reparatie kan het Spaanse
team toch nog de etappe afmaken. Maar, mede door Puma's eerste
etappewinst, is elke aanspraak op de  tweede plaats in het eindklassement
definitief vervlogen. Voor Torben Grael kan het niet meer mis. Met de
finish in Stockholm is de voorsprong van Ericsson 4 groot genoeg om als
winnaar van de Volvo Ocean Race te worden uitgeroepen.

Rusland
Wat nog rest, zijn niet meer
dan  formaliteiten. Een
havenrace in Stockholm en
400 mijl naar de laatste
eindstreep in Sint Peters-
burg. Ericsson 3 wint de
eerste, terwijl Telefonica
Black de laatste kans op
etappewinst grijpt. Team
Delta Lloyd sluit de rijen en
blijft in het eindklassement
alleen het in Singapore uitgestapte Team Russia voor.

23



Hoe verder?
Ondanks de onzekere tijden staat de driejaarlijkse cyclus van
de Volvo Ocean Race niet openlijk ter discussie. Als dat ook
in de komende jaren niet gebeurt, gaat de volgende race in

oktober 2012, opnieuw in het Spaanse Alicante van start. En hoogstwaar-
schijnlijk weer onder dezelfde naam. Want ondanks de malaise in de
autoindustrie lijkt de sponsoring van Volvo verbazend genoeg niet te
lijden onder de teruglopende verkopen. Kennelijk levert de race de
Zweedse autofabriek dus nog altijd meer op dan het kost. Veel potentiële
etappeplaatsen verwachten eveneens een batig saldo. Volgens de organi-
satie hebben al meer dan 40 havensteden zich als kandidaat gesteld voor
de volgende race.

Kosten besparen
Toch gaat de economische werkelijkheid ook weer niet helemaal aan de
Volvo Ocean Race voorbij. Zonder twijfel is het aantal bedrijven dat
tientallen miljoenen op tafel wil leggen voor een team dat aanspraak
maakt op de top drie, er niet groter op geworden. Daarom wordt actief
gezocht naar mogelijkheden om kosten te besparen. Een is er al gevonden.
In de volgende race zal er geen week meer tussen de inportrace en
etappestart zitten. Beide evenementen vallen dan in een weekend.
Wie er over drie jaar aan de start komen is nog niet bekend, maar volgens
Team Delta Lloyd manager Tom Touber heeft de Nederlandse verzeke-
ringsmaatschappij opnieuw belangstelling.
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Een hang naar de geur van blanke lak. Oog voor een
mooie zeeg. Liefde voor het schip. Eigenaren van klassieke
scherpe jachten hebben veel met elkaar gemeen. Vertellen
kunnen ze ook, want hun schepen geven stof tot gesprek.
Zilt ging terug in de tijd op de Westeinder.

Dondersmooie boten

FOTO’S EN TEKST
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Dondersmooie boten
Verliefde eigenaren en jachten met een verhaal
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Als snoeken die achter een ruis-voorn aangaan. Zo schieten
twee Draken weg bij de start van de klassieke scherpe
jachten op de Westeinder. Geen kunst, daar zijn het Draken
voor. Maar wat daarachter gebeurt is verrassend: een kloeke
rondspant valt op een oor, komt op gang en bijt zich als een
barracuda vast in de koplopers. Sarcelle II geeft weinig toe.
De vier bemanningsleden zeilen gecon-centreerd, met een
man helemaal achterop aan de grootschoot. Het jacht loopt
hard en hoog, onder vol tuig van 48 vierkant meter. In
vlagen duikt het gangboord onder water. De bemanning
geeft geen krimp. Hun schip al helemaal niet.

Lange waterlijn
“Je moet 'm dúrven zeilen,” zegt mede-eigenaar Wim van
Dam later, “en niet bang zijn voor water in het gangboord.
Je moet niet te snel reven, want dan loopt het schip meteen
minder hard en hoog. Hij voelt zich het lekkerst wanneer hij
van neus tot spiegel helemaal in het water ligt, zodat hij een
lange waterlijn heeft. Goed uitgetrimd kun je met twee
vingers in de neus sturen en hoef je niet te douwen aan het
roer. Tot een knoop 24 kun je ongereefd blijven zeilen.”

Familiehistorie
Wim en Peter van Dam, scheepsbouwers, zijn samen eige-
naar van de geklonken, stalen Sarcelle II. Een schip met een
bijzondere familiehistorie. “Het is een ontwerp van onze
oom Piet van Dam en is in 1938 gebouwd door onze vaders
die op de werf werkten. Dat was uiteraard allemaal hand-
werk. Een zware klus, alleen al het boren van gaten voor de
klinknagels gebeurde met een handboor.”
De Sarcelle II werd gebouwd in opdracht van een Haagse
juwelier en is al die jaren in diens familie gebleven. Medio
jaren negentig konden Wim en Peter het schip overnemen
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en knapten het op. “Het is voor negentig procent origineel
gebleven,” zegt Wim,  “wel hebben we er lierbankjes opge-
zet. Voorheen liepen de schoten door een gat in de kuip-
rand, maar dat was te veel sjorren.”
Los van de familiehistorie hebben Wim en Peter nog een
steekhoudend argument voor de aankoop. “We vonden het
gewoon een mooi schip,” zeggen ze. En daar is geen speld
tussen te krijgen...

Van Kroes tot Van de Stadt
Terug naar het wedstrijdveld. Daar draaien nog veel meer
dondersmooie boten hun rondjes over de olympische drie-
hoeksbaan. Porzana Carolina is een pronte platgatter in
staal, een onvervalst Van Hoëvell-ontwerp. Bestevaer intri-
geert met z'n kanohek. Strien is een stoere Kroes, De Groene
Galije ook, maar dan van het type Boemerang. En daar, de
parmantige Jan van Gent, lijkt ook wel een Kroes... Mis!

“We
vonden

het
gewoon

een mooi
schip,”
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“Het is een Van de Stadt-ontwerp, gebouwd op de Van de
Stadt-werf in Zaandam,” vertellen Trijntje en Henk Troost uit
Texel. Kenners zien dat meteen aan het doorgestoken roer.
De boot stamt uit 1944 geen jaar dat je met nieuwbouw
associeert. “Dit schip is gebouwd om de werf te laten
overleven. De opdrachtgever was controleur van de crisis
controle dienst die aan schaarse middelen als graan en
aardappelen kon komen. Met hem kwam de werf overeen
dat betalingen niet alleen in geld, maar ook in natura
werden gedaan.”
Zes jaar geleden waren Trijntje en Henk Troost op zoek naar
een ander schip. Toen ze de Jan van Gent zagen was het
meteen 'Pak maar in', zoals Henk het formuleert. Maar zo
gemakkelijk ging dat niet. De vorige eigenaar wilde zeker
weten of zijn dierbare bezit aan de juiste kopers overdeed.
“We zijn goedgekeurd,” glimlacht Henk, en hij vervolgt
voldaan: “het is een fantastisch bootje.”
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Boot uit één stam
Dick ten Cate was meteen verkocht toen hij op De Groene
Galije stuitte, een Kroes Boemerang. “Het is niet de catego-
rie lang, dun en lekker, maar ik vind het een stoer scheepje.
De zeeg sprak mij aan en ook de combinatie met de
opbouw. Na tien jaar ben ik nog steeds verliefd. Ik heb er
veel aan gedaan, zelf een teak dek op gelegd bijvoorbeeld,
in overleg met de werf. Ik houd van teak en mooie randjes,
dus ik hem mijn hart er wel aan kunnen ophalen.” De boot
is gebouwd door Kroes in 1962, als bouwnummer 3. Met het
type Boemerang won Kroes in 1949 een prijsvraag die door
de toenmalige zeilbond was uitgeschreven. “Een handzaam
scheepje,” vat Dick zijn lofzang samen. “Bij de aankoop heeft
Kroes mij twee dingen meegegeven. Hij zei: 'Deze boot is uit
één stam gebouwd.' En inderdaad zitten er geen  naden in
de gangen. Het andere wat hij tegen mij zei was: “Je mag er
nooit met epoxy aan komen!' Was ik ook niet van plan...”
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Op de baan draaien nog veel
meer mooie boten hun rondjes...
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Boek en regatta
Klassieke scherpe jachten... Je zou er een boek over vol

kunnen schrijven. Dat is ook gebeurd, getiteld 'Klassieke

zeiljachten – schoonheid uit het verleden'. Uitgegeven door

De Alk Heijnen.

De klassieke jachten in actie zien kan ook. Van 22 -26 juli

wordt  in Hellevoetsluis de tweejaarlijkse Shipmate Classic

Yacht Regatta gehouden.  www.scyr.nl of www.vksj.nl

meer mooie boten hun rondjes...
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Rijke historie
Het eerste dat Kees van Aalst doet is heel gastvrij het
onderdekse van de Bestevaer laten zien. Een origineel interi-
eur met vernuftige ruimtebesparende vondsten. Een vouw-
deur met koperen pianoscharnieren bijvoorbeeld, of de
opklapbare wastafel boven de toiletpot. De salon is een
tijdcapsule, zo staand in dit schip proef je de rijke historie.
De Bestevaer is een ontwerp van Henk Tingen, een niet zo
heel bekende Nederlandse ontwerper, en het schip is in
1948 gebouwd op de scheepswerf Piet Kok. Het resultaat:
een solide stalen S-spant van zes ton, met spitsgat. Anno
2009 een van de laatste Tingen-ontwerpen die nog rondvaren.
Wat dit schip nog meer bijzonder maakt, is dat de welbe-
kende zeilende huisarts Cees den Hartoog er in de jaren
zestig lange zeereizen mee maakte. Kees diept een map op,
waarin van alles over de Bestevaer is verzameld, en laat
reisverslagen zien. Zuid-Engeland, Spanje, Portugal... En dat
met 9,05 meter. Het maakt de Bestevaer nog mooier. Z
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PRODUCTIE

door de ogen  van

Geregeld stellen we op deze plek een nieuwe of
bijzondere boot aan je voor. Een vaarimpressie of
boottest zoals je die misschien van andere media
gewend bent, is het niet. Het grote verschil is, dat

onze eigen mening er niet toe doet. In plaats
daarvan nodigen we telkens iemand uit van wie
wij denken dat hij of zij recht van spreken heeft.
Een zeiler met ervaring in vergelijkbare boten en

affiniteit met de boot die we uitlichten.
'Door de ogen van...' noemen we dat.

In de tweede aflevering stapt Mini-zeiler
Lucas Schröder op de

Linq CQ-6 met kantelkiel.

Lucas Schröder
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Lucas Schröder
Lucas (34) werd bekend door zijn deel-

name aan de Mini Transat in 2007.
Vooral zijn professionele aanpak van de
campagne op. Maandenlang werkte hij

met een Franse trainer aan zijn voorbe-
reidingen. Het leverde hem een prachtige

7e plaats op. In 2011 hoopt Lucas
opnieuw te starten inde Transatlantische

solorace van Frankrijk naar Brazilië.

fo
to

’s:
 ©

 Z
ilt

 M
ag

az
in

e

Scheuren in een steroïde-boot
Als je een plaats wilt veroveren tussen de kleine snelle sportboten moet
je je onderscheiden, lijkt Jurian Rademaker gedacht te hebben. Het
opmerkelijke resultaat is de LinQ CQ-6; een boot van nauwelijks 6 meter
barstensvol techniek met ook nog eens een hydraulische kantelkiel. Een
attribuut dat rechtsstreeks uit de Volvo Ocean Race of Vendée Globe komt.
De ontwerper, bouwer en eigenaar van de splinternieuwe Linq-werf ziet
drie doelgroepen voor zich. De eerste zijn bedrijven die zijn spectaculaire
boot willen gebruiken voor evenementen en teambuilding. Daarnaast
hoopt hij natuurlijk ook dat er voldoende boten op het water komen om
een eigen wedstrijdklasse te vormen. En tenslotte richt hij zijn pijlen op
veeleisende zeilers die een paar uurtjes willen raggen over een plas.
Met steekwoorden als klein, snel, spectaculair en techniek waren we er
snel uit. Zo’n boot moet je laten varen door een Mini Transat zeiler. Dus
rijden we op een mooie zomeravond met Lucas Schröder naar Ketelhaven.

Lekker
We hebben geen steigernummer nodig om de CQ-6 te vinden. Het
grootzeil is al gehesen en de vierkante tophoek van het zeil met een
enorme uitbouw à la America's Cupper valt direct op tussen de honder-
den masten in de marina. Lucas versnelt zijn pas: “Dit ziet er lekker uit zeg.
Mooi, we kunnen direct losgooien.” Jurian kruist zijn schepping gerouti-
neerd de haven uit voordat hij de helmstok aan Lucas overgeeft. De
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Mini-zeiler lijkt zich direct thuis te voelen
op de sportieve boot. “Ik loef nog even wat
op tot voorbij die palingnetten, dan kan
daarna de gennaker erop. Deze boot ziet
eruit als een lekkere ragbak, dus laat dat
raggen dan maar snel beginnen.”
Jurian schuift de koolstof boegspriet uit en
hijst de 51 vierkante meter zwart doek van
de gennaker. De helling van de brede romp
neemt nauwelijks toe, maar het platte
water achter van ons kielzog verraadt een
forse snelheid.
“En nu die kiel erbij, ik kantel 'm even naar
de maximale uitslag.” Met een druk op de
knop zet Lucas de elektrische pomp van de
hydrauliek in z'n werk. Met een gezoem dat
we herkennen van onze stuurautomaat
staat in luttele seconden de kiel aan loef.
“Zo, dat voel je zeg, die kiel kan je echt
als een gaspedaal gebruiken.”

Als de rook
In de 15 knopen wind gaat de boot als de
rook en toch voelt het als een relaxt
avondje zeilen. Lucas heeft naast het sturen
genoeg tijd om eens naar de details van de
boot te kijken. “Alle sexy speeltjes zitten
erop: voor de kantelkiel zit nog een ophaal-
baar steekzwaard, een canard, voor de
aandewindse prestaties. En natuurlijk valt
de draaibare carbon vleugelmast op, die
had ik eerlijk gezegd niet verwacht op deze
boot. Het Ronstan en Spinlock beslag is
goed uitgekiend en de PBO verstaging en
dubbele roeren geven de boot een extra
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moderne uitstraling. Maar dat PBO, dat zou voor mij niet hoeven, dat zorgt
voor een forse kostenpost als je het over een jaar of drie weer moet
vervangen.”

Boy Toy
Jurian verklaart zijn passie voor techniek en exotische materialen. Als lid
van het bouwteam van de ABN-Amro VOR70's zag hij hoe de toepassing
van nieuwe technische mogelijkheden bepalend was voor het succes van
de campagne. De jachtbouw maakte met dat project enorme sprongen
vooruit. Na de ABN-Amro ervaring deed Jurian het projectmanagement
van een nieuwe 38 voeter met kantelkiel. Ook dat resulteerde in een
baanbrekende boot. Jurian wilde dit spectaculaire zeilen bereikbaar
maken voor een grotere groep enthousiastelingen, en zo ontstond het
idee van de 6 meter lange boot met alle foefjes van een grotere top-racer.
Lucas: “Ik begrijp het. Met al die techniek maak je van de boot een
aantrekkelijke ´boy toy´. Nu snap ik ook die dubbele roeren. Dat staat
zeker goed, hoewel ze niet echt nodig zijn omdat je de boot vrij vlak vaart.

40



Kiel
De wind is vlagerig.  Met forse rukken aan
de helmstok probeert Lucas het maximale
uit de boot te halen. “Ja, nu! Aán die
gennakerschoot! En even naar achteren
allemaal, dan komt-ie los.” Met de 1.66
diepgang houdt Jurian de diepte van het
vaarwater goed in de gaten. Om in de geul
te blijven moet de gennaker er voor de
volgende boei weer af.
“Oké mannen, dan kijken we nu wat die kiel
aan de wind voor ons doet.”
Het is inmiddels harder gaan waaien. Met de
kiel in het midden vaart de boot al hoog en
hard. Dan zet Lucas de kiel aan loef. Het is
alsof er ineens twee man aan de hoge kant
aan boord springen. Met nauwelijks helling
kruisen we de geul door. Het overstag gaan
gaat net zo soepel als bij een boot met een
vaste kiel. Tijdens de draai drukt de stuurman
op de kiel-knop en voor de fok weer dicht
staat, hangt ook de kiel aan de goede kant.
Kinderspel. Na vijf overstags varen we ineens
toch met meer helling. “Stom zeg, ik ben de
kiel vergeten. Die hangt nog aan lij. Nou ja,
even proberen zo...”
Het blijkt dat de stand van de kiel niet direct
tot problemen leidt. “Je gaat niet zwemmen
als je een foutje maakt met de kiel. Door de
grote breedte is de boot erg stabiel.
Daarom kunnen ook minder geoefende
zeilers goed uit de voeten met deze boot,”
merkt Jurian droog op.
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‘Oké mannen, dan kijken we
nu wat die kiel voor ons doet...’

42



“Dat klopt. Toch is het meer een technische boot dan ik verwacht had. Je
zeilt er weliswaar snel mee weg, maar om er het maximale uit te halen
moet je echt wel weten waar je mee bezig bent.”

Grootzeil
Lucas concentreert zich weer op het zeilen en merkt dat de tophoek van
het pentex grootzeil erg veel twist heeft die moeilijk te controleren valt.
De opvallende roach van het zeil blijkt net iets teveel van het goede en
North bouwt de volgende set daarom 20 centimeter minder uit.
De zon zakt achter de bomen. Het is tijd om de haven op te zoeken.
“Moeten we echt al stoppen? Het gaat toch heerlijk zo, ik wil hier nog
helemaal niet weg.” Lucas heeft de smaak duidelijk te pakken.
Op de terugrit door de polder praten we na over de bijzondere boot en
de ideeën daarachter. Lucas: “Ik vind het opvallend dat van de al ver-
kochte CQ-6's, er een flink aantal zijn besteld door bedrijven die de boot
zakelijk gaan inzetten, voor teambuilding, management-training of als
incentive. Dat is een belangrijke doelgroep voor de bouwer en dat slaat
blijkbaar aan. Het is misschien wel een erg technische boot voor die
doelgroep, maar je kunt het vergelijken met managers die een dagje gaan
racen op Zandvoort. Die willen ook het echte F1-gevoel krijgen en het
doet er niet toe dat ze hun racemonsters niet tot maximale prestaties
kunnen drijven. Door alle moderne foefjes op de boot heb je als opstap-
per zeker het gevoel op een bijzondere racer te zitten.”
Een andere doelgroep voor de boot is de zeiler met voldoende budget die
's avonds op het meer lekker wil uitwaaien en dat het liefste doet in een
spectaculair technisch hoogstandje. “Voor die zeiler is deze boot perfect.
Alles zit erop en eraan en het ziet er lekker uit, het is een steroïde-boot.
En het belangrijkste: de CQ-6 zeilt als een trein. Je waant je king of the lake
in deze opvallende verschijning.”

Potentiële kopers
Hoe enthousiast Lucas ook is over de boot, hij ziet zichzelf voorlopig niet
als een potentiële koper. “Voor mij is de competitie het belangrijkste. Ik
wil zeilen in de klasse waar ik de beste zeilers tegen kom. Op dit moment
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voel ik me helemaal thuis in de Mini-wereld. Maar ik heb
nog meer ambitie. Of het na mijn volgende Mini-Transat
nu de Figaro-klasse wordt of een F18, dat staat helemaal
open. Het veld waar ik tegen kan varen zal mijn keuze
bepalen. Voor elke nieuwe boot is het moeilijk genoeg om
voldoende boten en goede zeilers op het water te krijgen
die een succesvolle eenheidsklasse kunnen vormen. En in
dit segment is er veel concurrentie. Maar tien van dit soort
boten in Medemblik zou natuurlijk fantastisch zijn... Aan de
boot zal het niet liggen. Die heeft potentie genoeg. Als
straks de topzeilers in een CQ-6 blijken te varen dan doe
ik dolgraag in dat veld mee.”

Feiten en cijfers LinQ CQ-6
Lente over alles: 5,81 m
Breedte:  2,27 m
Diepgang:  1,66 m
Gewicht:  450 kg
Kielgewicht:  200 kg, +/- 45º
Grootzeil:  21,2 m2
Fok:   8,3 m2
Gennaker:  51 m2
Prijs:    € 34.990
Bouwer:   LinQ Boats, Dronten

Z

44



ADVERTENTIE



Juli 2009
t/m 5 juli Deltaweek. Kajuitjachten en platbodems.
 www.deltaweek.nl
4-5 juli Hargen Sail. Open cats, www. cat72.com
4-5 juli HvH-Scheveningen vv. Hoekse WS. www.hwsv.nl
4-5 juli Jan Haringrace. Monnickendam. Platbodems.
 www. janharingrace.nl
4-5 juli Vrijbuiterweekend. Loosdrecht.
 Eenheidsklassen.www.vrijbuiterweekend.nl
4-8 juli Zuidlaardermeerweek. Kropswolde,
 www.zvzuidlaardermeer.nl
11 juli Scheveningen-Le Crouesty
 http://zeilrace-rally.nl
11-15 juli 89e Kaagweek. Eenheidsklassen.
 www.kwvdekaag.nl
11-12 juli Noordwijk-Katwijk ZVN Skuytevaert.
 www.skuytevaert.nl
11-16 juli 64e Schildmeerweek. www.zvoss.nl
11-17 juli WK H-Boot. Medemblik.
 www.h-boatworlds.com
17-19 juli Loosdrechtweek. www.loosdrechtweek.nl
18 juli 17e Van Loon Hardzeildag, Veerse Meer.
 Hoogaarzen, hengsten. www.hoogaars.nl
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ZEILAGENDA

Evenement opgeven? Mail naar agenda@ziltmagazine.nl

Niet werkende link? Klik hier

18-31 juli Skûtsjesilen. Friesland. www. skûtsjesilen.nl
18 juli Harwich-Roompot Aanbrengrace SCYR.
 www.vksj.nl en www.oga.nl
22-26 juli Shipmate Classic Yacht Regatta,
 Hellevoetsluis. www.scyr.nl
25-26 juli Westlandcup. KZV 's Gravenzande
 www.kzvg.nl
25-25 juli World Cup O'pen Bic, Medemblik.
 www.openbic.com
31 juli-6 aug. Sneekweek. www. sneekweek.nl
31 juli-7 aug. WK FD, Medemblik. www.sailfd.com

EVENEMENTEN, HAVENDAGEN, ETC.
4-6 juli Sailwolde. Tweejaarlijkse nautische feesten.
 www.sailwolde.nl
10-12 juli Vlootdagen Den Helder

www.nationalevlootdagen.nl
16-18 juli Visserijdagen Bruinisse, Grevelingenmeer.
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World Cup O'pen
Bic in Medemblik
In 2006 lanceerde de Franse firma
Bic de O'pen Bic. Een jeugdboot,
die veel weg heeft een vliegend
schoteltje: plat. Functioneel inge-
richt: grootschoot, joystick, hang-
band, steekzwaard, klaar. Het zeil
van 4,5 m2 is doorgelat en
gemaakt van monofilm. De mast-
hoes schuift, net als een surfzeil,
over de epoxy mast.
In Nederland is vorig jaar een klas-
seorganisatie opgericht. “Met het
doel de jeugd na de Optimist bij
het zeilen betrokken te houden,“
meldt klassesecretaris Eric Bul. De
groep 10- tot 16-jarigen kan na
enkele uren begeleiding prima
varen met de O'pen Bic en dat
maakt deze boot ideaal als tussen-
klasse. De wereldzeilbond ISAF gaf
de O'pen Bic eind vorig jaar de
internationale status. Dit jaar her-
bergt Nederland de World Cup.
Van 25 tot en met 27 juli wordt
die gehouden bij wsv Bestevaer in
Medemblik. www.openbic.org en
www.dragonmarine.nl

foto: © Jeromeuyvet/www.bicsports.com
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Augustus 2009
2 aug. Platbodemreünie. Heegermeer.
7-8 aug. NK F16. Zandvoort. www. wvzandvoort.nl
13-16 aug. NK Regenboog. Sneekermeer.
 www. regenboogclub.nl
9 aug. Fastnet Race. www. fastnet.rorc.org
10 aug. Mosselrace, platbodem en SW, O'schelde,
 www. mosselrace.nl.
14-16 aug. Alkmaar Open, Open klassen.
 www. alkmaardermeer.nl
14-17 aug. Flevorace.  IJsselmeer. Scherpe jachten, platbodems.
 www.knzrv.nl
15-16 aug. Benelux kampioenschappen. Grevelingen.
 Erkende open klassen. www. kwvdekaag.nl.
15-16 aug. NK Hobie Cat. Zandvoort. www.hobieclass.nl
15-16 aug. NK J-22. Hoorn. www.wsvh.nl
21-22 aug. Delta Lloyd 24 Uurs. www.kustzeilers.nl
21-23 aug. NK Twaalfvoetsjollen. Alkmaardermeer.
 www.twaalfvoetsjollelnclub.nl
22-23 aug. NAM-REM. Zandvoort. www. wvzandvoort.nl
29-31 aug. Breskens Sailing. IRC jachten.
 www.breskenssailing.com
29-30 aug. Super Kaagcup. Optimisten. www. kwvdekaag.nl
29-30 aug. Zuiderzee Regatta, Muiden. www. knzrv.nl
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ZEILAGENDA

Evenement opgeven? Mail naar agenda@ziltmagazine.nl

Niet werkende link? Klik hier

EVENEMENTEN, HAVENDAGEN, ETC.
8 aug. Havendag Breskens. www.visserijfeesten.nl
15-16 aug. Sail Oostmahorn. Maritieme dag.
 www.sail-oostmahorn.com
21-22 aug. Havendag Makkum. www.delfsail.nl
29 aug. Vlissingen Maritiem. www.vlissingenmaritiem.nl
28-30 aug. Visserijdag Den Oever. www.visserijdagen.nl
29-30 aug. Havenfestival IJmuiden, Nautische dagen.
 www.havenfestivalijmuiden.nl
1-6 sept. Hiswa te Water. IJmuiden.
 www.hiswatewater.nl
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De Zwartste Fastnet
De storm, de ramp, de gevolgen
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1979
FASTNET

De Zwartste Fastnet Samenstelling Henk Huizinga, Ruud Katten-
berg, Sjors van der Woerd en Laurens van Zijp

30 Jaar na dato
In deze Zilt blikken we terug op de Fastnet
Race van 1979, nu precies 30 jaar geleden.
De zwartste Fastnet aller tijden. De race ont-
aardde in een ramp, waarbij vijftien zeilers
om het leven kwamen.
De storm die de Fastnetvloot te grazen nam
was een uitzonderlijk meteorologisch ver-
schijnsel. Hoe dramatisch ook voor de zeilers,
voor meteorologen was het een interessant
fenomeen. De vraag is: kan zoiets weer
gebeuren? Een analyse.
We spraken met wetenschapper en zeiler Lex
Keuning, deskundige op het gebied van
scheepsstabiliteit, over de invloed van de
Fastnetramp op latere ontwerpen.

De tweejaarlijkse Fastnet Race is een klassie-
ker. Ruim 600 mijl, vanaf de zuidkust van
Engeland naar de vuurtoren op Fastnet
Rock in de Ierse Zee en terug. Het is zo'n
race die je als zeezeiler gedaan moet heb-
ben. De race bestaat sinds 1925 en was van
1957 tot 1999 ook onderdeel van de Admi-
ral's Cup.

Hel en heksenketel
Op de 11e augustus 1979 begonnen meer
dan 300 jachten, met ongeveer 2700 zeilers,
aan de Fastnet Race. De weersomstandighe-
den waren toen nog rustig. Twee dagen
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laten echter, op 13 augustus, kwamen meldingen binnen
van windkracht 6 met uitschieters naar 7. Kort daarna werd
de deelnemersvloot geteisterd door een ongekend heftige
storm en werd de Fastnet een hel.
De Ierse Zee veranderde in een heksenketel met huizen-
hoge brekers en een chaotisch golfpatroon. Het verraste
de vloot in de nacht en werd talloze jachten fataal.
Veel schepen gingen plat, of erger, draaiden door en
bleven ondersteboven liggen. Zeilers die dachten het vege
lijf te kunnen redden door in reddingsvlotten te stappen,
kwamen bedrogen uit. Brekers vernielden de vlotten of
wierpen ook die om.

Reddingsactie
In de vroege ochtend van de 14e augustus kwam een
grootscheepse reddingsactie op gang. Helikopterbeman-
ningen plukten ontredderde zeilers van boord of uit zee.

'We were about 50 miles from the Fastnet rock,
when Roger was washed overboard. I jumped
overboard with a line, but somebody shouted

“It's no good, he's dead.” '
Uit: Fastnet – The story of a great ocean race.
Auteur: Ian Dear.

'The danger of anonther roll-over remained.
“This wind must give over eventually,” I
shouted, “but it will leave a hell of a sea
behind it.” I was right about that.'
Uit: Fastnet 79. The story of the Ailish III. Auteur:
L.T.G. Gardner.
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1979
FASTNET

Ook het Nederlandse marineschip Overijssel deed mee aan
de operatie. Voor vijftien zeilers kwam redding te laat.
In alle hectiek werd bijna vergeten dat er ook schepen
waren die de race hadden uitgezeild. De Condor verbe-
terde het bestaande record met bijna 8 uur en bracht het
op 71 uur, 25 minuten en 23 seconden. Overall winnaar
werd de Tenacious, van de luidruchtige Amerikaan Ted 'the
Mouth of the South' Turner.

Rapport met aanbevelingen
Na de Fastnetramp barstte een storm van kritiek los. Op de
organisatie die de race niet vroegtijdig had afgeblazen. Op
de Britse meteorologen die de onvoldoende zouden heb-
ben gewaarschuwd. Op de meetregels van de International
Offshore Rule die extreme boottypen in de hand hadden
gewerkt. Op ondeugdelijke veiligheidsuitrustingen.
Enkele maanden na de ramp bracht de Britse Royal Ocean
Racing Club, onder wiens auspicien de Fastnet werd ver-
zeild, een rapport uit. Daarin stonden tal van aanbevelin-
gen die het aanzien van de zeezeilerij in de jaren na de
ramp zouden veranderen. En zo werd de Fastnet 1979 een
keerpunt in de zeilgeschiedenis.

Plymouth

Fastnet

Plymouth

Scilly's

Bishop
Rock

Rock

IERLAND

Cowes

ENGELAND

Cherbourg
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Meteorologen over de Fastnetstorm
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Zou anno 2009 het weer dat in 1979 de
Fastnetramp veroorzaakte in een veel vroe-
ger stadium worden opgemerkt? Voor we
ons over het antwoord op die vraag buigen,
is het goed een beeld te hebben van de
stand van zaken in een weerkamer aan het
eind van de jaren zeventig.
Ik werkte in die tijd bij het KNMI op Schip-
hol. Onze ‘hightech’ communicatiesyste-
men bestonden vooral uit rijen telexen die
onafgebroken weerrapporten van het
noordelijk halfrond afleverden. Ook
beschikten we over een aantal Mufax-appa-
raten die in combinatie met radiontvangers
kaarten van andere weerdiensten produ-
ceerden.
De waarnemingsrapporten werden op
gezette tijden in blanco weerkaarten gete-
kend. Met de hand. Het duurde bijna een
uur om een kaart van West-Europa van
informatie te voorzien. Elke 6 uur werd ook
nog eens een kaart geplot die een gebied
van de Atlantische Oceaan tot in Rusland
bestreek.
De ingetekende kaarten werden geanaly-
seerd op een lichtbak waaronder de eerder
bewerkte kaarten lagen. Zo konden we de
ontwikkeling van het weer bijhouden. Na
bestudering werd een verwachting uitge-
typt en via de telex verspreid. Naar huidige

1979
FASTNET

TEKST
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maatstaven een tijdrovende bezigheid, maar toen een onovertroffen
systeem. Via de faxen hadden we de beschikking over de 500 hPa
prognoses tot 3 dagen vooruit. Dat het bij onze Britse collega’s in die
dagen niet veel anders ging, blijkt uit de onderzoeksrapporten, die naar
aanleiding van de Fastnetramp verschenen. De meteorologen daar waren
vooral afhankelijk van waarnemingen van stations in Ierland en Engeland
die ieder uur een weerrapport rondstuurden. Een enkel rapport kwam
binnen van de koopvaardijvloot, maar uitgerekend die bleken niet te
kloppen. Satellietobservaties stonden nog in de kinderschoenen. Er was
maar een satelliet, de TIROS N die twee keer per dag overkwam en foto’s
van zeer lage kwaliteit produceerde. Een onvergelijkbare situatie met de
constante stroom satellietbeelden van indrukwekkend resolutie die tegen-
woordig voor iedereen beschikbaar zijn.

'We must have suffered our first B1 knockdown. I
looked around and saw nobody. Where in God's
name were the others?'
Uit: Left for Dead – The untold story of the tragic 1979 Fastnet
Race. Auteur: Nick Ward.

13-8 12 uur

1Twaalf uur voor de ramp zich
voltrekt, ziet de weerkaart er

nog onschuldig uit. Een golf op het
front is het eerste signaal dat zich
een nieuw laag ontwikkeld.

Zes uur later is het laag uitge-
groeid tot een volwassen

systeem. Aan de zuidzijde waait het
al hard uit het zuidwesten.
In drie uur is de luchtdruk in de

kern met 12 hPa gedaald en worden
er windsnelheden van ruim 40 kno-
pen gemeten. Het systeem zet koers
naar Ierland.
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Achter de feiten aanlopen
Op maandagmorgen 13 augustus 1979 blijkt uit waarne-
mingen dat zich op de oceaan een laag heeft ontwikkeld
met een kerndruk van 1010 hPa. Niets om je ongerust over
te maken. De verwachting is bovendien, dat het zich niet
verder zal ontwikkelen en de volgende 24 uur van de kaart
verdwijnt. Alan Watts, bekend Engels meteoroloog en
auteur van vele meteoboeken, schrijft in oktober 1979 in
zijn analyse: ‘At this time the official view seemed to be that
the Fasnet low was a dead duck, not many hours before it
became a roaring tiger.’
In werkelijkheid diept het systeem echter razendsnel uit en
begint het zijn niet te stuiten opmars naar de Britse eilan-
den. Naar de huidige maatstaven wordt die ontwikkeling
pas heel laat gesignaleerd, maar in 1979 ontbreekt het de
meteorologen eenvoudig nog aan middelen om zulke
snelle systemen te volgen.
Ook het, eerder geschetste, tijdrovende traject tussen de
waarnemingen en de uitgewerkte weerkaarten speelt hen

1979
FASTNET

13-8 18 uur 13-8 21 uur

2 3
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parten. Voortdurend lopen de weerkundigen achter de feiten aan. Als zij
het voor het eerst over windkracht 7 hebben, varen de boten al met een
derde rif in het grootzeil. En als er veel later eindelijk voor 10 Beaufort
wordt gewaarschuwd, is de hel boven de Ierse Zee al uren eerder los
gebroken.

Anno nu
Net als in 1979 zijn waarnemingen nog steeds een belangrijk onderdeel
van een weeranalyse. Maar anders dan toen worden ze nu vrijwel zonder
vertraging verwerkt in geavanceerde computermodellen die ook talloze
andere datastromen in hun overwegingen betrekken. De moderne meteo-
roloog heeft daardoor een grote voorsprong in tijd en nauwkeurigheid op
zijn collega’s 30 jaar geleden. De kans dat hij door een onopgemerkt
fenomeen wordt overvallen is vele malen kleiner dan toen. Maar ook weer
niet helemaal gereduceerd tot nul. Zeker niet als zich een vergelijkbaar
Fastnetscenario zou voltrekken. We hebben het immers niet over een
systeem dat zich al dagenlang laat volgen, maar over een uitzonderlijk
fenomeen dat binnen enkele uren ontstaat, extreem uitdiept en vele
honderden mijlen aflegt. Zolang zo’n systeem zich niet feitelijk manifes-

14-8 00 uur

4Rond middernacht is het laag
boven Ierland gearriveerd en

staat er in de zuidwestelijke sector
ruim 50 knopen wind. De luchtdruk is
gedaald onder 980 hPa.  Een verschil
van 28 hPa met 12 uur eerder.

Met het naar het noorden trek-
ken van het laag neemt de

windsnelheid maar heel weinig af.
Door de veranderde richting begint
nu ook de zeegang zijn tol te eisen.

Minder dan een etmaal nadat
de eerste aanwijzingen zich afte-

kenden, is de storm voorbij.
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teert, kun je het ook niet waarnemen. Je kunt hooguit
signaleren dat de voorwaarden aanwezig zijn om het te
laten ontstaan. En gelukkig worden we daar steeds beter
in.
Collega-meteoroloog John Brouwer bestudeerde de Fast-
netstorm in het kader van zijn afstuderen in 1985. Hij
stelde vast dat hoogstwaarschijnlijk de straalstroom de
oorzaak van het versneld uitdiepen van de depressie was.
Over het effect van de Jetstream is sindsdien veel meer
bekend geworden. Door die inzichten zijn computermo-
dellen steeds beter in staat om ontwikkelingen vroegtijdig
te signaleren. Dat het echter geen absolute garantie is,
blijkt uit de opmerkelijke overeenkomsten die de Fastnet-
storm heeft met de condities die de Ultimate noodlottig
werden. (Zilt 36). Ook in januari van dit jaar ontwikkelde
een laag zich zo snel tot orkaankracht dat de bemanning
geen kans meer had te ontsnappen. Ook niet als ze meer
of eerder weersinformatie hadden ontvangen.

1979
FASTNET

14-8 06 uur 14-8 12 uur

5 6
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TEKST

Lex Keuning over de invloed van de Fastnet-ramp
Ten tijde van de Fastnet 1979 waren er bizarre
rompvormen ontstaan, onder invloed van de
toenmalige IOR handicap-formule. Buikige
schepen waren het; midscheeps heel breed,
met een geknepen kop en kont en een twij-
felachtige stabiliteit. Heeft de Fastnet-ramp

een grote  invloed gehad op de ontwer-
pen nadien?

62



“Ja,” stelt Lex Keuning, “zeker op de stabiliteit van jachten heeft het een
enorme impact gehad.” Keuning is universitair hoofddocent Marine &
Transport Technology en Ship Hydrodynamics & Structures bij TU Delft.
Al jaren doet hij wetenschappelijk onderzoek naar rompvormen van
jachten. In 1979 was hij een van de deelnemers aan de Fastnet.
“We zeilden destijds onder de International Offshore Rule (IOR), toen
de meest populaire regel. De makers van deze regel waren het erover
eens dat stabiliteit een belangrijke factor was en dus hadden ze
getracht om de stabiliteit mee te nemen. Alleen - maar dit is wijsheid
achteraf, hoor – heeft men dat op een verkeerde manier gedaan. Ze
gingen uit van bestaande ontwerpen en bepaalden daarvan de hoogte-
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ligging van het zwaartepunt. Dat gebeurde met een hellingproef. Eigenlijk
hadden ze daarmee de belangrijkste informatie in huis. Maar in de regel
gingen ze op een ingewikkelde manier de gegevens van die hellingproef
met het gewicht omrekenen naar een hoogteligging van het zwaartepunt
van het schip. En voor de IOR gold: als het zwaartepunt hoog lag - dus een
onstabiel schip – gaf dat een lagere rating. Een laag zwaartepunt, wat een
stabieler schip betekende, gaf een hogere rating. Men ging daarbij uit van
ontwerpen die in die tijd gangbaar waren, de S-spanten.”

Geringe stabiliteitsomvang
“Wat bleek nou: ontwerpers van wedstrijdboten gingen het zwaartepunt
bewust hoog leggen. Dat was immers gunstig in de IOR-regel. Maar om
toch voldoende stabiliteit te realiseren, maakten ze die boten extra breed.
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Als je in het zeilgebied zat, bleef de stabiliteit op peil; tussen 0 en 30
graden was er niks aan de hand. Zodra je naar grotere hellingshoeken ging
kijken, zag je dat die schepen een heel geringe stabiliteitsomvang hadden.
Alleen: daar keek niemand naar. Er kwam nog bij dat deze boten ook een
lage stabiliteitsarm hadden bij grote hellingshoeken. De IOR bevoordeelde
ook nog eens een hoog vrijboord. Simpel gezegd bied je daarmee een
groot oppervlak aan een brekende golf om krachten op uit te oefenen.
Ook om die reden waren deze schepen kapseis-gevoelig. Alle omgeslagen
boten in de Fastnet-ramp zijn omgegooid door golven; niet door de wind.
En omdat ze zo'n grote breedte hadden, waren ze op de kop bijna stabieler
dan rechtop liggend. Ze kwamen niet of nauwelijks meer overeind”

1979
FASTNET

‘Omgegooid door golven; niet door de wind...’
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Houten kielen
“Het zijn de excessen van een meetformule. Met die meetformule was op
zich niks mis, los van de verkeerd gekozen benadering. Daar was nog niks
verkeerds mee gegaan als niet iedereen was gaan zoeken naar gaten in de
regel. Dat gebeurt bij elke handicapformule en daar gaat het fout. Op een
gegeven moment hadden IOR-racers zelfs houten kielen! Iedereen had
binnenballast en er zat een bulbje onder, maar ook hele loze stukken kiel.
Omdat stabiliteit niet gunstig was in de rating. Zulke excessen moet je
natuurlijk niet willen. Overigens zie je in de IMS de laatste jaren toch weer
een tendens naar minder stabiliteit. Alleen hebben die ontwerpen niet de
enorm brede dekken zoals in de IOR. Maar het probleem van minder
stabiliteit ligt ook daar op de loer. De Fastnet ‘79 is kennelijk te lang
geleden, denk ik dan...”
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Scheurende vlotten
“Ik moet er wel bij zeggen, veel zeilers zijn in de Fastnet-ramp omgeko-
men door een ander facet, namelijk omdat ze in de reddingsvlotten waren
gestapt. Die vlotten scheurden en sloegen om, terwijl bijna alle schepen
na de storm drijvend zijn teruggevonden. We werden in die tijd zo
opgevoed: als alles fout gaat, stap je in het reddingsvlot, je laatste redmiddel.”

‘In de IMS zie je de laatste jaren toch weer een
tendens naar minder stabiliteit. De Fastnet ‘79
is kennelijk te lang geleden, denk ik dan...’
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Veel veranderd
“De Fastnet-ramp heeft ertoe geleid dat er veel is veranderd. Nadien is in
onderzoek en ontwerp veel aandacht besteed aan stabiliteit. De zoge-
naamde 'ultimate stability', de stabiliteit bij extreem grote hellingshoeken,
is een punt geworden in het ontwerp van zeiljachten.
De ramp is een stimulans geweest voor het denken over veiligheid: eisen
voor de bemanning, richtlijnen voor reddingsvlotten, voorschriften voor
de veiligheidsuitrusting, noem maar op. Gelukkig maar... ”

‘De ramp is een stimulans geweest voor het
 denken over veiligheid...’

De illustraties komen uit het
boek Windkracht 10 van
John Rousmaniere en zijn ter
beschikking gesteld door
Uitgeverij Hollandia ©.
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De storm ontlopen
Uitgerekend in 1979 startte Lex Keuning met vijf zeilvrienden voor de eerste en tot
dusver enige keer in de Fastnet. Ze voeren met een Kalik 33. Curieus genoeg
ontliepen ze de storm door ziekte aan boord.
Lex Keuning: “We wisten helemaal niet dat er een storm aankwam. We waren in
die tijd afhankelijk van de BBC-weerberichten en voor zover ik mij kan herinneren,
kregen we voor de start ook geen briefing. Een heleboel deelnemers hebben die
storm niet zien aankomen. Vergeet niet, de communicatie in die tijd was een stuk
minder dan tegenwoordig. Een van onze bemanningsleden werd ziek en en we zijn
bij Land's End omgekeerd en terug gezeild naar Plymouth. Iedereen was daar
behoorlijk chagrijnig over, ja. Na aankomst in Plymouth zijn we ook meteen naar
huis gereden. Pas in de auto hoorden we de nieuwsberichten. Die berichtgeving was
aanvankelijk niet volledig, maar het groeide gedurende de dag. Eenmaal terug in
Nederland werd ons de volle omvang van de ramp duidelijk.
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Getij
Het eeuwigdurende ritme van het tij fascineert altijd. Zeker als het elke
zes uur zo’n borrelend en glinsterend landschap achterlaat als op het
Wad. Evert Jan de Kluizenaar legde het vast in al zijn pracht min twee
boorplatforms...fo
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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...

ZINTUIGEN
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Vaar op zeker

verzekeringen en financieringen
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INdeWIND

In 17 dagen, 17 uur en 40 minuten zeilde Jan Kees
Lampe van Plymouth, Engeland naar het Ameri-
kaanse Newport (RI). Hij werd daarmee overall
winnaar, van de Ostar. De vierjaarlijkse transatlan-
tice wedstrijd ontstond al in 1960 en wordt alge-

meen beschouwd als de Moeder aller Soloraces. Met zijn
tijd verbeterde Jan Kees het record in de 40-voets klasse;
dat stond sinds 1992 op naam stond van Simon van Hagen.
Die voer met zijn Seatalk toen in 19 dagen, 11 uur en 19
minuten naar de overkant. Lampe: ‘Wat deze wedstrijd zo
zwaar maakt, is dat je voortdurend tegen een baan van
depressies in vaart. Ik heb twee keer een storm over me
heen gekregen. Dat is echt afzien.’
Jan Kees Lampe's (43) tienjarige carrière als solowedstrijdzei-
ler is er een van vele hoogtepunten. Zo won hij in 2000 al
eens zijn klasse in de Ostar. In de Round Britain and Ireland
Race van 2006 eindigde hij als tweede en in 2007 was hij de
snelste in beide etappes van de Azores and Back Race. Maar
ook tegenslag bleef Jan Kees niet bespaard. In de Ostar van
2005 moest hij opgeven net als een jaar later in de Route du
Rhum. Sinds 2005 zeilt de geboren IJmuidenaar in La Pro-
messe een Open 40 van de hand van Phil Morrison. Het is
dezelfde boot als waarmee de Belg Ronny Nollet ook al eens
zijn klasse in de Ostar won.
Overige Nederlanders
Bart Boosman eindigde met De Franschman als 3e in IRC3.
Net als hij finishten Dick Koopmans met de Jager en Huib
Swets met zijn Vijaya op de 22e dag na vertrek.
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11e Shipmate Classic Yacht Regatta
Liefhebbers van blank gelakt hout en
traditionele, scheepse vormen kunnen
van 22 tot en 26 juli in Hellevoetsluis hun
hart ophalen. Daar is voor de elfde keer
de Shipmate Classic Yacht Regatta. Naar
verwachting verzamelen zich daar twee-
honderd schepen voor de tweejaarlijkse
regatta. www.scyr.nl

Record rondje Engeland

Dee Cafari heeft op 22 juni een nieuw ronderecord geklokt rond
Ierland en Engeland: 6 dagen, 11 uur, 30 minuten en 53 seconden.
Een verbetering van het oude record uit 2004 met maar liefst 17 uur
en 16 minuten. Cafari zeilde de ruim 2500 mijl met haar Vendée
boot Aviva. Aan boord was volledig vrouwelijke bemanning. Onder
Samantha Davies, tegenstander van Cafari in de afgelopen Vendée
Globe. www .avivaoceanracing.com
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INdeWIND

SOS-Holland, voor opstappers
Wat doe je als je houdt van zeilen, maar zelf geen schip hebt? Of als je een
schip hebt, maar geen zeilmaatje? Dan kun je je aansluiten bij een
zogenaamde 'opstapclub'. Zoals: SOS-Holland, wat staat voor Singles on
Sailboats.
De club bestaat ruim twaalf jaar en telt ongeveer tweehonderd leden. Een
kwart daarvan bezit een schip. De leden wonen in het hele land en de
contacten verlopen voornamelijk per internet.
Het concept is eenvoudig: opstappers kunnen meezeilen met een schip-
per, en houden de schipper vrij van kosten voor eten, drinken, brandstof

en havengelden. Je moet
natuurlijk wel de handen uit de
mouwen steken aan boord.
Jaarlijks organiseert de club een
aantal evenementen, zoals het
Schippersweekend, een rondje
Noord-Holland, een oversteek
naar Lowestoft of een weekend
nachtzeilen. De wekelijkse zeil-

avond op de Loosdrechtse Plassen, in gehuurde Valken, is al jaren een
groot succes.
Het bestuur benadrukt dat SOS geen datingclub is. Het draait om zeilen!
www.sos-holland.nl.
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In 1981 voeren schepen rond Pampus.
Als protest tegen de Markerwaardplan-
nen. Met succes, maar anno 2009 wordt
het open Markermeer opnieuw
bedreigd. De huidige aanval op wat som-
mige stedelijke ontwikkelaars en politici
beschouwen als 'lege ruimte' heet 'de
Dubbelstad': het aaneen bouwen van
Almere en Amsterdam. Amsterdam
werkt aan de uitbreiding van IJburg tot
Pampus, Almere wil grootschalig (10.000
woningen) buitendijks bouwen op aan te
leggen eilanden. Een nieuwe verbinding
door het IJmeer zou moeten zorgen
voor ontlasting van het verkeer over de
Hollandse Brug.
Het protest tegen die planen zwelt aan
en organiseert zich, juist aan de voor-
avond van een aantal regeringsbesluiten
over de verhouding natuur-
ontwikkeling/verstedelijking in het
gebied. Milieudefensie heeft daarbij het
voortouw genomen, met het Water-
sportverbond als bondgenoot. Maar zij
staan niet alleen. De gemeentes Water-
land, Muiden en Muiderberg, vissers,
watersportverenigingen tot en met de
Bruine Vloot en betrokken natuur- en
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INdeWIND
landschapsorganisaties bieden steeds
feller weerstand tegen de aantasting van
de open ruimte, de cultuur-historische
en natuurwaarden van het gebied. Ver-
wordt het tot een stedelijk randmeer,
dan kunnen we alle nadelen verwachten
die de bestaande Randmeren periodiek
onaantrekkelijk maken: speedboten, jet-
ski's, lawaai langs de oevers. Het IJmeer
is angewezen als Natura-2000 gebied,
wat voor de overheid de verplichting
schept de ecologie van het IJmeer te
versterken, niet te verzwakken.
Op zaterdag 20 juni tekenden negentien
partijen op Pampus het 'Pamflet van
Pampus' en overhandigden het aan
enkele kamerleden. Vanaf nu trekken ze
gezamenlijk op tegen de bouwplannen
en streven ze samen naar behoud van
het open karakter van het IJmeer en
voor de noodzakelijke verbetering van
de natuurwaarden van het gebied. Het
spreekt vanzelf dat de zeilsport belang
heeft bij een open en ecologisch rijk
IJmeer. De ondertekening vond dan ook
plaats in een cirkel van zo'n hon-
derdtwintig luid toeterende jachten en
charterschepen. Zilt toeterde mee. MS.
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Britten sterk in Rondje Texel
Herbert Dercksen en zijn Britse compaan Mark Bulkely hebben het
record 'rond Texel zeilen' op zak. Met een Extreme 20 voeren zij in 2
uur, 7 minuten en 2 seconden rond het eiland. Ze verbeterden het
record uit 2005 met ruim 4 minuten. Dat stond op naam van Wouter
Samama en Jeroen van Leeuwen.
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INdeWIND

Het catteam Sunnucks/Farren (GBR) won de line honours van de Zwitser-
leven Ronde om Texel met een tijd van 5 uur 15 minuten en 39
seconden. Ze voeren met een extra brede M20 Vampire. De overallwinst
voor het F18 Shockwave-team Wilson/Lynch, ook al uit Engeland. Team
Boskalis De Koning/Visser tenslotte won de Zwitserleven Zeilweek 2009.
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INdeWIND
Wereldkampioenschap H-boot
Van 11 tot en met 17 juli is Medemblik het epicentrum van alles wat
H-boot is. Dan wordt daar het Wereldkampioenschap verzeild,
georganiseerd door Hollandia. De H-boot is internationale een-
heidsklasse, een kielboot die met twee tot vier man wordt gezeild.
Het is een ontwerp uit 1967 van de Fin Hans Groop, geheel in
Scandinavische stijl: slank met lange overhangen.
www.h-boatworlds.com

WK FD in Medemblik
De Flying Dutchman was ooit het paradepaard van
de olympische vloot. In de jaren negentig verloor de
FD de olympische status, maar bleef geliefd onder
topzeilers vanwege zijn snelheid een trimmogelijk-
heden. Het wereldkampioenschap 2009 wordt
gezeild in Medemblik, van 31 juli tot 7 augustus. Een
slordige 80 boten uit 20 landen komen aan de start.
www.sailfd.com
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   K L I K  v o o r  m e e r  i n f o r m a t i e

  ZILTE KLIKS

Het meest overtuigende
alternatief voor echt teak

IN de boot
toegang tot

WiFi hotspots

Wifistick

Marine Communication Specialists

NAZ
HARLINGEN

bouwers van de
Wanderer 34-37

KLIK EN VERGROOT JE VAARGEBIED

bouwers van de
Wanderer 34-37

NAZ
HARLINGEN
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Regelmatig vertellen boze zeilers verhalen over de
manier waarop zij door 'commerciële hulpverleners' -
in feite bergers - uit de problemen zijn geholpen. Hun
boosheid gaat doorgaans over opdringerigheid, over
de hoogte van het bergingsloon of over beide. Ach-
teraf voelen zij zich vaak door de berger geïntimideerd
en misleid. De ronkende knaloranje RIB met doelge-
richte bemanning beneemt menig pleziervaarder blijk-
baar het vermogen tot rustig afwegen van voors en
tegens. Zeker als zijn jacht intussen ligt te stoten op
een bank. Zijn dit gewone ondernemers die in een
open markt hun diensten aanbieden of ‘vrije jongens’
die mensen in nood een wurgcontract voorschotelen?
Een brief van een Zilt-lezer was aanleiding om op zoek
te gaan naar antwoorden.

Bergers:
Loon naar werken?
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Loon naar werken?
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Aandacht verslapte
"Op zaterdag 9 mei zeilden wij met vrienden naar Terschel-
ling. De omstandigheden waren ideaal, een licht briesje 3-4
en zon. De aandacht verslapte terwijl we via de Slenk
richting Terschelling voeren. Wij schoven twee uur na
Hoog Water op de punt van de bank bij ton S4. Wij
probeerden zelf los te komen, maar dat lukte niet. Al ras,
hoewel ongevraagd, kwam er een oranje RIB langszij, de
'Hulpdienst'. De kapitein vroeg beleefd of wij een sleepje
wilden hebben. Ik antwoordde dat zijn hulpdienst branche
een slechte reputatie heeft opgebouwd in Nederland.
Verhalen van torenhoge rekeningen of zelfs jachten aan de
ketting en wat dies meer zij. Hij verzekerde mij ervan dat
zijn bedrijf zijn uiterste best deed die reputatie te corrige-
ren. Maar op herhaald vragen hoeveel de rekening zo
ongeveer zou worden, weigerde hij antwoord te geven.

Sleep geaccepteerd
Ons alternatief was uiterst simpel. Wij konden gewoon een
anker uitbrengen en tien uur wachten tot we met de
volgende vloed weer dreven of de sprong wagen en de
schipper op zijn eerlijke ogen vertrouwen. De aanwezig-
heid van onze vrienden die zich hadden verheugd op
fietsplezier op Terschelling, deed ons tenslotte besluiten
de sleep te accepteren. De foto, genomen net nadat de
sleep begon, maakt de afstand tot de vaargeul duidelijk
zichtbaar aan de hand van de daar zeilende aak.  Het
rapport van de hulpdienst laat zien dat hij uitvoer om 13.30
en de sleep werd op 14.00 beëindigd, dus minder dan een
half uur werk. De condities waren ideaal. Toen wij eenmaal
weer los waren, vervolgden wij onze reis naar de haven van
Terschelling.
Wij belden met onze verzekeraar op maandag. Het werd
ons duidelijk gemaakt dat wij de verzekeraar op zaterdag
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De afstand tot de vaargeul
 is duidelijk zichtbaar...
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hadden kunnen en moeten bellen, alvorens een contract
met een privé-hulpdienst te tekenen. De verantwoordelijk-
heid voor een contract ligt bij de tekenende partijen!
Wij belden het kantoor van de hulpdienst in Harlingen.
Zelfs de baas daar wilde ons geen sleepbedrag noemen. Hij
vertelde dat hij het rapport van de sleep nog niet had
ontvangen.
Ten slotte meldde onze verzekeraar dat deze man hen had
gebeld. De verzekeraar had een mediator in de hand
genomen en was overeengekomen om een som te betalen
van 2975 euro.
Ik vind het optreden van deze 'Hulpdienst' schandalig. Ik
voel me bedrogen en voorgelogen. Er wordt vergeten dat
de premies de betalingen als deze reflecteren en zo beta-
len wij allen mee aan deze praktijken. De moraal van het
verhaal: Bel de KNRM!"

Onbegrip over tarieven
Is de boosheid van deze zeiler terecht? Is hij voorgelogen
en is het bergingsloon exorbitant? We vroegen het eerst
aan de betrokken hulpverlener: Simon Smit van Rederij
Noordgat op Terschelling. Natuurlijk heeft hij een heel
andere kijk op het voorval.
Smit: "Wij hebben vaker te maken met onbegrip over
bergingstarieven. Dit komt vooral door het gebrek aan
kennis dat mensen over ons vak hebben. De beschreven
actie is op een goede en gebruikelijke manier afgehandeld.
Het bergingsloon wordt bepaald in overleg tussen berger
en de betreffende verzekeringsmaatschappij. Meestal
maakt de verzekeraar gebruik van een expert, die zijn
belangen behartigt. In dit geval was dat Kersten Experts BV
uit Enkhuizen. De hoogte van het bergersloon wordt vooral
bepaald door de mate van gevaar en de waarde van het
schip. Bergers werken niet met een uurtarief of een vast
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percentage. De bemanning van de bergingsboot kan geen prijs bepalen,
dat wordt altijd achteraf gedaan. In het bergersloon zit altijd een stuk
beloning voor het feit dat wij hier 365 dagen per jaar 24 uur per dag
aanwezig zijn om hulp te bieden, met vijf eigen schepen en vast personeel
in dienst. Vorig jaar investeerde Rederij Noordgat nog 1,2 miljoen euro in
een nieuwe boot, de Hurricane. Verzekeraars vinden het heel normaal dat
al deze zaken betaald moeten worden uit het bergersloon en zijn blij met
onze service."

Scherp gecalculeerd hulploon
Nico Gauka van Kersten Experts bevestigt dat de vergoeding aan de
berger mede wordt bepaald door de hoogte van de schade die hij
voorkwam.
Gauka: "Ons bureau is door verzekeraar Panthaenius  ingeschakeld om
deze berging af te handelen. Bij zo'n zaak bepalen we op basis van het
Nederlandse recht en de ruim beschikbare jurisprudentie, de kwalificatie
van het gevaar. Hierbij spelen onder andere zaken een rol als wind,
golven, de mogelijkheid om op eigen kracht los te komen, de nabijheid
van een vaargeul, het getij en kans op schade.
Zo kan een vastgelopen zeilboot bij afgaand
tij op water naast de geul snel roerschade
oplopen als er een veerboot op hoge snelheid
langs vaart en hekgolven veroorzaakt. De
zeilboot in dit voorval was naar ons oordeel
'rechtens in gevaar.' Met die kwalificatie is er
grond voor een hulploon. Met inachtneming van de mate van gevaar en
de waarde van de boot is het hulploon vastgesteld op 2500 euro exclusief
BTW. Naar mijn mening is dit juist een zeer scherp gecalculeerd hulploon
en de verzekeraar is zeker niet ontevreden over de afhandeling. De
verzekerde raakt in dergelijke gevallen ook geen no-claim kwijt en het
hele hulploon wordt door de verzekeraar vergoed aan de berger.
Als de kwalificatie 'rechtens in gevaar' niet van toepassing is, gelden
andere tarieven. Wanneer je met een kapotte motor halve wind Harlingen
binnenvaart en je aan de havenmeester een sleephulpje vraagt, zal een

De zeilboot was
'rechtens in

gevaar.'
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berger je binnenslepen voor veel lagere bedragen dan in
bovenstaand voorval genoemd. Door gebrek aan kennis
hebben zeilers soms het gevoel financieel uitgebuit te
worden, dat is jammer, want dat is meestal niet het geval."

Polisvoorwaarden
Andere verzekeraars bevestigen desgevraagd het beeld dat
Nico Gauka schetst. Het uiteindelijke bergingsloon is een
weerslag van het feitelijke gevaar waarin een jacht verkeer-
de, de duur van de hulpverlening en de waarde van het
geholpen jacht. "Een Polyvalk is geen Hallberg", verklaart
een woordvoerder puntig. En ja, verzekeraars houden
rekening met de kosten die bergers maken om hun mate-
riaal stand-by te houden, ook als er niets te bergen valt. Ze
erkennen dat de 'beleving' van pleziervaarders meestal
niet overeenkomt met hun nuchtere kijk op het verschijn-
sel berger. Van hun kant is er geen boosheid of frustratie,
noch enige identificatie met zich bedrogen voelende ple-
ziervaarders.
Bij de standaardbewering van bergers dat hun inzet de
pleziervaarder nooit iets kost, plaatsen de verzekeraars
echter zonder uitzondering kanttekeningen. Afhankelijk
van de polisvoorwaarden kan soms wel degelijk het eigen-
risico in rekening worden gebracht. En dat de no-claim
korting altijd buiten schot blijft, staat evenmin in alle
gevallen vast. 'Wees bekend met je polisvoorwaarden' is
daarom het dringende advies van alle verzekeraars die we
spraken. Niemand van hen repte echter over het op de
verzekerde verhalen van een door een expert voorgesteld
hulploon.

De schipper bepaalt
"Bel de KNRM", verzuchtte de boze Zilt-lezer. Dat veron-
derstelt een absolute tegenstelling tussen onethische ber-
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gers en belangenloze redders, die zouden strijden om toegang tot
dezelfde noodgevallen. We leggen het voor aan KNRM-directeur Roemer
Boogaard: "De redders van de KNRM varen uit op ieder alarm van de
Kustwacht om mensen te redden. Ingeval
van vastlopen en/of materiaalschade, zon-
der dat er acuut gevaar dreigt voor de
opvarenden, is de berger de aangewezen
partij om hulp te bieden. De kwaliteit van
dienstverlening en de onduidelijkheid over
de tarieven van de bergers maken dat
hulpbehoevende watersporters onzeker worden over de vraag welke partij
het beste hulp kan bieden. Uiteindelijk bepaalt de schipper van het
noodlijdende schip zélf van wie hij hulp aanvaardt: de berger, de KNRM
of een passerende medewatersporter."

Veiligheidstructuur
Die formele positie van de KNRM behoeft enige toelichting. Op grond van
erkende kwaliteitsnormen, betrouwbaarheid en landelijke beschikbaar-
heid is de Reddingmaatschappij de enige organisatie die de Kustwacht
(Den Helder Rescue) altijd en overal inschakelt bij spoed- en noodoproe-
pen (pan, pan / mayday). De overheid is bezig de kust in te delen in zestien
veiligheidsregio's, waarbinnen hulporganisaties volgens vaste protocollen
met elkaar samenwerken. De eerste veiligheidsregio, Noord-Holland
Noord, is nu operationeel. De particuliere KNRM is een officiële partner
van de overheid en onderdeel van de veiligheidstructuur. Bergers zijn dat
nadrukkelijk niet.

Vijver
Op grond van logische commerciële afwegingen vist berger Noordgat in
de vijver alleen waar de visdichtheid het grootst is. Dat is vanouds het
geval op de Waddenzee onder Terschelling waar 's zomers de meeste
jachten vastlopen en lekker dicht bij het Zeegat waar door de berger
schepen in nood op zee snel kan bereiken. Dat is niet per se onethisch,
dat is handel. De KNRM daarentegen is geen wegenwacht of wrakken-

‘Een Polyvalk
 is geen
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dienst en heeft er dan ook in principe geen moeite mee om gevallen
waarbij geen sprake is van spoed of nood aan een berger te laten. Te
meer niet, omdat Terschelling de enige plaats is waar een bedrijf de
KNRM echt concurrentie aandoet. Bovendien bestaat er tussen berger
Noordgat en de reddingmaatschappij een convenant over wie, waar
aan gaat trekken. Echter, de praktijk op de Waddenzee tussen Harlin-
gen en Terschelling is iets ingewikkelder dan Boogaard's reactie sugge-
reert. De berger zou willen dat de KNRM alleen mensen ophaalt en
schepen en jachten aan hem laat. De KNRM vindt het vaak veiliger
mensen niet van boord te halen en te gaan slepen. Bovendien kan
iedereen bedenken wat het gevolg zou zijn voor haar populariteit als
de KNRM wel mensen ophaalde, maar hun jachten liet zinken of kapot
liet slaan.
Over wat een noodgeval is zijn berger en Reddingmaatschappij het dus
niet altijd eens. Het gevolg is dat KNRM-bemanningen en de bergers
van Noordgat nogal eens in een wedstrijdachtige sfeer naar dezelfde
gevallen vliegen. Je kunt dan binnen een kwartier bergers en redders
langszij krijgen. Soms komen ze uiteindelijk tot praktische samenwer-
king, maar soms kan er onenigheid ontstaan over het verdelen van de
klus.

Zelf bepalen
Rest de vraag wat een zeiler doen als de berger het eerst langszij komt?
Hij of zij 'moet' helemaal niks. In het bewustzijn dat een berger geen
piraat is en je verzekeraar zijn tarieven niet buitensporig vindt, kun je
als pleziervaarder zijn hulp gerust aannemen. Maar even bewust kun je
de berger weigeren en gratis een tros aannemen van de KNRM, die
immers door het vrijwillig collectief van beroeps- en pleziervaarders
overeind wordt gehouden. Zorg wel dat je de polisvoorwaarden van je
verzekering kent. Roemer Boogaards bewering staat hoe dan ook als
een huis: de schipper bepaalt zelf van wie hij hulp aanvaardt. Z



Aandacht verslapte
"Op zaterdag 9 mei zeilden wij met vrienden naar Terschel-
ling. De omstandigheden waren ideaal, een licht briesje 3-4
en zon. De aandacht verslapte terwijl we via de Slenk
richting Terschelling voeren. Wij schoven twee uur na Hoog
Water op de punt van de bank bij ton S4. Wij probeerden
zelf los te komen, maar dat lukte niet. Al ras, hoewel
ongevraagd, kwam er een oranje RIB langszij, de
'Hulpdienst'. De kapitein vroeg beleefd of wij een sleepje
wilden hebben. Ik antwoordde dat zijn hulpdienst branche
een slechte reputatie heeft opgebouwd in Nederland.
Verhalen van torenhoge rekeningen of zelfs jachten aan de
ketting en wat dies meer zij. Hij verzekerde mij ervan dat
zijn bedrijf zijn uiterste best deed die reputatie te corrige-
ren. Maar op herhaald vragen hoeveel de rekening zo
ongeveer zou worden, weigerde hij antwoord te geven.

Sleep geaccepterd
Ons alternatief was uiterst simpel. Wij konden gewoon een
anker uitbrengen en tien uur wachten tot we met de
volgende vloed weer dreven of de sprong wagen en de
schipper op zijn eerlijke ogen vertrouwen. De aanwezigheid
van onze vrienden die zich hadden verheugd op fietsplezier
op Terschelling, deed ons tenslotte besluiten de sleep te
accepteren. De foto, genomen net nadat de sleep begon,
maakt de afstand tot de vaargeul duidelijk zichtbaar aan de
hand van de daar zeilende aak. Het rapport van de hulp-
dienst laat zien dat hij uitvoer om 13.30 en de sleep werd
op 14.00 beëindigd, dus minder dan een half uur werk. De
condities waren ideaal. Toen wij eenmaal weer los waren,
vervolgden wij onze reis naar de haven van Terschelling.
Wij belden met onze verzekeraar op maandag. Het werd
ons duidelijk gemaakt dat wij de verzekeraar op zaterdag
hadden kunnen en moeten bellen, alvorens een contract
met een privé-hulpdienst te tekenen. De verantwoordelijk-

`Uiteindelijk bepaalt een
  schipper zélf van wie

  hij hulp aanvaardt...´
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De eerste wedstrijddag van de Deltaweek 2009 zit erop, de deelnemers verdringen
zich in de haven van Zierikzee. De schepen worden opgeruimd, de eerste blikjes
bier gaan sissend open. Dan verschijnt de havenmeester op het toneel. De man
ontpopt zich als een ware verkeersagent, die snel duidelijk maakt wie er de baas is
in ‘zijn’ territoriale wateren. Slechts het fluitje ontbreekt er nog aan...
Tekst en foto’s: Laurens Morel

De haven meester





Hiswa aan Zee: minder massaal, meer variatie
De Hiswa te Water in IJmuiden wordt minder massaal dan voorheen. Het
aantal tentoongestelde schepen ligt lager dan voorgaande edities. Heel
verklaarbaar gezien het economische tij. De beurs is er niet minder om.
De organisatie laat de ondergrens van 7,50 meter los. Dat levert een nieuw
segment zeilboten op: open boten en dagzeilers. Het komt de variatie in
het aanbod ten goede. Diverse primeurs meren af in IJmuiden.

Nieuw zijn de themaroutes: wie een bepaald type schip zoekt, kan een
'loipe' over de steiger volgen en krijgt zo zijn voorkeursaanbod te zien.
De bezoeker kan meer doen dan bootjes kijken alleen. Voor kinderen is
er gratis zeilles in de Optimistarena. Ook is het mogelijk om, net buiten de
haven, proef te varen in open zeilboten. De inmiddels vertrouwde
manoeuvreersessies, het matchracen en de trips met de VOR60 staan
eveneens op het programma. Wie een kaartje koopt, krijgt daar een gratis
abonnement op een servicetelefoondienst bij.

In de volgende Zilt meer over de Hiswa aan Zee. Noteer maar even in je
agenda: dinsdag 1 tot en met zondag 6 september.



ZILTESPULLEN
Nederlandse vertegenwoordiging
World Cruising Club
De World Cruising Club, vooral bekend van de Atlantic

Rally for Cruisers (ARC), organiseert evenemen-
ten voor zeezeilers die op een ontspannen
manier hun grenzen willen verleggen. Het

bekendste evenement is de Atlantic Rally for
Cruisers. Met jaarlijks ruim 200 deelnemers is deze

rally het grootste transatlantische zeilevenement. Daarnaast zijn er de
ARC Europe, de Rally Portugal en de World ARC.
Het ander evenement is de Classic Malts Cruise, een trip waarbij in twee
weken drie beroemde whisky-distilleerderijen worden bezocht aan de
Schotse westkust, zeilend wel te verstaan.
Om de Nederlandse deelnemers een lokaal steunpunt voor deze evene-
menten te bieden heeft de WCC Bomarine als vertegenwoordiger in
Nederland aangesteld. Als deelnemer aan de ARC van 2003 en ervaren
zeezeiler heeft Bojan Michiels van Kessenich ruime ervaring uit de eerste
hand om de Nederlandse zeilers te kunnen adviseren bij hun voorberei-
ding.

Doorstart Jongert
Jongert in Wieringerwerf maakt
een doorstart. Nieuwe eigena-
ren zijn VeKa en Werkina in
Werkendam, bekend van
scheepsbouw en Hart Vastgoed
uit Schiedam. Naar verwachting
worden de werkzaamheden in
Wieringerwerf later deze zomer hervat. Er liggen nog jachten in aanbouw.
Hoeveel mensen er weer aan de slag kunnen, is nog niet bekend. De
Jongert-werf moest door financiële problemen in mei de poorten sluiten,
waardoor 140 man personeel op straat stond.



Weg met het hoosblik
De twee nieuwe pompen van importeur GB Trading zijn
behalve voor water ook geschikt voor diesel, lichte olie, vloei-
bare zeep en anti-vries. De GBTI-901 is een handpomp met een
lange buis, handig voor het leegpompen van een diepe bilge of
het overpompen vanuit een vat. De GBDP-06 werkt op batterij-
en. Hiermee haal je makkelijker het water onder de vlonders
weg dan met het aloude hoosblik.
De handpomp kost € 23,90, de pomp met twee D batterijen is
twee euro goedkoper.

Sterk en simpel
Knoop jij de genuaschoot nog steeds met een paalsteek aan het zeil? Dan
vaar je waarschijnlijk niet in een topracer mee in het Middellandse Zee
circuit. Op de snelste boten daar is de T-Clewring inmiddels gemeengoed
geworden. De titanium ring met T-stuk vervangt de traditionele rvs ring in
de schoothoek. Met twee spectra lussen haak je in 2 seconden een schoot
aan het zeil. Daarna wordt de schoothoek afgedekt met een stuk zeildoek
of leer. Het voor de America's Cup van 2003 ontwikkelde systeem is lichter
en bedrijfszekerder dan gebruik
van rvs sluitingen en door de glad-
de afwerking blijft de schoot min-
der snel ergens achter haken dan
bij gebruik van een knoop.  Inmid-
dels wordt de T-Clewring in veel
maten gemaakt en zullen we deze
moderne schoothoek vaker op
minder extreme racers gaan tegen-
komen.



ZILTESPULLEN

Navigatiesysteem bij de Blokker
Het Cartrek autonavigatiesysteem
is in Nederland vooral bekend
geworden door de knallende aan-
biedingen bij de Blokker. Met de
standaard geleverde Europese
wegenkaart heeft het weinig zin
deze Cartrek op je boot te schroe-
ven. Maar de Blokker zou wel eens
een nieuwe groep klanten kunnen
aanboren nu voor dit systeem een aantrekkelijk geprijsde serie water-
kaarten beschikbaar is. In samenwerking met Navionics heeft Cartrek de
bekende waterkaarten geschikt gemaakt voor de Blokker plotter. De
kaarten worden geleverd op een 2GB Sd-kaartje met daarop de nieuwste
autokaarten van West-Europa én de voorgeïnstalleerde vaarkaarten van
de regio van jouw keuze. De regio’s bestrijken een groot gebied. Regio 1
bevat alle wateren van Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Spanje,
Portugal en Marokko. Die set heb je al aan boord voor 89 euro.



Zeezeilen bij de Spaanse ria's
Roland Engelbracht en Tineke Hoogenboom zeilden al eerder een rondje
Atlantic in hun X 452, de Miss x. Nu zijn ze weer op pad voor een lange
trip en onderweg kunnen zeilers bij hen opstappen. Deze zomer verken-
nen Roland en Tineke de ria's aan de Spaanse noordwest kust. Speciaal
voor ervaren zeezeilers die de kneepjes van het oceaanzeilen willen leren
zijn er midweek arrangementen gepland van 6-10 juli, van 3-7 augustus
en van 7-11 september. Deze midweken zijn geschikt voor mensen die
zich willen voorbereiden op een oceaanreis. Voor zeilers die gewoon
eens in een ander gebied willen cruisen zijn er ook voldoende mogelijk-
heden op de Miss X. Ondanks de slechte reputatie die de zee rond Fini-
sterre heeft is deze kust een fantastische zeilbestemming.



ZILTESPULLEN

FastCat nog sneller
Catamaran bouwer African Cats hoorde van klanten dat er interesse is
voor een sportievere versie van de toch al niet langzame FastCat 445. De
boot zou voor sommige zeilers best nog wat lichter en minder luxe
ingetimmerd mogen worden. Dit resulteerde in de versie Sports Cruiser
van dit model. Volgens de bouwer is de boot even sterk gebouwd als het
standaardmodel maar komt het gewicht van deze uitvoering op 5.800 kilo
voor een boot zonder extra opties. De gewone uitvoering weegt ongeveer
1.700 kilo meer, dus dat is een fors verschil. Maar het kan nog lichter bij
deze Afrikaanse bouwer, want met de carbon versie bespaar je een extra
600 kilo. Voor een boot van 13,5 meter met zoveel ruimte is dat super-
licht, en toch is dit een boot die  vooral bedoeld is voor de toerzeiler die
lange reizen wil maken.



Op 14 juni gingen 7 jachten van start in de 1000 Mijl Double-
handed. De eerste etappe ging van Scheveningen naar Bergen in
Noorwegen. In de tweede  sluiten de deelnemers zich aan bij de
40 boten die aan de Noorse Shetland Race deelnemen. Zes boten
bereikten Bergen regelementair. De zevende, de Dehler Greyhound
moest op de valreep hulp inroepen van een reddingsboot. Gerard
Schalkwijk en Ruben Zegers vertellen wat er gebeurde...

FOTO’S EN TEKST EN

Surfen en spinnen in de 1000 Mijl Doublehanded
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Aan de hand van de laatste weersvoorspellingen hebben we
de tactiek al bepaald; we zullen westelijk varen om het vanuit
het noorden uitbreidende hogedrukgebied zoveel mogelijk
aan de westzijde te passeren. En vervolgens zo vroeg mogelijk
profiteren van de zuidelijke wind die daarna zal gaan waaien.
Wat gebeurt…

Code Zero
De eerste dagen verlopen voorspoedig. De nieuwe Code Zero is
een feest bij lichte wind. Het eerste tegenvallertje komt in de
tweede nacht. De Code Zero blijkt wat te licht uitgevoerd en
scheurt bij de halshoek af. Met de genua kunnen we het prima
verder varen en de volgende dag – dinsdag - kunnen we het zeil
na een provisorische reparatie weer gebruiken om de tweede
windstille periode door te komen.

Laatste fase
In de nacht van dinsdag op woensdag gaat de race de laatste
fase in, ook al is er nog 300 mijl te varen. De voorspelde
zuidoosten wind begint door te zetten en onder spi is de 20
graden richting Bergen een perfecte koers. Met een snelheid
structureel boven de 8,5 knopen en de  aanhoudende zuid-

De Lombardini
1000 Mijls
begint op 14
juni in Scheve-
ningen met een
‘Le Mans-start’.
‘Poleposition’ is
psychologisch
gezien mooi,
hoewel de paar
gewonnen
scheepslengtes
natuurlijk van
beperkte
waarde zijn met
nog 600 mijl
naar Bergen
voor de boeg.



ooster komt de grens van 200 mijl in 24 uur binnen handbe-
reik. Omdat wind en golven blijven toenemen, moet de
genua van het voordek. Een goed idee dat ik slecht uitvoer.
Gezien van ons beiden ziet wat er precies gebeurt, maar
waarschijnlijk trek ik de triplijn los bij het verslepen van de
genua. Het resultaat is dat we vliegerend vrij snel uit het roer
lopen en de prachtige, nieuwe zware spi scheurt op de
spiboom!

Topsnelheid: 19,7…
De wind blijft toenemen en bij 30+ knopen beginnen we
onder dubbel gereefd grootzeil en genua 3 ruim boven de
tien knopen van de golven af te surfen. Al snel is deze
zeilvoering niet langer vol te houden, want inmiddels waait
het 40+ . De maximale windsterkte van 45 knopen blijft geluk-
kig maar kort staan. Na een paar minuten stabiliseert de wind
tussen 35 en 40 knopen; op alleen de genua 3 breken we alle
snelheidsrecords van boot en bemanning. De topsnelheid: 19,7
knopen; de Greyhound planeert als een sportboot!

Geen roerdruk
We sturen en slapen beurtelings om de drie à vier uur. De
wind komt af en toe boven de 35 knopen. Dan beginnen de
problemen: onder genua loopt de boot uit het roer. Dat is al

De Greyhound
kort voor de
start in
Scheveningen



eerder gebeurd, maar dit keer lukt het niet de boot weer
downwind te sturen. We hebben onvoldoende roerdruk. Met
zijn tweeën lukt het uiteindelijk wel om de boot terug te
sturen, maar koers houden is er niet bij. De Greyhound draait
meten helemaal door, gijpt en loopt met de genua bak uit het
roer over de andere boeg. Het draaien en spinnen is niet meer
te controleren. De genua moet er af… Op mijn knieën bij de
preekstoel vecht ik om het zeil uit het luf te trekken zonder
het te verliezen in het overkomende water. Ik ben net bezig
om met een zeilbandje het gepropte zeil aan de reling te
knopen, als de boeg diep een golfdal in duikt. Het daverende
geluid van een breker wordt direct gevolgd door heel veel
water. Ik kom los van het voordek en land ongelukkig op de
spiboom. Maar ben wel blij: ik ben in elk geval nog aan dek…
Achterop staat Gerard als een verzopen kat achter het stuur-
wiel in een kuip vol water. De genua zit gelukkig nog aan de
reling.

Sleepanker
Om weer de controle over de boot te krijgen proberen we
een sleepanker. Even rust om na te denken over de volgende
stappen. We merken dat het roer niet helemaal buiten
gebruik is en nog een beperkte werking heeft. Als de wind
verder afneemt naar ongeveer 25 knopen doen we een laatste
poging om op eigen kracht de haven te bereiken. Met het
sleepankertje achter de boot zetten we de genua 4, maar al
gauw blijkt het niet te werken: weer die onbestuurbaarheid.

We weten dat we goed in de wedstrijd zaten en willen
dolgraag finishen. Deze laatste actie dwingt ons echter op te
geven. We roepen het Noorse kustwacht station ‘Rogaland
radio’ op voor assistentie, waarna de Noorse KNRM ons komt
halen. Twee uur later sleept de reddingboot ons naar Askoey.
Enkele uren later komen de andere boten een voor een
binnen. Dezelfde avond nog ligt de Greyhound op de kant; er
blijkt maar weinig over van het roer...

Het draaien
en spinnen
is niet
meer te
controleren

Z

De beide co-
schippers van
de Greyhound:
Gerard
Schalkwijk en
Ruben Zeegers



Er blijkt maar weinig
over van het roer...



Sch**ße
Zon, wind en weinig golven, het waren ideale condities voor Zilt fotograaf Laurens
Morel bij de North Sea Regatta. Op zoek naar fraaie beelden komt de supersnelle
Rib – die net als de chauffeur door de organisatie ter beschikking werd gesteld –
in het veld met International 14's terecht. Boten die altijd wel garant staan voor
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lekkere plaatjes. Voor deze serie was echter niet alleen een goede fotograaf
verantwoordelijk maar speelde ook het iets te grote enthousiasme van de Rib-
bestuurder een rol. De Duitse deelnemers namen het  opmerkelijk gemoedelijk op.
Je moet er immers wat voor over hebben om in Zilt te komen...



Het
elektronische
telraam
winst- en verliesrekening van de boordaccu
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Het stroomverbruik aan boord stijgt ieder jaar: een groter
scherm voor de kaartplotter, een mooiere laptop, een nauw-
keuriger stuurautomaat, elektrische lieren, koude drankjes
uit de koelbox en ga zo maar door. Daarvoor heb je accu’s
nodig en die moeten worden geladen. Zilt beschrijft in deze
eerste afleveringen van ‘Stroom’ het bewaken van de accu’s
en het efficiënt laden met de dynamo van de motor.

Accubewakers zijn slimme elektronische telramen, ze hou-
den de gemoedstoestand van je accu’s bij door lading en
ontlading te registreren. Daardoor weet je hoe groot het
verbruik is en wanneer je de accu’s moet laden. Een
accubewaker laat het volgende zien:
� Oplaadstatus van de accu.
� Spanning en de laad- of ontlaadstroom van het systeem.
� Hoeveelheid verbruikte ampère-uur van de accu.
� De geavanceerde types vertellen ook de resterende

gebruikstijd totdat accu leeg is.

Laat accu’s langer leven
Een accu is een duur vat waarin je stroom opslaat, maar
ook een vat met een uitgebreide gebruiksaanwijzing. Het is
helaas niet zo dat wat je er instopt, er ook weer uitkomt.
De hoeveelheid opgeslagen energie en energie die er weer
uitkomt, hangt af van een groot aantal factoren: ouder-
dom, aantal laadcycli (volledig laden en ontladen), de
omgevingstemperatuur en de intensiteit van de belasting
die is aangesloten op de accu. De accumonitor geeft inzicht
in onvolledig laden, overmatig laden, te diep ontladen, te
snel ontladen en in enkele gevallen te hoge omgevingstem-
peratuur van de accu. Zodoende kan hij de  levensduur van
accu´s flink verlengen en verdient het instrument zich snel
terug.

TEKST en



Laadrendement
Niet alle energie die tijdens het laden in de batterij wordt
opgeslagen, is tijdens het ontladen ook weer beschikbaar.
Accu’s hebben een rendement net als bijvoorbeeld accula-
ders en omvormers. Het laadrendement van een nieuwe
batterij ligt rond 90%, dat wil zeggen dat er 10 Ah geladen
moet worden om 9 Ah in de accu te krijgen. Een moderne
monitor zal hier rekening mee houden door middel van
een factor. Deze factor wordt charge-efficiency-factor
(CEF) genoemd.

Peukert
Een accu die in staat is een stroom van vijf ampère gedu-
rende een periode van 20 uur te leveren, wordt een
capaciteit toegekend van 100 Ah (Amphours). Wordt
dezelfde 100 Ah accu echter compleet ontladen in twee
uur, dan levert dit een accucapaciteit op van maar 56 Ah,
dus 44 Ah minder. Dit is een reden waarom eenvoudige
ampère-uren tellers, of voltmeters nooit een nauwkeurige
accustatus kunnen weergeven. Een accumonitor behoort
deze ontlaadfactor, ‘Peukert exponent’ of ‘Peukert capaci-
teit’, in een vastgelegde calculatie mee te nemen.
Ruim 100 jaar geleden ontdekte Peukert de ontlaadfactor:
Cp = In x t

Cp  = theoretische capaciteit van de
     batterij in Ah
I  = ontlaadstroom in Ampère
n  = Peukert exponent
t  = ontlaadtijd in uren

De Peukertwaarden, het Peukert exponent en de Peukert
capaciteit, bepalen uiteindelijk het hele gedrag van de
batterij. Exponent ‘n’ kan voor elke accubank berekend
worden door twee ontladingscycli te vergelijken.



Peukert leren ze zelf aan
De accu-monitoren die volgens ‘Peukert’ rekenen zijn
voor een aantal onderdelen zelflerend. Maar ze heb-
ben informatie vooraf nodig door het instrument in
te stellen op bijvoorbeeld de spanning en het ver-
mogen van de geïnstalleerde accu’s. Daarvoor
moeten de accu’s 100% zijn opgeladen door ze
minimaal 24 uur met een geschikte
drietraps lader te laden.
Daarna kan je de mo-
nitor met de
accu’s synchro-
niseren. Voor
een hoge
nauwkeurig-
heid van de
functie reste-
rende tijd en de
indicatie van het
oplaadpercentage,
behoort de monitor
te worden ingesteld op
het vermogen van de betref-
fende accugroep.

Noodzakelijke shunt
Voor het meten van een grote stroom is dikke bedrading
nodig. Daarover beschikken de accubewakers die werken
met geringe meetstroom. Daarvoor moet de grote stroom
afgeleid worden via een andere weerstand, shunt. Dit is
een soort stroomverdeler.  De batterijbewakers maken
gebruik van verschillende shunts: 100 A; 200 A en 450 A.
Hoe hoger het vermogen van de shunt hoe groter het
meetbereik van de bewaker.
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BEP 600 DCM
Leverancier Technautic, € 383, inclusief
shunt. Toont de spanning van drie
accugroepen. Voor de belangrijkste
accugroep berekent het instrument de res-
terende accucapaciteit met de Peukert ont-
ladingswaardes. Deze monitor biedt alle
noodzakelijke informatie om de accu’s te
bewaken.

Mobitronic Controller
Diverse leveranciers, ± € 60, excl. shunt. Een
eenvoudige en betaalbare monitor die
rekent met een eigen laadfactor, geen Peukert.
De twee displays geven constant de actuele
laad- of verbruiksstroom, het totaal verbruik in
ampère-uren en de systeemspanning.

Victron BMV 601 en 602
Met € 181 en € 235, inclusief shunt is dit
een aantrekkelijk geprijst instrument. Beide
werken met Peukert en geven aan wanneer
de accu’s leeg zijn, Ook zijn ze aan te sluiten
op een (boord)computer. De 602 meet ook
een tweede accubank.

De BTM-lll van Mastervolt € 465,29 incl.
shunt. Met Peukert wordt aangegeven hoe-
lang je de accu nog kunt gebruiken en wordt
de oplaadstatus berekend. Het instrument is
aan te sluiten op een (boord)computer en
meet maximaal drie accubanken.

Instrumenten op de markt



Magnetronic DCC 600
€ 398,65, exclusief shunt, deze meter werkt
ook met Peukert, is ook te sluiten op een
computer. Alleen te bestellen op internet
www.magnetronic.de.

Vetus energieverbruiksmeter
€ 443,57, inclusief shunt. Naast alle functies
van de meeste andere geavanceerde instru-
menten beschikt deze monitor over een
instelling waarmee je aangeeft hoe goed een
oudere accu nog is. Dat maakt het interpre-
teren van de waarden eenvoudiger.

Het aansluiten van een accu-
monitor kun je heel goed zelf
doen. Het tevoren zorgvuldig
bestuderen van de handlei-
ding is echter absoluut een
vereiste. Het schema hiernaast
(klik voor een vergroting) laat
zien hoe het meetcircuit theo-
retisch in elkaar zit. Het lastig-
ste is het monteren van de
shunt (meetweerstand) in de
stroomkring.




Istockphoto
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Tot voor kort was de kleine baai Cieneguita op het eiland Chimana
Grande voor de kust van Venezuala een geliefde ankerplek van de Horta
van Lizzy en Harm Brink. Deze onbewoonde desolate plek, omringd door

gortdroge rode rotsen, biedt perfecte beschutting. Harm: 'De smalle
ingang van de baai ligt buiten zicht aan de linkerkant van de foto. Helaas

is de baai nu niet meer veilig. Laatst zijn er jachten overvallen.'

ZILTEWERELD



Ingeburgerd
Hard werken is voor Lizzy en Harm Brink nooit een probleem geweest. Ze
wisten waarvoor ze het deden. Een wereldreis per boot is al die tijd al hun
droom. In 2002 vinden ze hun ideale reisboot, de Horta, op Curaçao. Maar
de reis begint alles behalve als een droom. Een geplande dokbeurt van een
weekje of twee voor nieuwe antifouling loopt uit op een drama waarbij de
gehele ballast vervangen moet worden. De vloer en veel van het interieur
moeten eraan geloven. Ruim negen maanden duurt het ongeplande
verblijf op het droogdok in Curaçao waarbij ze zeven dagen per week 12
uur per dag aan de boot werken.  Daarna kost het nog ruim een half jaar
ploeteren voordat de Horta uiteindelijk weer zeewaardig is.

Na dat eerste slechte jaar zijn Lizzy
en Harm echt aan vakantie toe. Ze
verkennen de Carieb en ontmoeten
regelmatig schepen die met beta-
lende gasten rondvaren. Aangezien
de scheepskas door het gedwongen
verblijf op Curaçao een beste deuk
heeft opgelopen, besluiten ze zelf
ook te gaan charteren. Harm: 'In
tegenstelling tot wat velen in

Nederland denken is charteren geen vetpot, maar het geeft ons wel een
aanvulling op ons budget en we leren er leuke mensen door kennen.'

Begin juni, als het orkaanseizoen begint, verlaten de meeste zeilers het
Caribisch gebied. De Horta blijft. Lizzy: 'In die maanden liggen we in
Trinidad of Venezuela. We doen groot onderhoud en proberen we met
een -bijna- lege klussenlijst het nieuwe seizoen in te gaan. We zijn
inmiddels helemaal ingeburgerd in de Carieb en hebben op alle eilanden
wel een paar vrienden of bekenden. Zolang we het leuk vinden blijven we
hier, maar ooit willen we afzakken naar de San Blas eilanden en daarna
staan Panama en de Pacific in de planning.'

http://www.ziltewereld.nl


Zilte Wereldkaart online
Ankerplaats voor thuisblijvers, dromers en zeilers onderweg.
De wereldkaart met posities van Nederlandse en Belgische langeafs

De wereldkaart met posities van Nederlandse en Belgische langeaf-
standszeilers was het hart van de rubriek Zilte Wereld. De kaart
opende in Google Earth en werd maandelijks bijgewerkt. Maar zeilers
blijven zelden een maand lang op een plek.

Meer tussentijdse updates waren wenselijk, en daarom heeft de Zilte
Wereldkaart nu een eigen plek online. Op de nieuwe website volgen
we op dit moment maar liefst 145 boten, en dat aantal groeit nog
steeds.

In een oogopslag zie je waar de zeilers voor anker liggen en met een
muisklik ga je door naar de website van de vertrekkers om de laatste
logboekbijdragen te lezen en de jaloersmakende foto's te zien.

ZILTEWERELD

http://www.ziltewereld.nl
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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

De inhoud van Zilt Magazine mag op geen enkele wijze worden overgenomen
zonder schriftelijke toestemming van de makers. Bij overtreding geldt het tarief dat
daarvoor door de Nederlandse Vereniging van Journalisten is vastgesteld.
De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in deze publicatie.

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

Laurens
Morel

I Zilt

Hans
Martens

/200939
40

en vele
opstappers

mailto:redactie@ziltmagazine.nl
http://www.ziltmagazine.nl
http://www.ziltmagazine.com/doorsturen.html


Zilt Zoekt Zeilers
Abonneer je nu en ontvang gratis:
-elke week het zeilersweerbericht
-elke maand Zilt Magazine

Surf naar www.ziltmagazine.nl
en vul je e-mailadres in

of klik hier om Zilt naar een zeilvriend te sturen
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