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Slecht weer kan ook prachtige beelden opleveren.
Sander van der Borch toont dit aan door deze
dreigende lucht vast te leggen. Sander maakte de
foto tijdens de races om de Louis Vuiton Cup in
Auckland, Nieuw-Zeeland. Met een klik op boven-
staande button maak je van dit inspirerende uitzicht
een bureablad voor de komende maand.
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Leven
Aanvankelijk was het een verhaal als zo velen.
Een dat zich ontwikkelde zoals de meeste
anekdotes van onderweg, in episodes die door
anderen worden verteld. Ze komen meestal in
willekeurige volgorde tot je, zonder dat hun
herkomst helemaal duidelijk is. Hun enige
bindende kenmerk is de beginzin: ‘Zeg heb je het
al gehoord van…’

Zo hoorden we van haar nieuwe liefde, van de
eerste klachten van haar vriend en van zijn
bezoeken aan een Amerikaans ziekenhuis. Dan
weer was de toon somber, een andere keer klonk
er toch weer hoop. Als we de hoofdpersonen
ontmoeten tijdens een van hun bezoeken aan
Nederland, is van dat laatste al lang geen sprake
meer. Toch is dat niet wat ons gesprek beheerst.
Het gaat over boten, gezamenlijke kennissen en
mooie bestemmingen. En gek genoeg over
nieuwe zeilplannen. Uit alles spreekt de
overtuiging dat het leven geleefd moet worden,
juist als de eindigheid daarvan zich zo opzichtig
aandient. Een halfjaar later overlijdt Ken op
Groenland.
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‘Eef heeft haar verhaal opgeschreven en wil dat
graag delen’, meldt Michiel aan de redactietafel.
‘Nee, jullie mogen het nog niet lezen. Eerst moet
het helemaal af zijn.’ Dus kijken we alleen naar
de foto’s. Een vraag dringt zich op. Kunnen we
dit wel in Zilt publiceren? Zilt gaat toch over
boten en plezier in zeilen, niet over ziekte en
dood? We discussiëren lang zonder dat de twijfel
verdwijnt.

Het is Eef zelf die onze aarzeling wegneemt.
Zij is de enige die dat met overtuiging kan doen.
Immers, zij en Ken besloten dat ze hun liefde het
beste konden vieren door samen de oceaan te
bezeilen tot het echt niet langer kon.
De indrukwekkende manier waarop Eef dat
verhaal vertelt beroerde ons diep. Zozeer dat
elke overweging om de Zilt-lezer die emotie te
onthouden, zijn geldigheid volledig verloor.
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Al sinds 1985 zwerft Ken over
de wereldzeeën. Eerst met zijn
vrouw Helen en na haar overlij-
den alleen. Maar als Ken in
Ushuaia Eef Willems ontmoet,
ontstaat er een prachtige
romance. Ken en Eef worden
man en vrouw.
Dan blijkt dat Ken ongeneeslijk
ziek is. Jarenlang voert hij een
strijd die hij niet kan winnen.
Aan boord, waar ze wonen,
want varen blijft een deel van
het  leven dat hij zo lief heeft.
Als  het onvermijdelijke  einde
niet meer in maanden maar in
weken wordt geteld, nemen
Ken en Eef een opmerkelijk
besluit. Nog een keer willen ze
samen een lange zeilreis
maken; van de uiterste zuid-
punt van Zuid-Amerika naar
Groenland en dan naar Neder-
land. Voor Ken wordt het een
tocht naar een bestemming die
niemand kent.

KEN’s LAATSTE REIS
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We gaan naar Groenland! Wat zijn we eindeloos blij met die
beslissing. We zagen er zo tegenop om in Ushuaia afge-
meerd naast het ziekenhuis te wachten op Ken’s dood.
Het heeft natuurlijk wel wat voeten in de aarde. Ik heb
inlichtingen ingewonnen over de wettelijke regels voor een
zeemansgraf en de gevolgen als ik ergens alleen aan land
kom. Op advies van de Scheepvaartinspectie hebben we
twee lijkenzakken bij ons, zodat ik Ken’s lichaam na overlij-
den misschien toch naar een haven kan brengen. Mijn broer
in Nederland en een vriendin in Amerika hebben onze
gegevens om autoriteiten in zo’n haven te kunnen voorbe-
reiden op mijn komst. Het boek van Elizabeth Kübler-Ross
over rouw gaat mee, want alleen op zee zal ik die steun
kunnen gebruiken, het zal al zo onbegrijpelijk zijn.

Niet lang voor vertrek belt Ken’s oncologe in Ushuaia me
met het verzoek langs te komen in het ziekenhuis. Met
lood in mijn schoenen ga ik erheen; wat wil ze mij vertellen
waar Ken niet bij mag zijn? In een ernstig gesprek vraagt ze
me of ik besef wat ons te wachten staat en hoe zwaar zijn
einde wordt. Dat doen we natuurlijk niet echt. We blijven
het gevoel houden dat we deze laatste reis moeten maken,
dus schuiven we de zwartste gedachten voor ons uit. Een
paar dagen later komt ze aan spontaan aan boord met
voorraden medicijnen: morfine in ampullen, spuiten,
infuusvloeistof, verbandmiddelen en spalken, want bot-
breuk is een van de risico’s.

Langzaam maar zeker komt de dag van vertrek dichterbij.
Als kinderen zo blij zijn we met het vooruitzicht op ons
avontuur. Er is Ken al zoveel ontnomen: wandelen kan niet
meer, die prachtige bergen zijn buiten bereik, de charter-
reizen liggen stil, hij heeft geen kracht meer, zijn handen



weigeren vaak dienst en zijn lichaam is opgeblazen door
hormonen en corticosteroïden. Hij herkent zichzelf niet
meer en heeft een hekel aan zijn nieuwe lijf. Het is zo
moeilijk loslaten waar hij altijd van genoot. Hij heeft altijd
pijn. Op zijn pijnschaal van 0 tot 10 zit hij zelden onder de
3-4. Ik kan het me niet eens voorstellen, hij klaagt nooit,
maar soms kreunt hij.

Op 23 december vertrekken we, na een emotioneel
afscheid van onze vrienden en het stadje dat we allebei
jaren als thuishaven hebben beschouwd. In dagetappes
zeilen we de Beagle uit en op eerste kerstdag liggen wij op
Staten Eiland. Dan de langere oversteek, zo’n 300 mijl, naar
Stanley. De windvaan stuurt. Onder klein zeil (3e rif en
grote fok) vliegen we naar de Falklands met harde tot
stormachtige wind, die volgens ‘goed’ gebruik bij de aan-
loop van Stanley aantrekt tot 45-50 knopen. Gelukkig is het
anker alleen maar gezekerd en niet aan dek gesjord. Als we
tussen de rotsen door in de wind draaien, loopt de motor
heet! Binnen 30 seconden plonst onze 50 kg Bruce te water
en gaat er 75 meter ketting achteraan om te voorkomen
dat we op die rotsen verdagen. Na het bijvullen en ont-
luchten van het koelwatersysteem kunnen we verder en
meren af, wat later dan verwacht, aan de steiger in Stanley.
Lang voor de douane komt, zit de kajuit vol met toege-
stroomde Falklandse vrienden. Zo’n warm welkom.

In Stanley wachten we op de medicijnen uit Amerika. We
brengen de tijd door met klussen: verstaging vervangen,
oude elektrische bedrading vernieuwen, het stuwen van de
kajaks, buitenboordmotoren en bijboten. Twee keer per
week komt er een vlucht vanuit Engeland met post. Einde-
lijk komt er een pakje, maar het bevat de verkeerde pillen.
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Op 9 februari, Ken’s 63e verjaardag, kunnen we eindelijk
weg met een handjevol pillen uit de scheepsapotheek van
Amerikaanse vrienden. Daar moet Ken het mee doen tot
Ascension, 5000 mijl verderop.

We groeien in een door kookwekkertjes geregeerde
wachtroutine. Overdag doet Ken zijn dutjes, terwijl ik
lekker aanrommel aan boord. ’s Nachts heb ik de wacht tot
03.00, waarbij ik elke 20 minuten opsta om condities, koers
en scheepvaart te controleren. Vanaf 03.30 neemt Ken het
over, hij staat elk half uur op om buiten uit te kijken. Vanaf
8 uur neem ik het over zodat hij weer kan slapen. Het weer
zit mee. In totaal varen we ruim 11.000 mijl naar Groenland
met nooit meer dan 35 knopen wind. Wel is de wind
opvallend vaak zwak, maar we klagen niet, gezien Ken’s
toestand.
Het fysieke werk is voor mij. Bij het steken van een rif
bedient Ken in de kuip de schoot, ik ga het voordek op.
Speciaal voor deze reis heb ik de rolfok aangeschaft, het
zware wisselen van voorzeilen is er gelukkig niet meer bij.
Ken slaapt veel. Deze tijd op zee is zijn beste tijd. Hier zijn
we samen en genieten we van de essentie van ons leven:
varen, het weer, eten, drinken en elkaar… en van onze
dagelijkse dierbare ritueel als Ken mijn haar doet. Sinds
onze trouwdag draag ik mijn haar liefst in een vlecht. Die
dag vlocht mijn zus mijn haar, sindsdien doet Ken het. Hij
heeft me lief door het borstelen en vlechten van mijn haar.

Aasiaat, Groenland
Tooluka ligt aan een eilandje in de haven. Het ziekenhuis is
3 minuten varen en 5 minuten lopen. De arts gelooft niet
dat Ken nog mee kan naar Nederland. Zijn kanker is
uitgezaaid. Ken heeft verschrikkelijk veel pijn en hoeveel
morfine ik ook spuit, niets helpt. Dan is de vraag: wanneer
naar het ziekenhuis?



Birgitte, de hoofdverpleegkundige, vertelt dat cremeren op
Groenland niet kan. Ken wil hier pertinent niet begraven
worden. Dan een zeemansgraf misschien?
Terug aan boord leg ik Ken uit dat ik het ziekenhuis maar
hoef te bellen en ze komen hem halen. Hij aarzelt niet: ‘Bel
maar’.

Ik bel het ziekenhuis en vraag om een brancard van
maximaal 54 cm, de breedte van Tooluka’s kajuitingang.
Vrienden van de Billy Bud komen helpen. Met ons vijven
tillen we Ken op de brancard. Elke beweging doet hem pijn.
Met de bijboot onderneemt hij zijn laatste bootreis, van
Tooluka naar de wal waar de ambulance klaarstaat.  De
verantwoordelijkheid voor zijn zorg is me uit handen
genomen, Ken’s belangrijkste reden om naar het zieken-
huis te gaan.

Ken overlijdt net voor middernacht op de 25e augustus
2009. Ik kruip tegen hem aan, wurm mijn hand een laatste
keer in zijn hand, opgelucht dat zijn lijden over is.
Over-lijden krijgt ineens betekenis.
Ann-Sofie, de dienstdoende verpleegkundige, vraagt of ik
wil dat ze Ken ‘uitzingen’. Ik weet wat ze bedoelt: een
Groenlands overlijdenslied waar geen einde aan lijkt te
komen, gedragen, weemoedig, warm. Dus mijn antwoord
is ‘ja graag’.

Op 26 augustus wapperen in Aasiaat voor het ziekenhuis
de hele dag de Groenlandse en Amerikaanse vlag halfstok.
Ik ben ze er zo dankbaar voor, deze mensen die ons niet
of amper kennen en zo meelevend zijn.
Die ochtend haal ik wat kleren van boord: zijn favoriete
T-shirt met de tekst: ‘Life is Good’, zijn fleece broek, de
enige waar hij nog in past. Birgitte en ik wassen hem en
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kleden hem aan. Het is vredig en goed. Ik leg een gedroogd
wilgenroosje op zijn borst, Groenlands’ nationale bloeme-
tje. Ik had het eerder voor hem geplukt en gedroogd.
Dan komt uit de kamer naast ons, waar een oude heer op
sterven ligt, een familie binnen. Het voltallige ziekenhuis-
personeel sluit aan en gezamenlijk zetten ze het traditio-
nele Groenlandse lied in waarmee ze een overledene naar
de nieuwe wereld begeleiden. Een indrukwekkende uiting
van medeleven met die toerist die net haar man verloren
heeft. Na afloop heb ik voor iedereen een kaartje van het
schip met ‘qujanaq’ erop, Groenlands voor dankjewel. Er
wordt geknuffeld en gehuild, alsof we dierbare vrienden
zijn. Inuuti, hoofd administratie, zegt naderhand treffend
over haar volk: ‘we are a very compassionate people’!

Birgitte steggelt eindeloos met autoriteiten en ik krijg
toestemming voor Ken’s zeemansgraf volgens Nederlandse
regels, net buiten Groenlands territoriale wateren, 3 mijl
buiten de eilanden. Zij regelt de reglementaire, voor het
transport met hout beklede, zinken kist.
Op maandag arriveert Govert, een goede vriend met wie ik
Tooluka terug zal varen naar Nederland. Dinsdagochtend
1 september laat de kraan van de havendienst Ken’s kist op
het voordek van Tooluka neer. We vertrekken. Het
afscheid van Birgitte is emotioneel.
Met een bevriende visserman overleg ik wat een goede
plek is om de kist te water te laten, geen bodemvisser mag
hem opvissen. Onderweg treffen we de laatste voorberei-
dingen: de kist draaien zodat Ken met zijn voeten eerst te
water zal gaan, de houten kist ontmantelen, de reling
losmaken en de Amerikaanse vlag aan de reling hangen.
We boren zeventien grote gaten in het zink. Dan hangen
we er 65 kilo extra gewicht aan en gebedsvlaggetjes en een
houten tulp als versiering.



Dan is het moment daar. Het is blak en licht bewolkt, de
zee volkomen glad en spiegelend. Noordse Stormvogels
drijven om ons heen, in de verte zijn nog net een paar
eilanden zichtbaar en de zon is een waterige bal die
nauwelijks door de sluierbewolking dringt. Terwijl Govert
met de werklijn het hoofdeinde van de kist langzaam hijst,
spreek ik mijn ‘Een twee drie in godsnaam’ uit en glijdt mijn
lief op 1 september 2009 om 14.16 in Straat Davis. De kist
verdwijnt regelrecht naar de ruim 800 meter lager gelegen
bodem. Goof en ik kijken nog even naar de laatste ont-
snappende luchtbelletjes. Daarna drinken we een borrel op
Ken.

Tegen 16:00 starten we de motor en begint onze terugreis
naar Nederland. Tijd voor mezelf en mijn verdriet, met een
goede vriend in de buurt.
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De strijd om de Louis Vuiton Cup is een klassieker die nog niet zo lang geleden
recht gaf om de houder van de America’s Cup uit te dagen. Met alle verande-
ringen die Alinghi en BMW Oracle elkaar opdrongen is dat niet langer het geval.
Hoe jammer dat is, liet een groot aantal America’s-Cuppers-oude-stijl zien
tijdens een wedstrijdserie in de haven van Auckland. Want de boten mogen dan

OUDE STIJL
Louis Vuiton Cup in Nieuw Zeeland
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minder futuristisch zijn dan de monstermeerrompers, het matchracen lijdt daar
allerminst onder. Sterker nog, door hun manoeuvreerbaarheid zijn ze zijn ze
veel geschikter voor het boot tegen boot racen dan de tennisveldgrote masto-
donten die vorige maand om de America’s Cup streden. Laten we hopen dat de
nieuwe bekerhouder Larry Ellison zich dat ook realiseert. Z

VIDEO
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ÉÉN TEAM
“Zeg jongedame, weet je eigenlijk wel het verschil

tussen bak- en stuurboord?” en “Jeetje, dat wordt vast
ruzie, met acht meiden aan boord!” Twee opmerkin-
gen op de vlucht naar Sint Maarten. Dat begint al

goed. Team Womenade is als een van de weinige
vrouwenteams onderweg naar de 30e editie van de

Heineken Regatta.
Vorig jaar was Alexandra Peek er voor het eerst bij.

Een ervaring die naar meer smaakte. “In 2010 ben ik
er weer bij, maar dan met een eigen damesteam,”

riep zij bij thuiskomst. Een leuk plan, maar waar vind
je zes tot acht gezellige, sociale en stoere zeilmeiden?

Alexandra vond daar een heel eigentijdse oplossing
voor. Je downloadt ze gewoon van het internet!

VIDEO

TEKST



e oproepen op Linkedin, Hyves, Facebook, omtezeilen.nl
en in Zilt Magazine hebben snel succes. In no time

stromen de reacties binnen. ‘Wow, de Heineken Regatta, die
staat al jaren op mijn verlanglijstje!’ en ‘Ja, ik wil absoluut
mee, hoe gaan we dat aanpakken?’
Wat een overweldigend enthousiasme, wat een leuke mei-
den. We organiseren kennismakingsavonden, stemmen goed
af wat de verwachtingen en plannen zijn en maken duide-
lijke afspraken. Je kunt het maar beter op voorhand helder
hebben.

ERVARING AAN BOORD
Door mijn ervaringen van vorig jaar, toen het stevig waaide,
vind ik het belangrijk mensen met een behoorlijke ervaring
aan boord te hebben. Dat lukt zonder moeite. In ons team
varen meiden die zelfstandig in Griekenland, Kroatië en zelfs
Martinique hebben gezeild, zeezeilcursussen hebben gevolgd
of zeilles geven en wedstrijdzeilen.
De neuzen staan dezelfde kant op en met de fun-factor komt
het absoluut goed, dat is na de eerste borrels en voorbespre-
kingen wel duidelijk. Als de teamnaam is bedacht en de
kledinglijn is geregeld (over prioriteiten gesproken) kan team
Womenade vol goede moed naar St. Maarten vertrekken.

ECHT SERIEUS
De Heineken Regatta staat bekend om zijn vele feesten.
Volgens sommigen is het zeilen zelfs een bijzaak. Dat is niet
onze ervaring. Je kunt al tijdens de ‘oefendagen’ fantastisch
zeilen naar bijvoorbeeld St. Barts of Anguilla. Tochten over
prachtig blauw water in heerlijke temperaturen met af en toe
een walvis en schildpadden om de boot. Geweldig. Er staat
een constante wind die flink kan uithalen en daar voegt de
soms hoge golfslag nog een extra uitdaging aan toe. De
wedstrijden zelf zijn echt serieus. Zodra het tien-minuten
signaal klinkt, vliegt het adrenalineniveau op alle boten omhoog.

D
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EIGEN TAAK
De verbazing over de manier
waarop ons team tot stand
kwam, is groot. “Dus jullie ken-
nen elkaar helemaal niet?”  “Is
dat wel verstandig?” Het blijkt
vooral een zorg van anderen. Wij
voelen ons avonturiers en heb-
ben duidelijke afspraken. Een
dagelijks evaluatiekwartiertje
houdt de sfeer goed en helpt om
de tactiek te verbeteren.
Tijdens de voorbereiding is uit-
gebreid gesproken over de taak-
verdeling aan boord. Iedereen
heeft een eigen taak gekregen
om zich optimaal te kunnen
focussen. Als organisator mag ik
zelf de schipper zijn, een abso-
lute eer. En Marijke werpt zich
op als stuurvrouw; en wat voor
een! De rest van de meiden
'bemant' het voordek bij de
start, bedient de genua- en de
grootschoot en zorgt voor het
anker als dat nodig is.
Dat iedereen zijn eigen taak
heeft, blijkt een goede zet. Waar
bij menig mannenboot het
gevloek door de gehele baai
klinkt, heerst er bij ons aan
boord rust.fo
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DAMES GAAN VOOR
Als de wedstrijden eindelijk starten, hebben we slechts een
paar mijl met elkaar gezeild. Iedereen is nog wat zenuw-
achtig, maar zeer gemotiveerd. We gaan als derde over de
startlijn.
Terwijl diverse mannenboten met elkaar het loefduel aan-
gaan op een halfwinds rak, kiezen wij voor een positie
direct naar de boei. Laat ze het maar uitvechten, dan
nemen wij toch gewoon de binnenbocht!
We spelen het spel rolbevestigend. Keurig melden we:
“Heren, de meisjes willen graag ruimte voor de boei!”.  Een
gelach klinkt van de andere boten.

OP DE TAST
Op een enorm kruisrak naar de bovenboei wordt het toch
wat lastig. Blijven we onder de kust, of gaan we verder op
zee? We weten het eigenlijk niet zo goed. Een leermoment
voor volgend jaar... We eindigen op dag 1 als 8e van de 16
boten in onze klasse.
Op dag 2 varen we wederom erg goed, maar lastig is wel
dat we geen idee hebben waar de finish precies ligt, omdat
we geen coördinaten hebben doorgekregen. Dus varen we
‘op de tast’. Al die extra mijlen leiden naar een 9e plaats,
een lichte teleurstelling.

KNALLEN
Op dag 3 waait het hard en regent het zowaar. Vandaag
gaan we echt knallen, het moet beter kunnen. Zonder ons
‘watjes’ te voelen zetten we voor de start, als een van de
weinigen, een rif. Het blijkt een goede beslissing. We
houden de andere, vaak grotere, boten prima bij en lachen
stiekem als er weer eens eentje uit het roer loopt. Op het
laatste rak naar de finish komt de Abbey, de enige boot
met dezelfde rating, helaas toch bovenlangs.
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“Heren,
de meisjes

willen graag
ruimte voor

de boei...”



We moeten ze ruimte geven voor de boei. Vooruit dan maar.
We eindigen alsnog 5e en overall 7e. We zijn enorm trots op
elkaar en krijgen van de Abbey een oprecht “well done girls”
toegeschreeuwd.

TOT VOLGEND JAAR
Met de ervaringen van dit jaar, de vriendschappen die zijn
ontstaan en vooral het plezier dat we met elkaar beleefd
hebben, gaan we er volgend jaar absoluut weer voor. Mis-
schien kunnen we het in een grotere boot gaan opnemen
tegen de super stoere Heineken-meiden van Something Hot
(de enige andere Nederlandse damesboot én winnaar in hun
klasse; gefeliciteerd meiden!).  En we dagen alle andere
Nederlandse zeilvrouwen uit om teams samen te stellen en
mee te gaan. Z
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Team Hessels maakt rentree
Een Sonar naar London
Wat hebben Lance Armstrong, Michael Schumacher en het Sonar-team
Hessels met elkaar gemeen? Antwoord: een rentree. Udo Hessels, Mischa
Rossen en Marcel van de Veen bereiden een terugkeer op de wedstrijdba-
nen voor, nadat ze een paar jaar hun eigen weg zijn gegaan.

Aanleiding is het WK
Disabled dat dit jaar in
eigen land wordt
gehouden, begin juli in
Medemblik. “We willen
in elk geval Nederland
kwalificeren voor de
Spelen in 2012,” vertelt
Mischa Rossen, “dat
betekent een plaats bij
de eerste acht.” Een
reëel doel, want het
Sonar-trio heeft in het

verleden klinkende resultaten geboekt, waaronder wereldtitels en het
goudomrande zilver op de Paralympics Athene in 2004. “De concurrentie
heeft natuurlijk niet stilgezeten,” vult Marcel van de Veen aan, “maar ons
geheime wapen is boathandling. Daar zijn we altijd sterk in geweest.” Met
de nodige training zal dat snel op peil zijn. Daar is wel een coachboot bij
nodig, en die staat hoog op de verlanglijst van het team. Op de Hiswa
probeerden de zeilers meer materialen bijeen te krijgen.

Wie een bijdrage wil leveren kan mailen naar:
marijn.stokker @watersportverbond.nl.
De vastberadenheid van dit team kennende gaat de missie ‘Een Sonar naar
Londen’ lukken. www.eensonarnaarlonden.nl



INdeWIND
Opstapdag J/24
Wil je weten hoe een J/24 zeilt? Kom dan op 11 april naar de Braassem.
De J/24-klasse houdt
vanaf 10.30 uur een
opstapdag en 'Tune Up'.
's Ochtends is er uitleg
over trim en boathand-
ling, voor een groot deel
aan boord. 's Middags
kun je meteen wedstrijd-
jes varen. Locatie: Jacht-
haven Noorderhem,
Noorderhem 2, 2371 EC
Roelofarendsveen.
Opgeven via: bestuur@j24.nl

Dubbelhands in je eentje
De 50 Mijl Double-
handed race mag je dit
jaar ook solo varen, zo
maakt de organiserende
stichting Shorthanded.nl
bekend. De solisten heb-
ben geen aparte start, zij
vertrekken in de klassen
op lengte, net als de
doublehanders. Op
zaterdag 1 mei start deze
vijfde editie van de 50

Mijl vanuit Flevomarina in Lelystad. Er wordt gevaren op het noordelijk
IJsselmeer. www.50mijls.nl
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INdeWIND
Solotoer 2010: uitbreekmoment
'Er even uitbreken.' Dat is de belangrijkste drijf-
veer om de Solotoer 2010 te zeilen. Zeezeilers
Olav Cox en Mathijs Dijkema kwamen op het idee
om een uitdagend stuk solozeilen te koppelen
aan een gezellige ontmoeting aan de overkant
van de Noordzee. Ze draaien de gebruikelijke
gang van zaken om: niet de vertrekdatum staat
vast, maar de ontmoetingsdatum aan de over-
kant: 29 mei 2010. De Solotoerders ontmoeten elkaar dan om 16.00 uur in
de wereldberoemde Butt & Oyster in Pin Mill. “Iedereen zeilt op zijn eigen
houtje ernaartoe en draagt zelf alle verantwoordelijkheid,” benadrukt Olav,
“we organiseren helemaal niets. Geen inschrijvingen, geen website. Het is
geen wedstrijd. Je beslist zelf of je het aankunt of niet, wanneer je vertrekt,
welke koers je vaart. Je moet zelf het weer inschatten en ervoor zorgen dat
je op tijd bent in Pin Mill. Er is geen gezamenlijk vertrekpunt, we varen niet
in konvooi, er is geen route, er is zelfs geen prijs te winnen. Waar het om
gaat is dat je even uitbreekt uit het dagelijks leven.” Aan de overkant
kunnen de solozeilers hun naam zetten in een Solotoerschrift dat elk jaar
aan bekendheid en waarde gaat winnen. Daarna vervolgt eenieder weer zijn
eigen koers. Wij van Zilt vinden dit een evenement naar ons hart. Daarom
sponsoren we deze Solotoer virtueel... En het eerste biertje is voor onze
rekening. Cheers!
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Het Hanerak, tussen
de groene betonning
en de gele drijfbakens,
is smal. De gele drijf-
bakens markeren de
dieptelijn van 1,8 m bij
LAT. Ten zuiden van
die dieptelijn wordt
het snel ondieper.

Steekbakens op de
Pollendam. Ze staan op
de kruin van de dam.
Beschouw ze niet als
boeien, vaar er niet vlak
langs, houdt minstens
enkele tientallen meters
afstand.

De noot op kaart 1811.5
raadt alle jachten het
Hanerak aan. Het smalle
Hanerak kan druk zijn
met tegemoetkomend
verkeer. Veilig passeren
vraagt ook hier om goed
zeemanschap.

DE POLLENDAM
Voor Harlingen ligt de Pollendam. Jaarlijks lopen er
tientallen schepen op vast; je hoeft de reddingrap-
porten van de KNRM er maar op na te lezen.
Oud-reddingbootschipper Gerrit Mulder vertelt
hoe je problemen kunt voorkomen.

VEILIG LANGS



Op het verzonken
uiteinde, het blinde
werk, aan de oostkant
van de Pollendam
lopen veel schepen
vast. Daar liggen bij
vloed de drijfbakens
pal boven de stenen.
Houd afstand.

bron: Dienst der Hydrografie

DE POLLENDAM
“Station Harlingen moet er regelmatig op uit naar de Pollendam. Daar gaat
vaak wat mis”, vertelt oud-schipper Gerrit Mulder. De Pollendam is een
stroomgeleidingsdam die de geul naar Harlingen op diepte houdt: 2.5 mijl
lang, richting oostzuidoost-westnoordwest. “De bovenkant van de dam
verdwijnt tussen halftij en hoogwater onder water. Dan zie je alleen nog
zijn steekbakens en het water dat over de stenen kolkt. Sommige plezier-
vaarders sturen tussen die steekbakens door. Ander onderschatten zijn
breedte en raken de rand. Een enkeling heeft geen kaart of kijkt niet op
de kaart.”

HINDERNIS
Beide verzonken uiteinden van de Pollendam – het zogenaamde ‘blinde
werk’ – liggen altijd onder water. Aan de oostzijde drukt de vloedstroom
de rode drijfbakens over het blinde werk. Wie strak die bakens houdt, zit
feitelijk op de stenen. Zodra de dam onder water staat, loopt de vloed-



stroom dwars op de geul. Een moment van onoplettend-
heid en de Pollendam is vlakbij. Door wind uit het
zuidwestkwadrant wordt de dam lagerwal en verlijert een
boot naar het gevaar. Veerboten, kustvaarders en viskot-
ters nemen veel plaats in en trekken zware hekgolven.
Gerrit: “Voor zulke tegenliggers kruipen jachten naar stuur-
boord. Juist dan maken stroomverzet en drift de afstand
tot de dam te klein.” Vele oorzaken dus waardoor de dam
een hindernis is op de weg naar Harlingen.
De natuurlijke reactie als de dam ineens dichtbij is? “Hard

bakboord naar het midden van de geul. Daardoor
draait een achterschip juist naar de dam. Als het
roer de stenen raakt, ben je voor je het weet
gestrand.”

TIPS
VAN GERRIT MULDER
� Zorg dat je kennis hebt van de  ligging, de lengte, de bebakening
 en het blinde werk.
� Wees je voortdurend bewust van de afstand tot de dam, van
 stroomverzet en drift.
� Kijk niet alleen vooruit, peil ook achteruit de bakens.
� Blijf zoveel mogelijk in de lichtenlijn van het ‘Vaarwater langs de
 Pollendam’ (112°/292°).
� Het veiligst vaar je door het Hanerak, de recreatieroute tussen de
 groene betonning en gele drijfbakens, zuid van de vaargeul langs
 de Pollendam. Het Hanerak is smal en aan de ondiepe kant (1,8
 bij LAT*). Maar zowel de KNRM als de Havendienst Harlingen
 raden het aan.

LAT: Lowest Astronomical Tide: minimale diepte onder normale weersomstandigheden.*
Tekst: Michiel Scholtes. Overgenomen uit: De Reddingboot.
Met dank aan de KNRM en de Dienst der Hydrografie.
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OP NAAR
DE TOP

van club via Combi naar
internationale wedstrijden
Stel, je bent een jaar of 8 en hebt grootste plannen. Sven en

Kalle achterna, of de resultaten van Marcelien en Lobke
verbeteren… Kortom, je wilt topwedstrijdzeiler worden.

Hoe pak je dat aan? Codewoord: de Combi’s.

VIDEO
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Zeilen leer je doorgaans spelenderwijs. Veel
zeilers krijgen de knepen doorgegeven van
pa en ma en zelf klooien in bootjes is leuk
en leerzaam. Wil je zeilen echt goed onder
de knie krijgen, dan is zeilles verstandig. Bij
een zeilschool of een -vereniging. Tien tegen
een dat je op een goede dag eens wilt kijken
wie er hardst kan. Dan is de tijd rijp om mee
te gaan doen aan clubwedstrijdjes. Die bie-
den een prettig niveau: je kent je tegenstan-
ders en het vaarwater. Maar hoe kom je nou
verder in het wedstrijdcircuit?

COMBI’S
De Optimistklasse heeft er sinds jaar en dag
een mooi systeem voor: de Combi’s.
De Combi’s zijn regionale wedstrijdseries.
Verenigingen in dezelfde regio organiseren
gedurende het seizoen om beurten een
Combi-wedstrijd. Voordeel: de reistijd van
de deelnemers blijft beperkt. Overigens
doen ook andere klassen mee aan de Com-
bi-wedstrijden.
Je moet wel kunnen zeilen, maar je hoeft
niet meteen heel goed te zijn voor de Com-
bi. De beginners starten in de Combi C, een
groep met ongeveer dezelfde leeftijd en
ervaring. Korte wedstrijdjes op kleine wed-
strijdbanen en met een begeleidingsboot die
voor het veld uit vaart. Wel zo veilig en
makkelijk.



Aan het eind van het seizoen, is er een Combi-finale. Wie
daar goed scoort, stroomt door naar de Combi B en zeilt
het jaar erop een treetje hoger, maar nog steeds regio-
naal. Ten slotte bereik je het hoogste niveau in de
Combi: de C-categorie.

United 4
Wie de smaak te pakken heeft, kan op nationaal niveau
gaan wedstrijdzeilen: de United 4. Het is een landelijk
wedstrijdserie voor jeugdzeilers. In het seizoen zijn vier
evenementen, een in Medemblik, twee in Workum en de
afsluiter bij de Roompot Marina in Kamperland.
Aan de United 4 doen tal van klassen mee: 29er, 420,
470, Cadet, Europe, Laser, Laser Radiaal, Laser 4.7, Opti-
mist en Splash.

Dutch Youth Regatta
Er is ook een heus Nederlands kampioenschap voor
jeugdzeilers: de Dutch Youth Regatta. Dit wordt in mei
verzeild vanuit Workum. Daar ontmoet je ook buiten-
landse tegenstanders. Optimistzeilers tot en met 12 jaar
varen in een eigen poule, de benjaminvloot.

Internationaal varen
Steeds meer jeugdzeilers varen al snel in internationale
wedstrijden. Een heel bekend evenement is de Easter
Regatta, die de Optimistklasse al een kwart eeuw lang
organiseert in samenwerking met wsv Braassemermeer.
De 25e editie is in het komende Paasweekeinde. Daaraan
doen honderden deelnemers uit diverse landen mee. De
eerste zestig zeilers uit de Nederlandse Optimistcompe-
titie mogen daar uitkomen. De Optimistklasse (OCN)
heeft ook een eigen kernploeg die internationale wed-
strijden vaart.



HANDIGE LINKS
www.watersportverbond.nl

www.optimist.nl
www.ocn.nl

www.united4.nl
www.dutchyouthregatta.org

www.openbic.org
www.cadet.nl

www.laserklasse.nl
www.aquavitesse.nl

www.zoom8klasse.org
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ALLERLEI KLASSEN
De Optimist is wereldwijd de meest verbreide jeugdklasse en
een goede basis op weg naar olympische klassen. Het is
echter niet de enige jeugdboot. Boten als de Zoom8, Splash,
de ‘good old’ Cadet of de eigentijdse Open Bic mikken ook
op de jeugdige zeiler. Laser heeft de stevige Pico als instap-
boot. En een reeks tuigvarianten - 4,7, Radiaal en Standaard
– maakt de standaard-Laser geschikt voor een brede  leef-
tijdscategorie. RS timmert aan de weg met zijn eenmans Tera
en tweemans Feva. De 29er biedt de opstap naar de olympi-
sche 49er en wie wil multihullen vindt ook genoeg cats van
z’n gading, zoals de geinige Hobie Teddy.
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 Olympisch zeilster Lobke Berkhout

'Begin klein, op beschut water'
Lobke veroverde maar liefst vier wereldtitels en olympische zilver
in de 470. En ja, de Combi heeft een rol gespeeld in haar glanzende
carrière. Haar advies aan beginnende wedstrijdzeilers: “Begin
klein, bij een club, op een plas, lekker beschut, ga niet meteen het
IJsselmeer op.”fo
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Zoals zoveel zeilers, leerde ook Lobke leerde
ooit zeilen van pa en ma. Die namen haar mee
naar de zeilvereniging, waar ze andere zeilkinde-
ren leerden kennen.
Daarna ging ze in de Combi varen. Lobke: “Ik was
helemaal niet zo goed, en begon in de C catego-
rie. Er was een jongen die alles won. Mijn moe-
der gaf mij toen het advies: ‘volg hem maar.’
Later voer ik hem voorbij. Heel motiverend! Het
goede aan de Combi is dat je geleidelijk aan leert
wedstrijdzeilen. Je houdt plezier in het zeilen.”

Een belangrijke ontwikkeling voor Lobke was het
Ortho Center Sailing Team. Een gesponsorde
ploeg talenten met eigen begeleiding, coaching
en materiaal. Lobke: “We begonnen met vijf
meiden en vijf jongens; Marcelien (de Koning
-red.) zat er ook bij. Het team had een eigen bus
waarmee we naar evenementen gingen. We
hadden ook uitwisseling met buitenlandse zei-
lers. Ik heb daar veel progressie geboekt.”

“Je hoeft niet meteen met allernieuwste materi-
aal te varen,” is Lobke's advies aan beginnende
wedstrijdzeilers. “Begin klein, bij een vereniging,
op beschut water. Ga niet meteen groot water
als het IJsselmeer op, dat komt wel.” Het allerbe-
langrijkste is volgens Lobke toch het zeilplezier.
“Ik vond het heel leuk om vrienden en vriendin-
nen op pad te gaan en samen te gaan zeilen.”



Je hoeft niet per se de Combi te volgen om te wedstrijdzeilen.
Cadet-zeilers Lotte (16) en Dafne (15) Wijnbergh deden het
anders. Zilt legde ze de vraag voor 'Wat moet je doen om
wedstrijdzeiler te worden?'

“Het ligt aan de boot die je kiest,” zegt Lotte, “vaar je
eenmans- of tweemansboot? In de Cadet is het goed
geregeld: de stuurman zorgt voor de bemanning. Dus stap
in een Cadet en je rolt vanzelf in het wedstrijdcircuit. Je
hoeft als bemanning nog niet alles te weten van wedstrijd-
zeilen. Doe gewoon wat je stuurman zegt en zo leer je snel.”
“Hard werken,” antwoordt Dafne resoluut, “en zoek een
stuurman en ga gewoon zeilen!”

Lotte en Dafne leerden vroeg zeilen dankzij pa en ma. Hun
leefomgeving hielp ook: van jongsaf aan wonen ze op het
water, bij wsv De Koenen aan De Nieuwe Meer. Zodra ze
zwemdiploma’s hadden, kwamen ze in de Optimist terecht.
Lotte vond dat leuk, Dafne minder: “Ik vond het maar eng.”
De Cadet vond ze leuker. Ziedaar een pluspunt van een
tweemansboot: je hebt steun aan je zeilmaat. Die neemt je
op sleeptouw.
Lotte weet nog een voordeel te noemen: “In de Cadet zit
je als 8-jarige meteen in een fanatiek wedstrijdveld, omdat
de stuurman ouder is dan jij. Daar leer je veel van. In de
Optimist begin je met z'n allen op het instapniveau.”
Uiteindelijk stromen de meeste Cadet-bemanningen door
en gaan zelf sturen. Dat blijkt telkens op een heel natuurlijk
manier te gaan, omdat de fokkemaat de kunst heeft
kunnen afkijken.

In de Cadet leer je snel wedstrijdzeilen

‘Zoek een stuurman
en ga zeilen’
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Dafne: “In de Cadet krijg je een bredere
basis.”
Lotte: “En het is niet zo dat je na de Cadet
alleen maar tweemansboot blijft varen. Je ziet
stuurmannen ook in de Splash of Laser stap-
pen.”

De twee zeilsters volgden niet het Combi-
circuit in de Optimist, maar stapten al snel in
de Cadet en draaiden meteen mee in het
landelijke circuit. “Gewoon gevraagd,” ver-
klaart Lotte hoe zij in deze klasse terecht-
kwam. Het voordeel van een zeilclub: zeilers
weten elkaar snel te vinden.

In 2007 gingen de zussen samen varen. Lotte
als stuurman, Dafne als bemanning. Een logi-
sche verdeling. Lotte was groter, zwaarder,
ouder. Dafne wist veel van bemannen. En als
zussen voelden ze elkaar feilloos aan, dus ze
draaiden goed mee in het veld. Uiteindelijk
boekten ze toch iets te weinig vooruitgang.
Lotte: ‘Dafne wilde haar wedstrijd varen, ik de
mijne. Dat werkte uiteindelijk niet.’
Dafne: ‘Het leeftijdsverschil tussen ons was te
klein. We hadden allebei goede ideeën, maar
die gingen tegen elkaar in.’
En nu varen ze elk met eigen bemanning,
Lotte met Huug Wilschut, Dafne met Tess
Wilschut. Dafne stuurt inmiddels. Zodra het
ijs weg is en er gezeild kan worden, zeilen ze.
Het hele jaar door. Ze doen er veel voor,
trainingen volgen, theorie bijspijkeren, veel
wedstrijden zeilen. Is dat leuk? In koor, en
overtuigend: “Ja!”
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Y-toren race, een wedstrijd met geschiedenis
De zv Het Y viert dit jaar het 125-jarig bestaan. De Amsterdamse vereniging
speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het moderne wedstrijd-
zeilen. Zo werd ooit in de reglementen opgenomen dat alleen de eigenaar
mocht sturen en er maar één betaalde voordekker was toegestaan.
Daardoor kwam er een einde aan de tijd dat de bemanning vooral uit
betaalde krachten bestond.
De eerste ‘moderne’ Y-toren zeilrace werden gehouden in 1965. Vlak nadat
de vereniging van het IJ naar het buiten-IJ verhuisde. Op 1 en 2 mei
aanstaande wordt dit zeilweekend voor de 45ste keer gevaren. De zilveren
miniatuur van de Durgerdammer vuurtoren is daarmee een van de oudste
zeiltrofeeën waar nog steeds elk jaar fanatiek om wordt gestreden.

De kleine en oergezellige haven van Durgendam puilt dan weer uit van de
zeiljachten, van eenheidsklasses als de Pion en FF65, tot de snelste ORC
racers vol met sponsorvlaggen en goed getrainde bemanningen. Geldt dat
verbod voor betaalde crew eigenlijk nog steeds?
Inschrijven voor deze wedstrijd met historie kan nog op:  www.zvhety.nl



INdeWIND
Hydra zeilt voor goed doel
Paul Dokman heeft een missie. Hij
gaat een rondje Noordzee zeilen
met zijn Hydra, een 32-voets
Defender. Niet zomaar, hij wil
geld inzamelen voor het nationaal
epilepsiefonds. Daarvoor zoekt hij
sponsors die per mijl of voor de
hele reis een bedrag betalen.
Natuurlijk hoopt Paul op zoveel
mogelijk steun.
Wie helpt hem? Mail naar:
zeilteamhydra@planet.nl

Sailwise helpt gehandicapten
De Stichting Watersport met
gehandicapten heet tegenwoor-
dig Sailwise. De stichting zet zich
al decennia in voor mensen met
een beperking. Met de klipper
Lutgerdina, de catamaran Beatrix
en het zeilcentrum Robinson
Crusoe in Loosdrecht biedt Sail-
wise gehandicapten de mogelijk-
heid om aangepast te zeilen.
Heel belangrijk, want zeilen doet

meer dan weken revalideren, zeggen deskundigen. Op www.sailwise
lees je hoe je de organisatie kunt steunen. Met een donatie of door zelf
te helpen. Doen! www.sailwise.nl

VIDEO



HAAST
Uit het logboek van een zeilinstructeur



k houd van wat we gekscherend 'de buitendienst'
noemen. Je reist naar een vreemde haven en geeft
les op een onbekend jacht. Dat is avontuurlijker

dan een standaardles op een schoolboot.
Maar dit keer ben ik gespannen. De Zeeuwse jachthaven is
kaal en krap. De wind is krachtig met harde buien. Hij giert
om honderden masten. Vallen slaan: deng, deng, deng! Het
liefst zou ik meteen buiten ruimte opzoeken. Helaas, de
eigenaar wil juist hier leren afvaren en aankomen.
De eerste blik op jacht en ligplaats is meestal bevrijdend.
Je zoekt naar veelzeggende details, zwakke en sterke pun-
ten van het type. Naar kleinigheden die iets verraden over
de eigenaar. Vanaf dat moment groeit je lesplan.

ALS EEN RASP...
Na enig gezoek, sta ik voor een boot die het moet zijn.
Even balanceren op de rand van steiger, boxnummer 24,
dit is hem. Wantrouwend neem ik de 42-voeter op. Zoals
de meeste moderne serieboten heeft deze een hoog
vrijboord, een zweefboeg die ternauwernood het water
raakt en waarschijnlijk een lel van een balansroer en
saildrive. Hij helt op de dwarswind, trekt aan stevige loef-
trossen, die gelukkig prima zijn belegd. Maar de box is
ongewoon. Boxen steken hier schuin in het vaarwater
omdat er anders geen plaats zou zijn. De overkant is
vlakbij, je moet omzichtig de box uit. Ten opzichte van de
spiegel staat de loefpaal meters verder weg dan de lijpaal.
Hm, da's geen nadeel. Dan valt me iets lulligs op: de boot
heeft geen schuurlijst en de palen zijn niet bekleed. Als een
rasp wacht de lijpaal op de blanke romp. Ik tik mijn lijstje
oplossingen af. Over de hele lengte van de boot een tros

HAAST
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uithangen, biedt bescherming... tot die tros door de
wrijving is opgestroopt. Zachtjes achteruit in een web van
trossen en springen… dat is ingewikkeld. Volle kracht
achteruit in de hoop dat kiel en roer op tijd lift genere-
ren… maar dan knal je op de overkant. Help!

OP DE HAND
“Boegschroef? Heeft-ie niet,” zegt een kwartier later Ten
Cate, de corpulente eigenaar, als ik ernaar vraag. Hij is net
aangekomen in kostuum en hijst zich binnen in peper-
dure gloednieuwe zeilkledij. Zijn magere zeilmaat Bas was
er al en zorgt voor koffie. Beginnende kajuitbootzeilers
op hun eerste kajuitboot.
“Die zullen we missen vandaag,” zeg ik. “Daarom hebben
we jou ingehuurd,” bitst Ten Cate terwijl hij op zijn
horloge kijkt. Ik voel irritatie opkomen en glimlach moei-
zaam. Ik ga deze man teleurstellen.
“Dat is fijn, maar ik vaar hem met deze dwarswind ook
niet zonder krassen uit de box. Die garantie krijgt u niet
van mij. Ja, die krijgt u wel, maar dan doen we het
ouderwets, op de hand, meter voor meter, lijn voor lijn.”
Een windstoot ondertekent mijn garantie. Ik kijk door het
plafondraam naar boven, dikke druppels knallen uit een
zwarte wolk op het dek. Ten Cate kijkt me aan alsof hij
net een worm in een appel vindt. Tegelijkertijd gaat zijn
mobiel. Hij bekijkt het schermpje, houdt het apparaat aan
zijn gladgeschoren wang.

“Ik had gezegd niet voor vier uur! Hoezo? Kan je dat zelf
niet... Goed, ik zal er zijn, als ik het niet haal, verwen hem
dan zolang.”fo
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Hij drukt af en draait zich naar mij.
“Oké, laat maar zien.”
Ik pak een vel papier en teken de situatie.
“Kijk, gooien we alles los, dan waaien we meteen tegen de
buurman en de lijpaal, daarom werken we met loeflijnen.
Omdat we geen vaart kunnen maken vanwege de nabije
overkant hangen we de boot aan een lange loeflijn… zo…
en zorgen dat we steeds de verplaatsing controleren en...”
Een jazzy muziekje. Ten Cate activeert zijn mobiel.
“Ja... dat kunnen we vervroegen. Half zes? En anders...
Goed, zeg Agnes dat ze wat maaltijden laat komen.”
Hij steekt zijn mobiel weg.
“Wat zei je ook weer? Lange lijn? En dan?”

AMBACHTELIJK SCHIPPEREN
Even later zijn we aan het werk, dat wil zeggen, Bas en ik.
Lijlijnen los. We zetten een voorspring en vanaf de achter-
kikker een lange loeflijn drie boxen verder om kop en kont
te beheersen. We lieren de boot vier meter naar achteren.
Bas werkt zich in het zweet op het voordek, Ten Cate
verbijt zich bij het machteloze stuurwiel en rukt de
gashendel heen en weer. “Kan dit niet op de motor?”
“Jawel, maar het moet toch meter voor meter, dit is
ambachtelijk schipperen, zo ging het eeuwen.”
Ten Cate heeft blijkbaar niks met geschiedenis. We zetten
een nieuwe voorspring - de eerste is een voorlijn geworden
- en lieren onszelf opnieuw vier meter achteruit. De boot
steekt nu voor tweederde uit de box. De volgende voor-
spring gaat over de loefpaal en via de voorkikker naar de
bakboord schootlier. Daarmee lieren we de laatste meter
naar buiten en hieuwen op de lange achterlijn tot we met



de kont op de harde wind langs de boxpalen liggen. Met
de boeg van de havenuitgang gekeerd, dat wel.
Ten Cate baalt zichtbaar.
“Zeg, als ik ’s avonds een uurtje wil gaan zeilen, is dit niet
de manier. Ik ben niet van plan steeds een half uur kwijt
te zijn aan de afvaart en nog een voor het afmeren.”
Hij kijkt me onvriendelijk aan. Mijn plezier is weg. Maar
ik zeg: “Heel begrijpelijk. Gelukkig zal het meestal niet zo
hard waaien en ook niet altijd uit deze hoek. Je kunt een
andere ligplaats aanvragen, een box aan ruimer water,
dichter bij de havenuitgang. Span lijnen tussen palen en
steiger. En het aanbrengen van een schuurlijst en het
bekleden van de palen scheelt enorm...”
Ten Cate verliest zijn geduld.

“Leg hem maar terug, ik heb hier geen tijd voor.”
Gegeseld door regen en wind voeren we de procedure in
omgekeerde volgorde uit en leggen de boot weer op zijn
plek. Zonder krassen. Waarom voel ik me dan alsof ik een
wanprestatie heb geleverd? Nog voor de lijtrossen zijn
uitgebracht, staat Ten Cate in pak en jagersjas aan de
reling.
“Bas, jij komt na en ik zie je na zessen. Bel die Kees en
zeg hem dat ik zo snel mogelijk een grote boegschroef
wil. Niet later dan eind volgende week, voor de zomer-
wedstrijden.”
“Oké, zorg ik voor.”

Zonder te groeten beent Ten Cate weg over de natte
steiger en zet het op een drafje, jaspanden wapperend. Z
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GROUPAMA
SNELSTE ROND DE WERELD

VIDEO



Drie pogingen hadden Franck Cammas en zijn team nodig om de Jules
Verne Trofee te veroveren. De eerste poging strandde in februari 2008
toen de trimaran Groupama 3 ten zuiden van Nieuw-Zeeland omsloeg (Zilt
23). Nadat de boot werd geborgen en gerepareerd was de grote trimaran
eind vorig jaar weer klaar voor een nieuwe aanval op het rond-de-wereld
record. Toen Groupama precies 14 dagen na de start Kaapstad binnenliep,
was de tweede recordpoging echter al ten einde. Opnieuw was het een
probleem met een van de verbindingen van de drijvers dat Cammas tot
opgeven dwongt.
Wat volgde kun je gerust een wereldrecord logistiek en doorzettingsver-
mogen noemen. Na een snelle noodreparatie arriveerde de trimaran op
eigen kiel nog net in het oude jaar weer in Frankrijk. Slechts drie weken
later was het team opnieuw standby...

NEK AAN NEK
Op 31 januari zeilt Groupama 3 voor de tweede keer in een seizoen over
de denkbeeldige startlijn tussen de vuurtoren voor Brest en die op Lizard
Point in Engeland. De race tegen recordhouder Orange is begonnen. Grote
schade aan de boot blijft dit keer uit. Maar eens te meer blijkt wel hoe
scherp het bestaande record is gesteld. De aanvankelijke voorsprong op

Winst in de binnenbocht...
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Winst in de binnenbocht...
het 52 dagen en 17 uur schema, is voor het passeren van Kaap de Goede
Hoop verandert in een achterstand. Wat Cammas hoop geeft is, dat er
nauwelijks snelheidsverschil is maar dat weer tijdens Orange’s  recordrace
vaak een gunstiger route mogelijk maakte. De Zuidelijke Oceaan is het
toneel van een virtuele nek aan nek race. Bij Kaap Hoorn leidt Groupama,
maar de voorsprong is minder dan 100 mijl.
De route naar de evenaar is vol valkuilen en brengt een nieuw record
steeds verder uit zicht. Weer terug op het noordelijke halfrond bedraagt
Groupama’s achterstand zo’n 400 mijl, meer dan een dag varen.

BINNENBOCHT
Met nog 3000 mijl te gaan en nog steeds een flinke achterstand, keren de
kansen. Voor het eerst is het weer Groupama gunstig gezind. Het lukt
navigator Stan Honey, de enige niet-Fransman aan boord, om aan te
haken bij een krachtig lagedrukgebied dat op weg is naar Europa. Tot
groot geluk van het team, verstoort het systeem het gebruikelijke windpa-
troon rond het Azorenhoog en is de omweg rond de kern van het hoog
overbodig. Terwijl Groupama de binnenbocht neemt, verdampt Orange’s
voorsprong in hoog tempo. Als Cammas en zijn mannen op 20 maart kort
voor middernacht over de finish gaan is hun voorsprong bijna 1500 mijl.
Met een onwaarschijnlijk snelle 48 dagen en 17 uur is het record voor het
eerst onder de 50 dagen gekomen. De eerste kandidaten om ook dat weer
aan te vallen hebben zich echter al weer gemeld.Z

VIDEO
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APRIL 2010

agenda@ziltmagazine.nl

27 maart- Princes Sophia Trophy, Palma de Majorca.
2 april  www.trofeoprincesasofia.org
2-5 april 25e Magic Marine Easter Regatta, Optimist.

 www.wvbraassemermeer.nl
3 april Winterwedstrijden Hoorn, scherpe jachten.

 www.wsvhoorn.nl
3-4 april Paashaas wedstrijden, www.elfhoeven.nl
3-5 april Paaswedstrijden Loosdrecht, olymp. klassen,

 www.kwvl.nl
3-5 april Paaskaag, Open eenheidsklassen.

 www.kwvdekaag.nl
3-5 april Paaswedstrijden Sneek, Open eenheidsklassen.

 www.sneekweek.nl
4-14 april 22e Race of the Classics, www.rotc.nl
5 april Ijspegelafsluiter, Scheveningen, www.ijspegel.nl
8-10 april Spi Ouest, Trinite sur Mer, www.snt-voile.org
10-11 april Tulpenrace, Star en Finn, Loosdrecht.

 www.wsv-hetwittehuis.nl
10-11 april United 4, Medemblik. www.united4sailing.org
10-11 april 26e Pieperrace, Opening platbodemseizoen.

 www.pieperrace.nl
11 april Winterwedstrijd, www.flevomare.nl
17-18 april Primes inter Pares 2009, 16 m2,

 www.gwvdevrijbuiter.nl
17-18 april Openingswedstrijden Sneek,

 www.sneekweek.nl
22 april 1e Zomeravondwedstrijd Enkhuizen,

 www.wv-almere.nl

mailto:agenda@ziltmagazine.nl


23-30 april, Semaine Olympique, Hyeres,
 http://sof.ffvoile.net/

24 april Voorkaag, Open eenheidsklassen. www.kwvl.nl
24-30 april United 4, Workum,

 www.united4sailing.org
24-25 april Van Uden Reco Regatta, Stellendam,

 www.vanudenreco.nl
24-25 april Lenco Regatta Ijsselmeer,

 www. lenco.eu/regatta.
25 april Oranje Regatta. Paterswoldse Meer,

 www.vwdtp.nl
1 mei 50 mijl Doublehanded, www.shorthanded.nl

TENTOONSTELLINGEN, BEURZEN, OPEN DAGEN

9-10 april BootExpo, Harderwijk, gebruikte boten,
 www.bootexpo.nl

17 april Open dag K&M Yachtbuilders. Makkum.
 www.kmy.nl

16-18 april Gebruikte Boten Beurs, Bataviahaven, Lelystad
 www.botenbeurs.nl

24-25 april Sneker botenbeurs,
 www.botenbeursfriesland.nl

8 mei  Nationale Reddingbootdag. www.knrm.nl

mailto:agenda@ziltmagazine.nl


Orbit met swivel
De blokkenrange van hardwarefabrikant
Ronstan wordt steeds completer. De
Orbit 40 en 55 (ratel)blokken zijn nu ook
verkrijgbaar met swivel- sluiting. De Orbit
blokken hebben een hoge werkbelastin-
gen door de Dual Stage lagering. Dit
houdt in dat bij lage belasting de schijf op
de soepele kogellagering draait en bij hogere belastingen wordt dit door
een glijlager met hoge werkbelasting overgenomen. Importeur More
Marine meldt dat de Orbit blokken de lichtste en sterkste blokken in hun
soort zijn. www.moremarine.nl

Bijzondere boten en verhalen op Open Dag K&M
Tijdens de jaarlijkse Open Dag op zaterdag 17 april presenteert K&M
Yachtbuilders haar nieuwe paradepaardje; de Axonite 69. Een modern
schip naar ontwerp van Guido de Groot en Kees van de Stadt. Onder het
tiental jachten dat is te bezichtigen, is een splinternieuwe Stadtship 54.
Ook staan er twee lezingen op het programma. Om 12 uur vertelt Yvonne
Kuijpers van Oceanpeople over het leven van een oceaanzeilster. Om 14
uur gaat ontwerper Gerard Dijkstra in op innovaties in de jachtbouw en
vertelt hij over zijn tocht naar Groenland met de Bestevaer II. www.kmy.nl



ZILTESPULLEN
“Zeg, ken jij nog een mannetje?”
Een veelgehoorde vraag op de steiger. Leonoor Koolen en Ben Niestadt,
zelf teruggekomen vertrekkers, dragen een praktische oplossing aan voor
deze prangende vraag. Hun website Scheepsvakman.nl is een marktplaats
die booteigenaren en nautische specialisten bij elkaar brengt. De bootei-
genaar plaatst gratis een advertentie voor werk aan zijn schip:  zeiljacht,
motorboot, werkschip, binnenvaartschip, sloep, woonboot of ander
vaartuig. Vakmensen bieden daarop. De website is bedoeld voor plezier-
én beroepsvaart. www.scheepsvakman.nl



Spelenderwijs zeilen
Ooit in een Valk voor Scheveningen willen zeilen? Of met je eigen VO70-
racer bij Treasure Island? Het kan. Met de Sailsimulator 5 van Stentec. Op
de afgelopen Hiswa werd de jongste versie gedemonstreerd.

Het echte werk blijft het mooiste, maar de Sailsimulator 5 komt dicht in
de buurt. Het zeilen op het scherm lijkt verdraaid echt. Je hoort de wind,
golven en het geknerp van schoten. De boten zijn heel natuurgetrouw
weergegeven.

Je kunt kiezen uit diverse boten, Laser, 470, Valk, Bavaria 36, YD 40 en
Volvo 70, waarmee je in vier vaargebieden kunt zeilen. Allemaal op zee. In
het uitbreidingspakket zitten meer boten en vaargebieden.
Het programma is heel gebruiksvriendelijk. Onderaan het scherm zitten
knoppen voor trim en navigatie. Zeilen doe je met de muis, je hoeft geen
toetsen te gebruiken. Sturen doe je met een linkermuisklik. Vooraf zijn
windsterkte en de golfhoogte in te stellen. Met de knoppen links onderin
hijs en strijk je de zeilen, haal je schoot aan en kun je trimmen: neerhou-
der, Cunningham, etc.



ZILTESPULLEN

Centraal staat een kompas met boot een windrichting. Hier zitten de
knoppen van diverse navigatie-instrumenten die als inzetjes op het scherm
verschijnen. Zo zie je vitale informatie als windsnelheid, bootsnelheid en
koers. Grappig is dat de camerastandpunten te variëren zijn. Je kunt zelfs
door de ogen van de zeiler kijken of de camera op de mast klikken,
waardoor je in de kuip kijkt.
Beginners hebben baat bij de automatische functies en wie extra uitdaging
wil, kan deze uitschakelen en overgaan op handbediening. Omslaan kan
trouwens ook, maar gelukkig voor onze virtuele bootbemanningen is de
boot met een muisklik weer overeind te zetten.
Als je wilt wedstrijdzeilen in een internationaal veld, dan kun je via dit
programma het internet op voor een virtuele race. Een kwestie van
inloggen en je vaart met vijftien andere zeilers op een zelf gekozen
wedstrijdbaan. Om het wedstrijdelement te prikkelen is er een heus
klassement, inclusief rondetijden.

Kortom, de Sailsimulator 5 van Stentec is prettig spel voor zowel de
beginnende als de gevorderde zeiler. Alle zeilaspecten zijn verwerkt in dit
simulatieprogramma. Je kunt het ook benutten voor navigatietraining met
WinGPS. Een aanrader. De Sailsimulator 5 kost 49,90 euro, een uitbrei-
dingspakket heb je voor 24,90 euro. www.stentec.com



Vaarinformatie op je mobiel
Rijkswaterstaat heeft een mobiele website
gelanceerd. Voortaan kun je met  je smart-
phone je tal van gegevens raadplegen:
waterstanden, afvoer/stroomsnelheid,
golfgegevens, windrichting, windsnelheid
en watertemperatuur. Ook kun je zoeken
op zoekterm of per regio. Ga naar
www.rws.nl/mobi, of scan een speciale
mobile tag. Het gaat nog om een proefver-
sie en RWS staat open voor suggesties van
gebruikers. Daarvoor kun je terecht bij:
internet@rws.nl.

Twee nieuwe vaarwijzers
De vaarwijzers van Hollandia hebben op veel
kaartentafels een vaste plek. De serie is nu
uitgebreid met twee nieuwe gidsen: De Vaar-
wijzer Nederlandse Binnenwateren en de
Vaarwijzer Noord-Duitse Binnenwateren.
De Duitse gids zal vooral motorbootvaarders
aanspreken, maar de Binnewateren gids van
Nederland is handig op elke kaartentafel.
Met deze Vaarwijzer navigeert de lezer moei-
teloos door de vele mogelijkheden om door
Nederland te varen. Behalve een groot aantal
foto’s en kaarten vind je in deze gids tips
voor het voorbereiden van een tocht. Boven-

dien is er een uitgebreid hoofdstuk over de staandemastroute – voor hen
die met een hoge mast door de lage landen willen varen.
De Vaarwijzer Nederlandse binnenwateren is geschreven door Frank
Koorneef en kost €39,90
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Compacte Droogzeiler
In een tijd waar de grote werven maar mondjesmaat met nieuwe modellen
komen zet de Duitse werf Sirius onverstoorbaar nieuwe modelen in de
markt. De 35 jaar oude werf specialiseert zich in boten met een deksalon,
die alle met ophaalbare kiel of met dubbele kiel leverbaar zijn.
In Düsseldorf trok de Sirius 35 veel bekijks. En dat een deksalon ook kan
werken op een kleine boot bewijzen deze specialisten met de Sirius 310,
waar nu de laatste hand aan wordt gelegd. Een ontwerpwedstrijd waarbij
geïnteresseerden ideeën konden indienen bracht veel nieuwe inzichten in
ontwerp. De eerste 310 zeilt deze zomer. Als je voor een Sirius kiest ben
je er nog niet, je zult dan nog een keuze moeten maken uit een van de 14
(!) verschillende interieurmogelijkheden. www.sirius-werft.de



Eigenlijk wil de Moth helemaal geen boot  zijn. Precies zoals zijn naam belooft,
wil hij vooral boven het water vliegen. Laag, hard en spectaculair. Maar dat is
ook waarom hij zo moeilijk te varen is, alleen bij voldoende snelheid doet de
draagvleugel immers zijn werk. Daaronder is dit zeilinsect volkomen vleugellam.

Spectaculair Puma WK Moth in Dubai
Motten willen vliegenfo
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Onlangs werd het wereldkampioenschap Moth gehouden in Dubai.
Een straffe wind, veel zon en een aangename watertemperatuur - voor als het
toch eens mis gaat -  zorgden voor optimale condities. Voor zeilers, maar ook
voor fotografen zoals deze plaat van een zwerm motten laat zien.

VIDEO
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                                  ZILTE KLIKS

  K L I K  V O O R  M E E R  I N F O R M A T I E
KLIK EN VERGROOT JE VAARGEBIED

bouwers van de
Noordkaper 22-31

NAZ
HARLINGEN

Commander
Pro 7x50
KLIK VOOR MEER INFORMATIE

Vaar op zeker

Verzekeringen en financieringen

Marine Communication Specialists

WAYPOINT AMSTERDAM

voor een uitdagende
zeilopleiding

van bemanningslid
tot Yachtmaster ®

Klik hier



Aan de Franse westkust veroorzaakt de storm een groot
aantal slachtoffers en enorme materiële schade. Ook de
jachthaven van Les Sables d’Olonne krijgt de volle laag.
Windsnelheden van 70 knopen in combinatie met extreem
hoog water zijn te veel voor de verankering van de steigers
en levert deze surrealistische beelden op.

VIDEO
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na de
STORM
Xynthia trekt verwoestend spoor

Sinds het begin van Zilt, nu drie jaar geleden, verloopt

de donderdagochtend bij Nimos Meteotraining vol-

gens een vast ritueel. Vóór het ontbijt worden de

nieuwste prognoses van het Britse MetOffice voor het

aanstaande weekend bekeken, en tijdens de boter-

hammen met jam bedenk ik wat de rode draad in de

weekendverwachting gaat worden. Op donderdag 25

februari. is het niet anders. Op de 36-uurs prognose-

kaart zorgt een laag op weg naar Scandinavië voor

veel wind. Verder zie ik geen ‘bedreigingen’. De vol-

gende kaart, de 60-uurs verwachting voor zaterdag-

middag zorgt echter voor een verrassing. Ten westen

van het Iberisch schiereiland duikt schijnbaar uit het

niets een diepe depressie op. Waar komt die nou

vandaan? De weerkaart voor zondag tekent het laag al

midden in Het Kanaal.

Het systeem lijkt zich spectaculair snel te ontwikkelen.

FOTO’s TEKST



Door afbrekende steigers belanden sommige boten bij
hoogwater zo vast boven op een paal dat ze niet meer
vlot kunnen komen als het water weer daalt. Bij eb liggen
ze er zo bij. De huik nog altijd keurig over het opge-
doekte grootzeil... Dat dan weer wel.
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m te begrijpen hoe het systeem is ontstaan, bestudeer
ik de Gribfiles zoals die woensdag door het GFS-model

werden berekend. De uitkomst is zo opmerkelijk dat ik het
in de video van de Zilt Meteo Editie meeneem.
Nieuwe Gribdata berekenen voor het extreme laag een
koers die zondag over het midden van ons land loopt,
terwijl de Bracknell-kaarten het boven onze westkust
intekenen. Benieuwd naar wat de Duitse weerdienst
daarvan vindt haal ik de kaarten van DWD binnen. Tot mijn
verbazing hebben ze op dat moment het laag helemaal
niet gesignaleerd en laten ze een tamelijk rustig weekend
zien.  Pas 24 uur later, op vrijdagochtend, houden ook de
Duitse weerkaarten rekening met een storm. Volgens de
traditie van de Duitse weerdienst krijgt die ook een naam:
Xynthia. Het computermodel dat het systeem een dag
eerder nog negeerde, lijkt nu wat door te slaan en laat het
laag al op zondagmiddag boven het noorden van ons land
aankomen. Opnieuw niet goed.
Ons land krijgt uiteindelijk niet meer dan een veeg van het
systeem. Heel anders is het langs de Franse westkust. Daar
zorgt Xynthia voor een groot aantal slachtoffers en
enorme materiële schade.

Zoals zo vaak bij extreme weerschade wordt ook nu de
vraag gesteld of dit onheil niet eerder te voorzien was
geweest. Bepalend voor dat antwoord is de snelheid
waarmee het systeem zich ontwikkelde, een situatie die
opmerkelijke overeenkomsten vertoonde met het
weerbeeld dat ruim een jaar geleden verantwoordelijk was

O



De motorboten liggen nog steeds afgemeerd zoals hun
eigenaar ze achterliet. Alleen ligt hun steiger niet meer
op zijn plaats. Bij hoogwater is het geheel de wal opge-
dreven. Zes uur later is de eb verantwoordelijk voor een
stapel ingewikkelde schadeformulieren.fo
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voor het vergaan van het zeiljacht Ultimate. Ook toen was
het de straalstroom die een cruciale rol speelde. Die
hoogtewind scheidt op zo’n 10 kilometer hoogte met
snelheden boven 200 knopen de extreem koude lucht aan
zijn noordkant van de zeer warme lucht in het zuiden. Door
het kronkelen van de straalstroom zuigt dit fenomeen op
bepaalde plaatsen de luchtdruk aan het aardoppervlak in
zeer korte tijd naar extreem lage waarden.

at was ook op vrijdag 26 februari het geval. Er ligt dan
een lagedrukgebied met een kerndruk van zo’n 1000

hPa ligt ten zuiden van de Azoren rond 30 Noord - 25
West. Door het effect van de straalstroom diept het laag
op zijn weg naar Europa binnen 24 uur uit naar 981 hPa.
Als dat zo vroeg in de ontwikkeling van een systeem
gebeurt, is dat lastig te beoordelen. Een koers, die enkele
tientallen kilometers meer naar het oosten of westen
uitkomt levert een totaal ander windpatroon op.
Zowel de kaarten van het Britse Metoffice, als de kaarten
van DWD worden gevoed door hun eigen weermodel. Over
het algemeen vallen de verschillen tussen de modellen
binnen de marges. In deze situatie had de Duitse software
echter opvallend meer moeite met een juiste analyse.
Wat daarbij zeker een rol speelde is dat de geboorteplek
van de stormdepressie aan de rand van het gebied lag dat
beide weerdiensten bestrijken. Maar Xynthia toont ook
weer eens aan, dat de dynamiek van de atmosfeer zelfs de
meest geavanceerde computermodellen nog altijd voor
verrassingen kan stellen.
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MET DE KENNIS VAN NU
Op donderdagmorgen 25

februari 2010 waren dit de

prognoses die door de

verschillende

computermodellen

werden bereken voor

voor zondagmiddag 1 uur.

Op de Britse Bracknell
kaart wordt het laag

boven Normandië gete-

kend met een kerndruk

van 964 hPa.

De Duitse DWD-kaart

laat slechts een onbeteke-

nend laag boven Duitsland

zien.

De Gribfiles van het GFS-

model leggen het

systeem met een kerndruk

van 977 hPa boven het

westen van België.

In werkelijkheid zal de

kern boven Vlissingen lig-

gen met een kerndruk van

972 hPa. De uitkomst van

het GFS zit dus het dichtst

bij de waarheid.

1

3

2

1

2
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Caleta Hoppner
Op weg naar de perfecte ankerplaats op het onherbergzame Staten
eiland koerst de Job naar Caleta Hoppner. De toegang tot de baai ziet
er niet eenvoudig uit. De ruimte tussen de twee rotspunten is hooguit
15 meter breed. Piet Bos en Carl Sträter kijken elkaar aan: 'De
ebstroom is al ingezet. Moeten we hier wel doorheen gaan?' Ze
twijfelen niet lang. Volgas varen ze de baai binnen. Met twee heklijnen
naar de wal en het anker in oostelijke richting ligt de boot op een
onwaarschijnlijk stille plaats in dit ruige deel van de zuidelijke oceaan.fo

to
: ©

 B
em

an
ni

ng
 Jo

b



ZILTEWERELD



Wisselende bemanning en alleen
 Tyne en Piet Bos planden een bijzondere reis en bouwden daarvoor hun
ideale toerschip zelf. De basis is een ontwerp van Satellite Yacht Design,
de Falcon 44. De Job heeft met de
rechte boeg, de korte lage opbouw met
ovale patrijspoorten en de licht posi-
tieve spiegel een klassiek uiterlijk, maar
de geheel in composiet gebouwde boot
heeft een modern onderwaterschip en
tuigplan.

Piet: “We willen ons op onze reis ons zo
min mogelijk laten beperken door een
hoge diepgang. Daarom heeft de Job heeft een liftkiel en een klapbaar
roer, waardoor we met opgetrokken kiel maar 1,50 meter diepte nodig
hebben. Verder is de boot zo ingericht dat ik er goed alleen mee kan
varen.” Tyne is regelmatig aan boord, maar vaart de langere zeetrajecten
niet altijd mee.
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Piet zeilde solo van Portugal naar Madeira en van de Canarische Eilanden
naar Brazilië. De trip zuidwaarts langs de kust van Argentië was Tyne weer
aan boord.

Vriend en wereldzeiler Carl Sträter ruilde met haar van plaats voor de
ruige mijlen in Patagonië. Carl: “Het ankeren bij de gletsjer Pio XI was het
hoogtepunt van mijn drie maanden aan boord van de Job. Het is ongeloof-
lijk zo groots als dat ijs is, 50 tot 60 meter boven water en 3500 meter
breed.” Piet vult aan: “Een gigantische hoeveelheid zoetwaterijs van tussen
de 10.000 en 15.000 jaar oud kruipt hier onder donderend geweld met
gigantische knallen en gedonder de zee in. Ik heb nog nooit in mijn leven
zoiets indrukwekkends met eigen ogen mogen aanschouwen.  Het is echt
bizar, wat een reusachtige proporties.”

Het volgende traject wisselt Piet weer van bemanning. Een bezoek aan
Frans Polynesië staat in de planning maar daarna gaat de Job nog even niet
verder westwaarts de Pacific in. De kou trekt, dus wordt Alaska de volgende
bestemming waar de vaste buiskap van de stoere boot weer voor de nodige
beschutting zal zorgen. Na Alaska liggen de plannen open. Z
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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:

Zilt
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Ruud
Kattenberg

Sjors
van der Woerd

Henk
Huizinga

Jimmy
Lengkeek

Laurens
Morel

Hans
Martens

Laurens
van Zijp

Pieter
Nijdeken

Robert
van der Weerdt

Michiel
Scholtes

en vele
opstappers

Saskia
van der Sluis
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http://www.ziltmagazine.com/doorsturen.html


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

Ga naar www.ziltmagazine.nl
en vul je e-mailadres info
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