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Pas halverwege hun wereldreis, op de Arafura
Zee boven Australië, proberen Rosan van Essen
en Mathijs Dijkema hun visgerei uit. Het is direct
raak. Rosan: “Tijdens het eten van onze eerste
tonijn zwemmen er 50 grienden om de boot, en
als toetje krijgen we deze zonsondergang. Een
topdag.” Met een klik op de button vaar je deze
maand mee met de Delicate Dawn.
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Aanwas
Nederland vergrijst, stellen demografen. Ook de
zeilerij ontkomt er niet aan, beweren clubbe-
stuurders, havenmeesters en vooral steigerolo-
gen. Te weinig aanwas, te veel uitval, te veel
andere verleidingen. Zap-cultuur.

Dat laatste is waar, er zijn legio mogelijkheden
om je vrije tijd te besteden. Is daarmee het
zeilvirus ten dode opgeschreven? Welnee, kijk
eens bij Optimist-wedstrijden. Of bij een jeugd-
evenement als de United 4 – Zilt deed het - en
je ziet honderden jonge zeilers. Enthousiast, met
het hart op de tong en vast van plan de zeilwe-
reld te veroveren. En gedreven. Ze hebben het
zeilvirus dik te pakken. Doorgekregen van thuis
en aangewakkerd door lekkere eigentijdse boten.

Wie wil doorstoten naar de top, moet ontiegelijk
veel zeildagen per jaar maken. En dat doen er
velen. Het animo voor de bonds talentenploe-
gen is zo groot dat de selectiecriteria steeds
strenger worden. Dat verhoogt dan weer de
kwaliteit van die ploegen.
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Het komt dus wel goed met Nederlandse aanwas
op de internationale wedstrijdbanen. Met dank
aan jeugdevenementen als de United 4 of de
Dutch Youth Regatta. Ze zijn het bewijs dat je door
het bundelen van wedstrijden en het aanbieden
van een attractief zeilprogramma, zeilers kunt
binden en boeien.

Vroeg of laat heeft de huidige wedstrijdhausse zijn
weerslag op rest van de zeilmarkt. Wie straks is
uitgestuiterd in die open boten, schakelt over op
iets groters en gerieflijkers. Buiten kijf. Zeilvirus
raak je namelijk nooit meer kwijt. Dan is het tijd
voor een cruiser-racer, een huiselijk familieschip
of misschien wel een rond-de-wereld-boot. Boten
waarop ze op hun beurt weer gaan werken aan het
doorgeven van het zeilvirus...



Zilt op e-book reader, iPhone, iPad en Smartphone
Vanaf nummer 49 is er van elke Zilt een speciaal aangepaste versie voor
mobiele apparaten. Die e-reader editie hebben we zo geprogrammeerd dat
hij voor vrijwel alle draagbare platforms geschikt is. De enige voorwaarde is
dat je mobiele lezer het PDF formaat moet kunnen verwerken.
Voor de meeste e-book readers is dat standaard het geval en hoef je niets
extra te doen om Zilt te kunnen lezen. Het downloaden van de speciale
mobiele Zilt-editie volstaat in dat geval. Op mobiele telefoons moet je daar
vaak nog een extra applicatie voor downloaden. Die vind je vrijwel zeker
op de websites die voor jouw type telefoon en operating system
programma’s aanbieden. Zoek in dat geval naar: ‘PDF reader’.
Voor de iPhone en iPad van Apple is er een aantal PDF readers beschikbaar
dat je via iTunes kunt downloaden. We hebben ze allemaal geprobeerd en
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kwamen er achter dat de Goodreader Lite app het meest Zilt-vriendelijk
is. Je kunt de Goodreader zonder kosten  ophalen. De lite-versie kan vijf
edities van Zilt opslaan. Voor 79 cent download je een Goodreader die
zonder beperkingen een volledig Zilt-archief creëert.

Wij zijn benieuwd wat je van deze nieuwe service vindt. Mail je opmer-
kingen, dank en loftuitingen naar het adres: mobiel@ziltmagazine.com
Vraag ons echter niet je te helpen bij het installeren van programma’s of
problemen op te lossen die specifiek voor jouw apparaat gelden. Het
aanbod van mobiele platforms is te groot om van elk zijn eigenschappen
en eigenaardigheden te kennen.
Lezers die anderen willen helpen door een handleiding voor hun tele-
foon of reader te schrijven, zijn natuurlijk zeer welkom. We geven die
handleidingen graag een plek op de website.

READER  READY!
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‘Gewoon af en toe
een eiland overslaan’
In 26 maanden de wereld ronden in een dertig jaar oude 35-voeter?
Volgens velen is dat een onmogelijke opgave. Zeker als  je onderweg
nog wat meer wilt zien dan alleen maar golven, is drie jaar toch
echt het minimum, is de algemeen heersende mening. Rosan van
Essen (30) en Mathijs Dijkema (36) hoorden al die goedbedoelde
bedenkingen aan, maar trokken vervolgens hun eigen plan. In twee
jaar en twee maanden bewezen ze niet alleen dat zo’n tocht ook
met beperkte tijd goed mogelijk is, maar ook dat je het heel erg leuk
kunt hebben.

Delicate Dawn in twee jaar rond de wereld

2008
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2009

TEKST



Mathijs’ zeilcarrière voltrekt zich volgens een klassiek patroon.
Op zijn zesde zeilt hij in een Optimist op Loosdrecht, op zijn
vijftiende komt er een Centaur, een paar jaar is er een ‘opknap’
Waarschip 600 die weer wordt opgevolgd door een Marieholm
IF. “Met wedstrijdzeilen heb ik niks,” legt Mathijs uit. “Het is
vooral het avontuur dat me trekt…” Rosan maakt pas kennis met
zeilen als Mathijs in haar leven komt. Een seizoenlang zeilt ze mee
op het IJsselmeer. “Wat erg hielp,” kijkt ze nu op die periode
terug, “is dat Mathijs heel relaxed is. Ik heb het allemaal op mijn
gemak kunnen leren. Een zeilcursus heb ik nooit gevolgd.”

ZELFVERTROUWEN
Na een jaar vindt Mathijs het tijd voor hun eerste oversteek naar
Engeland. Onbedoeld helpt die tocht Rosan enorm om zelfver-
trouwen te krijgen. “Binnen twee uur lag Mathijs voor Pampus
door zeeziekte en moest ik wel de touwtjes in handen nemen.
Toen we na dertig slaaploze uren aankwamen had ik zoiets van
‘oh, dat kan ik dus ook…’ Achteraf is dat een heel belangrijk
moment geweest.”

augustus septemberjuli
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‘GELUKKIG GING ZE MEE’
De wens om ooit een lange reis te maken, speelde bij Mathijs al
veel eerder. “Op mijn twaalfde zag ik de film ‘The Dove’      over
de wereldomzeiling van de 16-jarige Robin Lee Graham in een
23-voeter. Die film heb ik denk ik twintig keer gezien. En ook de
reis van de 17-jarige Jesse Martin maakte grote indruk. Maar het
begon echt nadat ik bij een lezing van Henk de Velde in de Rode
Hoed was geweest. Toen ben ik thuisgekomen, heb de gordijnen
dicht getrokken, een blocnote gepakt en ben ik gaan plannen...”
Heel belangrijk is de manier waarop Mathijs’ ouders reageren.

Nadat de gebruikelijke scepsis is verdwenen, bepalen de plannen
van hun zoon de keuze voor de opvolger van hun Marieholm. Het
wordt een Raider 35, een ontwerp van Frans Maas met het
bouwjaar 1980. “Dat we die boot mochten lenen, scheelde toch
zo’n twintig jaar sparen.” Voor Rosan is het aanvankelijk allemaal
wat abstracter. “De paar keer dat het in het begin van onze relatie
ter sprake kwam, ging ik er nog van uit dat hij alleen zou gaan.
Maar nadat we steeds meer samen gingen zeilen, ging ik daar
anders tegenaan kijken.” “En gelukkig ging ze mee,” lacht Mathijs.

oktober november



‘ACHTERLIJK ZWAAR’
De Raider 35 beschouwt Mathijs als een heel geschikte boot voor een
lange reis. Bij thuiskomst is hij eigenlijk nog net zo tevreden over de boot
als bij vertrek. Dat komt volgens hem door het vriendelijke zeegedrag,
maar ook omdat alles ‘achtelijk zwaar’ is uitgevoerd. “Hij is alleen wat laag
en dus redelijk nat.” Ook met de ‘kennis van nu’ zou hij maar weinig
anders doen. Een paar aanpassingen aan de zeilvoering, iets meer aan-
dacht voor de energiehuishouding en misschien meer weerberichten
kunnen ontvangen, is zo ongeveer het enige dat hij weet te bedenken.
Hoewel ze hun Raider beslist niet te klein vonden, ligt de ideale maat voor
een toerjacht dat lange reizen maakt volgens het tweetal in de buurt van
42 voet. “Niet vanwege het zeilen, maar door het gebrek aan bergruimte
op een kleinere boot. Het paste lang niet altijd allemaal onder de ban-
ken...” weten ze zich nog lachend te herinneren.

januari februaridecember
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maart april



REKENEN
Rosan en Mathijs vertrekken in juni 2007. Slecht weer en
onbekendheid met oceaanzeilen zorgt af en toe nog voor
twijfels. Maar eenmaal op de Canarische eilanden is daar
weinig meer van te merken. Een probleemloze oversteek
van de Atlantische Oceaan - het zal met 24 dagen de
langste etappe van de hele reis blijken – neemt de laatste
aarzeling weg. Terugkijkend naar het eerste deel van hun
reis vindt Mathijs wel dat het enigszins in het teken van
‘struisvogelgedrag’ stond.

Hoe ambitieus hun reisschema werkelijk is, is dan nog niet
volledig doorgedrongen. “Tot Panama, misschien wel tot
de Galapagos kun je immers nog altijd terug,” verklaren ze
die houding achteraf. “We zijn zes weken op Curaçao
gebleven en verloren er ook nog eens vijf door een staking
van het Panamakanaal. We waren toen nog te veel op
vakantie om het probleem echt in de gaten te hebben.”

juni julimei
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Dat verandert als Rosan twee dagen na vertrek van de Galapa-
gos eilanden nog eens goed gaat rekenen. De conclusie is
verstrekkend. “We waren zo achterop geraakt dat we bij hon-
derd mijl per dag, tot aan Madagaskar maar 25 waldagen
zouden hebben. Ik zag het niet meer zitten. Toen zijn we
opnieuw gaan rekenen en hebben we besloten dat onze terug-
reis niet via Zuid-Afrika en de Atlantische Oceaan zou gaan, maar
door het Suezkanaal en de Middellandse zee. Dat leverde onmid-
dellijk 150 waldagen op. Vanaf dat moment zijn we het schema

constant gaan bijhouden in een spreadsheet. Als we ergens langer
bleven sloegen we daarna gewoon een eiland over…”
“Eigenlijk vind je altijd wel weer een oplossing,” vult Mathijs aan.
“Hoewel, oneindig is dat natuurlijk ook niet...”
Ondanks hun strakke deadlines, laat het logboek van de Deli-
cate Dawn zien dat Mathijs en Rosan voor elke dag op zee,
twee dagen aan de wal konden blijven.

augustus september



augustus september

november decemberoktober



oktober november december

Dat de reis niet langer dan twee jaar kon duren stond vast. “Langer vond
ik niet eerlijk,” legt Mathijs uit. “Mijn vader moest nu al een jaar langer
werken in ons schilderbedrijf dan hij eigenlijk van plan was. En ik nam ook
nog eens zijn boot mee…”
Of dat niet te kort was voor een wereldomzeiling? “Ik zag er geen enkel
probleem in. En Jimmy Cornell (auteur van World Cruising Routes – red.)
ook niet. Athans niet op papier…”
Dat je in dezelfde tijd ook andere prachtige zeiltochten met een minder
strak schema zou kunnen maken, bestrijdt Mathijs allerminst. Desondanks
is dat nooit een overweging geweest.  “Rond de Wereld” was voor hem zo
vanzelfsprekend dat hij moeite heeft het waarom uit te leggen. We vatten
het samen als de magie van de drie woorden gecombineerd met de
ultieme uitdaging en het selecte gezelschap waartoe je je bij thuiskomst
mag rekenen.

‘OP PAPIER GEEN ENKEL PROBLEEM’

januari februari
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GEEN DRUK
Mathijs zegt nooit de druk van het schema erg gevoeld te
hebben. Rosan valt hem daarin zonder aarzelen bij: “We waren
er wel altijd mee bezig, maar ik had nooit het gevoel dat we iets
geks deden dat ons plezier in de weg zat.” “Vooral omdat het
altijd wel weer op te lossen was,” zegt Mathijs. “Toen we veel te
laat uit Australië vertrokken, de reparaties aan de boot liepen
uit en ik ging ook nog eens door mijn rug, hebben we dat op
het volgende traject weer helemaal ingehaald. Bali hebben we
in vier dagen gedaan en Indonesië verder overgeslagen. Elf

dagen later waren we in Singapore waar we drie dagen bleven.
Toen door naar Maleisië voor een week en naar Thailand waar
we weer aansluiting kregen met de andere boten op weg naar
Europa. “Het gekke is,” zegt Roos, “Dat ik juist van die periode
enorm genoten heb. Die tijdsdruk dwong ons ook om het
maximale uit die bezoeken te halen.” Mathijs signaleert nog een
ander fenomeen: “Natuurlijk waren er plekken waar we graag
langer wilden blijven. Zeker in Azië. Maar anderzijds wilden we
toch ook altijd wel weer graag verder.” Misschien ook omdat je
dan toch al in zo’n mode zit,” veronderstelt Rosan.

april meimaart
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KRIEBELEN
Inmiddels hebben Rosan en Mathijs hun eerste maan-
den met huis, baan en belastingformulieren er alweer
opzitten.
Hardop veronderstellen we dat er na zo’n wereldom-
zeiling nog maar weinig zeilwensen kunnen zijn over-
gebleven. Dat blijkt volkomen onterecht. Niet alleen
verheugt het tweetal zich al weer op een zeiltocht
naar Noorwegen deze zomer, Rosan weet bijna zeker
dat het ‘op een gegeven moment toch weer zal gaan

kriebelen’. Ook Mathijs sluit niet uit dat er ooit een
tweede grote reis komt. Laconiek noemt hij de Grote
Kapen als de waypoints. Opnieuw in twee jaar? Het
antwoord is opmerkelijk eerlijk. “Het zou stom zijn als
je dan niet nog twee jaar langer spaart om drie jaar
weg te blijven.” “Maar,” voegt Rosan daar onmiddel-
lijk aan toe, “ik voel me nog steeds zo’n geluksvogel
dat we nu konden gaan, dat we het rond ons dertigste
op onze manier mochten doen. Dat neemt niemand
ons meer af…”

juni juli augustus

Z VIDEO



Wat bij ons de Van Uden Reco of de IJtoren is, is in de Middellandse Zee de
Palma Vela. De officieuze opening van het Mediterrane wedstrijdseizoen trok
ook dit jaar weer een groot aantal deelnemers in categorieën die variëren van

TUSSENSPREAD

MEDITERRANEseizoenstart
Hublot Palma Vela
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Maxi's tot klassiekers. Ook in de TP 52's werd op het scherpst van de snede
gestreden. Winnaar op het water voor het eiland Mallorca werd Artemis, die
onder Zweedse vlag vaart, maar waar internationale sterren als Paul Cayard op
de loonlijst staan. Fotograaf Sander van der Borch maakt deel uit van het team
en zorgde voor spectaculair wedstrijdbeeld. Z

TUSSENSPREAD

VIDEO



De noordenwind was fris in het
weekend van 10 en 11 april
en zorgde voor die typische
holle zeetjes op de rede van
Medemblik.
Het weerhield bijna 400 zeil-
teams er niet van om aan de
start te verschijnen van de
eerste United 4 van dit jaar.
Zilt ging er kijken en
constateerde: er is aanwas zat...fo
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De United 4 bestaat uit een serie van vier evenementen.
Twee voor de zomer, twee na de zomer. Oorspronkelijk
deden vier klassen eraan mee. Vandaar die '4'. Inmid-
dels  is dat aantal verdubbeld: 29er, 420, 470, Cadet,
Europe, Laser (4.7, Radiaal, Standaard), Optimist en
Splash (A1, A2, B).

BUNDELING
Toch is de opzet van de United 4 nog zoals Thom Touw,
een van de initiatiefnemers, het in de jaren negentig heeft
bedacht. Hij voorzag dat met bundeling van wedstrijden
uitval van jonge zeilers kon worden teruggedrongen. Door
verschillende klassen op dezelfde locaties te laten varen,
wordt het voor zeilers makkelijker over te stappen. Het is
ook gezelliger, met zoveel andere zeilers om je heen. Voor
ouders is het prettiger om hun kinderen op één locatie te
laten zeilen; dat scheelt gereis. En belangrijk: de United 4
bood van meet af aan kwalitatief goede wedstrijden.
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De United 4 staat nog steeds voor hoogwaardige wedstrij-
den en wordt niet voor niets gebruikt als selectie voor
Europese en wereldkampioenschappen. Er zeilen heel wat
aanstormende talenten rond op de United 4.

'AANWAS ZAT'
Wie denkt dat het animo voor wedstrijdzeilen is teruggelo-
pen, heeft het mis. “Er is zat aanwas,” verzekert Rob Sepers,
talentcoach van het Watersportverbond. “We hebben zo
veel aanmeldingen voor de talentploegen, dat we niet
iedereen meer kunnen toelaten en met selectiecriteria
werken. We kunnen ons daardoor meer op de kwaliteit
richten.”
Sepers heeft zelf de tweemansklassen onder zijn hoede en
werkt naar eigen zeggen al naar de Spelen van 2016 en
2020 toe. Wie op internationaal en olympische niveau wil

‘We
richten ons

meer op
kwaliteit’
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gaan zeilen, moet daar veel voor over hebben. Zestig
zeildagen per jaar is niks, wie zich serieus wil ontwikkelen
moet minimaal het dubbele draaien. Sepers: “Ik train een
groep van zes 470-teams. We zeilen ook doordeweeks en
de zeilers moeten het combineren met school. Aan het
eind van de talentopleiding moeten ze klaar zijn met
school en bij de top 16 van de wereld zitten.”
Naast Rob Sepers zijn nog vijf talentcoaches binnen de
bond actief: Rodi Van Meckelenburg (Laser Radiaal),
Michael Lund (Laser Standard), Klaartje Zuiderbaan
(kielboten), Matthieu Koops (windsurfen) en Jur Roemers
(fysiek trainer). Daarmee heeft het verbond een stevige
basis om talenten klaar te stomen voor een - hopelijk -
grootse internationale zeilcarrière. De United 4 past
nadrukkelijk in die ontwikkeling.
Wie de kampioenen van straks alvast wil leren kennen,
werpt nu een blik op de uitslagenlijsten van de United 4:
www.united4sailing.org.

‘Zestig
zeildagen
per jaar is
niks...’
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Varianta 18



PRODUCTIE

Geregeld stellen we op deze plek een nieuwe
of bijzondere boot aan je voor. Een vaarim-

pressie 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 deze aflevering is Patrick Koetsier op zoek
naar zijn eerste eigen boot.

Patrick  Koetsier



Patrick Koetsier
Patrick Koetsier zeilt al zolang hij kan

lopen. Nu bemant de 21-jarige student op
de X372 van zijn vader bij wedstrijden op
het IJsselmeer en op zee. Voor vakanties
krijgt hij probleemloos de Friendship 28
van zijn opa mee. Maar misschien wordt

het ook wel tijd voor een eigen boot.
Patrick heeft een bijbaan als chauffeur,

maar zijn budget is beperkt.
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OPSTAPPEN EN WEGWEZEN
Groot, groter grootst, die trend doorbreekt Dehler met de Varianta 18,
een boot van nog geen 6 meter lang. Minder poetsen, minder onderhoud,
minder investeringen en meer zeilen, dat is het devies bij deze nieuwko-
mer. Zilt vraagt student en zeiler-zonder-boot Patrick Koetsier om te
kijken of deze budgetzeiler iets voor hem is.
Patrick bekeek de Varianta 18 uitgebreid op het internet: “De boot ziet er
goed uit, maar wat me het meeste opviel was de prijs. Voor 10.000 euro
koop je een splinternieuwe 18-voeter, helemaal zeilklaar. Dat lijkt haast te
mooi om waar te zijn, dus probeer ik deze mini-Dehler graag een keer uit.”

KOPEN ZONDER DEALER
De kleine Varianta valt direct op tussen de grotere huurboten van Water-
land Yacht Charter in Monnickendam. Waterland is geen dealer, maar een
van de aangestelde 'Sailpoints', waar de boot kan worden bekeken. Dehler
houdt de prijs laag door hun instapmodel alleen rechtstreeks via internet
te verkopen. Voor een proefvaart huur je de boot gewoon een dag, en dat
kan bij Waterland al voor 135 euro. Wij vinden het even wennen, een in
het buitenland gebouwde boot kopen zonder dealer, maar Patrick vindt
er niets vreemds aan: “Ik heb er nul moeite mee, je regelt toch gewoon
een goed koopcontract via internet, zonder dealer is de boot echt niet
minder goed; laten we gaan varen, daar gaat het tenslotte om.”



Bij het optillen van het losse kajuitluik is
het toch even schrikken. Het streven om
de boot voor 10.000 euro aan te kunnen
bieden heeft blijkbaar geleid tot een com-
pleet kaal interieur. In de  binnenmal is de
vorm van een tweepersoonsbed in de
punt en een bank te ontdekken, maar
verder zit er niets in. Patrick zit er niet
mee. “Dat is toch niet belangrijk? Op de
markt koop je een paar stukken schuim-
rubber en een lap stof in de aanbieding,
in een weekend maak je daar een prima
kussenset van. Dan nog een 1-pits gas-
kookpitje erbij, een jerrycan voor water
en een plastic krat als keuken, en dan is
de boot vakantieklaar.” Het is duidelijk dat
deze student anders naar boten kijkt dan
wij. Zijn zeilende medestudenten zullen
vaak in de fase zitten van de Randmeer
met een dektentje over de giek, daarmee
vergeleken is een vaste opbouw al pure
luxe.

DIT WENT SNEL
Aan dek blijken de bezuinigingen minder
gevolgen te hebben. Een standaardboot
wordt geleverd inclusief mast, tuigage,
grootzeil en rolfok. Vaarklaar dus, maar
zonder buitenboordmotor, gennaker en
boegspriet. Onze boot heeft geen van de
opties, dus kruist Patrick de haven uit. Het
lijkt alsof hij al veel langer op deze boot
vaart, zo soepel gaan de overstagjes.
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‘Die buitenboordmotor
mis je helemaal niet’



Patrick: “Dit went snel zeg, na een paar minuten heb ik al
het gevoel dat ik kan lezen en schrijven met dit kleine
bakkie. Een motor mis ik niet, het is zo eigenlijk veel
leuker.” Op open water waait het meer en daar komt de
Varianta goed uit de verf. Aan de wind lijkt de 1.15 meter
diepe gietijzeren T-profiel kiel de boot goed in het gareel
te houden, maar Patrick houdt de grootschoot toch op de
hand. “Wel jammer dat er geen traveler opzit, die zou ik er
denk ik toch op gaan zetten. We zeilen lekker vlot, maar ik
betwijfel of de boot geschikt is voor de veeleisende wed-
strijdzeiler. Daarvoor zijn de trimmogelijkheden toch wat
beperkt.” De boot blijkt goed alleen te varen te zijn. Patrick
kan met z'n lange armen ook bij de fokkeschoten, die in
klemmen op het kajuitdak zitten. Voor kleinere personen
zijn die misschien net te ver weg vanaf de plek aan de
helmstok. Voor de wind is de boot volgens de student wat
minder spannend. “Nu mis ik de gennaker wel hoor, met
dat kleine fokje komen we voor de wind echt niet goed op
gang. Een groter voorzeil zou ik nog eerder kopen dan een
buitenboordmotor.”

GROTER VAARGEBIED
Na een testrit op alle koersen bekijkt Partick de boot in de
haven nog eens goed. “Tja, dat plastic luik is wel erg simpel,
bij stevig buiswater blijft het binnen vast niet droog. Maar
eigenlijk moet ik deze Varianta vergelijken met een open
boot, zo vaart hij ook. En dan brengt die kajuitopbouw je
toch wel veel. Niet alleen is het 's nachts zeker comforta-
beler dan onder een giektentje, belangrijker is dat het je
vaargebied vergroot. Met een Randmeer of Valk zeil je niet
zo snel op groter water als het IJsselmeer. Met deze 18
voeter doe je dat bij redelijk weer wel, zeker omdat hij
door het gebruik van schuim onzinkbaar is gemaakt.
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De Varianta is een vlotte en aantrekkelijke boot, geschikt
voor zowel een uurtje zeilen in de avond als een vakantie.
En die prijs hè, welke open boot van bijna 6 meter koop je
daar eigenlijk nog voor?”

Lengte   5,75 m
Waterlijn 4,78
Breedte: 2,40 m
Diepgang: 1,15 m
Waterverpl: 710 kg
Ballast:  240 kg
Grootzeil: 17 m2
Fok:  7 m2
Prijs: € 9.995

Ontwerp: Judel Vrolijk
Te koop via:    www.varianta.info
Te huur via o.a: www.waterlandyacht.nl

Z

Feiten en cijfers VARIANTA 18
De Varianta 18 wordt gebouwd door Dehler, tegen-
woordig onderdeel van het Hanse concern. De boot
lijkt in weinig op de oer-Varianta, een succesmodel uit
de jaren 70, maar komt voort uit de 18-voets Dehler
'Roodkapje' die van 1994 tot 1997 werd gebouwd.
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Sailability zeildagen
ZWVU in Uitgeest gaat zeildagen organise-
ren voor mensen met een beperking, in
samenwerking met Stichting Sailability. Tij-
dens deze zeildagen kunnen gehandicapten
zelfstandig het zeilen beleven. Op zondag 4
juli 2010 is de eerste Sailability zeildag van
ZWVU bij Jachthaven Zwaanmeerspolder in
Uitgeest. Daarna volgen nog vier dagen.
Iedere zeiler kan anderhalf uur zeilen en

dat kost 15 euro. Inschrijven via info@sailability.nl

Engels windpark in de weg
Nee, dit is geen plotseling opdui-
kende onderzeeër. Rond de ban-
ken Galloper en Inner en Outer
Gabbard, zo'n 14 mijl uit de
Engelse oostkust, is de aanleg
aan de gang van 's werelds
grootste windmolenpark Greater
Gabbard. Zeilers die vanuit het
oosten Harwich aanlopen, moe-
ten rekening houden met tiental-
len uit zee stekende voeten van wat windmolens gaan worden.
Het kaartje dat je hier kunt downloaden geeft je een indruk waar het
windpark ligt. Raadpleeg vooral ook de Britse Notices to Mariners.
Oppassen dus. (foto: zeezeilschool Sail It).

http://www.ryaeast.org/new_site/documents/gunfleet/gabbardchart.pdf


INdeWIND
Volle bak in 50 Mijl
De 50 Mijl telt dit jaar ruim honderd deelnemers. Arnoud Hummel en Jan
Kees Lampe waren de honderste
inschrijvers met de J-109 KPMG. Het
wedstrijdveld is gevarieerd, de klein-
ste boot is een Unna 20, de grootste
een Bénéteau 46. De deelnemende
boten worden op lengte ingedeeld
en varen onder handicap om line
honours. Wie wel op rating wil zeilen,
kan in een IRC-veld varen. De 50 Mijl
is op 1 en 2 mei. www.50mijl.nl

Finales DLR live online
De finales van de Delta Lloyd Regatta kun je online live volgen. De organisa-
tie zet een batterij camera's in; op het water, in een hoogwerker en zelfs in

een heliumballon en een miniheli-
kopter. Bovendien wordt het trac-
king and tracing-systeem gebruikt.
De Delta Lloyd Regatta 2010 is van
woensdag 26 mei tot en met zon-
dag 30 mei en is een van de ISAF
World Cup series voor olympische
en paralympische klassen. De
medalraces zijn op zaterdag en zon-
dag. Komt dat zien! Of nee, kruip
achter je computer...
www.deltalloydregatta.org

http://www.ryaeast.org/new_site/documents/gunfleet/gabbardchart.pdf


INdeWIND
Nieuwe opzet Volvo Ocean Race
De Volvo Ocean Race krijgt een nieuwe opzet, met races tijdens de
stopovers en eilanden die verplicht gepasseerd moeten worden als ver-
vanging van de scoringgates.
Nieuw is ook dat na de finish in het Ierse Galway nog een in-port race
volgt. Het gros van de etappeplaatsen is eveneens nieuw.
Op zaterdag 11 oktober 2011 start de volgende Volvo Ocean Race in het
Spaanse Alicante met een promotierace. Een opwarmer met gastzeilers
die niet meetelt voor het totaalklassement. De dag erop volgt de eerste
in-port race. De eerste etappe naar Kaapstad (pakweg 6500 mijl) start op
5 november 2011.
Daarna volgen:
etappe 2 – Kaapstad-Abu Dhabi (5430 mijl)
etappe 3 - Abu Dhabi-Sanya (4600 mijl)
etappe 4 - Sanya-Auckland (5220 mijl)
etappe 5 – Auckland-Itajai (6705 mijl)
etappe 6 – Itajai-Miami (4800 mijl)
etappe 7 – Miami-Lissabon (3590 mijl)
etappe 8 - Lissabon-Lorient (1940 mijl)
etappe 9 - Lorient-Galway (485 mijl)
www.volvooceanrace.com
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Waypoint zuid-
kardinaal SB

Meridiaan en
parallel lijn =
veilige lengte
en breedte.

De Steile Bank is een zanderige en harde ondiepte
voor de kust van Gaasterland, oostzuidoost van
Mirdumer klif, zeven hectaren groot. Ondanks de
overvloedige betonning stranden hier elk seizoen
tientallen jachten. Schipper Klaas Samplonius van
KNRM-reddingstation Lemmer weet waarom.

“Meestal is het onkunde,” zegt Klaas. “Een van onze mannen
kwam eens op zo’n vastgevaren jacht en zag het hele IJssel-
meer op de GPS-plotter staan. Hij zoomde in op de Steile
Bank. Die jachtschipper was helemaal verbaasd, hij wist niet
dat je op zo’n apparaat kon inzoomen. Een andere keer
gingen we langszij een vastgelopen jacht met een echtpaar
aan boord. Ze kwamen van Enkhuizen, zuidwest windkracht
5, helemaal uit de koers. Die man had een kostuum aan en
lakschoenen!”

DENKBEELDIGE LIJN
De Steile Bank vormt een geheel met het Hondennest, de
ondiepe oeverzone van de bocht voor Lemmer, en steekt een
mijl in zee. De bank ligt dwars op de vaarroute Lemmer-Stavo-
ren. Aanlandige wind veroorzaakt drift naar de bank. Onervaren
watersporters – meestal huurders –  onderschatten deze pro-
blemen. Kruisend tegen zuidwestenwind vinden zij goede
plaatsbepaling moeilijk. Ze hebben moeite met de relatie tus-
sen werkelijkheid en kaart. Ver weg zien ze de heuvels en kliffen
van Gaasterland en wanen zich in diep water. Ze zien wel eens
een boei, maar niet de denkbeeldige lijn tussen twee boeien.
Evenmin plotten ze GPS-coördinaten op de kaart.

VEILIG LANGS
DE STEILE BANK



Respecteer
de grens tussen
de drijfbakens.

Groene pijl =
kaartkoers van
de scheidingston
naar de
zuid-kardinaal.De 2 blauwe pijlen

= de peilingen op
het stoomgemaal
en op Friese
Hoek/ kerktoren.

bron: Dienst der Hydrografie
Kaart mag niet voor navigatie-
doeleinden worden gebruikt.



Tekst: Michiel Scholtes. Overgenomen uit: De Reddingboot.
Met dank aan de KNRM en de Dienst der Hydrografie.

VEILIGE KOERSEN
Klaas: “Met een paar eenvoudige regels kun je vrij
blijven van de Steile Bank. Pak om te beginnen een kaart
en bestudeer de ondieptes, afstanden en veilige koer-
sen. Dat geldt voor iedere route die je wilt nemen. Voor
de Steile Bank zou ik zeggen: vaar nooit door de denk-
beeldige lijn tussen de gele drijfbakens rond de bank.
Zorg dat je zuidelijk blijft van zuidkardinaal SB zuid –
geel boven, zwart onder, twee kegels met de punten
naar beneden. Houd bij aanlandige wind rekening met
drift. Vaar je op de GPS, stuur dan naar een waypoint
zuid van zuid-kardinaal SB, bijvoorbeeld:
52°49’N -005°36’E.”

VANUIT LEMMER
Ø Stuur 254° van scheidingston

KL1/VL2 (Q)(Friese Hoek) naar
zuid-kardinaal SB.

Ø Met de kerktoren van Lemmer
in lijn met de Friese Hoek (070°)
vaar je de bank vrij.

Ø Veilig is ook varen in een peiling
060° of kleiner op de schoor-
steen van het stoomgemaal.

Ø Veilige peiling op Friese Hoek is
altijd kleiner dan 075°.

Ø GPS: vaar niet westelijker dan
005°36,5’E en niet noordelijker
dan 52°49’2N.

VANUIT HET (ZUID)WESTEN
Ø De veilige koers naar de Friese hoek

is altijd kleiner dan 075°. De Friese
Hoek is bij goed zicht herkenbaar aan
het bos achter de dijk, ’s nachts aan
zijn licht Iso.4s.

Ø Blijf ’s nachts zuid van de rode sector
van het licht op de Friese Hoek.

Ø GPS: vaar niet noordelijker dan
52°49.2N.

Ø Controleer de positie onderweg aan
de hand van midvaarwatertonnen
(verticaal rood/wit).
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Petra en Joost hakken de knoop door en gooien het roer om. Ze ver-
trekken naar Korfoe om voor OCC Yachting de basis te gaan runnen
vanuit Gouvia marina. Wonen doen ze daar op hun eigen boot, de
Jottem, een J-92. Alleen: die moet er nog wel naartoe. Vanuit Neder-
land reist de Jottem vooruit, over de weg van Lelystad naar Koper in
Slovenië. Daarvandaan zeilen zij vervolgens 553 mijl met vrienden
Rutger en Bojan naar het Griekse Korfoe.

Na een enerverende reis – treinen, vliegen en een taxirit
van ruim een uur – arriveren we in Koper in Slovenië.
Goddank, daar ligt-ie, onze Jottem. Wel kaal, zo zonder
mast en zeilen, maar wat gaaf, ons eigen schip in de
Adriatische Zee. We gaan meteen aan de slag om de boot
vaarklaar te maken. De volgende ochtend gaat de mast
erop. Nog diezelfde vrijdagmiddag gooien we de trossen
los voor onze langste non-stop zeiltocht tot dan toe.
Het is heerlijk weer en het eerste stuk is bezeild. Alle stress
van de afgelopen weken valt van ons af. Lekker. Zeilen...



“Wat gaaf, ons eigen schip
in de Adriatische Zee...”



KOUDE NACHT
We zeilen de nacht in. Prompt weigert de stuurautomaat dienst op een
inmiddels aandewindse koers. Het is lastig om in het donker uit te zoeken
waar het aan ligt, dus dat wordt met de hand sturen. Een lang en vooral
koud vooruitzicht. Stukje bij beetje trekt iedereen steeds iets extra’s aan.
Nog een laag fleece, skihandschoenen, mutsen... We proberen ons warm
te houden met soep, soep en nog eens soep. Ik ben blij als ik na mijn
wacht in een nog warme slaapzak kan kruipen.
Voorafgaand aan de reis heb ik me vaak afgevraagd hoe het zou zijn om
met drie mannen lang in dezelfde ruimte te verkeren zonder enige
privacy. Ik was bang dat ik me heel ongemakkelijk zou voelen. Maar nu
gaat het vanzelf. Het lijkt wel of alles van iedereen is geworden; je pakt
wat je nodig hebt en wat op dat moment voor handen is. Sigaretten, een
slaapzak, of een verdwaald boek dat een ander aan het lezen is. Je slaapt,
terwijl anderen naast je hoofd met elkaar kletsen, koffie zetten, of  het
logboek bijwerken. Een soort vreemde intimiteit, maar gaandeweg wordt
onze boordfamilie de gewoonste zaak van de wereld.

MOTOR AAN, MOTOR UIT
We blijven zeilen tot zaterdag rond het middaguur de wind wegvalt.
Omdat we allemaal op een gegeven moment weer naar ons werk moeten,
zetten we de motor aan om voortgang te houden. Inmiddels is de
stuurautomaat gerepareerd. Dankbaar doopt Bojan hem ‘Shaft’; het ding
is namelijk zwart, gespierd en redt ons… Het motorgeluid is irritant, maar
tegelijkertijd wel lekker monotoon als je mag gaan slapen. Bovendien kun
je zonder helling op elke bank liggen.
We relaxen, lezen en kletsen een beetje. Ineens is er leven in de brouwerij:
dolfijnen! Eerst twee op afstand en binnen tien minuten wel vijf prachtige
exemplaren bij de boeg. Genieten!
In de namiddag steekt de wind weer op en kunnen we weer zeilen. Sereen
stil is het, zonder motor. Er is geen land meer te bekennen; aan alle kanten
enkel zee.



Zo zeilen we de avond in. Helaas gaat
dit feest weer voorbij en om 21 uur
starten we wederom de motor. Bojan
verwent ons met een overheerlijke
pasta carbonara. De nacht vangt aan.
Iedereen op stok en Bojan houdt
wacht.

VOL GEREEFD...
Zondagmiddag neemt de wind toe;
we moeten aan de bak. Binnen een
uur varen we vol gereefd aan de wind,
21 knopen wind lijkt in een keer veel!
Radio Split geeft al de gehele middag
een securité af met een ‘gust warning’
van 30 tot 40 knopen, dus rekenen we
op nog veel meer wind.
Joost stelt voor om over te gaan op
een wacht met twee ervaren zeilers.
Dat lijkt hem beter in deze omstandig-
heden. Na drie dagen non stop varen
sluipt de vermoeidheid aan boord. We
stemmen allemaal met zijn voorstel.
De wind gedraagt zich echter onvoor-
spelbaar. Om 18.30 hebben we de
zeilen gereefd, klaar voor een lange
heftige nacht, op weg naar de 30
knopen wind.
Maar tot onze verbazing moet om
21.30 uur de motor aan wegens
gebrek aan wind. De tweemanswacht
kan per direct worden opgeheven.



BUNKEREN EN DOUCHEN
We motoren tot maandagavond. Omdat
de dieselvoorraad van 80 liter opraakt
besluiten een tankstop te houden. Bari,
aan de Italiaanse kust, is de eerste moge-
lijkheid. De almanak vermeldt dat Porto
Vecchio een tanksteiger heeft. We varen
de haven rond 17.30 binnen. Bij nadere
bestudering lezen we dat de diepte bij de
tanksteiger maar 1.50 meter is, te weinig
voor de 1,90 van de Jottem. Afgemeerd bij
de jachtclub Bari gaan we dan maar
lopend diesel halen. De pomp blijkt
dicht… Dan maar Plan C: met een taxi en
onze jerrycans naar de dichtstbijzijnde
benzinepomp. Op de terugweg stoppen
we bij een supermarkt. Na het bunkeren
grijpen we de gelegenheid aan om te eten
en flink te douchen. Ik realiseer me dat ik
al die dagen mijn zeilpak niet uitgedaan
heb. We zijn 75 uur aaneengesloten op
zee geweest en ook op de wal beweegt
het nog steeds.  Om 22 uur gooien we de
trossen weer los, met goed gevulde jerry-
cans en magen.

GEMIDDELD 8 KNOPEN
Het regent, is nat en koud, maar de wind
draait richting noordwest. Om 04.30
maken we de Parasailor klaar. Eindelijk!
Om 6.00 uur is er voldoende wind om ons
heerlijk te laten voorttrekken door dit
geweldige zeil. Geen spi-boom, slechts
vier schoten houden de Parasailor op



orde. De automaat stuurt de boot en het zeil trekt ons
voort. De zon schijnt, Rutger zet een muziekje aan, dolfij-
nen spelen rond de boot…
’s Middags doen Bojan en Rutger zeilwissels om uit te
zoeken met welke zeilconfiguratie we het snelste varen.
Van Parasailor naar runner, naar reacher en terug. Uitein-
delijk blijkt de Parasailor de onvermoeibare Rutger de
meeste snelheid en plezier te schenken. Met een gemid-
delde snelheid van 8 knopen zeilen we richting Korfoe.
Onze topsnelheid staat op 11.6 knopen.

THUIS!
De laatste nacht breekt aan. De wind draait en valt ineens
volledig weg, rond middernacht moeten we opnieuw ver-
der op de motor. Het begint opnieuw te miezeren. Het
deert ons niet meer, want om 01.30 klinkt het ‘Land in
zicht’. Nou ja, land, ver weg zien we een vuurtoren. Het is
nog 33 mijl tot de haven van Gouvia. Maar wat duurt zo’n
stukje dan lang… Rutger en ik doen samen de laatste mijlen.
Je ruikt het voorjaar vanaf het land. Om 6 uur varen we de
haven van Gouvia binnen, na 553 mijlen in 111 uur ligt de
Jottem aan steiger ‘H’, box 15. Thuis!
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Pacific komt van 'Pacifico', vrij vertaald 'kalme zee'.
Maar voor de Pacific Blue was het niks geen pacific Pacific.

Tijdens hun tocht van Valdivia naar Coquimbo in Chili kregen
Paula en Peter Visser meer dan 40 knopen wind te

verstouwen, met golven van wel zes meter hoog.

Peter: “Zo steil hebben we ze nog niet eerder gezien.
De golven leken uit het niets te ontstaan. Al die waterbergen

om ons heen waren best intimiderend. De zee was bovendien
erg warrig omdat er twee golfpatronen liepen, een uit het

westzuidwesten en een uit het zuidzuidoosten.
Daardoor bouwden de golven extra hoog op.”

Peter en Paula zijn zeer te spreken over hun schip, een Bree-
horn 44. “Met regelmaat torenden de golven hoog boven de
kont uit, maar telkens kwam de boot omhoog en liet de gol-
ven onder zich door rollen. Het was verbazend dat die rollers

niet in de kuip braken. Het hielp wel dat het licht was, zelfs
zonnig. Dat maakte het minder heftig. De Pacific Blue bleef

goed bestuurbaar; het schip heeft een vinkiel van 2.10 m en
een balansroer en we voeren met drie riffen en een storm-

fok. Zo hielden we de snelheid onder de 10 knoop en de
boot uit een surf. Als je iets niet wilt, dan is het surfen met

16 ton.... Hoe langer de wind aanhield,
hoe meer we vertrouwen in het schip kregen."

OCEAAN
 NIET ZO’N

STILLE



MEI 2010
1-2 mei 29ste Gouwe Ouwe. Kralingse Plas.

 Open eenheidsklassen. www.wrvr.nl
1-2 mei Y-Toren Race. Markermeer. Scherpe jachten.

 www.zvhety.nl
5 mei Woensdagavondwedstrijden*, Lelystad.

 www.wsvlelystadhaven.nl
5 mei Woensdagavondwedstrijden*, Naarden.

 www.rzvnaarden.nl
5 mei Woensdagavondwedstrijd* Westeinder.

 www.wvaalsmeer.nl
5 mei Woensdagavondwedstrijden* Andijk. www.dekreupel.nl
5 mei Zomeravondwedstrijden*. Kagerplassen.

 www.kwvdekaag.nl
5 mei Avondwedstrijden*. Grevelingen. www.wsv-herkingen.nl
6 mei Avondwedstrijden* Haringvliet/Hollands Diep.

 www.haringvlietwedstrijden.nl
6 mei Avondcompetitie*. Almere. wsvalmerehaven.nl
8 mei Garnalenrace. Stellendam.

 www.haringvlietwedstrijden.nl
8 mei Gait Berk Punterrace. Tweedaagse Kampen.

 www.punterwerf.nl
11 mei Vuurschepenrace. Scheveningen-Harwich. www.nsr.nl
11 mei Avondwedstrijden* Haringvliet.

 www.haringvlietwedstrijden.nl
12 mei Avondwedstrijden* Hoorn. wsvhoorn.nl
12-16 mei Rondje Noord-Holland. Scherpe jachten.

 www.rzvnaarden.nl
13 mei Zoute zoen. Toeren rond NH. www.wsvlelystadhaven.nl
13 mei 25ste Zeilwherriewedstrijden. Spiegelplas.

 http://cvw2.adriaan.org/spiegelpolder.html
13-16 mei 40ste Kleine Sneekweek. www.sneekweek.nl
13-16 mei Dutch Youth Regatta. Workum. ONK en KK jeugd.

 www.dutchyouthregatta.org
13-16 mei Ballonfokwedstrijden. www.haringvlietwedstrijden.nl

mailto:agenda@ziltmagazine.nl


13-15 mei Lemmer Ahoy. Seizoensopener rond- en
platbodems. www.zevenwolden.nl

14 mei North Sea Race. Harwich-Scheveningen. www.nsr.nl
14-16 mei Loperweekend. Haringvliet. www.dehlerzeilers.nl
15-16 mei 4e Charity Cup. Scherpe jachten. Oosterschelde.

www.sail4charity.nl
20 mei 3e zomerwedstrijd Enkhuizen. wv-almere.nl
21-24 mei North Sea Regatta. www.nsr.nl
22 mei Bruinebankrace. 100 Mijls. www.bruinebankrace.nl
22-23 mei Zuidwal Botterwedstrijden. Spakenburg.

www.zuidwal.net
22-24 mei Pinkster-Combi. Optimist/Splash/RS-Feva,

www.haarlemschejachtclub.nl.
22-24 mei Westeinder Klassiek. Aalsmeer. Klassieke jachten.

VKJS. www.wvaalsmeer.nl
22-23 mei Goudse Zeilweek. Reeuwijk. Open eenheidsklassen.

www.goudsezeilweek.nl.
26-30 mei Delta Lloyd Regatta. Medemblik. Olympische klassen.

www.deltalloydregatta.nl
28-29 mei 26ste Nacht van Spakenburg.

www.nachtvanspakenburg.nl
29 mei 3de 40 Mijl van Bru. Rondje Grevelingen double

handed. www.40mijlvanbru.nl
29 mei 1e Solotoer Treffen, Pin Mill.
3-5 juni Schuttevaerrace. Zeilen, fietsen, lopen.

www.schuttevaerrace.nl
* Van de avondcompetities is alleen de eerste datum vermeld.

TENTOONSTELLINGEN, BEURZEN, OPEN DAGEN
8 mei Reddingbootdag. KNRM stations. www.knrm.nl
mei-26 sep Whitbreadfoto's expositie.
  Zeeuws maritiem muZEEum Vlissingen.

agenda@ziltmagazine.nl

mailto:agenda@ziltmagazine.nl


GOEDMOEDIG
SAIL KAMPEN

Burgers en Buitenlui op de IJsselkade
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Kampen, de oude Hanzestad aan de Ijsselmond, heeft sinds
2002 haar eigen 'Sail'. 'Een uniek uitje voor het hele gezin',
kopt dagjeuit.com. 'Het unieke paas-uitje', vindt navingo.nl.
Eropuit.blog.nl belooft een gelukkige mix van shantykoren,
het NK Uienpellen en optredens van lokaal bekende arties-
ten. Geen zeilprogramma. Dat zou ook te ingewikkeld zijn op
het stromende water van de smalle rivier. Die biedt zaterdag
dan ook een erg vertrouwd beeld: de tientallen klippers,
tjalken en schoeners van Kamper charterbedrijven liggen als
vanouds met de koppen naar de brug langs de IJsselkade.

Wat is er dan anders dan anders? Wat bezoekende charter-
schepen van elders, een handvol antieke stoom- en motorsche-
pen, twee kleine marinevaartuigen, Nederlands' enige kofschip
en natuurlijk de Kamper Kogge, replica van het houten scheeps-
type dat Kampen in de Middeleeuwen haar welvaart bracht. Echt
zeilen doen ze niet. Een nuffige party-bark zet voor de vorm wat
snijzeilen en drukt deze met veel motorgeweld tegen de westen-
wind. De kogge kan evenmin zonder diesel westwaarts, maar zeilt
tenminste terug naar de stad, zoals het hoort. Boven alles uit
schalt de stem van de spreekstalmeester van regionale omroep,
een man die net als het merendeel van de toeschouwers niets
van schepen weet en luid vermeldt wat iedereen kan zien: "De
indrukwekkende Summertime, dames en heren, de enige vier-
master in Nederland, 70 meter lang, een eh... barkentijn". Het
publiek telt, het zijn er vier, het klopt, veel hè, vier. Wat maalt het
dat ze op de foeilelijke romp van een voormalig motorvracht-
schip staan.
De IJsselkade is vol burgers en buitenlui, ondanks een paar felle
buien. Schippers flyeren op de kade in de hoop op klanten later
in het jaar. Het publiek mag op en in de schepen. Na poffertjes
of patat gaan hele groepen scheep en laten zich rondvaren over
de rivier: ouders met kleine kinderen, gepensioneerde stellen in



beige fietskatoen, dikke vriendinnen arm in arm, meisjes met kauw-
gom en meisjes met hoofddoekjes, boeren uit Grafhorst en Nieuw
Lutterzijl.
Op de buitenkade is het kermis. Opgeschoten jeugd waagt zich in
een misselijkmakende molen en doet stoer als het 'ding' weer
stilstaat. Een reuzenrad tikt hoog boven de daken de zwarte wolken
aan. Botsautootjes zwieren en stoten bonkend op elkaar; een in het
zwart gestoken jongen met peuk in mondhoek springt op de bumper
van een autootje met bange kinderen en haalt ze van de baan. Het
krioelt. Zuurstokken. Suikerspin. Men is blij.

Achter de kramen steken masttoppen omhoog van botters en aken
in de Buitenhaven. Drommen kermisgangers schuifelen uit de lawaai-
zone van jankende sirenes en schellende bellen. Sommige verdwij-
nen in het Achterom of langs de Hagenkade. Anderen vermaken zich
bij het bungy-roeien of brengen een bezoek aan Ne'erlands enige
Palingaak. Nog wat westelijker kringelt rook en stoom van de Kog-
genwerf waar mannen in blauwe kielen eiken planken krommen voor
de restauratie van een pluut. Verder gaat geen mens. De IJsseldijk,
tussen rivier en groene uiterwaarden, ligt er leeg in regen en wind.

Tegen middernacht, als de laatste zondige jongens en meiden huis-
waarts gaan, wordt het stil in vroom Kampen. Helemaal stil? Nee, op
de rivier klinkt aanzwellend ritmisch geplas en een aanmoedigende
stem: "Haal... en ho... haal... en ho!" Uit het donker verschijnt een
roeisloep. Zes meiden en een stuurvrouw zwoegen de boot tegen-
strooms naar de brug. Het is een van de vier damesploegen die
samen 64 uur tegen elkaar roeien in een onafgebroken wedstrijd
voor goede doelen. Voor hen geen zeil of dieselkracht. Van een schip
roept iemand een aanmoediging en uit de sloep klinkt die zevenvou-
dig terug. Het is zondagochtend geworden. Het stadbestuur heeft
over het rechtzinnige hart gestreken, in tegenstelling tot de kermis
mogen de roeisters op deze 'rustdag' doorgaan op volle kracht. Z
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DE BESTEVAERS WORDEN EXLUSIEF GEBOUWD DOOR K&M YACHTBUILDERS.
HET ONTWERP IS VAN GERARD DYSTRA & PARTNERS. K&M BOUWT OOK
STADTSHIP EN ANDERE ALUMINIUM ZEILJACHTEN TOT 100 VOET.

WWW.KMY.NL
+31(0) 515 233 000

'TRANQUILO'



“LIEVE MEID”
Uit het logboek van een zeilinstructeur
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“Nee, dat kan ik al!”
Verbaasd kijk ik Carla aan. Het forse meisje kijkt vanuit
haar hip-hop-capuchon uitdagend terug, duidelijk niet van
plan zich te laten over halen.
“Hoezo, dat kan ik al? Zo vaak zul je toch niet overstag zijn
gegaan… toch?”
Ze haalt haar schouders op.
“Ik snap dingen snel, ik zei het toch, dit kan ik al.”
De capuchon valt half over haar gezicht en maakt een eind
aan de communicatie. Haar moeder bekijkt haar liefdevol,
haar vader bestudeert de horizon. Ik val stil.

Die ochtend zijn ze gedrieën aan boord gekomen, aardig
echtpaar met dochter. Vader goedlachs en vriendelijk.
Moeder aandachtig en verontschuldigend: “Van zeilen
weet ik niets hoor, ik heb alleen meegezeild.”
Ik stel haar gerust.
“Geeft niets, daarom bent u hier, om kennis te maken met
boten en wind.”
Carla – strakke spijkerbroek, sweater met opdruk,
MP3speler op haar borst, oortje – doet nadrukkelijk onge-
interesseerd.
“Weet ik, weet ik,” roept zij zodra ik haar wat wil uitleggen.
Als ik me op haar ouders richt, veinst zij desinteresse maar
Carla luistert intens.
Op het water kijkt ze de kunst af. Vader zeilt slordig.
“Herinner ik me nog van de zeilschool in Friesland, vijfen-
twintig jaar geleden,” roept hij opgewekt als hij de boot
overstag stuurt. Carla hoort mijn uitleg aan en snuift tegen
haar vader: “Jij kan het niet.”
Ze verdringt haar vader van de helmstok - "Jij doet de fok!"
- en gaat tamelijk soepel overstag.
"Zie je dat ik het al kon?" zegt ze me uitdagend.

Zie je
wel dat

ik het
al kon?



Even later pakt moeder de helmstok vast alsof het de slang
is uit de boom van kennis van goed en kwaad. Met
gestrekte arm beweegt ze hem afkerig heen en weer
zonder veel besef van het effect op de boot.
“Kijk eens naar voren en zie hoe de boot beweegt als je
stuurt,” probeer ik voorzichtig.
Nu kijkt ze strak vooruit, ongemakkelijk met haar verant-
woordelijkheid, maar met ontluikend vertrouwen. Carla
kijkt minachtend toe.

Na de middagpauze maken we ons klaar voor les 2. We
moeten met een zwakke wind op de spiegel achteruit de
box uit.
“Carla, stel, jij hebt de leiding bij het afvaren en je spreekt
met je bemanning af wie wat wanneer doet. Wat zou je
bespreken?”
Op haar gezicht zie ik tweestrijd: weiger ik de opdracht of
neem ik haar aan? Ze neemt haar aan. Dan verdeelt ze de
taken: eerst de lijnen aan lij los, vader moet de boeg
controleren met de voorlijn aan loef, moeder de stootwil-
len weghalen voor ze blijven haken achter de boxpalen.
Een kopie van de afvaart van vanochtend.
Carla start de motor. Ze gooit de achterlijn aan loef los.
Dan neemt ze de helmstok en gaat wijdbeens met haar
gezicht naar achteren staan. Dat had ik niet voorzien.
“Carla, wacht even, wat is het nadeel van deze houding…
kun je zo zien wat je ouders doen achter je?”
Haar gezicht betrekt… ze krijgt iets fanatieks en geeft hard
achteruit.
“Carla, minder gas, stop!”
De boot krijgt vaart achteruit.
“Wacht Carla, zet de motor in de vrijloop.”
Vader is druk met zijn evenwicht. Moeder zit verschrikt
midscheeps, vergeet haar stootwillen, waarvan het bak-

Zij wil
niet
meer
sturen,
zij wil
niks...



boord exemplaar klem raakt tussen paal en
romp waardoor de boot wild draait. Carla
vergist zich bovendien in de roerstand. Dan
is ze dicht bij de boxpalen aan de overkant,
waar zij vooruit zal moeten slaan. Omdat zij
achterstevoren staat, verwart zij voor- en
achteruit en geeft nog meer gas achteruit.
Ik grijp in en stop de boot...
“Beste Carla, je voorbereiding was prima,
maar…”
Carla schaamt zich en is woest.
“Rotboot!” roept zij. “ ’t Is een rotboot! En
ik kan dit heel goed. Ik doe dingen alleen als
ik het goed kan. Maar niet als anderen zo
stom doen, niet als anderen het niet snap-
pen. Losers!”
Bitter krult ze zich op tegen het kajuitschot.
Ik probeer haar milder te stemmen.
“Je hoeft niemand iets te verwijten, we leren
spelenderwijs. Ons spel is afspraken maken
en op elkaar letten. We doen het nog een
keer en dan houd je het overzicht. Oké?”
Maar Carla kruipt in haar capuchon en
schudt van nee. Zij wil niet meer sturen,
geen zeil zetten, zij wil niks. Haar moeder
bekijkt haar stuurs. Vader bestudeert de
omgeving.
Gelukkig is het mooi weer en ik besluit
ontspannen met ze te gaan zeilen. Moeder
stuurt. Vader gaat naast zijn dochter zitten
en slaat een arm om haar heen. Tot mijn
stomme verbazing legt Carla haar hoofd op
zijn schouder. Hij kust haar kruin.
“Lieve meid,” zegt hij. Z fo
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www.asabootelectro.nl

de LED specialist
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Snel en zuinig
De nieuwe Unipower lier van Harken is elektrisch
aangedreven en heeft één versnelling. Het bijzon-
dere aan deze lier is dat de elektromotor groten-
deels is weggewerkt in de lier zelf. Er is daardoor
maar 105 mm ruimte onder de basis van de lier
nodig om deze te kunnen installeren. Vaak  zal de
ruimte tussen de opbouw aan dek en het plafond
in de kajuit voldoende zijn om de lier zonder grote
interieuraanpassingen in te bouwen. Harken meldt
dat de motorkarakteristiek zo is gekozen dat deze
het patroon volgt van een elektrische lier met twee
snelheden. Door het efficiënte ontwerp ligt de snelheid van de Unipower
lier echter hoger en is het stroomverbruik ten minste 35% lager dan bij
vergelijkbare lieren. De lier heeft een trekkracht van maximaal 900 kilo en
kan bij stroomproblemen ook gewoon met de hand worden bediend.  De
adviesprijs is 3.327 euro. www.ondeck.nl

Eenvoud werkt
Wichard´s nieuwste valsluiting is van zo´n eenvoud,
dat je je afvraagt waarom zoiets niet eerder op de
markt kwam. Wichard noemt de MX valsluiting ook
wel een frictieblok. De sluiting is ontworpen om de
val van een grootzeil of voorzeil te voorzien van een
2:1 vertraging. Andere toepassingen zijn ook denk-
baar, bijvoorbeeld in een achterstag, neerhouder of
grootzeilrif. Meestal wordt daar nu een (schijf)blok
voor gebruikt. De MX is echter compacter, lichter en
heeft geen bewegende delen. De specifieke vorm van
de sluiting staat volgens Wichard garant voor weinig
frictie, zodat de lijn niet onnodig slijt. De MX lever-
baar in drie maten. Prijs vanaf 62,25 euro.
www.wichard.com



Catamarans in Leystad
Rob Wink kennen we van zijn bedrijf Serious Seatools, de importeur van
watermakers en andere spullen waar vertrekkers gek op zijn. Sinds kort
levert Rob ook boten waar zijn hebberig makende spullen prima op
passen. De Nautitech catamarans, die hij importeert voor de Benelux en
Duitsland, zijn populair bij zeilers die graag het ruime water opzoeken. Van
de Franse meerromper zijn er vijf modellen, waarbij de 402 als instapper
geldt en de 54 de grootste is. Nautitech is een van de grooste catamaran-
bouwers ter wereld en heeft al meer dan 20 jaar ervaring in het bouwen
van deze stabiele ruimtewonders. www.robwink-catamarans.nl

ZILTESPULLEN



YACHTCONTROL

Yachtcontrol Meteo nader bekeken
Yachtcontrol Meteo is een programma dat met een paar muisklikken
weersinformatie binnenhaalt zonder dat je daar je webbrowser voor hoeft
te gebruiken. Vooral onderweg met een trage of dure internetverbinding
kan dat gemak een overweging zijn. Onlangs verscheen een nieuwe versie
van het programma; een reden voor Zilt om het programma eens wat
nader te bekijken.

Yachtcontrol Meteo haalt zowel geschreven weerberichten binnen, als ook
weerkaarten, navtex, satellietfoto’s of het buienradarbeeld. Dat doet het pro-
gramma heel handig en efficiënt. Het aanbod is door Yachtcontrol bepaald, maar
is een goede selectie voor West-Europa en de Middellandse Zee. Zelf bronnen
toevoegen is helaas niet mogelijk.
Tegenwoordig zullen veel zeilers vooral gribfiles als hun voornaamste bron van
weersinformatie beschouwen. Niet zo verwonderlijk dus, dat ook Yachtcontrol
aan dat onderdeel veel aandacht besteedt. Met de nieuwste versie krijgt de
gebruiker zelfs niet alleen toegang tot het algemeen gebruikte gratis GFS-model
met een resolutie van 0,5 graad, maar ook tot het hoge resolutie HIRLAM-model.
Met roosterpunten om de 0,1 graad en tijdstappen van 1 uur heeft HIRLAM alles
in zich om GFS in nauwkeurigheid ruimschoots te verslaan. Het is een erg
krachtige toevoeging die bovendien nog nauwelijks aangeboden wordt.  Alleen al
die optie zou alle critici monddood kunnen maken, die stellen dat Yachtcontrol
vooral een fraaie maar, met 150 euro per jaar, wat prijzige schil is om meestal
openbare gratis informatie.

Helaas werd ons enthousiasme snel getemperd. Het programma-onderdeel dat
de gribfiles in een kaart tekent, doet dat op een manier die de hoogwaardige
informatie nogal uitkleedt. Doordat de ingetekende windveren alleen maar
stappen van 10 knopen maken en er ook nog eens heel ongebruikelijk wordt
afgerond, verdwijnt essentiele informatie. Zo wordt een lekker zeilwindje van 9
knopen, aangeduid met het symbool voor windstilte en kan er ook bij andere
windsnelheden zomaar 2 Bft zoekraken. Het is een wonderlijke keuze om gestan-
daardiseerde symbolen naar eigen inzicht aan te passen. Vooral als die de
investering in een hogere nauwkeurigheid zinloos maakt. Gevraagd naar het
waarom reageert Yachtcontrol dat het een 'een punt van aandacht' is dat, zonder
daar een termijn voor te noemen, opgelost zal worden.



ZILTESPULLEN

YACHTCONTROL

Het is niet het enige
bezwaar dat we tegen
dit onderdeel hebben.
Yachtcontrol Meteo is
een van die program-
ma's die zich bezondi-
gen aan het
interpoleren van wind-
informatie. Terwijl
gribfiles alleen reke-
nen aan het weer op
de roosterpunten,
worden ook nu weer
de tussenliggende
gebieden ingevuld
door een computertrucje dat elke meteorologische onderbouwing mist. Al eerder
schreven we in Zilt hoe dit vooral rond de kust tot volkomen verkeerde aannames
kan leiden.
Ook dit is weer een keuze die we niet goed kunnen rijmen met het aanbieden van
het HIRLAM model. Als namelijk iets het antwoord is op de drang tot interpole-
ren, dan is dat wel een hoge resolutiemodel. Ga je vervolgens de witte plekken
van dat model ook weer invullen, dan devalueer je de extra nauwkeurigheid waar
je nu juist zo graag, en terecht, goede sier mee maakt.

Ook met deze kwestie confronteerden we de makers. Zij geven ruiterlijk toe, dat
interpoleren een methode is die door meteorologen wordt verguisd maar hebben
volgens zeggen een goede reden om de experts te negeren: 'de gebruikers vragen
er nu eenmaal om'. Kennelijk zijn er dus zeilers, die de voorkeur geven aan
onnauwkeuriger weersinformatie alleen maar omdat ze zo graag heel veel
windveren in de kaart willen zien.

Yachtcontrol Meteo concurreert met talloze kosteloze informatiebronnen maar
doet dat met een programma vol goede ideeën. Velen daarvan zijn keurig
uitgewerkt. Jammer is dat, uitgerekend in het onderdeel dat waarde toe kan
voegen, keuzes zijn gemaakt die naar onze mening de functionaliteit flink
aantasten. www.yachtcontrol.nl       /RK

ZILTESPULLEN
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Knap staaltje
Bij Holland Jachtbouw in Zaandam
leveren ze knappe staaltjes jacht-
bouw. Met de Athos kwam daar
een huzarenstukje transport en
logistiek bij. De 62 meter lange
schoener, een Hoek-ontwerp,
werd op een mobiele lastdrager en
vervolgens een ponton opgereden.
Daarna volgde een tweedaagse
sleeptocht naar Harlingen, waar
het schip te water ging. Inmiddels
is de Athos weer terug bij HBJ om
te worden getuigd.
Daarna beginnen de testvaarten
op zee. www.hollandjachtbouw.nl

Dagzeiler van Koopmans
Van tekening naar vaarklaar product bleek
wat langer te duren dan gepland, maar
uiteindelijk reed vorige week de eerste
Koopmans 28 de loods van Didden Jacht-
bouw uit. De in composiet gebouwde romp
van deze dagzeiler wordt nu getuigd en snel
daarna stapt Zilt met een kundig zeiler en
verklaard liefhebber van mooi gelijnde
boten aan boord voor een vaarimpressie.
We laten je daarom nog even in onzekerheid
over hoe de rest van deze veelbelovende
beauty eruit ziet. www.koopmans28.nl
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Vierkante uitsmijters
De meeste bootfornuizen zijn zo smal

dat met goed fatsoen geen twee
normale pannen
naast elkaar

passen. De Boaties
Fry  Pan lost dat op. Door zijn

rechthoekige vorm steekt de pan niet uit
over de andere brander. Bovendien is de

verhoogde steel hoog genoeg om over de rails van de pannenklemmen
heen te steken. De pan heeft een antiaanbaklaag en een rvs-bodem. De
Boaties pan kost 30,95 euro en wordt geleverd door Technautics.
www.technautics.nl

Jollenbroek maatje 142?
Al eens op zoek geweest naar een jollen-
broek of zeiljas voor je meezeilende kinde-
ren? Dan is de kans groot dat je vele winkels
hebt moeten aflopen voor je een passend
pak voor een 10-jarige hebt gevonden.
Nautische kinderkleding bestaat wel dege-
lijk maar is soms lastig te vinden.
Nautickids brengt sinds kort het aanbod
overzichtelijk bijeen. In de gespecialiseerde
webwinkel vind je een gevarieerd aanbod
van zeilkleding voor kinderen. Er is een
ruime keuze in de maten 56 tot en met 176
van diverse bekende merken, waaronder Helly Hansen, Gaastra, Marine-
pool en Imhoff.  Zitten je kinderen bij regen vooral binnen met een
Nintendo, dan kun je bij Nautickids ook terecht voor casual kleding met
een nautisch tintje, zoals de Bretonse streepjestruien van het merk Streep
& Co. www.nautickids.nl
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Zoek de verschillen: kebony versus teak
Medemblik Yacht Service (MYS) voorzag onlangs het eerste jacht in
Nederland van een kebony dek, en laat daarmee zien dat er een verant-
woord alternatief is voor teakhout. Het duurzame kebony heeft dezelfde
uitstraling als teak en is volgens MYS bovendien veel harder waardoor het
langer meegaat.
Binnen de Scandinavische huizenbouw wordt het materiaal al langere tijd
toegepast. Inmiddels is kebony ook binnen de internationale jachtbouw
een plek aan het veroveren.  Henk Drijhout van MYS: “Door de hardheid
van kebony kunnen dekken zwaarder belast worden. Dat betekent geen
putten meer in het dek van bijvoorbeeld een buitenboordmotor die op
het dek getild wordt. Bijboten kunnen met een gerust hart aan boord
getrokken worden zonder schade aan te richten. De sterkte van kebony
heeft zich ook al bewezen in de superjachtbouw, waar het onder andere
toegepast is voor helikopterdekken.”
Kebony is een Noors bedrijf dat na jaren van research en experimenteren
een milieuvriendelijk proces ontwikkelde om verschillende houtsoorten
duurzamer te maken. Het gebruikte hout is afkomstig van loofbossen in
Europa. Voor de jachtbouw wordt gebruik gemaakt vooral esdoornhout
gebruikt. Na de kap wordt onder hoge druk een speciale, gepatenteerde
vloeistof in het hout geïmpregneerd die vervolgens uithardt. www.mys.nl
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Rond Pasen is de Braassem steevast eivol met Optimisten. Al een kwart
eeuw lang. Dit jaar niet anders: 215 boten uit 9 landen. De enorme
deelnemersvloot werd de eerste drie dagen verdeeld over zes startgroe-
pen voor de selectiewedstrijden. Daaruit ontstonden de gouden, zilveren

EIVOLLE
BRAASSEM

25e Magic Marine Easter Regatta



en bronzen groepen die op tweede paasdag de finaleraces zeilden. Winst was
er voor de Duitse Fabian Graf. Beste Nederlander werd Niels Broekhuizen als
6e, terwijl Kevin Bergers (9e) en Bart Lambriex (10e) ook in de top tien
eindigde. www.braasemermeer.nl en www.optimist.nl.
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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

Marine Communication Specialists

Commander
Pro 7x50
KLIK VOOR MEER INFORMATIE

Rondje Azoren?
Met uw eigen jacht in de zomer van 2011 drie maanden naar de Azoren

Vanuit Vlissingen naar Zuid-Engeland. Biskaje oversteken naar La Coruna.
De Spaanse Ria’s, Lissabon, Horta (Faial, Azoren) en terug via de Ierse zuidkust.

Meer info en de volledige route vindt u op www.oceanpeople.nl
Regel uw sabbatical en ga mee op de zeiltocht van uw leven.

Ontdek dé manier van avontuurlijk maar ook relaxed reizen met je eigen jacht.
Wie met OceanPeople meegaat heeft wat te vertellen.

Azores Adventure Cruise 2011

KLIK EN VERGROOT JE VAARGEBIED

bouwers van de
Wanderer 34-37

NAZ
HARLINGEN

KLIK EN VERGROOT JE VAARGEBIED

Z
Vaar op zeker

Verzekeringen en financieringen



In de afgelopen maanden kwam
het onderwerp ‘Energie aan
boord’ regelmatig aan de orde.
De manieren waarop je onder-
weg zelf in je stroombehoefte
kunt voorzien, bleken groot en
divers en daardoor ook soms
lastig te beoordelen.

Want hoe grondig je de techniek
van al die systemen ook inventa-
riseert, een echte langdurige
praktijktest kun je niet doen.

Daarom gingen we te rade bij de
echte ervaringsdeskundigen; zei-
lers die langere tijd op hun boot
wonen en meestal verstoken zijn
van de walstroomstekker.

Een e-mail rondje aarde leverde
boeiende reacties op met een
duidelijke trend: zoveel zeilers,
zoveel meningen...

De ervaringsdeskundigen aan het woord
ENERGIE AAN BOORD



ENERGIE AAN BOORD
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Wie: Carolien en Paul Gieb
Boot: Giebateau - Beneteau 40.7
Waar: Polynesië

‘Het hangt van het gebied
af waar je vaart...’



PLAATSAFHANKELIJK
Paul: “We hebben aardig wat stroomverbruikers aan boord.
IJskast, computer, ssb-zender, stuurautomaat, navigatieap-
paratuur, watermaker en onze broodmachine.
De stroomopwekkers aan boord zijn: twee (beloopbare)
zonnepanelen van 80 watt elk, een windmolen Air X Marine
400 watt, met nieuwe 'fluisterbladen', een Honda 1000 watt
generator en natuurlijk de motor, maar met een Mastervolt
90 A dynamo gekoppeld aan een Mastervolt-regelaar.
Welke stroomopwekkers voor ons het meeste opleveren,
hangt af van het gebied waarin we we zeilen. In het hoge
noorden en het verre zuiden was de windmolen genoeg
voor tijdens het zeilen. Op beschutte ankerplekken deed de
Honda generator in combinatie met de 220 V 50 A Master-
volt-lader het werk. In gematigde streken dragen de zonne-
panelen meer bij en daar wordt de windmolen wat minder
belangrijk.
Naast de windmolen en de zonnepanelen gebruiken wij het
meest de generator en niet de motor. De motor verbruikt
meer per uur dan de generator, en benzine voor de gene-
rator hebben we toch altijd bij ons voor de buitenboord-
motor. Het verbruik van de generator is 2,5 liter per 6 tot
8 uur.
Deze stroomvoorziening aan boord werkt en bevalt goed;
ik zou niet weten wat ik een volgende keer anders zou
doen. Ja, hooguit eerder stille bladen kopen voor de Air X
windmolen, want dat scheelt echt lawaai. Als je alleen in de
tropen vaart zijn meer zonnepanelen een optie, maar ik wil
niet rondvaren met al die grote oppervlakten in gebieden
met veel wind. Los daarvan, ik vind het ook geen gezicht op
onze boot...”

‘Het hangt van het gebied



Wie: Lo Brust
Schip: Mistral
Vaargebied: Middellandse Zee en
         Indische Oceaan

‘Een uurtje stroomdraaien
voor koffie en ontbijt...’



GENERATOR MET DRIECILINDER DIESEL
Lo: “Op dit moment, zaterdag 10 april, zit ik aan de navigatie-
tafel, terwijl we zeilend onder cruisingshute met een bakstag-
windje van 3 Beaufort onderweg zijn naar Mumbai. De
generator houdt zachtjes brommend de elektrische boel aan
de praat... Als elektrotechnicus houd ik mij al heel lang bezig
met stroom aan boord en ik heb van alles geprobeerd. Zoals
een windgenerator, sleepgenerator, zonnepanelen, grotere
dynamo op de hoofdmotor en uiteraard de generator. Vrij
snel na de koop van dit schip besloot ik een Fisher Panda 3
KVA aan te schaffen. De dealer adviseerde me om een 5 KVA
met een tweecilinder diesel te nemen, maar als specialist en
zeiler - dus supereigenwijs - sloeg ik zijn raad in de wind. Een
foutje bleek later; ik heb twaalf jaar lang van alles geprobeerd
om hem aan de praat te houden. Het probleem met kleine
generatoren is, dat zo klein mogelijk wordt gehouden. De
eencilinder diesel draait 3500 toeren om de 3 KVA te leveren,
zelden voldoende voor een zeegaand jacht. Na een uur
draaien loopt de temperatuur in de kleine, gesloten motor-
ruimte hoog op, wat nadelig is voor de motor.
Ik heb uiteindelijk de zaak rigoureus aangepakt en een Nor-
thern Lights 5 KVA generator met driecilinder diesel aange-
schaft. Zonder mantel; ik heb een geluidsgeïsoleerde ruimte
gemaakt en hem daar in geplaatst. De generator heeft tot nu
toe 1278 uur zonder problemen gedraaid. Hij maakt zo weinig
geluid, dat ik soms vergeet hem te stoppen...
Als we onderweg zijn, start ik de generator 's morgens een
uurtje voor de koffie en ontbijt, terwijl twee acculaders van
50 AH de batterijen laden en tegelijkertijd de watermaker 40
liter drinkwater produceert. Verder heb ik een tweepits
elektrische kookplaat, een magnetron, een broodbakmachine
en een airconditioning. Ik laat de apparaten doorgaans zoveel
mogelijk tegelijkertijd werken. Onder zeil laat ik de generator
draaien als de accuspanning te laag wordt; het geluid is dan
niet storend.”

‘Een uurtje stroomdraaien



Wie: Heleen en René
Boot: Calypso - Dehler 35
Waar: Middellandse Zee

‘Het waait nu
4 ampère...’



ZON EN WIND
René: “Met onze twee Sunconnect zonnepanelen van 90 Watt en de
Rutland 913 windgenerator zijn onze accu´s bijna continu honderd procent
geladen. Voor onze reis hebben we onze stroombehoefte goed berekend
en daarbij nog een marge ingebouwd. We hebben de accucapaciteit hierop
aangepast: 2 x 200 Ah accu’s en een 80 Ah startaccu. Onze koelkast staat al
drie jaar aan, net als de navtex. De laptop, de radio, het ankerlicht en de
binnenverlichting zijn de andere stroomverbruikers. We hebben een
omvormer, zodat we regelmatig een waterkokertje gebruiken van 900 watt
op 220 volt. Ook elektrisch gereedschap kunnen we overal gebruiken. We
hebben het afgelopen jaar een aaneengesloten periode van zeven maanden
geen walstroom gebruikt.
Een van de zonnepanelen zit achterop op een beugel en kan kantelen. Het
andere paneel kunnen we aan weerszijden van de kuip aan de reling
hangen, met een steun die de hoek ten opzichte van de zon bepaalt. Als je
de panelen goed op de zon richt, verdubbelt de opbrengst in sommige
gevallen. Dat richten van de panelen wordt een tweede natuur als je aan
boord leeft. De windgenerator zit achterop dezelfde beugel op veilige
hoogte. Het geluid en de trillingen vallen ons erg mee. Wij slapen in de
achterkajuit en zeggen weleens tegen elkaar: ‘Het waait nu 4 ampère...’
De Rutland levert bij 20 knopen wind ongeveer 3 à 4 ampère. Als de
panelen de accu’s goed hebben gevuld en de spanning boven de 13.8 V
komt, schakelt de windgenerator zichzelf uit en gaat de regelaar van de
zonnepanelen het laadvermogen terugbrengen. Als er veel wind is,  gaat de
windgenerator door en schakelen de zonnepanelen terug.
De binnenverlichting hebben we veranderd van twee keer 5 Watt halo-
geen naar twee keer led met een hogere lichtopbrengst en een accepta-
bele kleurwarmte, maar met slechts 1/8 van het verbruik van de
halogeenlampen. Naast de elektrische drinkwaterpomp hebben we ook
een voetpomp. Dit scheelt stroom- én waterverbruik.
Op de regelaar van de zonnepanelen zien we hoeveel ampère er wordt
geladen. We hebben ook een accumonitor, die aangeeft wat de windgene-
rator erin stopt. Zo kunnen we goed zien hoeveel stroom we verbruiken en
hoelang we daarmee kunnen doorgaan. Als back-up hebben we nog de 90
Ah dynamo op de motor met een drietrapslader.”



‘Wow, you have a
dishwasher on board!’

Wie: Herwich Hobbelen
Boot: Duty Free, 18 m kits
Waar: Rio del Plata Argentinië



GROOTVERBRUIKER
Herwich van de Duty Free noemt zijn stroomverbruik 'belachelijk hoog'. De
apparatuur aan boord van de 18 meter lange kits doet nauwelijks onder
voor die van een rijtjeshuis, zoals hij zelf stelt. Naast gebruikelijke verbrui-
kers zijn ook aan boord diepvries, vaatvasser en een beamer 'waarmee
dagelijks films worden vertoond'.
De verbaasde reacties die dat uitlokt, begrijpt Herwich niet helemaal:
"Vaak zie ik booteigenaren, met een boot duurder dan ons huis. Thuis
douchten ze tweemaal per dag, hadden ze een magnetron, een oven en
een vaatwasser en stookten ze het lekker warm. Maar eenmaal op wereld-
reis gaan ze drie jaar lang kamperen... En van die mensen hoor je dan:
‘Wow, you have a dishwasher on board!’"
Hoewel Herwig zeker oog heeft voor besparingen als led-verlichting en een
efficiëntere koelkast, zoekt hij zijn oplossingen bij voorkeur in krachtige
stroomopwekkers. Hij beschrijft een traject vol vallen en opstaan. Zo
stelden windgenerators hem teleur, vanwege hun geluid maar vooral
omdat: "onder windkracht 4 de productie bedroevend terugloopt." Ook
over zonnepanelen is hij weinig enthousiast. Het blijkt onmogelijk om de
panelen voortdurend schaduwloos op de zon te richten. Maximaal regis-
treerde hij slechts de helft van de beloofde opbrengst.
Al die ervaringen maken Herwich vooral een aanhanger van mechanisch
gewonnen energie. Maar ook daarin zijn keuzes weer niet alledaags. Van
de boordgenerator met een 35 A lader noemt hij vooral de beperkingen.
In plaats daarvan monteerde hij een enorme 175 A dynamo op de hoofd-
motor. Om zoveel laadstroom kwijt te kunnen moest de accucapaciteit van
de Duty Free zelfs verdubbeld. “Maar eigenlijk is ook die 660 Ah nog veel
te klein...”
Zijn 24 volt accubank bestaat uit natte tractie accu's: "Domweg de beste
accu's voor de gunstigste prijs. Ze gaan gegarandeerd 1500 cycli mee en
daarna hebben ze nog altijd 80 procent van hun capaciteit.”
Opmerkelijk is, dat Herwich's energiecrisis juist onderweg helemaal ver-
dwijnt. Zeilend is de opbrengst van zijn schroefasdynamo voldoende om
het stroomverbruik bij te houden. En voor een hele lage prijs, legt Herwich
uit: "Honderd euro voor de tweedehands dynamo en een paar tientjes voor
de snaren en de steun. Als je het moet laten maken ben je twee-, misschien
driehonderd euro kwijt...”



1 April. Tjalk Eendracht komt terug van het Wad. Ze zeilt ze langs de Wieringerdijk
naar Medemblik. Volgens de kalender is het lente. Maar de lucht is onstabiel en
koud. Wolkentorens komen van zee, stortkokers voor wind en ijs. Het zeil is
gereefd…  Chaos aan de hemel, donkergrijs verdringt het laatste blauw. Een vlaag
drukt in het tuig, het schip helt. Nog meer helling en de stabiliteit stort in. Dan schiet

LENTEIJS



een zwarte veeg over het water toe, gevolgd door grijs en wit. De wind slaat in het
zeil als een vuist, Eendracht valt op zijn kant. Schipper Jaap Eisenloeffel gooit de rem
van de lier, de giek zwaait uit, het zeil dondert, verlost van druk komt de tjalk
overeind. Tegelijkertijd roffelt er hagel op het ijzeren dek, als duizend knikkers in
een teil.. Dan valt de wind weg, deze bui is voorbij. Wat blijft als bewijs is lenteijs.



Ankeren in historie
Vlakbij het mooie maar drukke Dubrovnik vinden Toos en Ton ten
Velde met hun Vagant de rust op Lopud in Kroatië. Het kleine
eiland heeft 1000 inwoners en is niet aangetast door toerisme. In
de valleien wordt tropisch fruit verbouwd en er staan wijnstokken,
olijfbomen, cypressen en palmen. In de 16de eeuw waren hier
twee kloosters en dertig kerken en kapellen. De kerk op de foto is
van 1483. Historie omringt de ankerbaai.fo
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ZILTEWERELD



Time share vertrekkers
Toos en Ton ten Velde hebben zulke goede ervaringen met het delen van
een boot dat ze nu zelfs een wereldreis aandurven op het principe van
gedeeld eigenaarschap. Ton: “De basis voor ‘een schip samen’ is gelegd in
de tijd dat wij met twee gezinnen met ieder een eigen boot er toch voor
kozen om met één boot op vakantie te gaan. Een gezin zeilde de boot naar
de bestemming bijvoorbeeld ergens in
Noorwegen en belde de laatste week op
waar ze zat. Het andere gezin kwam met de
auto aangereden en we wisselden. Dat gaf
een uitbreiding van het vaargebied van
jewelste en een stuk minder stress. Als je
dan ook nog samen een droom blijkt te
hebben om op eigen kiel de oceaan over te
steken  dan past een gezamenlijk plan en
gezamenlijk budget heel goed bij elkaar.”

Zes geboden
Met zeilpartners Pim en Fogel Bergsma startten ze in 1999 met de bouw
van de droomboot, een 46 voet aluminium Van de Stadt Madeira met
hefkiel en hefroer. Sindsdien zeilden ze met de Vagant ruim 60.000 mijl.
Na een Rondje Atlantic in 2003 bezochten ze onder andere Napels,
Barcelona, de Lofoten, Schotland, Ierland, Baskenland en Kroatië.
Na zoveel mijlen mogen de deeltijd-zeilers zich met recht ervaringsdes-
kundigen noemen in het omgaan met een gezamenlijk bezit. Ton legt uit
dat het werkt als je aan de volgende voorwaarden voldoet:
� Veel respect hebben voor elkaar.
� Altijd het schip tiptop afleveren en daar trots op zijn.
� Accepteren dat een ander soms dingen op een andere

 manier doet.
� Goed overleggen en voor 100% de partners laten meedoen.
� Een vaste plek bepalen voor spullen.
� Duidelijke afspraken maken en elkaar vertrouwen.
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ZILTEWERELD

“Wij vinden de voordelen van onze samenwerking groot. Door te delen
wordt de boot optimaal benut. Behalve dat je zo veel verder kunt komen,
kun je bij grote reizen ook bij elkaar opstappen. Het samen zorgen voor
het onderhoud scheelt veel tijd en je hebt meer knowhow. En dat kosten
en tegenvallers worden gehalveerd voelt heel lekker.”

Plannen
Ton schetst de plannen voor de volgende reis: in etappes en met een
regelmatig wisselde bemanning zal de Vagant de Atlantische Oceaan
oversteken. Daarna staat de Pacific op het programma. Het vaarplan
eindigt voorlopig in Nieuw-Zeeland. “Hoe we daarvandaan terug zullen
varen weten we nog niet. Maar dat we het weer samen zullen doen, dat is
wel zeker...”. Z

Volg de Vagant en alle andere Nederlandse en Belgische boten onderweg via:

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:
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Ruud
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Morel
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Nijdeken
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en vele
opstappers

Saskia
van der Sluis
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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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