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In veel artikelen
kom je knoppen
tegen zoals hier-
onder. Klik erop
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BUREAUBLAD
Het Caribische voorjaarscircuit is een buiten-
gewoon aangename plek om je zeilseizoen te

starten. En voor wie dat niet is weggelegd,
hebben we altijd de foto’s nog. Met slechts

een muisklik maak je er je computerscherm-
uitzicht van voor de komende maand.

http://www.ziltmagazine.com/wallpapers/bureaublad73.html
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BEURSWEER
De grafiek van het bezoek aan botenbeurzen lijkt
sterk op die van effectenkoersen tijdens het diepst
van de recessie. In de afgelopen tien jaar lang slaagde
geen enkele vernieuwing of marketingoffensief erin
om de dalende lijn om te buigen. Hoe dat komt? Na
afloop van elk evenement leggen de persberichten
van de organisatoren ons dat uit. En vrijwel altijd
bestaat hun verklaring uit een combinatie van over-
macht en domme pech. De weersomstandigheden
waren uitzonderlijk mooi of juist veel te slecht of het
evenement viel ongelukkigerwijze samen met een
vakantieperiode. En dat natuurlijk allemaal in het
decor van de allesverklarende grauwsluier die De
Crisis heet. Die vijftien procent minder bezoekers van
dit jaar… Nou, dat valt dus eigenlijk nog reuze mee, zo
wordt ons keer op keer uitgelegd.

Toegegeven, we hebben de klimaatstudies er niet op
nageslagen. Maar dat die rijen voor de kassa’s vroeger
vooral werden veroorzaakt omdat het altijd ideaal
beursweer was en de bezoekers niets anders te doen
hadden, dat wil er bij ons toch niet erg in. Er moet iets
anders aan de hand zijn waardoor beurzen hun mas-
sale aantrekkingskracht verliezen. Misschien komt het
wel doordat de moderne zeiler zoveel meer manieren
heeft om zich te informeren en te amuseren.
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Waarom zou je betalen om een nieuwe kaartplotter te
bekijken als je die al maanden geleden op je beeld-
scherm, tablet of telefoon voorbij zag komen? Inclusief
recensie, filmpje en digitale offerte… En voor die boot
waar je in geïnteresseerd bent is het al niet anders.

Het gemak van die alternatieven kent slechts een
werkelijke concurrent: een plek die je een zo repre-
sentatief mogelijk overzicht biedt van het complete
aanbod. De teruglopende bezoekersaantallen en
begrijpelijke zakelijke afwegingen creëren echter een
vicieuze cirkel die exposanten doet afhaken waardoor
juist die compleetheid onder druk staat.

De afgelopen maanden werd een aantal nieuwe
beursinitiatieven aangekondigd. Het is ondernemer-
schap in een lastige tijd en dat verdient respect. Maar
tegelijkertijd dwingen ze de potentiële exposanten
tot keuzes die de versnippering verder in de hand
werken. Of dat de ontwikkeling is, die in het gure
beursklimaat de zon laat doorbreken, vragen wij ons
zeer af.
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DRIEHOEK
NOORDZEE

SOLO
De sluimerende wens werd steeds
sterker. Kees Tabak wilde dolgraag

een zeereis maken, maar zijn vrouw
Josine houdt niet van grote overste-
ken. Dus koos Kees voor solozeilen.

Zijn Jeanneau Sunrise 34 was er
klaar voor, nu hijzelf nog…

Een Rondje Noordzee was een
bewuste keuze. Landen, zeilomstan-
digheden en lange en korte overste-

ken wisselen elkaar af. Na zeven
weken was Kees terug. Met 1717 mijl

op het log, verrijkt, vol indrukken.
En met veel  foto’s op z’n

geheugenkaart.
Een impressie…

FOTO’S EN TEKST
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In Noorwegen komt Josine aan
boord en we verkennen samen

de kust. Op 9 juni vertrekken
we vroeg naar een ankerbaai bij
Lysøy, die René Vleut beschrijft

in zijn Vaarwijzer. We varen
door het Lukkesundet verder
naar het noorden, een smalle
fjord met steile oevers. In de

middag bereiken we een smalle
doorgang van hooguit 3 meter
breedte en 1,90 meter diepte…
Lysevagen heet het hier. Dit is

het! Voorzichtig varen de
beschutte baai in, met rondom

bomen. We ankeren met het
hekanker, de kop op een halve
meter van de rotsen. “Hier doe

je het voor!” roep ik opgeto-
gen. Hiervan heb ik gedroomd.

Nu liggen we er….



58º48’17N - 5º30’80E

Bang ben ik niet, maar ik ben wel een voorzich-
tige zeiler. Mij terdege bewust van de gevaren
van het solozeilen. Aan boord praat ik ook
tegen mijzelf. ‘Als je overboord dondert, is het
afgelopen’, houd ik mezelf regelmatig voor. Zo
blijf ik scherp. Bij de aanloop van Tananger zie
ik dit beeld opdoemen, eerst vaag, dichterbij
komend steeds duidelijker. “Net een onder-
zeeër,” zeg ik tegen mezelf. Ik schrik er niet
van; op de kaart had ik ‘m allang in de smiezen.
Rotsen zoals deze, met lichtopstand, zijn er
talloos veel voor de Noorse kust. Ze dwingen je
tot goed navigeren.
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Op 15 juni begin ik aan mijn oversteek
naar de Shetlands. Lerwick is mijn doel,

maar mocht dat niet bezeild zijn, dan
kan ik uitwijken naar het noorden of

zuiden. Aan het eind van middag ont-
waar ik de eerste booreilanden. De zee
als exploratiegebied… Je voelt je kwets-

baar. Dubbel opletten. Solozeilen is niet
gezellig, wel spannend. De oversteek

verloopt probleemloos; 180 mijl in 31
uur. Ik doe 20 minuten dutjes, en dat
gaat zo prima dat ik denk ook wel 30

minuten te kunnen pakken. Overmoed…
Als ik wakker word, zie ik een paar

honderd meter achter me een
bevoorradingsschip passeren...
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Als solozeiler ben je in je eentje aan
boord en de omgeving lijkt soms onmete-
lijk leeg. Toch ben je nooit alleen op zee.
Zeker op de Noordzee niet. Uit het niets

is daar ineens een zeevogel die je een
tijdje vergezelt, met jaloersmakend gemak

naast de boot zwevend, en je vervolgens
weer alleen laat. Bij de kust is het drukker.

De rotsen van de Shetlands barsten van
de vogels. Van de sierlijke Jan van Genten

die elkaar levenslang trouw beloven tot
de altijd om voedsel vechtende meeuwen.

Deze stormvogel misgunt de mantel-
meeuw zijn voer en duikt bovenop hem in

de hoop dat hij het uitbraakt.



De aanloop van Fair Island blijkt
niet makkelijk. Omdat de stroom
mij iets wegzet, kan ik niet in een
keer naar de opening tussen de
rotsen koersen. Er is niet veel wind
en er staat een rommelig zeetje.
Hier en daar markeren kleine bre-
kers de bovenkant van de rotsen.
Dan ineens komt de opening naar
de haven vrij. Zeilen naar beneden,
motor aan en koersen naar de ide-
ale lijn. Daarna is het een eitje. Ik
meer af langszij een jacht met
Duitse vlag en Lelystad als thuisha-
ven. Later fiets ik rond; een mooi
idyllisch klein eiland met veel scha-
pen, erg relaxed en zeer Engels.

IDYLLISCH
KLEIN EILAND
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28 juni, 16,45 uur. Ik nader Scarborough aan de Engelse oostkust.
De haven heeft twee ingangen. Ik stuur eerst richting de verkeerde,

maar zie op tijd dat ik de andere moet hebben. Er staat nog voldoende
water om binnen te lopen. Zodra ik binnen ben stuur ik naar de box die

het makkelijkste bereikbaar is. Volgens de kaart valt het hier droog,
maar er is intussen ruim gebaggerd. Later zie ik verderop in de haven
boten die op een verhoging mooi droogvallen. Zoiets kennen wij niet.

Het ruikt lekker naar laag water; naar zee, modder, vis, kortom: zilt!



    DE MAN
Naast fervent zeiler is Kees Tabak
(1950) professioneel fotograaf. Hij maakte
furore als chroniqueur van de punkbeweging
voor de muziekkrant Oor en kreeg alle grote
popartiesten voor zijn lens. Van Madonna en
Prince tot Tom Waits en Frank Zappa. Recent
verschenen zijn fotoboeken: No more heroes en
Dutch Music. www.keestabak.nl.

    DE BOOT
Kees zeilt een Jeanneau Sunrise 34 uit 1986, met
kielmidzwaard. Het handzaam schip met 22 m2
grootzeil en een genua van 33 m2. Voorzien van
sterke Raymarine X10 stuurautomaat en een
windvaan. Elektronische kaarten (dubbel uitge-
voerd), radar en AIS vergemakkelijken het solo-
zeilen.

   DE ROUTE
Via het IJsselmeer en de waddeneilanden koerst
Kees richting Deense westkust en Noorwegen.
Daarna steekt hij over naar de Shetlands. Via de
Schotse en Engelse oostkust zeilt hij weer zuid-
waarts, om vanuit Lowestoft over te steken naar
IJmuiden. Totaal 1717 mijl.

    DE BOEKEN EN KAARTEN
Cruising guide to Germany and Denmark, Imray
door Brain Navin. Vaarwijzer Scandinavië en de
Oostzee van René Vleut. Norway RCC pilotage,
Imray door Judy Lomax. Vaarwijzer De Engelse
Oostkust door Anje Valk. Reeds Almanak 2011.
Kaarten: Imray C26 IJmuiden-Elbe. Nordsee Mit-
telblatt Int. 1042. Nordsee Nordblatt Int 1041.
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BRAND BIJ DE
WAARSCHIPWERF
Op woensdag 11 april  is een loods
van de Waarschipwerf in het Gro-
ningse ’t Waar door brand ver-
woest. Behalve de loods gingen
ook enkele gestalde schepen en
archiefmateriaal verloren. De
brandweer wist belende percelen
te redden. De politie startte een
onderzoek naar de oorzaak van de
brand. Het gaat om de oorspron-
kelijke locatie en de geboorte-
grond van Waarschip, de loods
was bijna 50 jaar oud. Deze Waar-
schipwerf van eigenaar René van
Soestbergen moet niet worden
verward met de Waarschip Werf
van Louis Hijlkema in Delfzijl. Ver-
der is er het Nautisch Centrum
Delfzijl van Roelof Niezen. Hij
heeft destijds de failliete boedels
van Hechtschip en Waarschip
overgenomen inclusief oude
bouwmallen. Op de afgelopen
Hiswa toonde NCD de 700LD, een
ontwerp van Arthur Peltzer.
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IT GIET OAN
Elfstedentocht per Polyvalk

Kijk, je roept allemaal wel eens wat in de
kroeg. Over een bikkeltocht en ‘back to
basics’. Zo’n plan uitvoeren in het frisse

vroege voorjaar is een ander verhaal.
Een verhaal van doorzetten en afzien.

Daar moet je prettig gestoord voor zijn.
Een groep oud-studenten uit Wageningen
besloot met twee Polyvalken de Elfsteden-

tocht te zeilen in het paasweekeinde…

SAMENSTELLING
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Het tempo zit er goed in…



e windvooruitzichten zijn optimaal, eerst west, dan ruimend naar
noord tijdens van de eerste nacht. De temperaturen zijn mild, althans
voor elfstedenbegrippen, met lichte vorst in de tweede nacht… In het

begin van de vorige eeuw werd de Elfstedentocht tegen de klok in
geschaatst. Wij besluiten ook zo te varen. Op 6 april starten we rond het
middaguur in Heeg. Via IJlst en Sneek komen we rond 20.00 uur in
Leeuwarden aan. Ons walteam heeft ons dan al voorzien van warm eten.
We peddelen, bomen en jagen door de stad. Geweldig! De verbaasde
blikken van voorbijgangers zijn onvergetelijk.

D

Heeg 12:00
8°C/W 3-4 Bft

Nog fris en fruitig…

Heeg 12:40
8°C/W 3-4 Bft

Bomend de haven uit…

Zwette, Sneek 18:00
4°C / W 3-4 Bft, regen

Leeuwarden 20.16
3°C / W 1-2

Walteam in zicht… Jagend richting Dokkum…



Onder vol tuig naar
de eerste stad…
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KOUD EN DONKER
Over de nachtelijke Dokkumer Ee varen we vervolgens langs

Bartlehiem naar Dokkum, waar we rond middernacht aankomen.
Raar om direct rechtsomkeert te maken, terug naar Leeuwar-
den. Daarna koersen we westwaarts naar Franeker. Moeder, wat

is het koud! En donker. Wiens idee was dit ook alweer? We bijten door.
Om en om probeert elk van ons twee uurtjes slaap te pakken. De nacht
wordt langzaam ochtend. Weinig wind, dus we jagen langs het Harinxma-
kanaal en tegen elven bereiken we Harlingen.

Leeuwarden, 04:14
1°C / NNW 2-3 Bft

Van Harinxmakanaal 06:30
2°C / NNW 2-3 Bft

Bartlehiem – 21.42
2°C / W 2 Bft

Dokkum, 23:54
1°C / WNW 2 Bft

Donkere Dokkumer Ee… Dokkum bereikt…

Bijna op de tast… Mooie zonsopkomst…
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Om en om
twee uur slaap…



Heel Friesland
voor onszelf…
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#Moe…
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NOORDENWIND
Dan hebben we mazzel: de noordenwind neemt toe tot 4 Beaufort. We
zakken daarom met de wind in de rug naar het zuiden af, via Bolsward,
Workum en Hindeloopen. Een obstakel op dit traject is de 75 cm hoge
Parregaasterbrug. Hij wordt tot 19.00 uur bediend. Zijn we te laat, dan
moeten we er voor overnachten… We passeren hem gelukkig tegen vieren.
Op naar het schilderachtige Hindeloopen. Het wordt alweer donker en
ook kouder. De vermoeidheid doet zich voelen. In het stikdonker passeren
we Molkwerum en het volgende traject naar Stavoren voert ons langs de
IJsselmeerdijk. Een bemanningslid staat met een lamp op het voordek en
loodst de stuurman door het krappe vaarwater met grote keien aan
stuurboord. Een enerverend uur, met ruime wind, kracht 3.

Harlingen 10:30
5°C / N 4 Bft

Workumer trekvaart, 16:00
6°C / N 4 Bft

Hindeloopen, 20:00
4°C / N 2-3 Bft

Luts, Balk, 06:30
-2°C / 0 Bft

Zonsondergang bij Hindeloopen… Op ons tandvlees… #Kkkoud

Walteam brengt eten… Parregaaster brug… #netoptijd



NACHTELIJKE HALVE MARATHON
Stavoren varen we peddelend en bomend binnen, zonder

wind. We zitten stuk; het vooruitzicht van 21 kilometer naar
Balk in een windloze, koude nacht doet ons geen goed. Dan
stuiten we op de ouders van Steven die helemaal uit Noord-
Holland zijn komen rijden met warme chocolademelk en
gevulde koeken! Het krikt ons moraal op. Echt geweldig! Met
frisse moed peddelen en jagen we rond middernacht over het
Johan Friso kanaal naar de Ald Karre. Als we rond 03:00 uur
door de laaghangende mist de Ryster Feart invaren, wordt het
gevaarlijker; het dek wordt spekglad door aanvriezing. Onze
natte handschoenen bevriezen ook. Dan maar met blote han-
den door bomen richting de Luts. Het wordt een drama.
Volgens de kaart is de sloot met 1 meter diep genoeg voor een
Valk, maar onze kielen blijven voortdurend haken achter
takken op de bodem. Telkens lig je na een paar meter pedde-
len stil. Dit zorgt in combinatie met de kou en vermoeidheid
voor het collectieve dieptepunt tijdens de tocht... De Luts, eens
maar nooit weer.
Gelukkig zet de schipper een goede bak koffie en wordt de
muziek gestart, waarna we nog een keer onze stijve spieren
aanspannen. Rond 07.00 uur bereiken we Balk.

ELFDE STAD
Op het Slotermeer breekt goddank de zon door. We zetten de
mast overeind en hijsen de zeilen voor het laatste stuk naar de
elfde stad op onze route, Sloten.
Na Sloten steken we het Slotermeer over naar Woudsend, waar
we 11.00 uur in de ochtend arriveren en de 127ste brug van de
gehele route passeren. Ons walteam verwelkomt ons met
warme soep en een heus paasei. We maken ons op voor de
terugtocht naar onze thuishaven Heeg, waar we worden opge-
wacht met champagne en taart. Binnen 48 uur hebben we de
Elfstedentocht volbracht. We zijn kapot, maar voldaan! Z
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http://www.ziltmagazine.com/video/nummer73-2012/elfstedentocht.html


#Been there, done that!
Steven Bleeker, Roxanne van Giesen, Angelo Haemers, Wim Joost van Hoek,
Marcel Hoekstra, Boris Konings, Paul van Schayck, Bart Verhaeghe de
Naeyer, Marcel Wokke.

Datum: 6-8 april 2012. Tijdsduur: 48 uur. Afstand: 199 Km
Deelnemers: 9+3 walsupport. Slaap: 2 uur p.p. Bruggen: 127

VIDEO

http://www.ziltmagazine.com/video/nummer73-2012/elfstedentocht.html
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De AC 45 catamarans verzamelden zich half april in Napels voor een
nieuwe voorronde voor de America’s Cup. Om er daar achter te komen
dat het vroege voorjaar ook in de Middellandse Zee niet altijd voor ideale
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VIDEO
weersomstandigheden zorgt. Maar omdat elk nadeel ook een voordeel
heeft, leverde het wel wedstrijden vol drama en spektakel op. En natuurlijk
ook weer prachtige beelden. Z

http://www.dov-verzekeringen.nl
http://www.ziltmagazine.com/video/nummer73-2012/ac45.html


door de ogen van:
BeneteauSense 43
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PRODUCTIE

Geregeld stellen we op deze plek een nieuwe of bijzondere boot
aan je voor. Een boottest is het niet. Onze eigen mening doet er
niet toe. We nodigen telkens iemand uit die recht van spreken
heeft. Een zeiler met ervaring in vergelijkbare scheepstypen en
met affiniteit met de boot die we uitlichten. 'Door de ogen
van...' noemen we dat. In deze aflevering stapt Peter Koetsier
aan het boord van de Bénéteau Sense 43.



Peter  Koetsier



Peter Koetsier
Van open boot tot zware tweemaster, Peter
Koetsier (52) heeft ervaring op zeer uiteenlo-
pende boottypes. Zijn X372 gebruikt hij inten-
sief als wedstrijd- en toerboot. Als instructeur bij
de Zeezeilers van Marken zeilt hij veel aan de
Europese kusten en onlangs maakte hij een trip
op een Hallberg Rassy in het Caribisch gebied.

DOELGROEPDENKEN
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“Wacht even met aan boord stappen,” zegt Peter als we op de steiger voor
de enorm brede kuip van de Bénéteau Sense 43 staan. “Dit moet ik echt
eerst even op me laten inwerken, dit lijkt in niets op wat ik eerder aan
bootontwerpen zag.” Deze boot is inderdaad zo anders dan we gewend
zijn, dat je er niet snel aan voorbijloopt. Behalve de breedte zijn het vooral
de grote raampartijen die de aandacht trekken. Na een snel eerste rondje
over dek en door het interieur, weet Peter eigenlijk niet direct wat hij
ervan moet vinden. Arthur van de Werf van Nautisch Kwartier Stavoren is
nog bezig de kuip aan te kleden met de luxe kussenset als Peter hem
vraagt welke doelgroep Bénéteau in gedachten heeft bij deze boot: “Met
de Sense-serie richten we ons op een publiek dat een prettig verblijf op
het water zoekt. Luxe, licht, ruimte en bedieningsgemak zijn de sleutel-
woorden. Met maar twee hutten is de Sense 43 niet bedoeld voor grote
gezinnen of de chartermarkt, maar voor een stel dat af en toe gasten aan
boord uitnodigt. Een stel dat geniet van het leven op het water en in de
havens, en deel wil uitmaken van dat maritieme leven zonder teveel
comfort in te willen leveren. De boot kan ook zeilers aanspreken die aan
een catamaran denken of die de stap naar een motorboot nog even willen
uitstellen. De Sense vervangt niets, de Bénéteau First serie en de Oceanis
lijn blijven bestaan naast dit nieuwe concept.” Peter vraagt of zeilen dus
ondergeschikt is. “Nee,” antwoordt Arthur, “dat is het niet, maar het varen
moet wel comfortabel gemaakt worden en daarvoor moeten we nu maar
het water op, dan laat ik je zien wat ik bedoel.”



COMFORTZEILER
Bij de meeste proefvaarten hijsen we direct
buiten de havenpier de zeilen, maar nu wil
Arthur eerst het vaargedrag op de motor
laten zien. “Het idee is dat je je met deze
boot makkelijk over het water verplaatst.
Dat kan zeilend, maar ook heel goed op de
motor. Het komt vaak genoeg voor dat je
weinig wind hebt of dat het blaast uit de
verkeerde hoek. Dan heb je hieronder 54
PK staan die de boot snel op je bestem-
ming brengen.” Met 2200 toeren is de
motor opvallend stil en leest Peter toch al
6,7 knopen op het log. Bij 2700 toeren
lopen we met gemak 7,7 knopen. “Zo kom
je nog een ergens,” stelt Peter vast, “nu
even kijken wat 3000 toeren oplevert.” De
snelheid loopt op tot 8,3 knopen en nu
hoor je de motor wel, maar het stuurt door
de dubbele roerbladen nog steeds erg
rustig. “Oké Arthur, je hebt je punt
gemaakt, als motorboot doet de Sense het
uitstekend, nu ben ik benieuwd of die wei-
nige wind van vandaag de boot ook vooruit
kan krijgen.”
Met een druk op de knop trekt Peter via de
elektrische lier het rolgrootzeil, dat een
optie is, uit de mast. Het dicht zetten van
de grootschoot probeert hij met de hand
en dat gaat zwaar. “Echt mooi hoor, dat alle
trimlijnen onderdeks naar de kuiprand
worden geleid, maar het geeft wel veel
wrijving. De elektrische lier is hier geen
overbodige luxe.”
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Als de genua erbij staat legt Peter de boot aan de wind en kijkt hij kritisch
naar de zeilen. “Tja, zo'n rolgrootzeil is natuurlijk niet optimaal, maar toch
valt de snelheid me niet tegen. We lopen gelijk op met een Bavaria 40 met
doorgelat grootzeil en houden redelijk onze hoogte. Waar ik wel erg aan
moet wennen is het zware sturen. Dat komt waarschijnlijk door de
overbrenging met staaldraad en de extra wrijving van het tweede stuur-
wiel. Ik wil m'n roerdruk kunnen voelen, maar dit stuurgedrag nodigt uit
tot veel gebruik van de stuurautomaat en dat is misschien toch hoe een
boot als deze de meeste mijlen zal maken.”
Peter probeert de boot op alle koersen uit en hij blijkt niet ontevreden
over de snelheid. “Met deze zwakke wind van rond de 8 knopen komen
we toch goed op gang. Beter dan ik had verwacht eigenlijk, en ik zou graag
eens proberen hoe dit zeilt met een stevige bries en wat golven. De
bediening van de zeilen is echter nu al zo zwaar dat ik me daar bij dat
soort omstandigheden wel wat zorgen over maak.”



JE EIGEN EILAND
Terug in de haven neemt de buurman onze
lijnen aan: “Deze boot lijkt meer op een
eiland dan op een schip,” zegt hij droog,
“die kuip, wat een ruimte...” Peter knikt, de
kuip voelt als een riant terras. Aan stuur-
boord zit je op de U-bank, waar een kleine
tafel steun geeft onder helling. Op de
langsscheepse bank aan bakboord voor-
komt een stevige RVS beugel dat je naar de
lage kant glijdt. De tafel is uitklapbaar en
kan zelfs het gat opvullen in de U-bank,
waardoor een ligbed ontstaat waar menig
loungeclub jaloers op zal zijn. Achter de
dubbele stuurwielen is de zit opklapbaar
waardoor het ruimtelijk effect van de open
spiegel nog groter wordt. De kuip lijkt zo
een groot zwemplatform. “Ideaal als je voor
anker ligt in de Middellandse Zee of de
Carieb,” mijmert Peter. Onder de kuipvloer
zitten verschillende opbergvakken, waarvan
de middelste geschikt is voor een reddings-
vlot. Aan bergruimte is er sowieso geen
gebrek. Fietsen, stootwillen en een bijboot
kun je makkelijk kwijt in de twee grote
bakskisten, die zo diep zijn dat ze in twee
verdiepingen zijn onderverdeeld. Als Peter
aan Arthur vraagt of de spiegel niet erg
open is voor het varen in hoge golven blijkt
daarvoor ook een oplossing. Uit het achter-
schip trekt Arthur een wand omhoog die de
kuip tot kniehoogte afsluit. In de praktijk zal
dat wandje volgens Arthur echter meestal
gewoon verzonken kunnen blijven.
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‘Met 8 knopen wind komen
 we toch goed op gang…’



UITKLAPPEN EN UITSCHUIVEN
Het ontbreken van een brugdek maakt de entree wel erg
comfortabel, en met maar drie treden staat Peter op de
kajuitvloer. “Je daalt niet af in een donkere kajuit. De grote
raampartijen versterken het ruimtelijk gevoel. Vooral die
enorme ramen in de romp zijn apart.” Peter moet er
overduidelijk aan wennen. Aan bakboord is er een langs-
scheepse kombuis en aan stuurboord een grote U-bank,
tot zover niets bijzonders. De rest van de indeling is echter
verre van standaard. Achterhutten ontbreken, dus kan het
keukenblok de ruimte naar het achterschip afsluiten en is
er aan de andere kant ruimte voor een grote kaartentafel.
“Prima oplossing,” vindt Peter, “dat je met je rug naar de
vaarrichting zit lijkt me geen probleem, belangrijker is dat
de kaartentafel lekker ruim is, dat zie je in moderne boten
niet zo vaak meer.”
Arthur laat wat dingen zien die niet direct in het oog
springen. De boot blijkt vol met uitklapbare foefjes te
zitten. Zo is de zit achter kaartentafel verstelbaar om onder
helling meer steun te hebben, komt er uit het keukeneiland
een klapbank en een tv tevoorschijn en zet je met een klik
het hoofdeinde van de bedden in een comfortabele lees-
stand. “Allemaal goed bedacht en vreemd dat ik dat niet
vaker op boten tegenkom,” vindt Peter.
Achter het keukenblok is er een hut met een ruim tweeper-
soons bed en ook in de voorpiek is het comfortabel slapen.
De natte cel met afsluitbaar douchegedeelte heeft, heel
vreemd, een raam waardoor je de salon in kunt kijken. Hoe
apart deze indeling ook is, het past volgens Peter prima bij
het doelgroepdenken van Bénéteau. “Het interieur is goed
doordacht maar leent zich niet voor elke gebruiker. Dat is
ook niet de bedoeling, dus zie ik weinig problemen in de
soms wat afwijkende keuzes die hier gemaakt zijn.”



GEDURFD ANDERS
Peter is net terug van twee weken zeilen in het Caribisch
gebied. “Ik zeilde daar op een kits met een kleine midden-
kuip. We maakten dagtochten tussen de eilanden, lagen
veel voor anker en we leefden voornamelijk buiten. Ik had
het graag gedaan op deze Sense. Deze 43 voeter met zijn
gigantische kuip lijkt me ideaal voor een langer verblijf in
de zon. De vraag is of de Sense ook geschikt is om de tocht
ernaar toe, inclusief oceaanoversteek, te maken. Met wat
kleine aanpassingen, zoals het verhogen van het brugdek
en het fabriceren van een goede zeekooi is zo'n oversteek
vast goed te doen. Het is echter wel duidelijk dat de boot
daar in eerste instantie niet voor bedoeld is.”
Volgens Peter valt een grote groep Nederlandse zeilers in
de doelgroep die Bénéteau voor ogen heeft. Het zijn de
zeilers die veel weekenden op de boot doorbrengen en er
relaxte vakantietochten mee maken. Ze zeilen als de wind
gunstig is, maar gebruiken ook makkelijk de motor om van
A naar B te komen. En het leven aan boord is minstens zo
belangrijk als het zeilen zelf. Maar of die klaar zijn voor een
concept dat zo anders is dan zij gewend zijn?

FEITEN EN CIJFERS
BENETEAU SENSE 43
Lengte:  13,20 m
Breedte:  4,28 m
Diepgang: 1,65 of 2.00 m
Grootzeil: 45,2 m2
Genua:  41,2 m2
Gewicht: 10.070 kg
Ontwerp:  Berret Racoupeau
Prijs zeilklaar: vanaf € 205.870
www.nautischkwartier.nl
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VIDEO

http://www.ziltmagazine.com/video/nummer73-2012/sense.html
http://www.profurl.com/
http://www.nautischkwartier.nl


ADVERTENTIE

Epifanes

http://www.ziltmagazine.com/video/nummer73-2012/vur.html
http://www.profurl.com/


Skûtsjes, klippers en botters kent iedereen. Westlanders zijn veel minder
bekend. Het zijn voormalige vrachtscheepjes tot pakweg 20 meter lang.
Sinds het einde van de 19de eeuw vooral gebruikt in het Westland,
vandaar de naam. De pronte, platte kop is een kenmerk. Het scheepstype
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http://www.ziltmagazine.com/video/nummer73-2012/westlander.html
http://www.marcozwinkels.nl
http://www.marcozwinkels.nl
http://www.marcozwinkels.nl


dreigde te verdwijnen, maar een groep liefhebbers heeft diverse schepen
weer onder zeil gebracht. En sinds vorig jaar organiseert de vereniging
Westlander Schippers Collectief een heus kampioenschap Westlander
Hardzeilerij. De 2de editie is op 19 en 20 mei op de Braassem.  www.okwh.nl

VIDEO

http://www.ziltmagazine.com/video/nummer73-2012/westlander.html
http://www.okwh.nl
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Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

Uw schenking helpt levens redden
>Mensen redden Mensen>>>

zeilen regenereren?Vaar op zeker

Verzekeringen en financieringen

Al uw lieren elektrisch?

Dat kan nu met de
draadloze
elektrische lierhendel

Bel voor informatie:
0654 363 092

of kijk op www.elektrische lierhendel.nl

Klik voor meer informatie

Jachtverhuur in binnen- en buiten-
land, CWO-zeilcursussen

en meezeilreizen.

http://www.knrm.nl
http://www.red-gull.com
http://www.bootgenoot.nl
http://www.zeezeilers.nl
http://www.ritmevandeoceaan.nl/
http://shiptron.nl/php/home.php
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http://www.elektrischelierhendel.nl
http://www.saltycolours.com
http://oceanpeople.nl/adventurecruising.htm
http://www.shipshapeshop.be
http://www.roschmarine.nl/images/DownloadStore/prod_20_95.pdf
http://www.roschmarine.nl
http://www.amorgos.nl


De kop is eraf. De 10de Van Uden Reco Regatta, op 21 en
22 april, was de aftrap van het wedstrijdseizoen 2012.

Zaterdag: draaiende wind, buien en dreigende luchten.
Toch voeren de ORC/IRC klassen drie races en de een-
heidsklassen vier. De wedstrijddag werd op gebruikelijke
wijze afgerond met een zeilersfeest in Marina Stellen-
dam. Zondag was er werk aan de winkel voor de nog wat
roestige spieren! De wind trok door tot boven de 20
knopen. Er werd gesjord, gelierd en gehangen (zie vol-
gende pagina’s) dat het een aard had. Helaas waren er
ook schades. Los daarvan was deze 10de VUR
een prachtige aftrap.
www.vanudenreco.nl

PRACHTIGE
AFTRAP
10de Van Uden Reco Stellendam Regatta
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www.saltycolours.com

http://ziltmagazine.com/video/nummer73-2012/vur.html
http://www.vanudenreco.nl
http://www.saltycolours.com


foto’s en tekst

VIDEO

http://ziltmagazine.com/video/nummer73-2012/vur.html
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Ik lag op een boei in de Helford River en het weer was
ellendig. Regen kletterde op het dek, de bijboot stond
voortdurend vol en aan de wal stonden de beroemde
palmen van Cornwall te soppen in hun potten. Wat
doe je dan? Je gaat werfjes af, klassieke boten bekijken,
restauratieprojecten, kletsen met plaatselijke types, je
kent dat wel.

Die dag had ik een wrakke auto gehuurd, die me tot
een gehucht onder Porthleven bracht. De klassieker in
kwestie stond achter een hangslot in een schuur, de
eigenaar nam de telefoon niet op en de auto leek met
de minuut minder zeewaardig. Wat doe je dan? Schui-
len in een pub. The King’s Ship heette die tent. Het
rook er muf naar oud tapijt. Er was bijna geen hond.

Achter de tap stond een zweterige man met sluik zwart
haar en een laag buikje over zijn broekriem, die steeds
zijn ogen wegdraaide als ik in zijn richting keek. In de
hoek staarde een zwaar opgemaakte vrouw van een
jaar of vijfenveertig somber in haar half lege glas.
Dwars door dat pleisterwerk scheen een verfijnd
gezicht. Ik vond haar raadselachtig en observeerde
haar tot het onbetamelijk werd en toen maar een
bestelling deed.
“One Guinness, here you are sir.”
Hij sliste.

FOTO’S EN TEKST: MICHIEL SCHOLTES



OPNIEUW INTRIGE
Ik liep met mijn bitter naar het tafeltje
bij een warme radiator, ging met mijn
rug naar de vrouw zitten. Terwijl ik in
het schuim hapte, bleef mijn blik han-
gen aan een ingelijste foto: een logger-
tje gestrand voor een oud maar statig
landhuis. Ik stond op, ging voor de lijst
staan en verdiepte me in het tafereel.
Het verveloze scheepje leek er al een
eeuw te staan, ondanks de orde in het
tuig, de ladder tegen het boord en het
vletje bij de oever. Opnieuw intrige.
Waarom stond het daar zo, alsof iemand
het ´t liefst door de voordeur van het
landhuis naar binnen had willen varen…
“Mooie foto meneer,” zei achter me de
barman, “maar een droevig verhaal.”
Stilte.
“Hoezo droevig?”
Stilte
“Meneer is niet van hier hè?”
Ik dacht, dat weet je heus wel eikel,
maar zei niets. Ook de barman zweeg en
even later verdween hij op het luiden
van een deurbel.

DIT WAS PAR
Vrijwel onmiddellijk stond de opge-
maakte vrouw op uit haar hoek, kwam
tegenover me zitten en boog zich naar
mij over. Haar ogen waren bijna zwart.
Ze had een kegel, maar haar stem was
vast.fo
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Ze stak haar wijsvinger op en deed alsof ze op mijn
voorhoofd tikte.
“Jij zoekt. Je wilt weten hè? Ben jij Iers? Eigenlijk weet je het
al, toch? Dat dit Par was, het loggertje van wijlen Mrs.
Alston, of eigenlijk is, want het ligt er nog, bij Lymington,
wat er van over is. Dan weet je ook dat Eileen Alston
getrouwd was met Ó Loinsigh, een terrorist die door de
IRA aan London werd verraden in ruil voor de naam van
een verrader in eigen kring. Dat was in ’82. Iemand moet
Ó Loinsigh hebben verteld dat ze hem gingen opofferen,
want hij ontvoerde zijn twee dochtertjes, Aoife en Erin –
sentimentele klootzak - en vluchtte westwaarts in Eileens
Par, op weg naar de Ierse Republiek. Iets deed hem anke-
ren voor Porthleven, waar hij van boord ging, misschien
wel om iemand te doden, wie zal het zeggen.”
Ze keek me aandachtig aan, alsof ik elk moment zou
zeggen dat ik het allemaal al wist, maar ik keek alleen maar
beduusd en ze hervatte haar verhaal.

ZEILEN KONDEN ZE
“Aoife, de oudste, aarzelde niet, sneed de ankerkabel door
en over de kaapstander zetten de meisjes het grootzeil; 15
en 13 waren ze, maar zeilen konden ze. En weet je wat? Dat
weet je niet hè, dat snapte niemand toen, hoe die meisjes
het schip terugvoeren naar Nash Point aan de West Solent,
160 mijl. Maar Aoife had op school een aardrijkskundepro-
ject gehad: vuurtorens van Cornwall, Devon, Dorset, ze
kende ze allemaal, hield ze allemaal aan bakboord - de
Lizard, Eddystone, de Start, Portland, Anvil… en de Needles
aan stuurboord - uit het hoofd, flash three seconds, two
flashes ten seconds, three flashes…”
Ze zweeg abrupt, alsof ze schrok, en ging naar achteren
zitten. Haar smalle hoofd wiegde en haar eyeliner was een
beetje doorgelopen. Ze keek intens naar een punt op de



Z

achterkant van mijn schedel. Ineens leek ze zo
dronken als ze waarschijnlijk was, maar ze nam
beheerst haar vorige houding weer aan.

ECHT, PUUR TOEVAL
“Vierentwintig uur achtereen stuurden de meis-
jes, samen aan de helmstok, Aoife achter Erin
om haar te beschutten tegen regen en wind.
Gelukkig zeilden ze over de North East Shingles
bij opkomend water. ’s Ochtends vroeg bij
hoogwater voeren ze uitgeput de Par vast in het
slik voor hun moeders huis. Kort daarop, terwijl
iedereen joeg op Ó Loinsigh, zijn de kinderen
verdwenen. Wat er daarna is gebeurd…”
Ze spreidde dramatisch haar armen en stak
uitdagend haar kin uit naar mij…
“Jij mag het zeggen.”
“Ik heb geen idee.”
Ze werd vijandig.
“Daar geloof ik geen barst van, wat doe je hier
anders op een dag als deze.”
“Echt niet, het is puur toeval...”
Ze stond op, liep terug naar haar tafeltje zonder
mij uit het oog te verliezen en plofte op haar
stoel.

Ik vertrok meteen. Buiten viel de regen in stra-
len. Onder het afdakje boven de deur trok ik
mijn kraag op toen ik die tekst op dat email
bordje zag: Fully Licensed, P & A Alston.
A Alston?
Aoife?

http://www.ziltmagazine.com/video/nummer69-2011/autoprop.html
http://ziltmagazine.com/video/nummer72-2012/wattandsea.html
http://www.asabootelectro.nl
http://www.wattandsea.com
http://www.ziltmagazine.com/video/nummer69-2011/autoprop.html
mailto:info@bomarine.nl
http://www.bomarine.nl


ADVERTENTIE

Continu variabele spoed is altijd goed!
Meer power en beter rendement
Hogere snelheid bij minder toeren
Lager verbruik
Makkelijker manoeuvreren
Minder weerstand onder zeil
Eenvoudige installatie

Exclusief importeur: Bomarine
info@bomarine.nl
www.bomarine.nl

Bekijk hier hoe
de Autoprop

werkt

video

De Watt&Sea hydrogenerator is de oplossing voor het
duurzaam opwekken van stroom tijdens het zeilen.
Al bij 5 knopen wordt 10 Ampere bij 12 Volt opgewekt en bij
hogere snelheden wordt er meer dan 500 Watt geproduceerd! En
dit met een minimale weerstand en snelheidsverlies.
De unit is eenvoudig aan de spiegel te monteren en
opklapbaar indien niet in gebruik.

Op WattandSea.com vindt u meer informatie en video’s.

De Watt&Sea hydrogenerator is verkrijgbaar via het ASA dealernetwerk.
kijk op asabootelectro.nl voor adressen.

opklapbaar

video

http://www.ziltmagazine.com/video/nummer69-2011/autoprop.html
http://ziltmagazine.com/video/nummer72-2012/wattandsea.html
http://www.asabootelectro.nl
http://www.wattandsea.com
http://www.ziltmagazine.com/video/nummer69-2011/autoprop.html
mailto:info@bomarine.nl
http://www.bomarine.nl
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http://www.braassemermeer.nl


Met een vast team van drie man zeilen we in etappes
rond de wereld. We plannen de trips ruim een jaar
tevoren en de etappes duren nooit langer dan 2½
maand. Als aanvulling op de bemanning zijn we op zoek
naar een zeilende arts die niet ouder is dan 65 jaar. Je
deelt alleen in de kosten van eten en drinken, je
reiskosten worden vergoed.

Eind augustus vertrekken we uit Brisbane in Australië en
zeilen we via Darwin en Cocos Keeling naar Mauritius
waar we rond 26 oktober denken aan te komen. Deze
tocht over de Indische Oceaan is zo’n 6000 mijl lang.

Ben je arts en helemaal gek van zeezeilen stuur dan een
e-mail naar:

http://www.braassemermeer.nl


INDEWIND
VERSCHUIVENDE BEURZEN
De botenbeurs van de ANWB wordt niet in Hoorn, maar in Lelystad
gehouden. En niet eind augustus maar van 13 tot en met 17 septem-
ber. De locatie is de Lelystadse Bataviahaven (foto) waar in april ook

de gebruikte botenbeurs van de Hiswa zou zijn. De organisatie maakte
echter bekend dat deze derde editie niet doorging wegens gebrek aan
inschrijvingen. Ook de botenbeurs in Sneek, eveneens gepland in
april, werd afgelast. De organisatie daarvan overweegt het evenement
naar september te verschuiven. Een groep watersportondernemers
heeft gepleit voor één gecombineerde natte en droge beurs in het
najaar. De Hiswa te Water start wel gewoon zoals gepland op 4
september op de nieuwe locatie in Amsterdam-Noord en wordt
geopend door de Amsterdamse burgemeester Van der Laan.
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LANGER PARCOURS 24 UURS
Aan het parcours van de Delta Lloyd 24 Uurs wordt
een extra sportboei toegevoegd. Deze wordt uitgelegd
in de omgeving van de voormalige WP6. Hiermee
kunnen zeilers weer een 'kleine driehoek' (Sport-
C/WV19/KR-A) kiezen aan het slot van de 24 Uurs en
nog extra mijlen maken. Nieuw is ook dat ORC jachten
zonder spinnaker in een eigen klasse varen. De 24 Uurs
start op 24 augustus. www.deltalloyd24uurszeilrace.nl

http://www.deltalloyd24uurszeilrace.nl


SEVENSTAR CONTEST CUP

Op 20 mei sluit de inschrijving van de 9de Sevenstar Contest Cup. Het
evenement wordt van 1 tot en met 3 juni gehouden in Medemblik. Er
zijn wedstrijden en een toertocht plus een aangenaam walprogramma.
www.contestyachts.nl.

LUSTRUMEDITIE 40 MIJL VAN BRU
De vijfde editie van de veer-
tig mijlswedstrijd op de Gre-
velingen start op zaterdag 2
juni voor de jachthaven van
Bruinisse. De 40 mijl van Bru
is een koppelkoers, dus voor
duo-bemanningen. Ze star-
ten in verschillende klassen.
Ter gelegenheid van het eer-
ste lustrum is er een feest-
avond. www.40mijlvanbru.nl

http://www.contestyachts.nl
http://www.40mijlvanbru.nl
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DELTA LLOYD REGATTA: KWALITEIT TELT
“We gaan voor kwaliteit, niet voor kwantiteit,” zegt Arjen
Rahusen, toernooi-directeur van de Delta Lloyd Regatta
in Medemblik. De 28ste editie van deze jaarlijkse wedstrijd-
serie voor olympische klassen staat weer voor de deur en
vindt zoals altijd eind mei (22-26) plaats.
“In elk olympisch jaar is de deelname altijd wat minder,”
aldus Rahusen, “sommige campagnes zijn al gestopt,
andere zeilers kiezen ervoor elders te trainen, in dit geval
op het olympische water in Weymouth. Wij hebben het
matchracen in de Elliott daarom dit keer geschrapt.”
In vier andere klassen zijn de wedstrijden aangepast. De
470-mannen en vrouwen, de Finn en 49er zeilen een dag
minder en op kortere banen. “Dat doen we in goed
overleg met de coaches en zeilers,” aldus Rahusen, “de
zeilers vinden het format leuk. We passen weer track &
tracing toe, zodat het verloop van de races real time te
volgen is.”
De Delta Lloyd Regatta heeft nu nog de status van ISAF
World Cup. In 2013 waarschijnlijk niet meer, want de
wereldzeilbond stelt eisen waarmee de DLR-organisatie
niet mee kan instemmen. Heikel punt is onder meer het
opgeven van alle rechten en dat gaat Rahusen te ver. Zijn
sportmarkeringbureau Trefpunt is initiatiefnemer van het
evenement, dat bij de start in 1985 Spa Regatta heette.
Van meet af aan is het een grensverleggend toernooi
geweest met een pioniersfunctie. Boegnummers, stippen
in het zeil, kortere wedstrijdbanen, aparte vrouwenklas-
sen, jurering op het water, het is allemaal op de Spa
Regatta beproefd. Dat de internationaal hoog aange-
schreven wedstrijdserie de komende jaren doorgaat staat
voor Rahusen dan ook vast.  www.deltalloydregatta.org en
www.youtube.com/deltalloydregatta

http://www.deltalloydregatta.org
http://www.youtube.com/deltalloydregatta


INDEWIND

NIEUWE KNRM STATIONS ROND HET IJSSELMEER
De KNRM breidt het aantal stati-
ons in het IJsselmeergebied uit. In
Lelystad komt een nieuwe post bij
de Bataviahaven die volgend jaar
operationeel zal zijn. Sinds 1 april
van dit jaar is Blaricum een offici-
eel KNRM-station. De bestaande
reddingsdiensten in Andijk (foto)
en Medemblik krijgen eveneens gezamenlijk die status. Met deze
uitbreiding voldoet de Reddingmaatschappij volledig aan de eigen
prestatienorm: binnen een half uur na alarmering aanwezig zijn bij
een incident op het water. Tevens wordt mogelijke overbelasting van
andere stations voorkomen. www.knrm.nl.

ZEILEN WAAR HET LEUK IS
Zeezeilvereniging Genosea heeft weer een vol programma. Deze

maand staan onder meer een
Hemelvaarttocht en Pinkster-
tochten gepland. Genosea, dat
sinds 1986 bestaat, is een bijzon-
dere vereniging; er zijn bijvoor-
beeld geen clubhuis en eigen
boten. Enthousiaste leden vor-
men de club. Die huren zeewaar-
dige, volledig uitgeruste
zeilboten op plaatsen waar het

leuk zeilen is. Het doel luidt dan ook: het scheppen van mogelijkheden
voor een ieder het zeilen op zee te beoefenen. www.genosea.nl

http://www.knrm.nl
http://www.genosea.nl


OOSTENDE VOOR ANKER

Stoomschepen, 150 authentieke schepen, demonstraties, een nautische
markt, maritieme schilders, een honderdtal optredens met muziek van
de zee… Het is allemaal te beleven tijdens Oostende voor Anker. Het
evenement in de Vlaamse haven is van 25 tot en met 28 mei.
De toegang is gratis. www.oostendevooranker.be.
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HOUTRIBSLUIZEN GERENOVEERD
Op 20 april opende Theo van
de Gazelle, plaatsvervangend
directeur-generaal Rijkswa-
terstaat, de gerenoveerde
Houtribsluizen in Lelystad.
De afgelopen twee jaar
voerde Rijkswaterstaat groot
onderhoud uit aan het sluis-
complex. Daarbij was telkens

een sluiskolk afgesloten, wat hinder gaf voor watersport en binnen-
vaart. Nu zijn weer twee kolken in gebruik.

http://www.oostendevooranker.be


mei 2012
1 mei Avondcompetitie. Almere. wsvalmerehaven.nl.
2 mei Woensdagavondwedstrijd. Andijk. www.dekreupel.nl.
2 mei Woensdagavondcompetitie. www.rzvnaarden.nl.
2 mei Avondwedstrijd. www.wsvlelystadhaven.nl.
2 mei Woensdagavondwedstrijd. Westeinder. www.wvaalsmeer.nl
2 mei Zomeravondwedstrijd. Kaag. www.kwvdekaag.nl.
5-6 mei United4. Workum. www.united4sailing.org.
5-6 mei Y-Toren Race. Markermeer. Scherpe jachten. www.zvhety.nl
5-6 mei Gouwe Ouwe. Kralingse Plas. www.wsvr.nl.
5-6 mei Sails en Music. Rhederlaag. www.wsvgiesbeek.nl
8 mei Dinsdagavondwedstrijd. www.zvhety.nl.
8 mei Avondwedstrijden-West. H'vliet/Hol.Diep.

 www.haringvlietwedstrijden.nl.
9 mei Avondwedstrijden. Hoorn. wsvhoorn.nl.
10 mei Avondwedstrijden-Oost. Holl. Diep/Numansgors.

 www.haringvlietwedstrijden.nl
10 mei Zomerwedstrijd Enkhuizen. wv-almere.nl.
12 mei Gait Berk Punterrace. www.punterwerf.nl.
12-13 mei Kenterschootrace. Platbodems. www.kenterschootrace.nl.
12-13 mei Houtevenement. Sneek. www.sneekweek.nl.
12-14 mei 8ste Lustrum Toerzeilers. Hoorn. www.toerzeilers.nl.
15 mei Vuurschepenrace. www.nsr.nl.
17 mei 26ste Zeilwherrywedstrijden. http://cvw2.adriaan.org/
17-22 mei Zoute Zoen. www.wsvlelystadhaven.nl.
17-20 mei Ballonfokwedstrijden. www.haringvlietwedstrijden.nl.
17-20 mei ONK Laser Masters. Monnickendam. www.laserklasse.nl.
17-20 mei Kleine Sneekweek. www.sneekweek.nl.

http://www.dekreupel.nl
http://www.rzvnaarden.nl
http://www.wsvlelystadhaven.nl
http://www.wvaalsmeer.nl
http://www.kwvdekaag.nl
http://www.united4sailing.org
http://www.zvhety.nl
http://www.wsvr.nl
http://www.wsvgiesbeek.nl
http://www.zvhety.nl
http://www.haringvlietwedstrijden.nl
http://www.haringvlietwedstrijden.nl
http://www.punterwerf.nl
http://www.kenterschootrace.nl
http://www.sneekweek.nl
http://www.toerzeilers.nl
http://www.nsr.nl
http://cvw2.adriaan.org/
http://www.wsvlelystadhaven.nl
http://www.haringvlietwedstrijden.nl
http://www.laserklasse.nl
http://www.sneekweek.nl
http://www.wsvhoorn.nl


meld je evenement aan via: agenda@ziltmagazine.nl

17-20 mei Dutch Youth Regatta. www.dutchyouthregatta.nl.
17-20 mei Hemelvaartwedstrijden. Loosdrecht.

 www.wsv-hetwittehuis.nl.
18 mei North Sea Race. Harwich-Scheveningen. www.nsr.nl.
18-19 mei Zuidwal Botterwedstrijden. http://zuidwal.net/.
19-20 mei ONK Nacra. Hellevoetsluis. www.hellecat.nl.
19-20 mei Access wedstrijd. Zeewolde. www.accessklasse.nl.
19-20 mei Kampioenschap Westlander. Braassem. www.okwh.nl.
19 mei Inportrace. Miami. www. volvooceanrace.com
20 mei Start etappe 7. Miami-Lissabon.
  www. volvooceanrace.com.
22-27 mei Delta Lloyd Regatta. Medemblik. Olympische klassen.

www.deltalloydregatta.nl.
24 mei 3e Solotoer. Op eigen houtje naar Pin Mill. Geen website.
25-28 mei North Sea Regatta. Scheveningen. www.dlnsr.nl.
25-28 mei Pinksterevenement. Westeinder. www.vksj.nl.
31 mei-1 juni HT Race. www.harlingerwatersportvereniging.nl.

* Van de avondcompetities is alleen de eerste datum vermeld.

EVENEMENTEN, OPEN DAGEN
6 mei RS Testdag. Bruinisse. www.aquavitesse.nl
25-28 mei Oostende voor Anker. www.oostendevooranker.be.
26 mei Medemblik Nautiek. www.medembliknautiek.nl.

http://www.dutchyouthregatta.nl
http://www.wsv-hetwittehuis.nl
http://www.nsr.nl
http://zuidwal.net/
http://www.hellecat.nl
http://www.accessklasse.nl
http://www.okwh.nl
http://www.volvooceanrace.com
http://www.volvooceanrace.com
http://www.deltalloydregatta.nl
http://www.dlnsr.nl
http://www.vksj.nl
http://www.harlingerwatersportvereniging.nl
http://www.aquavitesse.nl
http://www.oostendevooranker.be
http://www.medembliknautiek.nl
mailto:agenda@ziltmagazine.nl


De 5e etappe van de Volvo Ocean Race zal de deelnemers en organisato-
ren nog lang heugen. Slechts een deelnemer wist de etappeplaats Itajai
ongeschonden te bereiken. De andere vijf liepen zoveel schade op dat zij

Veel problemen voor VOR vloot
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http://ziltmagazine.com/video/nummer73-2012/vor.html


onderweg een haven aanliepen. Team Sanya kon niet op tijd gerepareerd
worden en is per vrachtschip onderweg naar Miami. Op de foto zie je hoe
de rest van de vloot op 22 april naar de Verenigde Staten vertrok.

VIDEO

Z

http://ziltmagazine.com/video/nummer73-2012/vor.html


STRIPBOEKJES
Illustrator en zeilinstructeur Bart Kamphuis heeft in
eigen beheer twee stripboekjes uitgegeven. Het
boekje ‘Basiszeilen’ behandelt de windroos en zeil-
standen voor de startende kajuitjachtzeiler. Bedoeld
om met je bemanning te oefenen in de praktijk.
‘Stuurlui aan wal’ bevat zeilhumor. Prijs per boekje
9,95 euro incl. verzendkosten. www.bart4sailing.nl.

VINEA ZEILSCHOLEN ZELFSTANDIG
De zeilscholentak van Vinea Vakan-
ties gaat zelfstandig verder onder de
naam Vinea Zeilscholen. Naast de
vijf bestaande Vinea zeilscholen in
Friesland komen er twee nieuwe lo-
caties bij. Vinea Zeilscholen werkt al
geruime tijd met de keurmerken
van CWO en ISAF en wordt per 1
mei ook erkend HISWA lid. Dat
waarborgt de kwaliteit. www.zeilscholen.nl

JEUGDZEILWEEKEINDEN
Zeilschool Pean organiseert samen
met KWS Frisia (Grouw) en AWS
Eendracht (Akkrum) twee zeil-
schoolweekenden in juni, gericht op
jeugdzeilen. De jonge zeilers krijgen
les volgens het CWO-systeem. Zeil-
schoolhouder Christophe Meijer:
“Overdag zeilen we hard en leren

we veel. 's Avonds eten we gezamenlijk en is er een avondspel. We
zien een opwaartse trend in het jeugdzeilen. Kinderen willen graag
buiten zijn en sporten." www.pean.nl

http://www.bart4sailing.nl
http://www.zeilscholen.nl
http://www.pean.nl


ZILTESPULLEN

NIEUWE STEIGERS IN JACHTHAVEN BLANKENBERGE
Wie de komende weken
naar Blankenberge wil zei-
len, moet rekening houden
met werkzaamheden. De
Nederlandse steigerbou-
wer Metalu Holland reno-
veert de jachthaven en legt
in totaal 1000 meter aan
drijvende steigers en vin-
gerpieren aan. Het gaat om
ruim 600 ligplaatsen, voor zowel passanten als de leden van de twee
plaatselijke zeilverenigingen. Eind juni is de haven klaar.
www.metaluholland.nl

ASA BOOT ELECTRO BESTAAT 60 JAAR
In 1952 werd de Accu Service Amsterdam, kortweg ASA, opgericht. In
60 jaar is het bedrijf, dat inmiddels ASA Boot Elektro heet, uitgegroeid

tot een zeer bekende,
gespecialiseerde groot-
handel voor elektrische,
hydraulische en overige
scheepsproducten. Ter
gelegenheid van het jubi-
leum geeft de firma een
jubileummagazine uit.
Te downloaden op:
www.asabootelektro.nl

http://www.asabootelektro.nl
http://www.metaluholland.nl


MAVERICK YACHTS WORDT DEEL NEDERLANDS
De Zuid-Afrikaanse catamaranbouwer Maverick Yachts heeft een
Nederlandse investeerder
gevonden die ook het manage-
mentteam gaat versterken. De
werf bouwt de Maverick 400,
een door Phil Southwell ont-
worpen catamaran voor zeilers
die lange reizen willen maken in
'vijf sterren comfort.' De extra
brede rompen bieden onder-
deks niet alleen een zee aan
ruimte, maar zorgen er ook vol-
doende laadvermogen om alle
uitrusting die een op luxe
gestelde langafstandszeiler aan
boord wil hebben, te kunnen
meenemen. Er zijn meerdere interieurindelingen mogelijk en door de
kleinschaligheid van de werf kunnen individuele wensen van de klant
eenvoudig in de bouw worden meegenomen. Aandacht voor detail
en het leveren van hoge kwaliteit is bij Maverick Yachts belangrijker
dan het behalen van grote productieaantallen.
De catamaran is CE gecertificeerd voor categorie A (Oceaan).

Feiten en cijfers Maverick 400
Lengte    12,00 m
Breedte:  7,45 m
Diepgang:  0,90 m
Waterverplaatsing: 9.300 kg
Grootzeill  59,4 m2
Genua:   32,6 m2
Ontwerp:   Phil Southwell
www.maverickyachts.co.za

http://www.maverickyachts.co.za


ZILTESPULLEN
GOED NIEUWS VOOR DRENKELINGEN
De automatische opblaasbare SOS
DanBuoy is een compact drijflichaam
voor gebruik bij man overboord situa-
ties. Het kleine pakketje gooi je naar
een drenkeling en dan blaast het drijf-
lichaam, met een drijfvermogen verge-
lijkbaar met een 150N reddingvest, zich
op. De DanBuoy is voorzien van lussen
waaraan je je kunt vasthouden en een
drijfanker dat wegwaaien moet voor-
komen. Een opblaasbare staak van 2,5
meter hoogte, met een door water
geactiveerd SOLAS licht, zorgt voor de
zichtbaarheid. Importeur Nordic
Marine meldt dat het reddingsmiddel is getest volgens de ISO 12402
standaard. De SOS DanBuoy hangt voor €275 aan je hekstoel.
www.nordicmarine.nl

NAVIONICS  APP VOOR ANDROID
Veel zeilers met een iPad of iPhone hebben al
een kaartenset van Navionics gedownload
waarmee ze van hun Apple een mobiel naviga-
tiecentrum maken. Volgens Navionics is de hun
product wereldwijd de best verkochte nauti-
sche app. Voor Android gebruikers zijn de
kaarten nu ook beschikbaar. De app is uitge-
breid met stroom- en tij-informatie en weer-
data. Via de app kun je foto's van je vaargebied
uploaden en deel je de gevaren route met
Facebook of via e-mail.  www.navionics.com

http://www.nordicmarine.nl
http://www.navionics.com


ZILTESPULLEN
NIEUWE VILMS IN WORKUM
Judel/Vrolijk kennen we
vooral als ontwerpers
van snelle boten, maar
voor het Duitse Vilm
ontwerpen ze nu
ook motorsailors.
De werf zegt daar-
mee in te spelen op de
hoge eisen van heden-
daagse zeilers die comfort
belangrijk vinden, maar daarvoor
niet graag snelheid willen inleveren.
De kleine werf in de Oostzee bouwt momenteel de motorsailors 41 DS
en de nieuwe 115. Zonder dekhuis worden deze boten geleverd onder
de naam Vilm 41 CR en Vilm 37.
Sinds kort is West Yachting, bekend van Hanse en Dehler, importeur
van Vilm Yachts geworden. Voor deze stoere Duitsers kunt u voortaan
in Workum terecht. www.westyachting.nl

DE KAAG WATERSPORT ACADEMY 60 JAAR
Op zaterdag 12 mei viert De Kaag
Watersport Academy het 60-jarig
jubileum met een Open dag op het
Kaageiland. Rond de haven zijn
diverse watersportactiviteiten, zoals
een waterski- en kneeboard kabel-
baan en zeilen in jeugdboten en
-cats. Ook zijn er een vlootschouw
en een loterij. www.dekaag.nl

http://www.dov-verzekeringen.nl
http://www.zvhety.nl/wedstrijd/trintel
http://www.flevomare.nl/wedstrijden.htm
http://www.westyachting.nl
http://www.dekaag.nl


ADVERTENTIE

http://www.zvhety.nl/wedstrijd/trintel
http://www.flevomare.nl/wedstrijden.htm
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SANDY ISLAND
Tyrell Bay is de meest populaire ankerbaai bij
Carriacou, een klein eiland ten noorden van

Grenada. De bemanning van de ZsaZsa vaart 5
mijl verder en ankert bij Sandy Island, waar een

visser twee verse kreeften aan boord brengt
voor een diner in een droomdecor.

ZILTEWERELD



VIA DE BUITENBOCHT
Puck en Lotte waren nog peuters toen Melanie en George Maas in 2003
hun eerste Rondje Atlantic maakten. Van die mooie trip kunnen de
kinderen zich weinig meer herinneren. Inmiddels zijn ze 11 en 8 jaar en nu
het gezin voor de tweede keer op reis is maken ze het veel bewuster mee.
De Sweden 36 Arpeggio is verruild voor de ZsaZsa, een Grand Soleil 45.
George over hun tweede
reis: “We nemen bij deze
trip de buitenbocht van het
Atlantische rondje, met
onder andere Marokko,
Gambia, de Kaap Verden,
Suriname, Bermuda en het
Caledonisch Kanaal in
Schotland als nieuwe
bestemmingen. Daardoor
zien we veel plekken die we
tijdens ons meer traditionele rondje niet hebben aangedaan. Marokko en
Gambia waren indrukwekkend. En nu in de Carieb bezoeken we veel
baaien die we vorige keer oversloegen en gaan we bewust op zoek naar
ankerplaatsen die niet zo voor de hand liggen.”

SNEL
Melanie vindt dat ook de nieuwe boot hun reis anders maakt: “Een Grand
Soleil 45 is misschien niet ontworpen als vertrekkersboot, maar ons bevalt
het uitstekend om met een snelle boot te reizen. Tijdens overtochten
kunnen we vaak rond de 200 mijl per dag afleggen en hij heeft goede aan
de windse capaciteiten. Dat is met name in het zuidelijk deel van de Carieb
lekker meegenomen, omdat de wind hier vaak op de neus staat. Hij vaart
ook met weinig wind redelijk snel, zodat we relatief heel weinig motoren.
Het is een echte zeilboot en dat merken we.”
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ZILTEWERELD

HYVES EN SKYPE
Puck en Lotte hebben school op de boot. Vooral in het Caribisch gebied
vaart de ZsaZsa veel op met andere boten waar kinderen aan boord zijn.
Dat stimuleert het naar school gaan volgens Melanie: “Ze zien dat andere
bootkinderen ook hun schooluren hebben en dat maakt het voor mij
makkelijker om ze achter de boeken te krijgen. 's Ochtends vroeg zwem-
men of snorkelen ze eerst even en daarna gaan ze aan de slag. Ze hopen
dat zodra ze klaar de andere kinderen ook hun schooltaken af hebben om
weer met hen te kunnen spelen. Ik merk dat ze af en toe hun vriendjes uit
Nederland missen, maar via Hyves en Skype houden ze goed contact met
de meiden van hun hockeyteam en de paardrij-vriendinnen.”
De ZsaZsa vaart nu langszaam noordwaarts langs de Caribische eilanden
om in mei via Bermuda naar de Azoren te zeilen. Zo zijn ze op tijd thuis
voor het volgende schooljaar. 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

73/2012

Ruud
Kattenberg

Sjors
van der Woerd

Henk
Huizinga

Jimmy
Lengkeek

Laurens
Morel

Hans
Martens

Laurens
van Zijp

Pieter
Nijdeken

Michiel
Scholtes

en vele
opstappers

mailto:redactie@ziltmagazine.nl
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  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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