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'Oostenwind, stabiel, warm weer', zo beschrijft Els Knol - Licht
de omstandigheden waaronder deze foto is gemaakt. 'Voor de
Blauwe Balg doorvaart zijn we te laat en we proberen de niet
meer betonde Oosterom te bereiken. Tevergeefs. Maar we zijn op
een super plek gestrand!’ Met een muisklik maak je dit zomerse
beeld tot het uitzicht op je computerscherm.

GEDOE

reflectie

De Nederlandse watersport kampt met een
probleem dat groter is dan de heersende
economische tegenslag. Want zelfs als we
met zijn allen weer geld gaan uitgeven, blijft
de leeftijd van de gemiddelde zeiler onverminderd hoog. En er is niets dat er op wijst
dat we ons binnenkort een weg moeten
banen langs de kinderwagens op de steiger.
Volgens econoom, bedrijvendokter en Verbondsadviseur Joost van Raay spelen de
handel en de belangenorganisaties onvoldoende in op het keren van die vergrijzing.
Tijdens een door Jachtbouw Nederland
georganiseerd symposium betoogde hij dat:
"Jonge mensen wel geïnteresseerd zijn in
varen, maar dat ze geen zin meer hebben in
het 'gedoe' van een eigen boot. Schilderen
beschouwen ze als werk en niet als hobby…"
Van Raay denkt dat de oplossing in het
'ontzorgen' van de watersporter ligt. Met
andere woorden: wanneer je maar wilt, kun
je op je eigen, maar door een ander geprepareerde, smetteloze boot stappen. En eenmaal terug op je ligplaats heb je geen ander
probleem dan de menukaart van het
havenrestaurant.

Het zou precies die constructie zijn waar veertigminners met
een aversie tegen knutselen, schrobben of opschoten op
zitten te wachten. En voor al die oudjes is het al helemaal
ideaal. Zij kunnen hun krasse krachten dan sparen voor de
weinige zeilende mijlen die hen nog resten.
Van Raay schetste een reëel probleem en verbond daar
interessante analyses aan. Maar wordt zeilen werkelijk zoveel
aantrekkelijker als het voortaan bestaat uit een gedoeloze
aanloop naar een efficiënt gepland dagje op het water?
Ongetwijfeld geregeld vanuit een handige smartphone app,
zoals je ook een fiets huurt of je laat vermaken in een
pretpark?
Wij denken dat zoiets voorbij gaat aan de emotie en het
vrijheidsgevoel die onze passie nu juist zo onderscheidt van
andere vrijetijdsverleidingen. Dat niet-rationele aspect moeten we niet wegmarketeren, maar zo benadrukken dat niemand 'gedoe' nog een logische term vindt.
Toegegeven, het prettige gevoel van ongemak is moeilijk uit
te leggen aan niet-zeilers. Maar als we daar wel in slagen, zou
onze opvolging wel eens heel wat minder in gevaar kunnen
zijn dan nu het geval is. Een pasklaar plan kunnen wij
daarvoor niet presenteren, of het zouden de 135 pagina's
van deze Zilt moeten zijn...

We wensen iedereen een fijne zeilzomer.
De volgende Zilt verschijnt eind augustus.
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Kwart Ton klasse leeft op
De Lenco Regatta in Lelystad bood op 22 en 23
juni onderdak aan de eerste Nederlandse Kwart
Ton Cup. Geïnitieerd door een paar enthousiaste
Kwart Ton zeilers, die een twintigtal collega-zeilers wisten te mobiliseren. In Engeland beleven
de Kwart Tonners al een paar jaar een revival en
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nu lijkt de klasse ook in ons land op te leven.

FOTO'S RONALD KOELINK TEKST LAURENS VAN ZIJP
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W

indvlagen jagen door de
haven en rukken bijkans
de futen de kuiven van

de kop. En jawel hoor, het gaat weer
regenen. Herfst in juni.
Een voor een zwieren de deelnemers aan de eerste Dutch Quarter
Ton Cup binnen, na een vlagerige
racedag. Zo ook de spannend racy
ogende gele Itch van Berry Aarts en
zijn kompanen. Met tweevoudig
Verbondsbezemwinnaar Berry is de
opleving

van

het

Nederlandse

Kwart Ton circuit begonnen. Nadat
hij had meegevaren op de succesvolle Bénéteau 46,5 Bitch, kreeg hij
de kriebels, zoals hij het zelf formuleert, en ging op zoek naar een
eigen wedstrijdboot. Criteria: niet te
duur, handzaam en met een kleine
bemanning te zeilen. Hij stuitte op
een verwaarloosde one-off Proto
Kwart Tonner naar een ontwerp van
Axel Monhaupt, gebouwd in epoxy
met glasvezel en een schuimkern.
Berry: “De oorspronkelijke naam
luidde Punzig Turtelrom; dat werd
dus al snel Itch, the son of a bitch!”
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GEVOELIG BOOTJE
“De lijnen spraken mij meteen
aan, zo’n mooi rompje,” verklaart Berry zijn toch wel wonderlijke bootkeuze, “het is een
gevoelig bootje met veel trimmogelijkheden. Als de tuigage
niet goed staat, loopt hij niet. In
veel wind ligt hij meteen op een
oor, moet ik zeil minderen en
verlies veel. In licht weer presteert dit schip het best.” Nadat
hij op Nederlandse wedstrijdwateren gevaren had, ontdekte
Berry dat de klasse in Zuid-Engeland enorm was opgebloeid.
Hij besloot daar te gaan zeilen,
om

vervolgens

aanvankelijk

meedogenloos op zijn nummer
gezet te worden. Niettemin had
Berry de smaak zo te pakken,
dat hij ook andere Nederlandse
zeilers wist over te halen daar te
gaan wedstrijdzeilen. Met Theo
en Andre Bakker formeerde hij
het Dutch Quarter Ton Sailingteam en langzaam rijpte het
plan ook ‘iets’ in Nederland te
gaan doen.
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RATING
Van de jaren zestig tot de jaren negentig was de
International Offshore Rule een handicapformule
voor wedstrijdjachten. Van de schepen werden tal
van parameters – lengte, breedte, diepgang,
gewicht, vrijboordhoogte, tuigage, stabiliteit, etc –
ingevoerd in een formule. De uitkomst van die
formule was de rating. Voor de Kwart Tonners gold
dat die rating niet groter mocht zijn dan 18,5 voet
(gold na 1979). In een gemengd veld wordt de
rating omgezet in een tijdcorrectiefactor (TCF). Als
gelijkwaardige Kwart Tonners tegen elkaar varen, is
een tijd verrekening niet nodig, net als bij eenheidsklasse. In elk geval heeft de term Kwart Ton niets te
maken met het gewicht van de boten.
(Met dank aan Ward Walter).
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TODO
Op steiger 12 klinkt het gejank van een
boormachine boven het fluitende want
uit. Rond een moppig wit bakkie wordt
druk geklust. “De overloop van de
neerhouder is uit het dek getrokken,”
zegt Ben Steffens (28), bijna opgewekt.
Er is zo te zien nog wel meer te doen.
De boot heeft geen ‘to-do-lijstje’, de
boot ís een to-do-lijstje. Met stift staat
overal iets opgeschreven. “Dit is een
Extension 24,” legt Ben uit, “naar een
ontwerp van Koos de Ridder en dit is
een prototype, destijds gebouwd door
Jachtwerf Middelharnis van Jim Lensveld.” De Slow Motion heeft typische
lijnen die onder invloed van de IOR
(International Offshore Rule) zijn ontstaan: een scherpe boeg, een buikig
middenschip en een afgeronde kont.
Om binnen de regel te blijven en toch
maximale breedte te halen, zijn de zijkanten afgevlakt, alsof de boot door
een te smalle brug is gevaren. Ben: “De
restauratie is wel een enorme klus,
maar we doen het met veel plezier. In
Enkhuizen hebben we het tuig van een
gesloopte Extension op de kop getikt.
Dat staat er net op.”
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CONTINU WERKEN
Verderop aan ligt de Freres-sur-Mer nukkig aan z’n
trossen te rukken. Het is
een strak gelijnde Keltic
Fauroux Kwart Tonner, in
bezit van gebroeders Bakker.

Theo

(43)

vertelt:

“Mijn broer stelde een paar
jaar geleden voor om weer
samen te gaan zeilen. We
zochten eigenlijk een Bullit,
een eerder ontwerp van
ontwerper

Jacques

Fau-

roux, dat het WK in 1979
en ’80 won. Maar die vonden we niet en zo kwamen
we op dit model uit. We
hebben vroeger de Delta
Week gevaren in een Kwart
Tonner, dus we kennen de
klasse. Je vaart een Kwart
Tonner vooral op de grootschoot, en bemanningsgewicht telt. Het is continu
werken in de boot en juist
dat trekt ons wel aan,
evenals het sleutelen...”

UIT DE SCHUUR!
Theo is samen met Hylke Steensma de grote aanjager van deze eerste DQT Cup in Lelystad. Met een
lekker uitgewaaid hoofd draait Hylke laat in de
middag zijn prachtige blauwe Ecume de Mer Pura
Vida in de box. “Ik heb hem in 2005 gekocht,”
vertelt hij over zijn boot, “met 8 meter is het een
handzaam schip, waar ik zowel alleen als met gezin
prima mee kan zeilen. Hij steekt 1,25 meter en dat
is handig op Friese wateren. Dit is een vroeg Kwart
Ton ontwerp, dat in 1970 het WK won. Het schip
heeft mooie lijnen en is nog niet zo extreem als de
latere Kwart Tonners die verder ontwikkeld werden.
De IOR is de bakermat van het wedstrijdzeilen op
zee en de internationale Kwart Ton Cup was destijds
het officieuze WK Zeezeilen. Er moeten nog honderden Kwart Tonners in Nederland liggen en het is
jammer dat al die boten nauwelijks meer worden
gebruikt. Daarom willen wij die boten uit de schuur
en uit de haven krijgen en zeggen: opknappen en
gáán! Hopelijk zetten we hiermee een trend. In
Engeland zeilen ze onder IRC, wij hanteren voor dit
evenement een speciale Lenco Kwart Ton rating,
een mix tussen ORC en SW. We bekijken of we de
volgende keer naast een ORC klasse en Open klasse
onder SW kunnen laten varen. De verschillen tussen
de boten zijn groot, door de jarenlange IOR-ontwikkelingen. Toch was het vandaag op het water vaak
close racing.”

foto: © Ronald Koelink

VIDEO
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WINNAARS
De eerste DQT Cup werd gewonnen door
de Westerly GK24 Racycaltrant van het
team van Sylvia ter Meulen uit Hoorn.
Tweede werden Cock en Angela Baas met
de bekende Sprinta Sport Impuls en
Fransman Pierre Paris pakte met zijn
MG26 Proto Pinguin Playboy brons. De
Zeeton Larissa op deze foto van Jos
Kroon werd zesde.
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ROUTERING

SNELLER, VEILIGER OF COMFORTABELER
NAAR JE BESTEMMING

ILLUSTRATIE'S EN TEKST RUUD KATTENBERG

'Routering' klinkt ingewikkeld, en vooral als iets dat ver van
een toerzeiler staat. Dat laatste is in ieder geval niet juist,
routering zoekt naar antwoorden op vragen die iedere zeiler
zich stelt. 'Vertrekken we vandaag of blijven we nog een dag
liggen?' 'Is de kortste route tussen A en B ook werkelijk de
meest optimale?' Het zijn herkenbare dilemma's. In dit artikel
laten we je zien hoe je ze oplost en dat het ook met die
ingewikkeldheid wel meevalt.

VRAGEN EN ANTWOORDEN
Bij het plannen van een tocht is inzicht in de ontwikkeling
van de windsnelheid en windrichting essentieel. Als je binnen een paar uur je bestemming bereikt, is dat niet zo
moeilijk. Voor een langere tocht is het interpreteren van de
weersontwikkeling heel wat lastiger. Dan voeg je aan de
dynamiek van weersystemen immers nog een factor toe. Die
van je eigen verplaatsing in de weerkaart…
Dan wordt het belangrijk te weten wanneer je waar bent, en
wat op dat moment de condities zijn op die positie. En als
het antwoord je niet bevalt, ontstaan er weer nieuwe vragen. Want wat zijn dan de alternatieven? Je vertrek uitstellen
tot de condities voor de volledige duur van je tocht gunstig
genoeg zijn? Of zou je kunnen anticiperen op veranderingen
van het weer en moeten investeren in de extra mijlen van
een alternatieve route?
Het vinden van die antwoorden is vaak buitengewoon lastig
en die complexiteit neemt alleen maar toe naarmate je
verder vooruit wilt kijken.

SCHAKEN MET HET WEER
Zo'n vraagstuk met conventionele middelen oplossen, is
nauwelijks mogelijk. In theorie zou je je verwachte positie
telkens in de weerkaarten voor de komende dagen kunnen
tekenen. Of je kunt datzelfde doen als waypoints in een
gribfile viewer of navigatieprogramma.
Zelfs als het je lukt om die posities aan de hand van de verwachte

windsnelheid

en

windhoek te vinden, is de oplossing nog altijd ver weg. Want hoe
reken je in hemelsnaam alle
alternatieve routes voor een
aantal dagen door, als zelfs de
kleinste variatie van maar één
variabele het hele vraagstuk weer op zijn kop zet?
Die laatste conclusie vormt echter ook het begin van de
oplossing. Het maakt duidelijk dat routering vooral een
rekenkundig probleem is, dat we aan een computer kunnen
voorleggen.

SOFTWARE
Een routeringsvraagstuk kent drie hoofdonderdelen. Het
eerste is het navigatiedeel waarbij we de vertrekpositie en
die van onze bestemming invoeren. Het tweede deel bestaat
uit windinformatie voor de verwachte duur van onze tocht.
Die informatie wordt uit gribfiles gehaald. En tenslotte moeten we invoeren hoe onze boot presteert onder die omstandigheden. Die gegevens vinden we in een prestatietabel of

polair diagram. Als die
drie onderdelen beschikbaar zijn, kan de computer aan de slag.
Routeringsprogramma's
zijn niet nieuw en worden
steeds meer gemeengoed.
Als je meer geavanceerde
navigatiesoftware
gebruikt, is het soms zelfs al een van de standaardfuncties.
Zulke oplossingen zijn zelden goedkoop en hebben over het
algemeen meer de actieve wedstrijdzeiler voor ogen dan de
gemiddelde toerzeiler.
Het programma qtVLM kun je echter helemaal gratis ophalen en is een prachtige oplossing voor iedere toerzeiler.

qtVLM
Het programma werd gemaakt door een groep Franse zeilers
die deelneemt aan virtuele oceaanraces. De website die die
wedstrijden organiseert heet Virtual Loupe de Mer (VLM).
Het voorvoegsel 'qt' staat voor de programmeertaal QT.
De deelnemers aan virtuele wedstrijden nemen hun hobby
erg serieus. Je kunt ze niet meer kwetsen dan hun liefhebberij een 'computerspelletje' te noemen. Feitelijk zijn de overeenkomsten met een vluchtsimulator die piloten traint ook
groter dan die met een willekeurige computergame.
Ze gebruiken het werkelijke weer en werken met een natuurgetrouw polair diagram voor de prestaties van hun denkbeeldige boot. En ze nemen voortdurend beslissingen die

niet anders zijn dan die aan
een

echte

navigatietafel.

Om die reden gebruikt
qtVLM algoritmen die zich
kunnen
betaalde

meten

met

routeringspro-

gramma's.
Omdat steeds meer zeilers
ontdekten hoe je die informatie ook naar een echte boot kon vertalen, is het programma zo aangepast dat je het ook voor een niet-virtuele
boot kunt gebruiken. Daarmee is qtVLM niet langer onderdeel van een spel, maar een heel volwaardig instrument
dat je helpt bij beslissingen aan de navigatietafel.

IN DE PRAKTIJK
Routeringssoftware doorgronden is zelden eenvoudig. Dat
geldt voor qtVLM evenzeer als voor betaalde programma's. Op de volgende pagina's loodsen we je in tien
stappen door het programma. Dat is beslist geen complete
handleiding, Door de voornaamste functies te kennen zul
je het programma al voldoende kunnen gebruiken om het
geleidelijk steeds meer in je vingers te krijgen. Voor die
moeite word je ruimschoots beloond met een krachtig
navigatiemiddel dat je anders naar lange tochten laat
kijken en je misschien zelfs wel helpt om je horizon verleggen. De hulpfunctie van qtVLM zelf is tamelijk beperkt en
nog lang niet alle webpagina's met uitleg zijn uit het Frans

vertaald. De Engelse pagina's worden echter steeds completer en
geven inmiddels op de meeste vragen wel antwoord. Kom je er
niet uit, dan kun je terecht op het actieve forum van het programma.

KANTTEKENINGEN BIJ GRIBFILES
In Zilt publiceren we geregeld over het gebruik van gribfiles,
hun voor- en nadelen en hun beperkingen. Geen van die
nuances verdwijnt als je gribfiles in een routeringsprogramma gebruikt. Het zijn immers precies dezelfde bestanden als waar we zo vaak kanttekeningen bij plaatsen. Ook nu
zullen gribfiels minder nauwkeurig zijn in de buurt van de
kust, en kun je voor het herkennen van fronten nog steeds
beter een weerkaart raadplegen.

INSTALLEREN
Voor we je op de volgende pagina's door het programma kunnen
loodsen, moet je qtVLM eerst downloaden en installeren. De
procedure is niet anders dan voor elk ander programma dat je op
je computer installeerde.
Volg daarvoor link op: www.ziltmagazine.com/qtvlm of klik op de
knop hieronder.

DOWNLOAD qtVLM GRATIS
Let op, er zijn verschillende versies
voor Windows en Apple.

ROUTERING
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in

STAPPEN

Routeringsprogramma's zijn voor iedereen met enige affiniteit met computers goed te gebruiken, maar ze vereisen wel wat oefening en ervaring
om elk detail van de software te kunnen benutten. Toch is het eerste
begin helemaal niet zo moeilijk. We laten je zien hoe je na het installeren
van qtVLM slechts tien simpele stappen verwijderd bent van je eerste
berekende route.

1

Wanneer je het programma voor het eerst
start, kom je automatisch
terecht in het menu:
Account Managenent.
Kies voor 'New'. In het
volgende venster geef je
je boot een naam en vink
je Real Boat aan'

2

Kies op de bovenste regel voor
Boat en vervolgens voor Boat(s)
Settings. In het volgende venster
geef je aan met welk polair diagram het programma moet rekenen. Verderop leggen we uit hoe je
zo'n grafiek specifiek voor jouw
boot maakt. Voor dit moment volstaat het om voor een van de
voorgeprogrammeerde diagrammen te kiezen.

!

Laat de overige instellingen
in dit menu voorlopig nog
even ongewijzigd.

3

Klik op het ikoon
en
selecteer met je muis een
gebied waarvoor je windinformatie wilt ophalen.
Klik vervolgens op

In het volgende venster
geef je aan welke elementen van het weer
opgehaald moeten
worden. Maak je
keuze, klik op Download Grib file en sla
het bestand dat binnenkomt op. Hierna
wordt de windinformatie direct in de
kaart getoond.

ROUTERING in 10 STAPPEN

4

Zoom in op de kaart en zet
de cursor op je huidige
positie. Klik op de rechtermuisknop en kies in het
volgende venster voor
Move boat here.

5

Zoom in op de kaart en zet
de cursor op je bestemming. Klik op de rechtermuisknop en kies voor
Place a new mark.
Geef in het volgende venster een logische
naam aan het
waypoint van je
bestemming.

6

Zet de cursor op je bestemming en
kies met de rechtermuisknop voor
Create a routing towards this POI.

A
B

Geef de route een logische naam.
Bepaal het moment van vertrek.

c

Zet een vinkje voor Convert to Route.

! Verander niets aan overige instellingen

A
B
c

7

ROUTERING in 10 STAPPEN

8

De software berekent de
meest optimale route naar je
bestemming.

A

Klik op Yes als je wordt
gevraagd of de route verder
geoptimaliseerd moet worden.

B

Tenslotte
krijg je de
keuze om
waypoints die in
elkaars verlengde liggen te
wissen. Klik daarvoor
op Optimize

A
B

9

Ga stap voor stap door de
voorgestelde route door op
het
icoon te klikken.
Zo analyseer je de positie
van je boot en de verwachte
weersomstandigheden op
elk moment van je voorgenomen tocht.

Ga op de bovenste regel naar Routes, en vervolgens naar Edit route.
Kies de betreffende route uit de lijst en klik in het volgende venster
voor Route details. Je krijgt nu een lijst gepresenteerd met alle
gegevens en condities voor de volledige route. Met interval verander
je de tijdstappen van het overzicht.

10

HANDIG OM TE WETEN…
● Je kunt het signaal van je GPS koppelen aan qtVLM. De instellingen vind
je in: Boat > Boat(s) settings.
● In welke mate je afwijkt van de theoretische snelheden uit het polaire
diagram stel je in als een percentage via: Boat > Boat(s) settings >
efficiency. In hetzelfde venster geef je ook aan bij welke snelheid je je
motor start, en wat dan de snelheid is.
● qtVLM heeft moeite met waypoints die te dicht bij de kust staan. Plaats
ze daarom minimaal 5 mijl buitengaats.
● Een route kan alleen berekend worden als je bestemming wordt bereikt
voor de laatste verwachting in de gribfile.
● qtVLM kan ook rekening houden met stroom. Voorwaarde is dat die
gegevens ook in het grib formaat beschikbaar zijn. Je opent zo'n
bestand via Gribfile > Open a Currents Grib. De enige bron die wij
kennen is die van de Duitse Hydrografische Dienst (www.bsh.de).
Helaas is het grib formaat van die bestanden sinds kort niet meer
compatible met het programma. De ontwikkelaars van qtVLM werken
aan een oplossing.
● Routes die door qtVLM werden berekend kun je in vrijwel elk navigatieprogramma importeren. Gebruik daarvoor de functie die je vindt
onder Routes > Export Routes en kies een formaat dat jouw navigatiesoftware begrijpt.
● Het verschil tussen Routes en Routings zorgt soms voor verwarring.
Routings zijn de feitelijke routeringsberekeningen, terwijl je onder
Routes de uitkomsten daarvan vindt.

HET PRESTATIEDIAGRAM
Routering is niet alleen gebaseerd op windverwachtingen

W are

Windhoek

maar ook op de prestaties van
de boot. Zo’n prestatieoverzicht wordt berekend met een
Velocity Prediction Program
(VPP).

Meestal

wordt

het

genoemd naar zijn grafische
vorm en dan aangeduid als
'polair diagram' of 'polair'.
Het

prestatiediagram

dat

qtVLM wil zien, is niet anders
dan een serie kolommen met
windsnelheid en windhoek die worden gerelateerd aan de theoretische
snelheid van de betreffende boot. Zo'n overzicht maak je heel eenvoudig
met een spreadsheet programma als Microsoft Excel of een van zijn gratis
klonen. De minste kans op fouten heb je als je een bestand bewerkt dat
je vindt in de directory waarin je qtVLM installeerde. Ga naar de map
/polar
Het voorbeeld hiernaast
laat zien welk formaat
qtVLM wil zien. Zorg
ervoor dat je ook de
onlogische regel 2 precies zo overneemt. Als
je alle waarden hebt
ingevuld, sla je de gegevens onder een nieuwe naam op, maar wel weer als CSV-bestand.

HOE KOM JE ERAAN?
Voor een moderne boot zul je een polair vaak bij de standaard documentatie
vinden. Zo niet, dan kan de werf je daar vaak wel aan helpen.

Online
De kans dat je de data ergens op het internet vindt is groot. Zoek op
boottype + 'polar'', 'polair of 'vpp'.
Op: http://www.noordzeeclub.nl/rating/meetbrieven.php staan de gegevens van een groot aantal Nederlandse boten die worden gebruikt voor
hun meetbrieven. Voor dat doel gaan de overzichten niet verder dan 20
knopen windsnelheid. Voor routering is dat niet genoeg. Laat je die
hogere windsnelheden onbenoemd, dan zal de software de gegevens uit
de laatste beschikbare kolom gebruiken. Dat betekent dat als het 40
knopen waait, maar 20 knopen de hoogste ingevulde waarde is, je
uitkomsten krijgt op basis van de helft van de werkelijke windsnelheid. Vul
ook die hogere windsnelheden dus altijd in. Met je eigen ervaring en de
trends voor lagere windsnelheden, is het niet moeilijk om daar een
benadering voor te vinden.
Als je jouw boottype nergens vindt, kun je de gegevens van een boot die
daar op lijkt gebruiken. Hoe beter waterlijnlengte, gewicht en zeiloppervlak
overeenkomen, hoe minder je aan deze manier zult hoeven fijn te slijpen.

App
De iPad app iPolar gebruikt niet meer dan de lengte en het gewicht, plus
het zeiloppervlak. Op die ‘kort door de bocht’ methode valt veel valt af te
dingen. Toch wijken de resultaten opmerkelijk weinig af van die van
wetenschappelijke berekeningen. Zolang het om gemiddelde toerjachten
gaat, is deze app dus zeker bruikbaar. Voor een ultralichte racer of een
stalen langkieler moet je een andere bron vinden…

juli 2013
2-7 juli

Nationaal Regenboog Evenement.
www.nationaalregenboogevenement.nl

t/m 7 juli

43ste Deltaweek. Kajuitjachten en platbodems.
www.deltaweek.nl

4 juli

Zomeravondwedstrijd. Enkhuizen. www.ewva.nl

5-7 juli

Marieholm Zomerevenement. Muiden.
www.marieholmvereniging.nl

6-7 juli

Hargen aan Sail. Cats. www.cat72.com

6-7 juli

Jan Haringrace. Monnickendam. www.janharingrace.nl

6-14 juli

76ste Warnemünder Week.
www.warnemuender-woche.com

10 juli

Zomeravondwedstrijd. www.kwvdekaag.nl

11-14 juli

Kaagweek. www.kwvdekaag.nl

19-21 juli

Polyclassic Cup. Haringvliet. www.polyclassics.nl

19-28 juli

Travemünder Woche. www.travemuender-woche.net

19-25 juli

68e Schildmeerweek. www.zvoss.nl

20 juli

Van Loon hardzeildagen. Platbodems. Veere.
www.hoogaars.nl

20-21 juli

Loosdrechtweek. Open eenheidsklassen.
www.loosdrechtweek.nl

20-21 juli

Optimist Gold Cup. Loosdrecht. www.loosdrechtweek.nl

20 juli-7 aug. Skûtsjesilen. Friesland. www.skûtsjesilen.nl

ZEILAGENDA
24-28 juli

Dutch Classic Yacht Regatta. Hellevoetsluis.
www.dcyr.nl

27-28 juli

29e Westlandcup. Cats. KZV 's Gravenzande. www.kzvg.nl

27 juli-3 aug

32e Copa del Rey. Mallorca. www.regatacopadelrey.com

27 juli-4 aug

EK Sharpie. Haringvliet. www.sharpie.nl/euro2013

28 juli

Zomerbijeenkomst Stamboek. Port Zeélande. Rond en Plat.
www.vsrp.nl

7 juli-30 aug

Louis Vuitton Cup, San Francisco. www.americascup.com

EVENEMENTEN
18-20 juli

Visserijdagen Bruinisse.
www.visserijdagen-bruinisse.nl

27 juli

Watersportbelevingsdag jeugd. Naarden.
www.jachthavennaarden.nl

25 jul-25 aug

Westfriese Waterweken.
www.westfriesewaterweken.nl

EVENEMENT AANMELDEN?

agenda@ziltmagazine.nl

augustus 2013
3 augustus.

IFKS kampioenschappen. Friesland. www.ifks.nl

3-8 augustus

78e Sneekweek. www.sneekweek.nl

10 augustus

Mosselrace. Platbodem en SW. Oosterschelde.
www mosselrace.nl

16-17 augustus

Flevo Race. IJsselmeer. www.knzrv.nl

16-18 augustus

Alkmaar Open. Open eenheidsklassen.
www.alkmaardermeer.nl

17-18 augustus

Eneco Luchterduinenrace (ex-NAM-REM). Cats.
www.wvzandvoort.nl

17 augustus

42e Benelux kampioenschappen. Grevelingen.
www. kwvdekaag.nl

20 augustus

Zomeravondwedstrijd. Markermeer.
www.zvhety.nl

23-24 aug.

49e Delta Lloyd 24 Uurs. www.kustzeilers.nl

29 augustus

Zomeravondwedstrijd. Enkhuizen.
www.ewva.nl

29 aug-1 sep

NK Pampus. Sneek. www.

29 aug-1 sep

ONK Draken. Medemblik. www.knzrv.nl

30 aug-1 sep

Breskens Sailing. IRC jachten.
www.breskenssailing.nl

31 aug - 1 sep

FastWell Race. www.wsvbestevaer.nl

31 augustus

Kruis van Heeg. Toerboten. www.wsheeg.nl

31 aug - 1 sep

Bries Noordwijk Open. www.zvnoordwijk.nl

ZEILAGENDA
31 aug-1 sep

Westlander Hardzeilerij. Vlietland.
http://okwh.nl

7 september

Lichtplatform Goeree Race.
www.haringvlietwedstrijden.nl

7 september

Trintelrace. Zeilvereniging Het Y. www.zvhety.nl

7-8 september

Zuiderzee Regatta. www.knzrv.nl

7-8 september

Bergen Jazz & Sail. www.jazzandsail.nl

EVENEMENTEN
2-4 augustus

60e Visserijfeesten. Breskens. www.visserijfeesten.nl

8-11 augustus

Hanse Sail. Rostock. www.hansesail.com

22-25 aug.

Sail de Ruyter. Vlissingen. www.sailderuyter.nl

23-25 aug.

Gebruikte botenbeurs. Hoorn.
www.gebruiktebotenbeurs.nl

31 aug - 1 sep.

Botenbeurs. Bataviahaven.
www.bataviahavenbotenshow.nl

6-8 september

Wereldhavendagen. Rotterdam
www.wereldhavendagen.nl

3-8 september

Hiswa te Water. NDSM-werf. Amsterdam.
www.hiswatewater.nl

EVENEMENT AANMELDEN?

agenda@ziltmagazine.nl

foto’s: © Charles Engelaar

in de

KIJKER

Efsix doet het ook goed op zout water
Wie denkt dat de Efsix louter een plassenboot is,
heeft het mis. De foto’s bewijzen dat het Van de
Stadt ontwerp uitstekend uit de voeten kan op zout
water, en in ruwe omstandigheden bovendien…

D

e 'F' staat voor ‘foam’, het schuim in de kern van de
polyester romp. ‘Six’ staat voor de zes meter bootlengte. Ziedaar de verklaring van de naam Efsix. Het is
een open toer-wedstrijdboot, een van de talloze klas-

sen die op de Nederlandse wateren varen. Het ontwerp
dateert uit de jaren zeventig en komt van de drukbezette
tekentafels bij Ricus van de Stadt, waar Cees van Tongeren de
boot vormgaf en voorzag van 18,8 m2 aandewinds zeiloppervlak. Een in het oog lopend kenmerk van de Efsix is het
verhoogde voordek, wat voorin met extra bergruimte oplevert. De ophaalbare ballastkiel van 150 kilo, die met een lier
wordt opgetrokken, vergemakkelijkt het traileren. De sandwichconstructie van de romp geeft de Efsix zoveel drijfvermogen, dat hij onzinkbaar is. Het maakt de boot, in combinatie
met goede zeileigenschappen, geschikt voor groter water.

De sandwichconstructie maakt
de boot
onzinkbaar

Dat blijkt ook wel tijdens bijvoorbeeld de North Sea Regatta in Scheveningen

waaraan

de

klasse

al

jarenlang meedoet. En dat mag best
wel eens meer onder de aandacht
komen, bedacht de klassenorganisatie EKON. Maar ja, hoe doe je dat?
Hoe blijf je als klasse in beeld? De

oplossing: door je flink in de kijker te zeilen! De afdeling PR
van de klassenorganisatie organiseerde een fotosessie op zee
in ruige omstandigheden. De beelden bewijzen de flinke mate
van zeewaardigheid van de Efsix. Restte nog het vinden van
een veelgelezen platform dat die spetterende platen wereldkundig wilde maken… www.efsix.nl

foto’s: © Charles Engelaar

EERSTE WK NACRA 17
De Nacra 17 is de olympische cat die op de Olympische Spelen van Rio in
2016 uitkomt. Het allereerste wereldkampioenschap van de nieuwe klasse
voor gemengde m/v-bemanningen wordt deze zomer gevaren vanuit

foto: © saltycolours.com

Scheveningen, en wel van 21 tot en met 27 juli.

Zeker 50 teams uit 22 landen hebben ingeschreven. Drie Delta Lloyd
kernploeg-koppels doen mee: Mandy Mulder/Thijs Visser, Renee
Groeneveld/Karel Begemann en Elke Delnooz/Coen de Koning.
www.nacra17worlds.com

INDEWIND

SUPER TROPHY VOOR WESTHOEVE
‘De Soulmate van Frans Rodenburg won de wisselbeker van de Delta Lloyd
North Sea Regatta’ schreven we in de vorige Zilt, op basis van door de
organisatie verstrekte informatie. Helaas klopte dit niet. Leon Westhoeve won
de Super Trophy, als winnaar van de overall winnaars. Ere wie ere toekomt.

foto: © Annemiek van Kinderen

SERGE KATS TOPSPORTMANAGER
Per 1 september is Serge Kats (1971) de
nieuwe manager Topsport bij het Watersportverbond. Met zijn komst is de technische staf weer op sterkte. Kats is meervoudig
wereldkampioen (Optimist 1984/’85, Europe:
1988/’89 en J-22 2000) en maakte drie Spelen
mee (Barcelona ’92 als reserve, Atlanta ’96,
13de in de Laser en Sydney 2000, 4de in de Laser).

HOLLANDERS SCOREN IN OSTAR

INDEWIND

Nico Budel (74) startte op 27 mei in Plymouth met zijn Class 40 Hayai in
de roemruchte Ostar en liep op 18 juni als derde op line honours Newport
binnen. In 2005 won Budel de Ostar in zijn klasse. De andere Nederlandse
deelnemer in het 17 boten tellende veld was Haarlemmer Jac Sandberg,
die met zijn Corby 30 Spirit als 5de de finishplaats binnenliep. De Corby
30 werd in 1993 gebouwd voor de Round Britain and Ireland Race.
Sandberg klokte 22 dagen en 20 uur en dat is een scherpe tijd. Het
klasserecord staat met 20 dagen en 15 uur op naam van Michel Kleinjans.
De Ostar 2013 was een barre trip met veel depressies, tegenwind en ook
nog de restanten van de tropische storm Andrea. De Grands Banks voor

foto: © RWYC-Billy Black

de kust van Nova Scotia brachten mist en lage temperaturen.

De prijswinnaars; tweede en derde van rechts Jac Sandberg en Nico Budel.

De Ostar is de moeder aller oceaanraces, die in 1959 werd opgezet door
de Royal Western Yacht Club in Plymouth op initiatief van marineofficier
Blondie Hasler. Die bedacht de vierjaarlijke Atlantische oversteek voor
solozeilers van Plymouth naar Newport. Hij wist de krant The Observer te
strikken als sponsor en zo ontstond de naam: RWYC Observer SingleHanded Trans-Atlantic Race, kortweg OSTAR.

ADVERTENTIE

foto: © Zilt Magazine

Xp33

door de ogen van:

PRODUCTIE SJORS VAN DER WOERD

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 Allard van
Schoneveld aan het
boord van de Xp33.

Allard van Schoneveld

Allard van Schoneveld
was al jaren een fanatiek windsurfer
voordat hij in 2000 met zeilen begon.
Zijn eerste boot, een Spirit 28, ruilde
hij al snel in voor iets sportievers. Hij
vaart nu al jaren een X362. Allard vaart
regelmatig wedstrijden, maar is ook
tijdens weekendtochten en vakanties.
altijd actief met zeiltrim en
bootsnelheid bezig

PRESTATIEGERICHT
De Performance lijn van X-Yachts lijkt met de komst van de kleinste
in de reeks, de Xp33, aardig compleet te worden. Voor zeilers die
maximale prestaties willen zonder veel concessies aan het interieur
te doen is er bij X-Yachts nu keuze uit zes modellen van 10 tot 20
meter. Kleinere boten maakt X al lang niet meer, dus zal de 33
voeter voorlopig het instapmodel van deze werf zijn. We varen
vandaag op de Xposure, de boot van X-importeur Nanno Schuttrups. Nanno: “Toen ik de eerste tekeningen zag vond ik dit direct
een spannende boot. Het is namelijk de eerste X met een boegfoto’s: © Zilt Magazine

spriet. Ik kocht de Xposure om dit seizoen te laten zien wat deze
boot kan. Met een fanatiek team jonge zeilers doen we nu mee aan
zoveel mogelijk wedstrijden.” De boot heeft tot nu toe op maar
weinig deelnemerslijsten ontbroken. Het team kwam onder andere
uit in de Van Uden Reco, Y-toren Race, Almere Regatta, North Sea
Regatta en de Ronde om Noord-Holland. De eerste glimmende
bekers staan inmiddels in het kantoor van Nanno in Muiderzand,
waar de boot voor de deur ligt.

HELMSTOK
“Oké Allard, jij bent de tester vandaag,”
zegt Nanno als hij de helmstok overgeeft.
Het waait flink, 20 knopen met vlagen. In
no-time staat het strakke, bijna zwarte 3DL
grootzeil van North. Zonder rif natuurlijk.
De genua duurt wat langer, want op deze
boot ontbreekt de roller. “Het is wel duidelijk dat hier een uitgesproken keuze is
gemaakt voor maximale performance,”
merkt Allard op, “en ik voel na deze paar
minuten aan het roer al dat dit een echte
zeilboot is. Ik vaar regelmatig wedstrijden
op een MaxFun25, en hoewel deze X ruim
twee meter langer is, stuurt het even sportief en direct, maar minder zenuwachtig.”
Nanno legt uit dat dit vooral komt door het
ver naar voren geplaatste roer: “Hierdoor is
het roergedrag zeer efficiënt en prettig,
maar als je de helmstok direct op de roerkoning zou zetten dan zit de stuurman voor de
traveller, en dat wilden we niet. Door een
stangensysteem naar de roerkoning kan de
helmstok helemaal achterop de boot geplaatst worden. De stuurman heeft zo alle
ruimte terwijl de trimlijnen van het grootzeil
goed bereikbaar blijven.” “Ik zit inderdaad
perfect,” voegt Allard toe, “er is alle ruimte
door de brede spiegel, en de voetsteunen
garanderen een stevige zit. Het is prettig dat
de kuipbanken niet tot achter doorlopen,
daar zit je toch nooit als je stuurt.”

HOGE SNELHEID ZONDER STRESS
We zijn snel uit de smalle vaargeul en maken een paar slagen aan de wind.
“Nu merk je het voordeel van die zware loden bulbkiel,” zegt Allard, “met
deze stevige wind en een vol grootzeil varen veel boten toch een stuk
zenuwachtiger dan wat ik hier nu voel, ik houd alles makkelijk onder
controle terwijl we echt hoog en hard gaan.” Nanno legt uit dat de
kielconstructie bij de boten in de performance-serie altijd bestaat uit een
carbonfiber kielframe waaraan een gegalvaniseerde kielschacht hangt met
daaronder een grote loden bulb. Het is geen goedkope bouwmethode,

foto’s: © Zilt Magazine

maar het heeft behalve een laag zwaartepunt ook het voordeel dat de
romp relatief licht gebouwd kan worden.
Allard is duidelijk overtuigd van de aandewindse zeileigenschappen en
vraagt Nanno of het nu te hard waait om ook de gennaker te proberen.
Dat blijkt geen probleem, er is een heavy zeil aan boord dat nog nooit uit
de zak is geweest, dus daar is ook Nanno wel benieuwd naar. Als we
afvallen, lopen we voordat het voorzeil staat al dik over de tien knopen.

Allard: “Wauw zeg, niet normaal meer, dat
doet die caravan van mij niet zo.” Die caravan is een X362, toch ook goed zeilende en
sportieve boot...
Als de 105 m2 paars doek op de twee meter
lange carbon boegspriet staat en vol wind
slaat, accelereert de boot en wordt de grijns
op Allard's gezicht nog groter: “Tja, hier zou
ik snel aan wennen. Het is eigenlijk ongelofelijk hoe makkelijk je deze snelheden behaalt zonder veel stress aan het roer. Het
verschilt echt veel met de andere gennakerboot die ik veel zeil. Dit stuurt vergevingsgezind, zelfs met deze wind. Mijn vriendin zou
nu ook rustig aan het roer durven te staan.”
Het gijpen gaat ook probleemloos en snel
en als we naar een paar slagen terug willen
varen naar de haven, vraagt Allard of we
niet nog even door kunnen. Nanno legt de
loefschoot alweer klaar voor de volgende
gijp. “Oké, nog even naar de ton bij Muiden.”

AAN DEK
In de haven leggen we aan naast een andere
Xp33, een boot zoals die standaard geleverd
wordt. Dus zonder carbon mast, extra trimlijnen en met kussens en tafel in het interieur. Allard bekijkt de verschillen en zou zelf
zeker kiezen voor de uitbreiding van de
trimlijnen die Nanno voor zijn boot bedacht. De carbon mast op de Xposure is

foto: © Zilt Magazine

prachtig, maar daar hangt zo'n prijskaartje aan dat dit minder mensen
hiervoor zullen kiezen. De Xp33 wordt aanvankelijk geen eenheidsklasse,
dus het verschil tussen de masten wordt in wedstrijden met de handicap
gecorrigeerd. Als Allard aan dek loopt valt hem op dat de ingelamineerde
voetrail ver naar binnen staat.
“Het gangboord wordt hierdoor smaller, dat lijkt me niet handig.” Nanno
legt uit dat hier bewust voor gekozen is. De rail is op het deel waar de
'hikers' zitten afgeplat en breder gemaakt, en omdat het ook nog eens
meer naar binnen is geplaatst, is de zit comfortabel.
Allard probeert het direct en beaamt dat hangen op deze boot best uren
vol te houden lijkt. Wat hem verder aanspreekt is het prettig kale dek en
de goede antislip.

'Een boot moet voor mij vooral
goed zeilen.
Dat is bij deze 33 voeter
duidelijk dik in orde...'

Voor het bekijken van het interieur stuurt Nanno ons naar de buurboot.
Zijn boot is al gestript voor de wedstrijd die hij een dag later zeilt. De X
blijkt meer ingetimmerd te zijn dan Allard verwachtte. “Ik zie zelfs een
kaartentafel, dat doet me goed. Daar ben je man voor, toch? Het is
jammer dat er steeds meer boten zijn waar navigatiehoek gewoon wordt
weggelaten.” In de kajuit is het teakhout mooi verwerkt. Voor het hoofdschot is er een toilet met wasbakje en tegenover het keukenblok kan een
koelkast worden ingebouwd. Allard: “Prima interieur voor weekenden en
vakantie, maar het is duidelijk dat deze boot vooral de sportievere
wedstrijdzeiler zal aanspreken. Wat ik onhandig vind is de verlaagde
kajuitvloer bij kaartentafel en keukenblok. Je krijgt daardoor wel een
stahoogte maar zo’n niveauverschil vraagt om problemen.”

foto: © Zilt Magazine

'Het is duidelijk dat deze boot
vooral de sportievere wedstrijdzeiler
zal aanspreken...'

EMOTIE
Van een afstand bekijkt Allard de twee X-en nog eens van de steiger: “Een
boot moet voor mij vooral goed zeilen. Dat is bij deze 33 voeter duidelijk
dik in orde. Ook de kwaliteit van bouwen vind ik erg belangrijk. Als
eigenaar van een oudere X weet ik dat deze Deense werf kwaliteit levert.
Er werd al nooit op de goedkoopste manier gebouwd, maar nu de
nieuwere series met de vacuüm-injectie methode geproduceerd worden
met een vinylester gelcoat is de bouwkwaliteit naar een nog hoger plan
getild. Maar een boot is toch vooral emotie. En daarom moet het er ook
goed uitzien. De knik in de romp, de goed doordachte kuip, de boegspriet,
het efficiëntie dek en het mooi gevormde raam: het helpt allemaal om van
deze Xp33 een aantrekkelijke boot te maken." [Z]

FEITEN EN CIJFERS Xp33
Lengte:

9,99 m

Breedte:

3,21 m

Diepgang:

1,90 m

Gewicht:

4100 kg

Ballast:

1700 kg

Grootzeil:

33,8 m2

Genua:

28,3 m2

Gennaker:
Prijs:

105,0 m2
vanaf 127.100
ex. zeilen

www.x-yachts.nl

VIDEO

ATLANTISCH RECORD

New York-Kaap Lizard in ruim 5 dagen

De meeste zeilers trekken een jaar uit voor een rondje Atlantic. De Fransman Francis Joyon rekent in dagen. Hij is dan ook recordjager en met zijn
maxitrimaran Idec bracht hij het record New York-Kaap Lizard (Engeland)
op 5 dagen, 2 uur, 56 minuten en 10 seconden. Een verbetering met maar
liefst 16,5 uur. Het oude record stond op naam van zijn landgenoot Thomas Coville. Routering door Jean Yves Bernot speelde een grote rol bij
deze recordpoging. Joyon voer veel zuidelijker dan gebruikelijk om aan de
bezeilde kant van de depressies te blijven. Zijn gemiddelde snelheid

foto: © Vincent Curutchet/Dark Frame/DPPI/IDEC

bedroeg ruim 26 knopen. www.trimaran-idec.com

KIJK IN DE KEUKEN
Na de krabvissers, survivalexperts en
wheeler dealers zijn de Nederlandse
superjachtbouwers binnenkort ook
wereldsterren. Discovery zendt namelijk zes afleveringen uit van SuperYachts. Daarin krijgt de kijker een kijk in de keuken van de Nederlandse
superjachtbouw. De serie is bedoeld als promotie van Nederland als
jachtbouwland en wordt het eerst uitgezonden in Denemarken en de
Oekraïne.

ZEILER VAN HET JAAR
Sinds 21 juni is voordracht mogelijk voor de Conny
van Rietschoten Trofee 2013. In samenwerking
met het Watersportverbond reikt de Stichting
Zeiltrophy de Conny van Rietschoten Trofee
aan het einde van dit jaar uit aan de 'Zeiler
van het Jaar'. Een vakjury stelt mede op basis
van de ontvangen voordrachten hiervoor een
lijst genomineerden samen en kiest hieruit de
winnaar. Er zijn nu drie categorieën; naast de CvR Trofee is er de Flyer
Trofee: Jeugdtalent van het jaar (21 jaar of jonger) en de Maas Trofee, de
oeuvreprijs. www.vanrietschotentrofee.nl

INDEWIND
BRITTEN BEHEERSEN EK TEAM
Ze kregen het stevig voor de kiezen, de deelnemers aan het EK Teamzei-

foto: © Natasha-www.photosailing.nl

len in de Lelystadse Bataviahaven. De wedstrijden werden in een vlagerige

wind en regenbuien verzeild. Het Engelse Royal Thames Yacht Club, onder
leiding van schippers Andy Cornah en Andy Lasko, won de titel door in
de finale hun landgenoten van het team Itchenor te verslaan. De Italiaanse Yachtclub Costa Smeralda-ploeg pakte brons. Het Batavia Sailing
Center team werd eervol achtste en laatste op hun thuiswater. De andere
Hollandse ploeg DMTRA eindigde als vijfde.

INDEWIND
SERVICE TO SAILING
Begin

jaren

tachtig

bestond de Pall Mall
Export Service to Sailing.
De sigarettenfabrikant ondersteunde de verenigingen praktisch
met materieel en mensen tijdens wedstrijden. Dertig jaar later zet Delta Lloyd iets vergelijkbaars op: de Sail Service, die uit twee takken bestaat. De regattaservice
biedt spullen - RIBS, portofoons, boeien, vlaggen, etc. - en specialisten
voor wedstrijdorganisaties. De youthservice brengt kinderen in contact
met water, zoals we op de natte Hiswa zien in de zeilarena van Delta Lloyd.

HELPEN HANDEN
Vroeger pakte een sluismeester nog wel eens een touwtje
aan. Tijden zijn veranderd;
sluismeesters heten ‘operators’
en ze blijven op hun post. Bij
drukke sluizen met veel pleziervaart zet Rijkswaterstaat in
het hoogseizoen aanpakhulpen
in, ‘stewards’ geheten. Dankzij
deze helpende handen gaat het
afmeren vlotter en wordt de ruimte in de sluis beter benut. Op
www.varendoejesamen.nl kun je een gratis folder over sluispassages
downloaden. www.rijkswaterstaat.nl

Gesloten lagering

Het nieuwe Seldén top-down gennaker
rolsysteem. Voor elke zeiler die graag
geniet van de snelheid onder gennaker.

Rubber buffer voorkomt
mastschade

Eindloze bedieningslijn
Lijngeleider
voorkomt slippen
van de bedieningslijn
Lijnstripper
voor het vrij
ronddraaien
van de wartel
als het zeil
wordt gezet

Unieke gepatenteerde
bevestiging van de
anti-torsie lijn
Zeilbevestiging dmv
Dyneema-loop rond
de wartel
Vrijdraaiende wartel met
Torlon kogellagering

Het GX top-down rolsysteem maakt
in- en uitrollen eenvoudiger dan ooit.
De anti-torsie lijn in combinatie met
de vrijdraaiende onderwartel zorgt er
voor dat het zeil vanuit de top wordt
opgerold. Daardoor is de bolling van de
gennaker niet langer een probleem.
Op deze manier kan een asymmetrisch
lichtweer zeil nog populairder worden
onder zeilers die gaan voor performance
en zeilplezier,

Slagvast composiet
voorkomt schade aan
het dek
Snapshackle is standaard
getoonde geleidoog is optie

INDEWIND

'IK KON NIETS MEER DOEN'

De inschrijving voor de Route de Princes stond open voor multi-

hulls van 50 voet of meer, maar het zijn de MOD70 tri's die de
show stelen. In etappes zeilt de vloot van Valencia via een rondje
Ierland naar Bretagne. Bij de start in Dublin blijkt een plotselinge
windvlaag van 30 knopen net iets teveel voor de Spindrift van
schipper Yann Guichard. Zijn commentaar: “Het gebeurde in een
split-second. We vierden direct de schoot, maar het was al te laat,
aan het roer kon ik niks meer doen.” Met een gebroken mast en
een lichtgewond bemanningslid bleef de schade nog beperkt.

VIDEO

INDEWIND
10de SAILABILITY STEUNPUNT
WV Ouderkerkerplas is de
10de locatie waar Stichting Sailability zeildagen
organiseert voor mensen
met een beperking. Sinds
2003 zet Sailability zich in
om

mensen

met

een

beperking zelfstandig te
laten zeilen. “Dit is een
mooie mijlpaal in ons 10-jarig bestaan,” aldus Sailability-voorzitter Cok
Mooij. De accommodatie van WV Ouderkerkerplas is vorig jaar geopend.
www.sailability.nl

WERKZAAMHEDEN KLEINE BELT
Vanuit

een

regenachtig

Kolding waarschuwt Zilt
lezer Jaap Bakker van de

foto:© cpnl.eu

Sawadi voor het leggen
van kabels in de Kleine Belt
en Kattegat. ‘Wellicht van
belang voor iedereen die
de komende tijd richting
Denemarken op vakantie gaat.’ Meer info is te vinden onder deze link.
Jaap vervolgt: ‘Overigens zijn alle masten van het windpark tussen Grena
en Anholt nu geplaatst, maar het is nog steeds verboden gebied.”

ADVERTENTIE

foto:© Steve Dashew

FOTO’S EN TEKST RONNE AARTS

BOOTGEVOEL
Een oude BOC racer als familiecruiser
Wat bezielt een mens om met een oude
56-voets racer te gaan cruisen?
Simpel: snel en comfortabel zeilen…

M

et zweet in de handen sta
ik aan het roer. “Ja, laat
maar gaan!” Bouke laat

de lijn van de mooring schieten en
we zijn los. Langzaam slalommen
we tussen de boten aan de moorings door. Eén oog vooruit en één
op de dieptemeter. We steken 2,70
meter, het water blijkt 2,90 meter
diep... In de baai van Toulon hijsen
we voor het eerst het 60 vierkante
meter grote grootzeil. Even later
gaat de even grote kluiver erop.
Wat een lappen! We zeilen! Wow,
dat loopt! Weer terug aan de
mooring vieren we ons succes.
Agricole 1, de boot waarmee Philippe Jeantot in 1983 de eerste
BOC race (singlehanded in vier
etappes om de wereld) won.

foto:© bemanning Bo

Onze nieuwe boot is de Credit

OPKNAPPER
We keken al langer naar een grotere boot. Bootjeskijken is een hobby van
me en zodoende wisten we wat er zoal beschikbaar was. Via
www.yachtworld.com stuitten we op de oude Credit Agricole, die al jaren
ongebruikt aan een mooring lag bij het Zuid-Franse Toulon. We gingen
kijken en waren verkocht.

Een opknapper weliswaar met veel meer achterstallig onderhoud dan ons
lief was, maar het ontwerp en de bouwkwaliteit maakten dat meer dan
goed. In maart 2009 verhuisden we naar Portugal om Bo reisklaar te
maken; maandenlang waren we aan het klussen tot we in oktober losgooiden voor de Atlantische oversteek.

foto:© Maarten Klinkenbijl

VOORGANGER
Dat was vier jaar geleden. Inmiddels wonen Bouke en ik, samen met onze
dochters Lieke (7) en Inge (5), op Bo. We hebben zo’n 15.000 mijl gevaren op de
Noord-Atlantische Oceaan. ‘s winters in de tropen en ‘s zomers in het noorden.
Onze vorige boot Vaan was een aluminium one-off van 35 voet, met een
1.80 meter diepe vinkiel en het roer aan een volle scheg. Een uiterst
betrouwbare zeiler. Altijd goed te besturen en meer dan voldoende
stabiel (om niet te zeggen wreed.) Het interieur was naar onze maatsta-

ven net groot genoeg voor ons gezinnetje. Aluminium is ons favoriete
materiaal voor reisboten. Redelijk
licht en erg sterk. Vaan had echter
ook minpuntjes: te weinig bedden
voor visite, een onrustig zeegedrag
en misten we het zeilplezier van onze
vroegere boot.

EIGENSCHAPPEN
Die combinatie van zeilplezier en
bewegingsgedrag is interessant. Een
veelgehoorde ‘wijsheid’ is dat je een
keuze moet maken tussen deze twee
eigenschappen; het is het een of het
ander. Onze ervaring is anders. Het
begon op onze Krullevaar, een Waarschip 1010 met een iets verdiepte en
verzwaarde kiel. Krullevaar zeilde
heerlijk; hoog aan de wind en op
ruime koersen flink boven de rompsnelheid. Het meest opvallende was
hoe ze aanvoelde: als een veel grotere boot. Met haar spitse punt en
smalle waterlijn sneed ze meer door golven, dan dat ze er eerst tegenaan
voer en er vervolgens overheen hobbelde. Golven van opzij hadden,
wederom door de smalle waterlijn, weinig grip op haar, lieten haar
nauwelijks waggelen of rollen en dan was daar nog de diepe vinkiel die
rolbewegingen effectief dempte. Met name op snelheid was het alsof er
een sterke hand onderwater zat.

foto:© Arthur/bemanning Bo

In 1968 is de Sunday
Times Golden Globe
Race is de allereerste
solozeilwedstrijd rond
de wereld. De race, in
312 dagen gewonnen
door

Robin

Knox

Johnston, verloopt zo
dramatisch dat het tot
1982 duurt voor die
wedstrijd een opvolger
krijgt. De BOC Challenge zeilt in 4 etappes rond de
wereld. De race is een Angelsaksisch initiatief, maar
de winnaar, Philippe Jeantot, komt uit Frankrijk. Vier
jaar later herhaalt hij dat in een boot die speciaal
voor die race werd gebouwd. Het is de Credit Agricole die in dit verhaal de hoofdrol speelt. De boot is
134 dagen onderweg.
Ondanks zijn dubbele zege is Jeantot zo ontevreden
over de BOC dat hij in 1989 zelf de Vendée Globe
Challenge organiseert. De initiatiefnemer, inmiddels met de vierde Credit Agricole, eindigt als vierde.
Twee jaar later beëindigt Philippe Jeantot (1952) zijn
zeilcarriere. De Vendée Globe is tot de dag van
vandaag hét icoon van het solozeilen.

foto:© Maarten Klinkenbijl

‘1010 VAN 50 VOET’
Dit gevoel wilden we terug en daarom gingen we op zoek naar een
‘aluminium Waarschip 1010 van een voet of 50’. Die lengte was nodig om
in een dergelijk slank schip toch iets stahoogte te hebben zonder dat het
een lelijk hoog ding zou worden.
Ons budget kwam meer in de richting van een 40 voeter, dus we moesten
concessies doen. Zo kwamen we uit bij Bo. Wat groter dan wat we zochten
en cosmetisch, elektronisch en loodgietertechnisch in slechte staat, maar
slank, met een lange waterlijn, een goede vinkiel, sterk en voor solozeilen
gebouwd.
In het begin vonden we Bo bijna beangstigend groot. Na een paar weken
waren we er redelijk mee vertrouwd en al snel werd het de nieuwe
standaard en inmiddels willen we niet anders meer. Rolvoorzeilen en een

doorgelat grootzeil vergemakkelijken het varen. De zes meter lange
spinnakerbomen vroegen gewenning, maar met een vaste routine met
controlelijntjes zijn ook deze goed te hanteren.
Bo heeft voor een belangrijk deel het bewegingsgedrag wat we zochten.
Ze vaart rustig. Vanuit de diepe middenkuip zien we regelmatig vervelende zeeën en we verbazen ons er over hoe weinig we daarvan merken.

ZEILPLEZIER
We krijgen ook het zeilplezier dat we zochten. Aan de wind varen gaat
goed, maar dat blijft natuurlijk de minder comfortabele koers. Zeker in de
passaatwindgebieden zeilden we volop met lekkere achterlijker dan
dwarse wind. Dan is het echt genieten. Als het meezit komen we urenlang

niet onder de negen knopen en klokken we regelmatig

12, 13 knoop. En dat

met ons hele huis en duizenden kilo’s aan belading.
Wat hadden er geen idee
van hoe prettig het is om
hogere daggemiddelden te
maken. Het daggemiddelde
van

onze

oversteken

is

ongeveer 175 mijl. Hierdoor
worden

oversteken

niet

alleen korter maar ook
comfortabeler, doordat we
in gunstiger weer kunnen
varen. Het weer op korte
voorspellen. Een oversteek
‘past’ vaker binnen een
weergat van een aantal
dagen. Dit is natuurlijk ook
een veiligheidsaspect.

foto:© Steve Dashew

termijn is immers beter te

EENVOUDIG INTERIEUR
Het eenvoudige interieur is na de BOC race ingebouwd, voor charter met
grote groepen. We hebben één eenvoudige badkamer en alleen rondom
de centrale kombuis is er stahoogte. Voor een 56-voeter is de binnenruimte beperkt, voor ons echter meer dan voldoende. De extra bedden

Ronne en Bouke werden geïnspireerd door de overwegingen
van Rodney Johnston, de ontwerper van J Boats, bij het
‘Grote Boot Gevoel’. Je leest Johnston's manifest hier.

die we wilden, worden in de praktijk overigens amper gebruikt. Het aantal
logees blijft beperkt en de mensen die komen zijn nabije familieleden of
heel goede vrienden. Veel privacy is dan niet nodig. Zeven van de vijftien
bedden aan boord zijn dan ook verworden tot bergruimte.

foto:© Bemanning Bo

MINPUNTEN
Een lange boot heeft ook nadelen. Ligplaatsen en hellingbeurten zijn
duurder, evenals onderdelen voor de tuigage. Op andere gebieden maakt
de grootte ook weer niet uit. De kosten voor ‘huishoudelijke apparaten’ ,
energievoorziening, elektronica en veiligheidsuitrusting zijn niet afhanke-

lijk van de bootmaat. Een lichte,
slanke boot heeft een relatief
kleine motor nodig, waardoor
de meerkosten zowel in aanschaf als in gebruik verwaarloosbaar

zijn.

Met

onze

tweeliter viercilinder varen we
ruim anderhalve mijl op een
liter bij zeven knopen. Een
nadeel van de historie als wedstrijdboot zijn het lage vrijboord
en opbouw die de stahoogte
beperken.

WEER DOEN
Zouden we het weer doen?
Jazeker. We zijn inmiddels voorgoed verpest door de snelheid,
het bewegingscomfort en de
oersterke constructie van Bo. En
de volgende boot? Meer van
hetzelfde, maar dan ontworpen
en gebouwd als reisboot. Dus
weer aluminium, weer een diepe vinkiel en zelfs nog iets slanker en langer.
Maar wel met iets meer vrijboord voor stahoogte en een interieur
ontworpen voor reizen met een kleine bemanning. Doel hiervan: met een
vergelijkbaar vermogen uit zeilen en motor nog sneller en comfortabeler
varen. Gemiddeld 200 mijl per dag is het ontwerpdoel….

foto:© Bemanning Bo

De afgelopen maanden verkende de Bo-bemanning de oostkust van de
Verenigde Staten en Canada. Een van de hoogtepunten van die trip was
de ontmoeting met het wereldberoemde cruiser-echtpaar Steve en Linda
Dashew, waarmee Ronne en Bouke lange kuipgesprekken hadden over de
ideale langeafstandsboot. Het zeilen op hogere breedte bevalt de zeilers
goed. Momenteel vertoeven ze met Bo in Qaqortoq, Groenland. [Z]

VIDEO
FEITEN EN CIJFERS BO
LOA

:17.00 m

LWL

:14.50 m

Breedte

: 4.55 m

Diepgang

: 2.70 m

Zeiloppervl.:

150 m²

Waterverpl. :11.500 kg

ADVERTENTIE

Wij laten u graag
kennismaken met
dat tuig van ons…
vallen verstaging
schoten zeilen
masten dek layout masten

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

Waarom je zeilen niet meer mag wassen?
Ook voor een perfect schone bootkap
bent u bij ons aan het juiste adres ....!

NATUURGEWELD

BENETEAU CUP 2013

Stavoren, zaterdag 15 juni 2013 - 10.45 uur
Zenuwachtig varen vijfentwintig Beneteau’s rondjes in
de voorhaven. De windmeter toont 25-30 knopen en
het begint flink te regenen. Bemanningen en schippers kijken elkaar vertwijfeld aan. Met heftig geklapper gaat her en der een zeil omhoog en worden riffen

foto:© Ruud Jacobs Fotografie

gestoken. Wie draait zijn boot als eerste naar buiten?

FOTO’S: RUUD JACOBS TEKST: ALEXANDRA PEEK

BENETEAU CUP 2013

S

ommigen gaan en ook wij besluiten, inmiddels volledig doorweekt, een poging te wagen. “Schoot aan
meiden!” Buiten waait het 28-32 knopen, oei! Nog

één minuut tot de start. Doen we er een puntje genua bij?
We gaan overstag en voordat we beseffen wat ons overkomt, varen we in de meest extreme storm die wij ooit
hebben gezien. De lucht is zwarter dan zwart, de regen
priemt als spelden in ons gezicht en de wind… die is niet
te omschrijven! Een afschuwelijk kabaal, wat een ongelooflijk natuurgeweld! Het startschip lag vlakbij, maar is nu
niet meer zichtbaar. In de hectiek die ontstaat, kunnen we
nog net een aanvaring voorkomen.
WE MOETEN HIER WEG … NU!
Enkele minuten later zijn we terug in de haven waar de
wind nog steeds stevig doorwaait, maar ook de zon is
doorgebroken. We kijken elkaar verward aan. Wat was
dat? De wedstrijd wordt uiteraard afgelast en we nemen
een borrel.
Op Facebook melden we dat we in wel 35 knopen wind
zaten. Rob van de BluePassion reageert: “Alexandra, overredelijk uniek! We voeren bij jullie in de buurt . Tijdens de
bui hadden we een aantal keren 44 knopen op de windmeter!" Later hoorde ik dat iemand 47 knopen had gemeten.
Volgend jaar gaan we het uiteraard weer proberen, maar
dan graag met een RELEX-t weertje! [Z]

foto:© Ruud Jacobs Fotografie

drijven is vrij normaal voor zeilers, maar onderdrijven

HERB STOPT ERMEE
Geen enkele zeiler die de Atlantische
Oceaan overstak, hoef je uit te leggen
wie 'Herb' is. Dat zijn achternaam Hilgenberg is, zullen maar weinigen weten, de
Canadees is vooral verbonden aan zijn
radioroepnaam 'Southbound 2'. Sinds
1987 voorzag de amateur-weerman van
de Atlantic dagelijks tientallen jachten
van een weerbericht op maat. Met groot
verantwoordelijkheidsgevoel,

onbezol-

digd, 365 dagen per jaar en altijd afgesloten met het karakteristieke
'Have a save watch'.
Door het grote aantal jachten en Herb's breedsprakigheid duurden zijn
radionetten van de late middag tot ver na zonsondergang. Veel zeilers
beschouwden die uitzendingen als hèt achtergrondgeluid van een oceaanoversteek. Sinds 1 juni is het echter stil op 12359 Khz.
Dat Herb zichzelf op zijn 76ste pensioneerde is niet de voornaamste reden
van zijn afscheid. In november 2011 kwam een van de boten die hij
routeerde in uitzonderlijk zwaar weer terecht. Het kostte het leven van
een van de bemanningsleden. Het incident werd breed uitgemeten in de
Amerikaanse zeilbladen waarbij ook de routeringsadviezen onder vuur
lagen. Herb kon de kritiek maar moeilijk verkroppen en besloot zijn
service nog alleen aan te bieden aan zeilers die zich tevoren aanmeldden.
Anderhalf jaar later verklaart hij op zijn website tamelijk bitter dat zijn
toewijding en enthousiasme na de kritiek nooit meer terug zijn gekomen.
Tijd om te stoppen dus. 'Southbound 2, signing off and clear…'

15DE CHALLENGE CUP

INDEWIND

Op woensdag 4 september start de 15
de editie van de Challenge Cup. Vanuit
Seaport Marina in IJmuiden steekt de
deelnemersvloot over naar Lowestoft
aan de Engelse oostkust. En vervolgens
gaat het terug naar IJmuiden. Pakweg
twee keer 100 mijl voor zowel de ware
wedstrijdzeiler als de sportieve toerzeiler. Ook doublehanded te varen.
www.challengecup.nl

KLASSIEKERS OP HET HARINGVLIET
Liefhebbers van klassiekers komen deze zomer op het Haringvliet volop
aan hun trekken. De tweede Poly Classic Cup wordt van 19 tot en met
21 juli verzeild vanuit Middelharnis op het Haringvliet. Dat ligt mooi op de
route naar Hellevoetsluis, waar van 24 tot en met 28 juli de tweejaarlijkse
Dutch Classic Yacht Regatta wordt gehouden. www.polyclassics.nl en
www.dcyr.nl

INDEWIND
34 STE AMERICA’S CUP
Deze zomer start in San Francisco de strijd om de 34ste
America’s Cup. Een ding is
zeker, deze editie wordt
anders dan alle anderen. Van
7 juli tot 30 augustus zijn de
voorronden, traditiegetrouw
om de Louis Vuitton Cup.
Voor de eigenlijke America’s
Cup finale is de periode uitgetrokken van 7 tot en met 21 september. Er
zijn slechts vier teams. Oracle is verdediger. Uitdagers zijn: Emirates Team
New Zealand, Artemis uit Zweden en het Italiaanse Luna Rossa. Ze zeilen
in de veelbesproken AC-72 catamarans. Tussen de Louis Vuitton Cup en
de finale staat de Red Bull Youth Cup geprogrammeerd. Negen teams met
zeilers in de leeftijd van 19 tot 23 jaar zullen tegen elkaar wedstrijdzeilen
met de kleinere variant, de AC-45 cat. www.americascup.com

KNRM OPENT ONLINE REDDINGWINKEL
De KNRM heeft de Reddingwinkel geopend,
een nieuwe webshop met producten van de
Redding Maatschappij. Wie spullen koopt
op www.reddingwinkel.nl steunt het reddingwerk van de KNRM en vergroot de
zichtbaarheid van de Redding Maatschappij.
De artikelen zijn uitsluitend via de webshop
te koop en niet meer via fysieke winkels. In de komende maanden wordt
het assortiment uitgebreid.

ADVERTENTIE

Olav Cox

TM

Kiwiprop
Een innovatieve propellor
voor zeiljachten
>Mensen redden Mensen>>>
Uw schenking helpt levens redden
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

KLIK VOOR
INFORMATIE

2, 3 of 4 blads - as of saildrive - 12-80 pk
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TEKST MICHIEL SCHOLTES

Gaffeltuigen

en

SCHUIMSNORREN
Spannende kotterwedstrijden in Cornwall
Wat motiveert om je op het water moe en nat dooreen
te laten schudden, je kop te stoten, spieren te verrekken
en handen open te halen? Nou, kotterwedstrijden voor
de kust van Cornwall, de Pilot Cutter Review met oude
en nieuwgebouwde loodskotters.

I

n Fowey, een Cornish stadje verstopt in een
rotsige plooi, hangt de bevolking ’s ochtends
verrukt uit de ramen. Zestien loodskotters, originele en replica’s, kiezen er in alle vroegte zee. De
ongeduldigste hebben er onder balkons en langs

tuinen al een uur gekruist, topzeilen gezet en kluivers
geprobeerd. Op het startschot verdringen ze elkaar in de
rotsige uitgang, vechten om vlaagjes en de binnenbocht.
Vervolgens vormen ze tegen de achtergrond van Cornwalls groene heuvelkust een uitgerekte kiellinie van neigende witte gaffeltuigen en even witte schuimsnorren
voor kaarsrechte boegen die voor kotters zo typisch zijn.

De vloot trekt uiteen tot een sliert. Vooraan de onhoudbare hout-epoxy replica Iris (Nigel Irens, 1997). Daarachter snelle originele loodskotters waaraan kosten noch
moeite zijn gespaard: de 60-tons Mascotte (1904), de
foto: © Ray Potter/Roadrunner Photography

slanke Olga (1909) en de iets lager getuigde Cornubia
(1911). Dan een dozijn ‘Scillonians’, replica’s van negentiende-eeuwse kotters van de Scilly Isles, archaïsch
ogende scheepjes met een voorlijk grootspant en een
opengewerkt uitwaaierend hek. Daartussen de snelle
Edith Grey (winnares 2011, 2012). De meeste Scillonians
zijn recente scheppingen van Luke Powell, een bootbouwer uit Gwee die zelf mee racet met Agnes. Middenin,
tussen de tragere, zeilt stoer de Peggy (1903), een antiek
loodskottertje zonder lofwerk of luxe, niet zo snel maar
vasthoudend als een terriër.

Ook Alpha (1904), waarop ik meezeil, is een
originele, al zit er geen hout van dat jaar
meer in het schip. Haar grootspant zit achterlijker dan bij Scillonians en ze heeft een
elliptisch hek, typisch voor haar tijdgenoten.
Er staat een matige noordenwind. Om
geen last te hebben van het land zeilen we
Alpha wat verder naar buiten in de hoop
op meer wind. Maar we verdagen er in een
windwak, terwijl het onder de kust stuift
en jakkert. We raken hopeloos achterop. In
de ergernis gaat dan alles fout: het wisselen van de halfwinder, het strijken van het
schaamteloos grote topzeil met zijn uithouders als lantaarnpalen en een myriade
van lijnen. Eer dat uit de knoop is! Pas voor
St Mawes, dat wit ligt te schitteren in de
hoede waar we kruisend naar binnen een
paar plaatsen opschuiven.
Ach wat, niemand heeft zo’n mooi zicht op
de kottervloot gehad als wij. We kunnen
altijd zeggen dat we eerst naar Frankrijk
wilden maar ons bedachten. Dat is typisch
in dit veld, soms vaar je met het mes aan
dek en even later kan het je niet schelen
en telt alleen de vervoering om al dat
zeilend moois.

foto: © Ray Potter/Roadrunner Photography

voorjaarszon, sluiten we aan bij de achter-

De volgende twee dagen zeilen de
kotters voor St Mawes om de boeien
in Carrick Roads, de grillige monding
van de Fal. Bijgevolg zeilt alles er op
een kluitje, met elke wedstrijd bakstuurboord-kwesties en dringen bij de
boei; wel met schepen tussen de 30 en
50 ton!
De eerste wedstrijd op zaterdag zijn we
gebeten om iets recht te zetten. Er heerst
spanning aan boord. We hangen in schoten, vechten met overboord waaiende
kluivers, bukken voor over dek draaiende
kluiverbomen. Ik heb bovendien de taak
om uit te luisteren naar de wedstrijdcommissie, die de baan pas bekend maakt als

foto: © Ray Potter/Roadrunner Photography

de schepen al op het water zijn. God
verhoedde dat ik de baan verkeerd
noteer en Alpha de foute boei zal aanzeilen met een spotlachende concurrentie
rond de goede.
Deze ochtend worden we warempel
derde! Maar er zit meer in, we voelen het,
we willen. We hebben zelfs extra bemanning aan boord georganiseerd: een Ierse
scheepstimmerman, een van een brik
getrokken Deen en een Devoner.

In de middagrace starten we aan de goede kant, ronden als
derde de benedenboei achter Iris en Olga. Iris is niet te
houden. Maar Olga, van Tommy Nielsen, de stotterende
bootbouwer uit Gloucester, zit steeds in de buurt. Halverwege de bovenboei stormen Olga en Alpha haaks op
elkaar naar hetzelfde punt, Olga over stuurboord. Je weet
dat Nielsen niet wil wijken, dat hij intimideert, dat hij denkt:
‘Die willen geen schade, die gaan achterlangs.’ Nog honderd meter… Mijn haar staat dan allang overeind en in
gedachten zie ik twee antieke kotters opgaan in een wolk
van splinters, gebroken ledematen en gescheurd zeil. Onze
bemanning staat dan allang stokstijf, voorover gebogen,
starend naar Olga. Gaat ‘ie nou verdomme? Mijn neef beent
naar het lijwant en brult: “Starboard tack” of “Room for us”
of “Right of way”, dat weet ik niet meer, maar hij brult. Nog
vijftig meter...!
De kluiver daar kilt… slaat, ze gaat. Maar wel laat, ze draait,
onze roerganger Karel loeft een fractie – is dat zo? – en
Olga en Alpha liggen een moment boord aan boord, water
spattend tussen de rompen, wij aan loef.
Willems hoofd gaat van strak over in een brede lach. “Got
you!” roept hij naar Nielsen, die hij zo een hand kan geven.
Olga zakt weg naar lij. Op het moment dat ze zou kunnen
wenden, gaan wij als een windhaan overstag en Olga zet
haar slag door. En terwijl wij als roofdieren aan dek liggen,
zie je ze daar aangedaan zijn; dat de concentratie heeft
geleden. Nog twee keer kruist ze achterlangs.

foto:© Saar Scholtes

Maar dan doen de wervelingen om ons tuig hun werk en

Bij de bovenboei krijgen we gezelschap van
Edith Grey en zeilen we verplicht van links
naar rechts om weg te blijven uit haar luwtebaan, terwijl Olga lappen zet en daarvan
profiteert. Toch als eerste bij de benedenboei. We draaien naar bakboord, de giek
gijpt met een klap die de schootblokken
zowat uit dek rukt. Aán, áán, aan die schoten,
halve wind naar de finish. Edith Grey komt
op, hangt boven ons als een onweersbui, een
boze stiefmoeder, je ruikt haar geteerde
lijkentouw, kijkt in gezichten waarin het eerste leedvermaak te lezen valt… en dan
gebeurt er iets wat je niet snapt. Een vlaag
die net onze kluiver pakt, wij hellen, zij niet,
wij versnellen, zij niet, wij kunnen loeven en
foto: © Ray Potter/Roadrunner Photography

zij niet. Op de finishlijn scheelt het een bootlengte, maar het is onze bootlengte en wij
zijn eerste. Yeah! Blijdschap ontlaadt zich in
kreten en applaus voor elkaar en onszelf.
Voor even vermijd ik mijn grote neef met zijn
machtige

schouderklap

en

schroevende

omhelzing. Maar dan laat ik ook dat gebeuren, want ik ben toch al bont en blauw en
wat kan het verdommen als je zo zeilt in zo’n
vloot in zulk weer tegen de achtergrond van
Keltisch land… [Z]

VIDEO

foto: © Bemanning Zeemuis

TEKST DOESJKA VAN STRATUM BEELD JEROEN VAN STRATUM

VIDEO
In de zomer van 2012 vertrokken Jeroen en Doesjka met hun kinderen
Djerie en Pjotr voor zeilreis van onbepaalde tijd naar een bestemming die
ook zij nog niet kennen. Hun boot, de Zeemuis, is een Dynamique 52 die ze
van de ondergang redden. Hoe het ze vergaat lees en zie je geregeld in Zilt.

MET EEN HOND
DE WERELD ROND
Op reis met de Zeemuis
Kwart voor zeven ‘s ochtends, er wordt op de boot geklopt.
Gisteravond laat zijn we aangekomen in San Cristobal op de
Galapagos eilanden en we hebben al gehoord dat ze hier bij de
tijd zijn, maar dit is wel erg vroeg. Het blijkt Pablo te zijn, een
'agent' die alles omtrent de douane-formaliteiten gaat regelen.
Om negen uur komt hij terug met iemand van de douane, de
politie, keuringsdienst van waren en iemand van het nationaal
park. Dat wordt een berg formulieren invullen en veel rekeningen betalen. Ook volgt controle van de boot zal op ongedierte,
fruit en groenten die je hier niet mag invoeren in verband met
ziektes. Tijd om na acht dagen varen de boot aan kant te maken.

IEDER ZIJN TAAK
Na een snel ontbijt zet ik de kinderen aan het werk om hun
eigen kamer op te ruimen, Jeroen gaat buiten aan de gang en
ik ga binnen ruimen en poetsen. We varen met ons kleine
viervoetertje Drop aan boord en als we ergens problemen met
de hond verwachten dan is het natuurlijk hier in dit dierenparadijs. Laten we er dan in ieder geval voor zorgen dat we als een
zeer net geordend gezin overkomen…

EEN HOND KOPEN?
Voor we onze Droppie kochten, hadden we al plannen om
binnen enkele jaren weer op wereldreis te gaan en dat weer-

foto: © Bemanning Zeemuis

hield ons er jaren van om een huisdier aan te schaffen. Toch gingen we
drie jaar geleden overstag nadat Pjotr geboren was, Djerie naar een
andere school moest en echt een maatje nodig had dat er altijd voor haar
was. We kochten een hondje, kruising Cairn terrier/Laso Apso en bij het

zindelijk worden, leerden we haar op een kattenbak haar
behoefte te doen.

EEN DUUR EXEMPLAAR
Ook hadden we al snel besloten dat ze gesteriliseerd
moest worden, want om per ongeluk een nest jonge
honden aan boord te krijgen, dat nooit! De dierenarts
vertelden we natuurlijk van onze plannen en met haar
bekeken we welke inentingen en papieren er voor welke
landen nodig waren. Dat bleek niet eenvoudig, omdat je
van land naar land reist en je vaak gezondheidsverklaringen moet overleggen die enkele dagen oud zijn. Het
belangrijkste was echter de rabies-inenting en het daarbij
behorende bloedonderzoek. Alles bij elkaar opgeteld
werd ons viervoetertje een duur exemplaar, maar dit
weegt voor ons niet op tegen het plezier dat wij eraan
beleven. Natuurlijk schrikt een keffertje in het gangboord ook eventuele indringers af…

DANSEN IN ZEE
Om half elf komt eindelijk de delegatie Galapagos-autoriteiten aan boord en alles blijkt helemaal in orde te zijn,
op een kokosnoot na die ze in beslag nemen. De hond
moet tijdens ons verblijf aan boord blijven, maar daar
kunnen we mee leven. Tijd om aan de kant te gaan en
de zeeleeuwen te bekijken die al nieuwsgierig rond de
boot zwemmen. Ze blijken hier het dorp in hun macht te

foto: © Bemanning Zeemuis

hebben en liggen op banken, onder geparkeerde auto’s en in de glijbaan
van de speeltuin. En ze verspreiden een lucht… Maar geweldig om ze van
zo dichtbij te zien. Natuurlijk hebben we met ze gezwommen. Op een
steenworp afstand van het dorp gaan we snorkelen met zeeschildpadden
en al zwemmend boven zo’n gigantisch beest lijkt het wel een dans die ze

uitvoeren in het water. Ik ben er echt ontroerd van en voel
me ontzettend bevoorrecht om dit te mogen meemaken.

WAT EEN SNELHEID
Met de plaatselijke 'ferry' gaan we naar de eilanden Santa Cruz
en Isabela. Het is prachtig om de pinquïns te zien, de Booties
(vogels met blauwe poten), de schildpadden en natuurlijk de
zeeleguanen. Echt een paradijs op aarde. Onze Droppie blijft
ondertussen achter op de boot, onder het toeziend oog van
Pablo en enkele watertaxi-bestuurders. Van het kastje onder
de kuiptafel hebben we een hondenhok gemaakt en bij terugkomst blijkt ze erg op de zeeleeuwen te reageren en zij op
Drop. Volgens ons heeft ze zich vermaakt zonder ons.

AFSCHEID NEMEN
Ja en dan moet je verder, de volgende oversteek, 3000 mijl
naar de Markiezen. Voor Pjotr is vertrekken altijd weer een
moeilijk moment; weggaan op het moment dat je je net thuis
begint te voelen. Dit keer hebben Jeroen, Djerie en ik er
moeite mee. Het is hier zo mooi, die ongerepte natuur, dat is
wat we zoeken. Als je dit zo ziet, dan wil je meer. Wij beseffen
echter dat er hier geen toekomst voor ons is en dat maakt het
iets eenvoudiger om de zeilen weer te hijsen. In plaats van
dolfijnen doet nu een groep zeeleeuwen ons uitgeleide, al
vrolijk springend in onze hekgolf. Sinds ons vertrek, nu zo’n
driekwart jaar geleden, zijn dit de eerste eilanden die ons hart
echt hebben gestolen. Een geweldige start
voor onze verdere reis door de Pacific.

[Z]

foto's: © Laurens Morel/SaltyColours.com

RODEO
ROND TEXEL

Roerige condities in 36ste editie
Het begint onderhand een vast patroon te worden:
harde wind en ruwe zorgden voor uitstel van het 36ste
Rondje Texel. Net als vorig jaar. Niet zaterdag, maar
zondag gingen 194 overgebleven zeilers van start. Het
werd evengoed rodeorijden, want in vlagen trok de
zuidwestenwind nog door tot windkracht 7.

foto's: © Laurens Morel/SaltyColours.com

RODEO
ROND TEXEL
Texel winnen kan op twee manieren: als eerste over de eindstreep
komen (line honours) of als beste
uit de bus komen na verrekening.
Line honours spreekt het meest
tot verbeelding. Peter Vink en
Jeroen van Leeuwen wonnen die
slag, met hun Nacra F20 carbon,
voorzien van kromzwaarden en
vleugeltjes op de roerbladen. Hun
tijd: 2.34 uur. De line honours
winnaar van vorig jaar Xander
Pols/Stefan Dubbeldam werden
tweede, gevolgd door John de Vries en Diederik Pauli.
Aan de hand van de Texel Rating, een gecorrigeerde tijd op basis van
bootlengte, bootgewicht en zeiloppervlakte, waren er twee winnaars van
het Rondje. In klasse 1: Oscar Zeekant en Karel Begemann met hun
Formule 18. Tweede en derde werden Renée Groeneveld en Thijs Visser
en Mischa Heemskerk/Bastiaan Tentij. Klasse 2 werd gewonnen door het
Australische team Cristopher Hancock/Alex Young met een Hobie 16. De
titel 'Fastest Texel Team' was ging naar het gelegenheidskoppel Gunnar
Larsen en Dorian van Rijsselberge.
Volgend jaar is het Rondje Texel op een late datum: 28 juni.

VIDEO

ROLFOKHOES
Frustratie over het moeizaam hijsen, opspannen
en strijken van bestaande rolfokhoezen leidde tot
een samenwerking van Antonio Hammerstein
met

zeilmaker

Rifkin

in

IJmuiden.

Samen

ontwikkelden zij de Coverysail. Deze inmiddels
gepatenteerde

hoes

is

niet

uitgerust

met

kruislingse treklijnen maar met om de meter een
elastiek dat via een drieweg koppelstuk aan
elkaar en aan een treklijn is verbonden. De koppelstukken zijn in te stellen
op de juiste hoogte, afhankelijk van de dikte van het opgerolde zeil. De
hoes kan zonder weerstand worden gehesen en pas bij de laatste meter
worden via een treklijn alle elastieken automatisch opgespannen.
Bij het loslaten van het val komen alle elastieken direct weer los te zitten
en haal je de hoes probleemloos naar beneden. Om de hoes vlot op te
ruimen is een preekstoeltas bedacht.
Oude hoezen kunnen voor 25 euro per meter met het Coverysail systeem
worden uitgevoerd. Een nieuwe hoes kost 50 euro per meter.
www.coverysail.com

DUBBELE LAGERING
Ronstan Core blokken hebben een 'dual stage' lagering. Deze
combinatie van een kogel- en een glijlagering maakt dat de
blokken minimale weerstand hebben, ook bij hoge belasting.
Sinds kort is het Core blok ook in 45 mm leverbaar, voor
lijndiameter van maximaal 12 mm. De breekbelasting is
1400 kg, werkbelasting 700 kg. www.moremarine.nl

ZILTESPULLEN
NIEUWE ERGOFIT LIJN VAN CREWSAVER
Reddingsvesten zijn nog geen mode-artikel, maar sommige fabrikanten
besteden wel steeds meer aandacht aan de
vormgeving. Het Engelse Crewsaver komt nu
met de nieuwe lijn die ze Ergofit noemen. De
eigentijdse

reddingsvesten

zijn

volgens

importeur Belship ergonomisch vormgegeven
en zeer comfortabel in gebruik. De Ergofit is
verkrijgbaar is een 190N en 290N uitvoering en
is standaard uitgevoerd met een neopreen zakjes
voor een veiligheidsmes en PLB (personal life
beacon), een Solas gekeurd licht en een pvc venster
om de capsule te inspecteren. Het topmodel kost 355
euro, de versie met 190N drijfvermogen heb je voor
175 euro. www.belship.nl

NORTH SAILS VERHUIST
De North Sails vestiging voor België en Zuid
Nederland gaat na 30 jaar weg uit Deurne en
verhuist naar een modern pand iets dichter bij
Nederland, in Stabroek, net over de grens,
dichtbij de snelweg A4/A12. De North Sails
vestiging in Almere zal voor Midden- en
Noord-Nederland het contactadres blijven,
met Harry Amsterdam als steunpunt in
Friesland. www.northsails.be

JEANNEAU'S IN LELYSTAD
Het in Lelystad gevestigde
SkipsYachting organiseert van
vrijdag 12 tot en met zondag
14 juli een 'Jeanneau Event'.
Gedurende drie dagen is een
groot aantal modellen van de
nieuwste

generatie

Jean-

neau's, zowel zeil- als motorboten, in de Flevo Marina
verzameld. Met de kleinere modellen kan ook een proefvaart worden
gemaakt. Voor liefhebbers die op eigen kiel naar Lelystad komen biedt
SkipsYachting de mogelijkheid voor een gratis overnachting in de haven.
www.skipsyachting.nl

KRIMPVRIJ
DSM ontwikkelde de nieuwe Dyneema Max 20 vezel, waarin geen
'creep' (chemische rek) kan ontstaan. Marlow past deze DM20
vezel toe is hun nieuwe lijn FibreRig. Hierin liggen de vezels
parallel, waardoor de lijn ook onder constante belasting niet
zal rekken. FibreRig is leverbaar met verschillende type
mantels en binnenkort komen nieuwe terminals
beschikbaar die zullen passen op het standaard
beslag van de meeste boten. Het nieuwe M Rig Max
bevat ook de DM20 vezel. Deze lijn is makkelijk
te splitsen en daardoor geschikt als noodverstaging. En Marlow vond ook een toepassing voor
het DSM product in een relingdraad die voldoet
aan ISAF regelgeving. www.on-deck.nl

ZILTESPULLEN
ZITTEN OP JE OUDE ZEIL
Bas van Hiele van Comfort Line vond het
een slechte zaak dat oude zeilen meestal
gewoon worden weggegooid als ze 'op' zijn.
De unieke uitstraling van zeilen inspireerde
hem tot het maken van kussens, zitkubussen en zelfs complete banken van afgedankte zeilen. De productlijn kreeg de naam
Hielke. De meubels hebben wind, regen,
sneeuw en zon doorstaan. Voor wat extra kleur aan de kussens gebruikt
Bas repen spinnakerdoek. Hij roept zowel particulieren als zeilmakers op
om oude zeilen niet weg te gooien maar in te leveren. www.hielke.org

DEMONTABEL ANKER
Het kiezen van een geschikt anker is nooit eenvoudig geweest, maar met
de komst van vele 'nieuwe generatie ankers' is dat nog veel moeilijker
geworden. De meest recente nieuwkomer is het Mantus anker. Dit in
Amerika ontwikkelde product lijkt met de scherpe punt en de rolbeugel
op verschillende andere
moderne ankers, maar de
Mantus is met vier forse bouten te
demonteren en daardoor makkelijker op te bergen.
De bouten zijn volgens importeur Ildost
Marine zo sterk dat het anker zelfs met maar
een bout niet aan prestaties inlevert. Ildost levert rechtstreeks aan de klant
en wil hiermee de prijzen laag houden. De video op hun website ziet er
veelbelovend uit. www.ildostmarine.nl

ELAN 320

Veel ideeën en noviteiten van de Elan 400, die in januari werd geïntroduceerd, komen terug in de kleinere versie van deze snelle zeiler, de Elan
320. Zelfs de dubbele stuurwielen van de 400 hebben een plaats gekregen
op de toch ruim 2 meter kortere nieuwkomer. Elan meldt de eerste te zijn
die een boot in die klasse met dubbele stuurwielen uitrust. Het creëert
volgens de bouwer een optimaal ruimtegebruik in de kuip en met de
dubbele roeren zorgt het voor een prettig stuurgedrag. De Elan 320 wordt
gebouwd volgens de vacuüminjectie-methode met vinylester hars, wat
resulteert in een 6% lichtere boot dan de voorganger, de 310.
De nieuwe model wordt tijdens de natte Hiswa in Amsterdam geïntroduceerd en gaat in de basisuitvoering 94.370 euro kosten.
www.wne-yachting.nl

RAYMARINE gS SERIE

ZILTESPULLEN

De nieuwste serie navigatie-instrumenten van Raymarine bestaat uit volledig glazen displays, met een los bij te plaatsen toetsenpaneel en kaartlezer.
Elk gS serie display beschikt over een eigen
krachtige computer, bestaande uit
een dual core processor en een
eigen grafische processor voor
optimale prestaties.
De nieuwe schermen werken
naadloos samen in een netwerk van a-,
c- en e-serie apparatuur. En dankzij
ingebouwde wifi kun je de strakke klokken ook
bedienen vanaf je tablet of smartphone via de RayControl of
RayRemote app. Via de RayView app kun je de informatie ook op je
telefoon aflezen. www.raymarine.nl

WEBLOG ALS BOEK
Let's go! is de naam van de catamaran van Rixta
Vriend en Eddy Loonstijl. In zeven maanden
zeilden ze van Nederland naar Curaçao. Tijdens
die trip hielden ze een weblog bij dat nu in eigen
beheer in boekvorm is uitgekomen. Het zeilend
reizen beviel zo goed dat ze het oorspronkelijke
plan om naar de Carieb te gaan hebben bijgesteld en nu in etappes rond de wereld zeilen. Dus
wellicht komt er later nog een vervolg op deze
uitgave. Let's go! bestel je voor 17,55 euro bij www.boekscout.nl
www.letsgo.waarbenjij.nu

foto: © bemanning Tara

BAIA TODOS OS SANTOS
De TARA van Jacomine Goudzwaard en Roel van Schaik
verkent de kust van Brazilië. In de Allerheiligenbaai, waar
ook de stad Salvador de Bahia aan ligt, ankeren ze bij een
strandje aan de monding van de rivier Paraguaçu. Het
blijkt de perfecte plek voor een picknick in het zand.

ZILTEWERELD

DRUKKE AGENDA EN VOLLE BOEKENKAST
Al vanaf dat ze elkaar leerden kennen dromen Jacomine Goudzwaard rn
Roel van Schaik over een wereldreis. Maar eerst komen er twee kinderen,
twee banen en een huis. Jacomine kijkt terug: “We zeilden veel in die tijd,
weekenden in Zeeland en vakanties op de
Wadden. En we deelden 20 jaar een boot
met zeilvrienden en voeren naar Engeland,
Frankrijk,
Noorwegen,
Zweden
en
Denemarken. De een heen, de ander terug.
Het waren mooie reizen met ons gezin.
Intussen vult de boekenkast zich met
reisverslagen van anderen. Solo van Tania
Aebi spreekt ons aan: als zij het kan, kunnen
wij het ook, al is het maar een half jaar Middellandse Zee.” Toch houden
praktische bezwaren een vertrek tegen.

LANGZAAM REIZEN

foto: © bemanning Tara

Als de kinderen bijna op eigen benen staan hangt Roel de kaarten van de
Atlantische oversteek en Patagonië aan de muur. Oude dromen herleven.
Roel: “De kans doet zich nu voor en we voelen ons er fit genoeg voor. We
hakken de knoop door en maken een plan voor een rondje wereld in 5
tot 7 jaar.” Ze verkopen hun huis en gaan op zoek naar een stevig schip.
Dat wordt de TARA, een aluminium Koopmans 41. “Alsof ze op ons heeft
gewacht.”

ZILTEWERELD

www.ziltewereld.nl
Twee jaar wonen ze aan boord en zijn ze naast hun banen druk met de
voorbereiding van hun reis. Roel: “Mei 2012 is het dan eindelijk zover, de
eerste etappe! Schotland, Ierland en zo zakken we af naar Spanje en
Portugal. Deze manier van langzaam reizen bevalt uitstekend. We lezen
veel over de landen waar we komen, gaan met de trein of bus het
binnenland in en spreken veel mensen. Geweldig om bijvoorbeeld de
verschillende kijk per land op de geschiedenis te horen.”
Na Marokko en de Canarische Eilanden volgen de ongebaande paden:
Senegal en Gambia. Jacomine: “Het voelt bijzonder om met TARA op de
rivieren te varen, soms is het echt puzzelen. We ontmoeten leuke,
hartelijke mensen en de natuur is indrukwekkend. Dit is echt anders dan
alles waar we tot nu toe gevaren hebben. Langer blijven kan helaas niet.
Al hebben wij geen vast plan, de natuur heeft dat wel. Dat maakt beslissen
soms lastig: ergens blijven is dan gelijk een half jaar of meer.”

NIEUW BESLUIT
Na een soepele Atlantische overtocht is de TARA in Brazilië aangekomen.
Hier nemen Jacomine en Roel het besluit voor de volgende etappe: ze
willen langzaam naar het zuiden afzakken om in januari in Patagonië te
zijn. Roel: “Het gaat tot nu toe vrij makkelijk. We vinden het wel spannend
met het weer, de kou en de onherbergzame kusten, maar ook een
uitdaging. We zijn benieuwd naar de natuur, de dieren en de stilte”. [Z]
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