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BUREAUBLAD
Het weer tijdens de Delta Lloyd 24-uurs Race
maakte het de deelnemers niet eenvoudig. Wat de
zeilers op de circa 600 boten een etmaal lang meemaakten wordt treffend verbeeld door deze bijna surrealististche foto van Paola Peeters. Klik op de downloadknop om hem
de achtergrond van je computerscherm of tablet te maken.

HOGEDRUKSPUIT
Na jaren van ongebreidelde groei en grenzeloos
hedonisme is het klimaat in de watersportwereld grondig veranderd. Ineens overheersen
onderwerpen als vergrijzing, leegstand en sloop.
Zelfs het televisiejournaal vond het belangrijk
genoeg om er ruimte voor te maken tussen al
het werkelijke leed .
Als er ontwikkelingen zijn die om visie en daadkracht vragen, moet je daar niet voor weglopen.
Dat kan echter onmogelijk zonder een zorgvuldige analyse en een realistische blik.

reflectie

Via de Nederlandse Jachtbouw Industrie kwam
onlangs naar buiten dat er in ons land naar
schatting 25.000 slooprijpe boten het milieu
dreigen te vervuilen. En daar moeten we iets aan
doen voor de overheid ons dat oplegt, zo luidde
het pleidooi. Een voornemen waar je moeilijk
tegen kunt zijn.
Maar vijfentwintigduizend boten! Dat is dus 100
flinke jachthavens vol. En dat komt weer overeen met het totaal van alle ligplaatsen aan
IJsselmeer en randmeren.
De media maakten die berekening niet. Gretig
herhaalden ze het lekker spectaculaire getal.
Net zolang tot ook wij bijna aan het resultaat van
een simpele staartdeling begonnen te twijfelen.

Feit blijft echter dat wij die treurige armada zelf niet
tegenkomen. Ja, hier en daar zien we wel eens een
groen uitgeslagen jachtje of een paar boten die dringend aan verf en liefde toe zijn. En het ontgaat ons
ook niet dat sommigen dat stadium al ver voorbij zijn.
Maar vormen al die achterafplekjes op het haventerrein gezamenlijk een nationale afvalberg met de
omvang van een buitencategorie pyreneeëncol? We
kunnen het maar moeilijk geloven. En bovendien, wat
is slooprijp?
Menig afgeschreven zeiljacht is met een hogedrukspuit en zelfwerkzaamheid weer onder zeil te krijgen.
Is dat niet veel duurzamer dan sloop en bovendien
een manier om jonge zeilers op een betaalbare
manier aan een boot te helpen? Want is nieuwe
instroom en vers bloed niet de universele oplossing
voor heel veel van de genoemde problemen? Wie
daar een plan voor ontwikkelt, bewijst de toekomst
van de watersport een veel grotere dienst dan al dat
getalgegoochel ooit zal doen.
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IN DE BAN
VAN DE

MOAI

foto:© Bemanning Santana

PINTA ZEILT NAAR PAASEILAND

TEKST: MAARTEN EN MARIANNE KATER

Maarten en Marianne zijn in 2011 met de
Van de Stadt Caribbean Pinta vertrokken uit
Nederland voor een 'rondje Zuid-Amerika'.
In Chili wordt een jaar pauze ingelast voor
de geboorte van zoon Daniel. Daarna gaat
de reis met zijn drieën verder, de Stille
Oceaan op, richting Paaseiland.

‘D

aar staat een hele rij!' We vechten om de
verrekijker om de kustlijn af te speuren.
Paaseiland! Wat een moment. We staan te

trappelen in de kuip om aan land te gaan. Marianne ziet als eerste een hele rij moai, de beelden
die dit eiland zo bijzonder maken. En nog wel aan
ons baaitje!
Volgens de boeken is Paaseiland, Rapa Nui in het
Polynesisch, geen makkelijk eiland om te bezoeken met een zeilschip. Het ligt midden in de
oceaan en er zijn weinig beschutte ankerbaaien,
dus met slecht weer is het niet altijd mogelijk om
te stoppen. We zijn er dan ook op voorbereid om
1400 mijl naar de Gambier eilanden door te varen,
maar in ons hart houden we daar echter geen
seconde rekening mee.

IMPOSANTE RIJ
De tocht hierheen is heerlijk. Gelukkig maar, want
het had nogal wat voeten in de aarde voordat we
onderweg waren. Iets meer dan een jaar hebben
we in Valdivia, Chili gelegen. Daar is onze zoon

foto:© Bemanning Pinta

Daniel geboren. We nemen rustig de tijd om aan
het leven als bootgezinnetje te wennen. En we
maken de boot baby-proof. Als Daniel net een
jaar is, varen we de Stille Oceaan op. In twee
etappes leren we hoe het zeilen met een baby aan
boord is. De eerste is zwaar maar leerzaam, de
tweede is hard werken, maar genieten.

En dan, in een prachtige zonsondergang, doemt Paaseiland op.
Met deze windrichting kunnen
we niet bij het dorpje ankeren,
dus we varen naar een baai aan
de zuidkant van het eiland. Op
dat moment weten we nog niet
wat een geluk dat is. Als we ons
baaitje invaren, zien we een
imposante rij moai langs het
water staan; de grootste en wellicht mooiste rij van heel het
eiland. En wij liggen er vlak voor!
Later komen we te weten dat de
vulkaan waar alle moai werden
vervaardigd, ook aan deze baai
ligt. Vanuit het keukenraampje
kijken we uit op 'onze' moai.
Zelden stonden we met zo'n
grijns af te wassen.

foto:© Bemanning Santana

MYSTIEK
Samen met de bemanning van
buurboot Santana gaan we aan
land en bekijken de moai en de
steengroeve op de vulkaan. We
zijn diep onder de indruk van de
machtige beelden. Ze stralen een
enorme trots uit, zoals ze met

hun neuzen fier naar voren voor zich uit
staren. In boeken en verhalen van mensen
die hier geweest zijn lees je vaak hoe men
gegrepen wordt door de mystiek van deze
beelden en de raadselen rond de cultuur
die ze voortgebracht heeft. Het leek ons
altijd dat wij daarvoor een beetje te nuchter
zouden zijn, maar tot onze eigen verbazing
raken we toch in de ban van de moai, die je
overal ziet. Rond de steengroeve liggen de
hellingen er werkelijk mee bezaaid. Sommige nog trots rechtop, andere omgevallen
of in de grond gezakt. En allemaal zijn ze
net even anders.

WARM WELKOM
Het baaitje waar wij met de bijboot aan land
gaan, wordt als haventje gebruikt door een
vissersfamilie. Zodra we aankomen, overladen ze ons met vers fruit en later nodigen
ze ons zelfs uit voor de zondagslunch. Het
zijn originele Rapa Nui en het is boeiend om
de Rapa Nui over de Chilenen, maar afgezien hiervan blijken het vrolijke en gezellige
mensen te zijn. Het is onze eerste kennismaking met de Polynesische cultuur en het
is een warm welkom.
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met ze te praten. Er heerst veel onvrede bij

Boven een vuur liggen vissen te
roosteren, kinderen en bevriende
families lopen af en aan en op de
achtergrond

staan

de

machtige

moai. Het is een bijzonder tafereel
en na de weken op zee genieten we
van zowel de gezelligheid als het
heerlijke verse eten. Zoals we al eerder ervaren hebben, zijn het uiteindelijk vaak de mensen die een plaats
tot leven doen komen en zich in
onze herinnering nestelen.

NIEUW HOOGTEPUNT
Het restant van een orkaan ergens in
de zuidwestelijk Stille Oceaan zorgt,
dagen nadat hij uitgeraasd is, voor
hoge deining uit het zuiden bij Paaseiland. We verkassen naar een baai
aan de noordzijde. Wederom worden
we door het weer gestuurd en
wederom kan het niet mooier. Deze
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baai is één van de andere hoogtepunten van Paaseiland met een prachtig
zandstrand. Uiteraard opgesierd door
een rij moai. Daniel kan heerlijk aan
de waterlijn in het zand spelen en wij
genieten van het uitzicht op onze
boot in de prachtige baai.

En dan draait de wind zo dat we
voor het dorpje kunnen liggen.
De vrouw van de vissersfamilie
die we eerder ontmoetten,
neemt ons mee naar de markt
en nadat we zelf de verse voorraden weer hebben aangevuld,
komt zij wederom aan met tassen vol vers fruit.

ONVERGETELIJK
Ondertussen doen we nog een
feestelijke

ontdekking:

Mari-

anne blijkt zwanger! Het verklaart een hoop symptomen
tijdens de afgelopen overtochten. De golven vielen haar toch
wat zwaarder dan normaal.
Vooral 's ochtends… We zijn
dolgelukkig en hebben heel
breiding. Als Daniel op deze
toch al zo bijzondere plek ook
nog zijn eerste stapjes doet, is
het plaatje compleet.
Paaseiland heeft zich een plekje
in ons hart verworven en we
zullen het niet snel vergeten.
sy-pinta.com
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veel zin in nog een gezinsuit-
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TESTCASE
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VOLVO 65-KLASSE

De Sevenstar Round Britain & Ireland Race was de eerste
gezamenlijke testcase voor de Volvo 65 racers. Het 1800 mijl lange
rondje Engeland werd gewonnen door Abu Dhabi Ocean Racing
in een nieuwe recordtijd van 4 dagen, 13 uur en 10 minuten. Abu
Dhabi, geschipperd door Ian Walker, was sneller dan de Volvo 70

die de vorige recordtijd neerzette. Het laat zien dat de nieuwe One
Design Volvo Ocean 65 in de juiste condities qua snelheid niet onder
doet voor zijn voorganger, de Volvo Open 70. Team Brunel van
Bouwe Bekking deed niet mee aan de Round Britain en gaf voorkeur
aan een eigen trainingsprogramma.

VIDEO

foto: © Ainhoa Sanchez/Volvo Ocean Race

Goed te zien is hoe de Volvo 65 racers aan weerszijden uithouders
gebruiken. Omdat de VO65-klasse geen overlappende genua
gebruikt, zijn de zalings maximaal breed en vrijwel haaks op de mast
geplaatst. Daardoor zitten de zijstagen zo ver mogelijk naar buiten.
Bij kleinere windhoeken heeft dit tot gevolg dat de spleetwerking

tussen het voor- en grootzeil niet optimaal is, wanneer de A3
gennaker, de fractional Code 0 en de masthead Code 0 worden
gevoerd. Om de spleetwerking op deze koersen beter te maken,
gebruiken de teams de uithouders. De twaalfde editie van de Volvo
Ocean Race begint op 4 oktober in het Spaanse Alicante. [Z]

TEKST EN ILLUSTRATIES HENK PLAATJE

PROTEST
PERIKELEN
Het gaat er vaak verhit aan toe, na afloop van de wedstrijd.
Niet zelden wordt de strijd in de protestkamer beslist.
Regeldeskundige Henk Plaatje selecteerde de meest voorkomende

illustratie: © Henk Plaatje

protestsituaties en maakt ze ook voor de niet-zeiljurist begrijpelijk...

Het is voor veel zeilers die aan loef op- en voorbijgelopen worden vaak
onduidelijk wat er ter verdediging wel of niet is toegestaan. Het volgende
protest van de schipper van Anneke gaat hierover.

HET VERHOOR
De schipper van Anneke heeft het
protest ingediend en mag daarom
als eerste haar verhaal vertellen.
"Wij voeren voor de wind recht op
een benedenwinds merkteken af.
Omdat we meer snelheid hadden
dan Nanine, liepen we haar aan
loef voorbij. Toen we al ruim naast
haar lagen, loefde ze plotseling op
en raakte ze onze giek. We riepen
nog dat ze haar juiste koers moest
zeilen, maar daar reageerde ze niet

2

op. Ze loefde veel te snel op,
waardoor wij de aanvaring niet
konden voorkomen."
De schipper van Nanine geeft toe dat Anneke sneller voer en aan loef
voorbij kwam. Ze is het er echter niet mee eens dat ze te snel loefde. "Al
op het moment dat Anneke opliep, zijn we begonnen met loeven. De
stuurman en bemanning van Anneke waren druk met hun eigen boot en
letten niet op. Toen we al dicht bij ze waren gingen ze pas loeven,
waardoor we hun giek raakten.
De schipper van Anneke heeft als getuige de schipper van X. De schipper
van Nanine geeft haar bemanning op als getuige. Hoewel Anneke

PROTEST
PERIKELEN

daartegen protesteert, legt de voorzitter van de

PC haar uit dat iedere partij, dus ook Nanine, mag beslissen welke
getuigen een verklaring mogen afleggen.
De getuige van Anneke: "Ik zag dat Anneke Nanine aan loef inhaalde en
dat Nanine gelijk begon te loeven. Ze stuurde niet naar het volgende
merkteken. Anneke bleef rechtdoor varen tot ze gedwongen werd om
ook op te loeven. Ik hoorde ook dat ze naar Nanine riep dat die haar
juiste koers moest varen. Ik hoorde nog wel veel geschreeuw, maar heb
niet gezien dat ze elkaar raakten."
De getuige van Nanine: "Wij voeren voor de wind en doordat we in de
vuile wind van Anneke kwamen, werden we ingehaald. Wij zijn gelijk gaan
loeven, maar Anneke reageerde niet. Ze riep dat we dat niet mochten
doen en hield koers. Pas op het laatste moment loefde ze op en kon toen
niet meer voorkomen dat we haar giek raakten."

DE PC STELT ENKELE AANVULLENDE VRAGEN.
Wat was de afstand tussen de boten toen de overlap tot stand kwam?
Anderhalve bootlengte.
Waar lag getuige X? Twee bootlengten recht achter Nanine .
Is er schade? Nee.

illustratie: © Henk Plaatje

Is er een vervangende straf genomen? Nee.

DE BERAADSLAGING
De PC moet vaststellen of Nanine mocht loeven (Regel 17 - Over dezelfde
boeg; Juiste koers) en of ze dat niet te snel heeft gedaan (Regel 16 - Van
koers veranderen).
Omdat Anneke een overlap verkreeg aan loef is Regel 17 NIET van
toepassing. Nanine mocht dus loeven, zelfs tot recht in de wind.

VIDEO

!

VORMFOUT

Een protest is alleen geldig als voldaan is aan de formele eisen zoals
het zetten van een protestvlag, het aanroepen van ‘Protest’ en het op
de juiste wijze invullen en tijdig indienen van het protestformulier.

PROTEST
PERIKELEN

Regel 16 bepaalt dat Nanine, toen ze van koers

veranderde, Anneke ruimte moest geven om vrij te blijven. Met andere
woorden: Nanine mocht loeven, waarbij Anneke de gelegenheid moest
krijgen om mee te loeven. Anneke moet alles doen om vrij te blijven.
Doet ze dat niet, terwijl daar wel ruimte (tijd, gelegenheid) voor is, dan is
het haar eigen schuld dat ze niet vrij blijft. Had ze onmiddellijk mee
geloefd, dan had er geen aanraking plaatsgevonden. Veel zeilers denken
dat een lijwaartse boot niet snel mag loeven. Echter een stuurman van een
loefwaartse boot kan, als hij goed oplet, ook snel oploeven om vrij te
blijven. De loefwaartse boot moet met goed zeemanschap kunnen
manoeuvreren, uitwijken en dat hoeft niet langzaam te zijn.
De Protestcommissie stelt de volgende feiten vast.
●

Anneke en Nanine varen voor de wind in de richting van
merkteken 2.

●

Anneke verkrijgt een overlap aan loef. De afstand tussen beide
boten bedraagt anderhalve bootlengte.

●

Nanine loeft geleidelijk op en na 7 bootlengten is er contact.

●

Anneke vaart na de overlap enkele bootlengten rechtdoor
en loeft daarna op.

●

Er ontstaat een aanraking zonder schade.

●

Geen van beide boten neemt een vervangende straf.

CONCLUSIE EN BESLISSING
Anneke is als loefwaartse boot niet vrij gebleven van de lijwaartse boot
Nanine en overtreedt daarmee Regel 11 (over dezelfde boeg, overlap).
Nanine heeft niet getracht om een aanraking te voorkomen en overtreedt
daarmee Regel 14 (Aanraking vermijden). Omdat er geen schade of letsel
is veroorzaakt gaat ze, als boot die voorrang had, vrijuit. [Z]
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september 2014
29-31 aug.

Breskens Sailing. IRC jachten. www.breskenssailing.nl

30 aug.

Kruis van Heeg. Toerboten. www.wsheeg.nl

30-31 aug.

Bries Noordwijk Open. www.zvnoordwijk.nl

2 sept.

Zomeravondwedstrijd Durgerdam. www.zvhety.nl

3-6 sept.

Challenge Cup. IJm.-Lowestoft vv. www.challengecup.nl

4 sept.

Zomeravondwedstrijd Enkhuizen. www.ewva.nl

5-6 sept.

ONK Aken. Medemblik. www.va-klassenorganisatie.nl

5-7 sept.

NK Spanker. Heeg. www.spanker.nl

5-7 sept.

KK Efsix, Javelin, Tirion. Heeg. www.wsheeg.nl

5-7 sept.

NK Randmeer. Loosdrecht. www.rko.nl

5-7 sept.

Bergen Jazz & Sail. www.kzbvbergen.nl

6 sept.

Goeree Race. www.haringvlietwedstrijden.nl

6-7 sept.

United 4. Workum. www.united4sailing.org

6-7 sept.

8ste CR Trophy. Blankenberge. www.blanksailing.com

7-12 sept.

Dragon Gold Cup. Medemblik. www.dragongoldcup2014.com

11-14 sept.

NK Regenboog. Westeinder. www.regenboogclub.nl

12-13 sept.

100 Mijls shorthanded. IJmuiden. www.100mijls.nl

13 sept.

Rond en Plat. Kaag. www.kwvdekaag.nl

13 sept.

8 Uren Oosterschelde. St. Annaland. www.8urenoosterschelde.nl

13-14 sept.

Rondje Pampus. Cats. www.roerkoning.nl

13-14 sept.

Pampus Regatta. www.pampusregatta.nl

ZEILAGENDA
13-14 sept.

Open Najaarsweekend. Loosdrecht. www.wsv-hetwittehuis.nl

17-21 sept.

Dorestad Raid. Beulakker. www.natuurlijkvaren.nl

19-21 sept

ONK olympische klassen. Medemblik. www.opendutchsailing.org

20 sept.

NaKaag. www.kwvdekaag.nl

20 sept.

Papklokkenrace. Lek. Culemborg. www.wvdehelling.nl

20-21 sept.

Zuiderzeeweek. Hoorn. NVvK. www.zuiderzeeweek.nl

20-21 sept.

ONK RS Feva. Bruinisse. https://rsfeva-klasse.nl

24-28 sept.

Dutch Match Cup. www.bataviahaven.nu

24-28 sept.

35ste Zeeuwse Duotocht. www.duotocht.nl

24-28 sept.

200 Mijls Solo. IJsselmeer, Wad, Noordzee. www.200myls.nl

26-28 se pt.

Turfrace Warmond-Vinkeveen vv. Westlanders. http://okwh.nl

27 sept.

4 Windstreken Regatta. Port Zélande. www.grevelingencup.nl

27-28 sept.

Mosselrace. Haringvliet. www.haringvlietwedstrijden.nl

27-28 sept.

Wiedebokaal. Beulakkerwiede. www.zvbelterwiede.nl

27-28 sept.

United 4. Roompot Marina. www.united4sailing.org

27-28 sept.

Ronde Tiengemeten Cats. www.hellecat.nl

28 sept.

Sluitingswedstrijd Hansa kl. De Schinkel. www.accessklasse.nl

18 okt.

Start 38ste Singlehanded. Lelystad Marina. www.singlehanded.nl

BEURZEN, EVENEMENTEN
30 aug.

Havenfestival IJmuiden. www.havenfestivalijmuiden.nl

2-7 sept.

Hiswa te Water. Amsterdam Marina. www.hiswatewater.nl

5-7 sept.

Wereldhavendagen Rotterdam www.wereldhavendagen.nl

12-21 sept.

Boatshow Southampton. www.nationaalregenboogevenement.nl

13-14 sept.

More Than Boats. Marina Muiderzand. www.morethanboats.nl

EVENEMENT AANMELDEN: agenda@ziltmagazine.nl
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Hiswa te water 2 – 7 september

VAN

KLEINZEILER
TOT
SUPERCUSTOM
Van 2 tot en met 7 september is de Hiswa
te water in Amsterdam Marina aan de
Werfkade in Amsterdam-Noord. We
maken alvast een virtuele rondgang
langs enkele interessante introducties;
van kleinzeiler tot supercustom.

Dinsdag 2 t/m zondag 7 september
Open van 11.00 t/m 19.00 uur

Amsterdam Marina, Werfkade 2,
1033 RA Amsterdam

Openbaar vervoer: gratis pont vanaf
Amsterdam Centraal.
Auto: afslag S118, borden P3
(parkeerkaart € 8,00)

Toegangskaart online: €15,00
Aan de kassa: €18,50

INFO?
www.hiswatewater.nl

HISWA TE WATER
Jachtwerf

Heeg

(L-19)

introduceert de Pointer

25. Een 7,7 m Van de Stadt
ontwerp, met het zeilgevoel van een open boot en
verblijfscomfort van een
Pointer 25

kajuitjacht.
Winner Yachts (L15) laat
voor het eerst de Winner

8.00 zien. De Family is het
standaardmodel. De sportieve Performance heeft
een uitgebouwd grootzeil,
Winner 8.00

boegspriet en gennaker.
De boten van KM Yachtbuilders (E48) vormen een
groot contrast met bovenstaande

kleinzeilers.

De

nieuwe Bestevaer 66ST is
zelfs het grootste zeiljacht
Bestevaer 66ST

op de beurs. Supercustom
built, waarin alle wensen
van de eigenaar zijn verwerkt.

De

49ST toont

vooral eenvoud. Solo te
zeilen,

helmstokbesturing

en zo min mogelijk techBestevaer 49ST

niek aan boord.

Bij Saffier (H-03) is de Se
33 UD de jongste telg. De
‘Ultimate Daysailer’ combineert een modern onderwaterschip met bulbkiel en
een al even modern tuig
inclusief Code Zero.
Arcona

Benelux

Saffier Se 33 UD
(E-40)

showt voor het eerst de
11,28 meter lange Arcona
380 , een ontwerp van Stefan Qviber. Het is een uitbreiding van de lijn die is
begonnen met de 340.
Dankzij

een

Arcona 380

scheidings-

wand kun je aan boord van
de nieuwe Bavaria Cruiser
46 drie of vier hutten creëren. Te zien op de stand
van Jansma Jacht
( H15/G15)

Bavaria Cruiser 46

De nieuwe Elan 360 S is
blikvanger bij WNE Yachting (G-05) De boot kreeg
een vernieuwd dek met
ondermeer flush luiken,
een verzonken overloop en
brede voetrail.

Elan 360 S

HISWA TE WATER
‘Ruim’, ‘rap’ en ‘makkelijk
te hanteren’ zijn de trefwoorden voor de nieuwe
Hanse 455. Je ziet de 14
meter lange wereldprimeur
bij West Yachting
Hanse 455

(H-06/G-03)
De Xc 35 beleeft bij XYachts (E-42) zijn Nederlandse primeur.Het jongste
en kleinste model in de
Xcruising range heeft twee
hutten en veel leef- en

Xc 35

bergruimte.
Een fraai ontwerp en goede
zeilprestaties kenmerken de
Salona 41, waarbij rekening
is gehouden met de ORC en
IRC regels. Te zien bij
Bach/Salona Yachts Bene-

Salona 41

lux (F10)
Interessant is de Garcia
Exploration 45, bij Rossinante Yachting (R-07) Een
aluminium

langeafstands

jacht, waarin Jimmy Cornell,
nestor van de oceaanrally's,
Garcia Exploration 45

de hand in heeft gehad.

‘Ontwerp de beste performance cruiser voor de
komende jaren’. Dat was de
opdracht voor de Dehler
46 aan Judel/Vrolijk. Of dat
gelukt is zie je bij Messink
Yachting (L-17)

Dehler 46

EN NOG VEEL MEER…
Naast de hiervoor genoemde boten zijn de volgende jachten ook te zien:

Atlantic 48 – Atlantic Yachts (F-12) ● Bavaria Cruiser 37 en 42 - Jansma
Jacht (H-15/G-15) ● Beneteau Oceanis 31, 41, 45 - Serry (H-02/I-07) ●

Contest 42CS - Contest Yachts (E-54) ● Cooper S650 - Cooperyacht
(C-05) ● C-Yacht 1050, 1150, 1250 - C-Yacht (F-05) ● Dehler 38 –
Messink Yachting (L-17) ● Delphia 34 - Delphia Yachts (I-02) ● Dufour

310, 410 - Serry (H-02/I-07) ● Elan 360s, 400, 410 (WNE G-05) ● G2
Daysailer - Jachtwerf Heeg (L-19) ● Hallberg-Rassy 64 - Nova Yachting
(G-01) ● Hanse 345, 385, 415, 455, 505 - West Yachting (G-03/H-03) ●

Jeanneau Sun Odessey 349, 403, 41 - SkipsYachting (I-03) ● Lagoon 39
– Nautisch Kwartier Stavoren (H-01) ● Moody DS45 - Nova Yachting
(G-01) ● Noordkaper 40 - Gebr van Enkhuizen (E-50) ● RM 1260 Holland Marine Hardware (G-07) ● Saffier sc 8 cabin, Se 26, Sc 10, Se

23 - Saffier Maritiem (H-03) ● Salona 33, 35 – Salona Yachts Benelux
(F-10) ● Seascape 18, 27 - X-Yachts Holland (E-41) ● Solaris 37 - Messink
Yachting (L-17) ● SwedeStar 415 - DE Yachting (I-01) ● Varianta 37, 44

MKII– Varianta Nederland (H-08) ● Winner 12.20 - Winner Yachts (L-15)
● X-Yachts Xc 35, Xp 38, Xc 45 - X-Yachts Holland (E-42)

VIDEO

foto:© Jasper van Staveren

EERSTE WERELDTITEL F18
Begin juli wonnen Gunnar Larsen en Ferdinand van West in het
Noord-Ierse Bangor het wereldkampioenschap Formule 18. “Eindelijk een officiële ISAF wereldtitel, ben ik echt blij mee!”, aldus
een opgetogen Larsen. Race 9 leverde een OCS op: te vroege
start. “We schoten onbedoeld te vlot uit de startblokken en
zaten in het midden op de startlijn, dus teruggaan was geen
optie. Het kostte ons een 4de plaats in het 57 boten tellende
veld en zette ons op scherp; we konden ons daarna geen fout
meer permitteren.” Het WK, georganiseerd door de Ballyholme
Yacht Club, kende prachtig zeilweer en alle 15 geplande races
konden worden gevaren. www.2014.f18worlds.com

190 JAAR KNRM
Bij een scheepsramp met een zeilschip bij Huisduinen op 14 oktober 1824 kwamen te hulp schietende
vletterlieden om. Dat voorval leidde tot de oprichting van de reddingsmaatschappij, althans de toen
nog noordelijke tak, snelr gevolgd door de zuidelijke
evenknie. De huidige KNRM ontstond door een fusie
van de ‘Noord’ en de ‘Zuid’, op 11 november 1991.
Bijzonder is dat de organisatie volledig onafhankelijk
werkt, zonder een cent overheidssubsidie. De KNRM kan haar werk doen
dankzij giften en nalatenschappen en steun van donateurs. Dit najaar staat
de KNRM stil jaar bij het 190-jarig bestaan. Onder meer met een publieksactie, waarvan in september details bekend worden gemaakt. www.knrm.nl

PAPIEREN VAARBEWIJZEN OMRUILEN
Komend najaar begint de Vamex met het
omruilen van oude papieren Vaarbewijzen
voor exemplaren in creditcard formaat. Het
papieren Vaarbewijs is uitgegeven tot en
met 2001 en er zijn nog circa 100.000 van
in gebruik. Het heeft geen pasfoto en de
gegevens zijn vaak vervaagd, wat het fraudegevoelig maakt. Het nieuwe
vaarbewijs is handzamer, fraudebestendiger en is tevens bruikbaar in het
buitenland (ICC). Bovendien staat er geen vervaldatum meer op, aangezien het vaarbewijs vanaf 1 juli 2014 onbeperkt geldig geworden is.
Bezitters van een papieren vaarbewijs krijgen bericht over het omruilen.
Het papieren vaarbewijs zal vanaf 1 januari 2016 niet meer geldig zijn.
www.vamex.nl

INDEWIND

FATALE BRAND
Een explosie, gevolgd
door een brand, aan
boord van het 12
meter lange zeiljacht
Dwarskop heeft het
leven gekost aan zeezeilers Mieke Ketelaar
en Karel Beekman. Dit
melden

Sophia

en

Gerrit Casant van zeiljacht Llano die al ruim
twee jaar met het stel
optrokken. Het ongeval vond plaats op 28 juli in de haven van Porto
Colom, Mallorca. Over de oorzaak van de explosie is niets bekend.
http://llano-utrecht.blogspot.com/2014/07/de-ramp-van-dedwarskop.html

CHALLENGE CUP: INSCHRIJVEN KAN NOG NET
Op woensdag 3 september is
de start van de Challenge
Cup 2014. Een wedstrijd en
toertocht van IJmuiden naar
Lowestoft en terug. Ziltlezers kunnen nog inschrijven tot zondag 31 augustus
op www.challengecup.nl

INDEWIND

BOTTERDAGEN
Het tweede weekend van september staat Elburg in het teken van de
Botterdagen en de Open Monumentendag. Op donderdag 11 september
is om 18.45 uur een vlootschouw in de haven. Vrijdag 12 september is de
Elburger Bedrijvenwedstrijd en op zaterdag worden de botterdagen
gecombineerd met de landelijke Open Monumentendag.
www.botterdagenelburg.nl.

NIEUWE REGATTA, LANGE HISTORIE
Op 12 en 13 september is de eerste editie van
de Pampus Regatta. Een nieuwe regatta met een
lange historie, want het is de samenvoeging van
de Trintelrace (uit 1957) van Zeilvereniging Het
Y en WSV Flevomare, en de Hooikistrace (anno
1983) van Roei- en Zeilvereniging Naarden. De
Pampus Regatta is de seizoenafsluiter op het
IJmeer en Gooimeer, en is open voor alle schepen. Op zaterdagavond is er een feestelijk walprogramma bij ZV het Y in
Durgerdam. www.pampusregatta.nl

ADVERTENTIE

Olav
Cox
“...grondig, realistisch
en een prettige manier
van communiceren.”

Zeiljachtexpertise

AANKOOPKEURING

Westhavendijk 10, 3241 LP Middelharnis
tel. +31 (0) 187 483 790
info@vanvlietzeilen.nl

w w w.van vlie tzeilen . n l

GESLAAGDE TEST
Goud voor surfer Van Rijsselberghe, zilver voor surfster Lilian de Geus
en Laser-zeiler Rutger van Schaardenburg en brons voor Annemiek
Bekkering en Annette Duetz in de 49erFX klasse. Puur naar
resultaat gemeten is de Nederlandse deelname aan het olympische testevenement in Rio de Janeiro geslaagd. Minstens
zo belangrijk is de ervaring die is opgedaan op het lastige
vaarwater, waar over twee jaar alweer de olympische
zeilwedstrijden worden gezeild. Vaarwater dat overi-

foto:© ISAF

gens nogal vervuild is, wat de zeilers zorgen baart.

VIDEO

OLYMPISCHE PLAKKEN
Nederland heeft twee medailles veroverd op de Jeugd Olympische Spelen
in China. Odile van Aanholt (foto) won in de Byte CII na een zinderende
eindstrijd de zilveren medaille, op 1 punt van het goud dat door de
Singaporese Yom werd gewonnen. De serie van Odille mag er zijn:
6-3-1-1-8-8-2-7. Surfer Lars van Someren pakte brons in de Techno klasse.
Aimee van ’t Hoff eindigde als 4de in de Techno klasse. Scipio Houtman
werd 21ste in de Byte.

DUTCH MATCH CUP IN LELYSTAD
De Bataviahaven in Lelystad is van 24 tot en met 28
september het epicentrum van de eerste Dutch
Match Cup, onderdeel van de Alpari World Match
Racing Tour. Twaalf internationale topteams verschijnen aan de start voor deze matchrace-vijf
daagse. De deelnemers varen in de MaxFun 25 op een korte baan langs de
Saerdam, met de startlijn voor het havenhoofd. In dezelfde periode is de
Bataviahaven ook startplaats (op 24 september) en finish (28 september)
van de 200Myls solo race. www.dutchmatchcup.com

RONDJE KAAP HOORN

INDEWIND

Op 29 januari 2016 is het 400 jaar geleden dat Jacob Le Maire en Willem
Schouten met het expeditieschip Eendracht Kaap Hoorn rondden, op zoek
naar een nieuwe handelsroute.
Dat gegeven wordt aangegrepen om een nieuwe oceaantocht op te
tuigen, voor maximaal 25 klassiekers, maxi’s en andere grote schepen.

Zij starten op 25 oktober 2015 in St. Tropez en varen in etappes richting
Vuurland, om in januari 2016 Kaap Hoorn te ronden. Daarna zeilt de vloot
noordwaarts terug, via Punta del Este en Gibraltar, naar Istanbul, waar eind
april de Bosporus Regatta het slotevenement is. Initiatiefnemer is de
Franse Whitbreadveteraan Lionel Péan. www.drakehorn.org

INDEWIND
ZEVENDE VOLVO-DEELNEMER
Aan de Volvo Ocean Race, die in oktober start in
Alicante, doen zeven boten mee. In augustus werd
een Deens team aan de vloot toegevoegd,
gesponsord door Vestas Wind Systems. Aan schipper Cris Nicholson (AUS) de lastige taak om in
enkele weken een competitief team te smeden en 2000 mijl kwalificatie te varen. Het
helpt dat de Australiër zelf al viervoudig Volvo
Ocean-veteraan is. De Volvo-vloot bestaat nu uit: Team
SCA, Abu Dhabi Ocean Racing, Dongfeng Race Team, Team Brunel, Team
Alvimedica, het Spaanse team (nog zonder hoofdsponsor) en Team Vestas.

SAIL AMSTERDAM 2015
Op 20 augustus werd het startschot gegeven voor Sail 2015, het vijfjaarlijkse maritieme festival in Amsterdam. De negende editie vindt plaats van
19 tot en met 23 augustus 2015 en begint traditioneel met de parade van
tall ships en andere schepen van IJmuiden naar Amsterdam. De vloot
vormt het nautische hart van Sail Amsterdam, dat verder wordt opgetuigd
met muziek, kunst en cultuur. Het thema luidt: 'van gouden verleden naar
gouden toekomst'. www.sail.nl

ADVERTENTIE

TEKST MENNO VAN LOON

MUSTIQUE
VERSUS
MYSTIEK
Met zijn Sweden Yachts C34 Kairos zeilt
Menno van Loon richting Australië. Van
tijd tot tijd doet hij in Zilt verslag van zijn
tocht. Ditmaal een sfeertekening vanuit de

foto:© Menno van Loon

Carieb…

Net was het nog groenblauw. Nu donkergrijs. Zo
heb ik het water hier nog
niet gezien. Een kleur die ik
associeer met de Noordzee,
kou en slecht weer. Maar nu
straalt het een serene rust
uit. Alsof de Carieb even lak
heeft aan de verwachtingen
van het toeristenvolk.
De lucht is snel betrokken,
de wind is echter niet toegenomen.

Een

bescheiden

bries. In het oosten zie ik
alweer een dunne strook
blauwe lucht. In het westen
zakt de zon onder het wolkendek. Daar beginnen de
wolken te branden. Ik kijk
naar achteren. Het kielzog
voert naar Mustique, Bequia
en Saint Vincent. Ze zijn allemaal nog duidelijk te zien.
Voor me ligt Canouan. Zeker
nog 7 mijl. Voor donker zal
ik er niet zijn. Tegen al mijn
regels in.
Het zij zo. Op Mustique blijven was geen optie.

Ik drink de laatste slok bier op en zet het flesje op
tafel. Ik kijk nog een keer rond. Dit is het dan, Basil’s Bar.
Niet erg bijzonder. Beetje afgeleefd. Moeilijk voor te
stellen dat dit zo’n legendarische tent is. Het is een
beetje… doods. Zoals het hele eiland. Prachtig allemaal:
de tennisbanen, paardenweiden, perfect onderhouden
lommerrijke kronkelweggetjes langs in weelderige tuinen verscholen kapitale villa’s. De voorbij zoevende
fonkelnieuwe elektrische karretjes van de Mustique
Water Service, Mustique Energy Service, Mustique Botanical Service, en weet ik wat voor andere Services. Het
overal rondlopende personeel dat alles keurig verzorgt.
Maar het klopt niet. Afgezien van het personeel lijkt er
niemand te zijn. Degenen voor wie alles zo perfect
wordt onderhouden, zijn nergens te bekennen. Verwende kinderen die hun dure speelgoed ongebruikt in
een hoek van de toch al bomvolle speelgoedkamer
laten liggen.
Ik loop naar de bar. “The bill, please.”
“One beer, right?” vraagt de barman.
Ik knik.
Ruim twee keer zoveel als op de andere eilanden.

Ik reken af en loop de kroeg uit. Ik moet terug naar de
boot. Er zal binnenkort wel iemand van de Mustique
Mooring Service langskomen om de mooring fee te
innen. Zit er dik in dat die ook twee keer de normale
prijs is…

foto:© Pamela Lynne Sorensen

“Fifteen EC”, zegt de barman.

Voor deze ene keer mag het - de 100% budgetoverschrijding. Wie weet levert het een ontmoeting met
een beeldschone filmster op. Rachel Weisz of zo.
Misschien nodigt ze me wel uit in haar huis hier.
Ik glimlach.
De weg langs het water maakt een flauwe bocht. Er
verschijnt een steiger. Die was me eerder nog niet
opgevallen. Er tegenover staat een mooi verzorgd
houten huisje met een dak van palmbladeren. Er
hangt een keurig geschilderd bord met de tekst ‘Welcome to Mustique’. Daaronder nog een bord. ‘Mooring Fees’. Mijn ogen glijden er overheen.
Verschillende categorieën. De prijs is afhankelijk van
de bootlengte.
Mooi. Met mijn 34 voet heb ik – naar Mustiqueiaanse
maatstaven – een idioot kleine boot. Ik zal dus in een
gunstige categorie vallen. Ik zoek op het bord naar
‘mijn’ categorie.
Niet te vinden. 60 voet. Dat is de kortste lengte die ik
zie.
Misschien hangt het bord voor de kleine boten ergens
anders?
voet is klein. Een boot van 34 voet bestaat hier niet.
Hoogstens als dinghy.
‘200 EC’ staat er achter de categorie voor de ‘kleine’
bootjes. Zo’n 55 euro. Precies acht keer zoveel als ik
normaal voor een mooring betaal.
Er zijn grenzen...

foto:© Menno van Loon

Het duurt even voordat het tot me doordringt. 60

Vrijwel geruisloos glijdt Kairos door het water. Een
drie-eenheid: de boot, de natuur en ik. In perfecte
balans. Het wiel beweegt licht in mijn handen. Het is
niet duidelijk wie wie stuurt. Ik adem diep in. En weer
rustig uit. Nauwelijks hoorbaar fluistert het water tegen
de boot. De bries streelt mijn huid.
Nergens liever te zijn dan hier, nu. Dat gevoel. Daarbij
verbleekt al het andere.
Vlak voor de boot verschijnt een enorme schildpad uit
de diepte. Ik kijk om me heen. Nergens een teken van
menselijk leven. Geen boot, geen huis; niets. Alleen de
natuur. ‘Nu’ zou net zo goed miljoenen jaren geleden
kunnen zijn. De tijd waarin deze schildpad werkelijk lijkt
thuis te horen. Net als die zwarte roofvogels. Urenlang
zweven ze dreigend hoog boven het water. Hun vleugels nauwelijks bewegend. En dan plotseling storten ze
in duikvlucht naar beneden. Een plons. Weer een vis
minder.
Ik loef een beetje op, zodat ik niet tegen de schildpad
aan vaar. Zijn kop schiet omhoog. Als een flexibele,
levende periscoop. Hij ziet de boot. En weg is hij. Alleen
toch? Wat maakt dit zo magisch?

Dit gevoel. Elke keer weer verbaast het me. Het is
alsof ik het vergeet zodra het zeil gestreken is. Een
genot waarvan ik het bestaan alleen maar vermoed als
ik het niet beleef...

foto:© Menno van Loon

wat rimpelingen in het water achterlatend. Wat is het

Nu is het echter dan ooit. De totale ontspanning. Het een
zijn met de natuur en de boot. Het denken. Hallucinatoir
en helder tegelijkertijd.
Een natuurlijke high. Verslavend. Als je hem eenmaal
hebt ervaren, moet je meer. Steeds meer.
Toen ik er de eerste keer over las, kon ik me er niet zo
veel bij voorstellen. Die beslissing van Bernard Moitessier.
De legendarische Franse zeiler deed in 1968 mee aan de
eerste non-stop solorace om de wereld. Hij had nog maar
een relatief klein stuk te gaan en lag op kop. Het moest
vreemd lopen, wilde hij de race niet winnen. En toen
besloot hij koers te verleggen. Niet meer naar de finish
in Engeland. Hij ging door. Nog een keer de wereld rond.
Ik leg mijn hoofd tegen het gangboord en tuur onder de
fok door. Het gaat goed. Geen ramkoers met het rotsblok
Petit Canouan. Een wolk meeuwen cirkelt boven de
grauwe steenmassa. Ze kleuren warm oranje in het late
licht. Onder hen duiken de rotswanden van het minieilandje de zee in. Golven gooien zich er schuimend op
te pletter.

De zon is nu onder. Over tien minuten zal het volledig
donker zijn. Canouan is inmiddels vlakbij. Nog ongeveer
een mijl te gaan. Dit zeilfeestje is alweer bijna voorbij.
Ik zou ook die kant op kunnen varen.
Doorvaren.
Gewoon dit jaar al de Pacific in…
kairos-nl.webnode.nl

foto:© Tony Bates

Ik tuur naar de laatste oranje-rode lichtstrepen in het westen.

SHELF
CLOUD
SPECTACULAIR FENOMEEN TIJDENS 24-UURS RACE
Er wordt weer volop meteo-geschiedenis geschreven. Augustus 2014 gaat
de boeken in als een van de koudste en natste ooit. Ook de deelnemers aan
de Delta Lloyd 24-uurs Zeilrace is dat niet ontgaan. Hun bijzondere foto’s
foto: © Rob Buist

van heftige buienwolken haalden zelfs het NOS-journaal.
Zilt weerman Henk Huizinga legt het verschijnsel op de foto uit.
Oorzaak is de onstabiele lucht, waarin we al sinds begin augustus
vertoeven. Door het grote verschil tussen de, in dit geval, temperatuur van
het IJsselmeerwater en de koude bovenlucht wordt die onstabiliteit alleen

maar versterkt. Als dat gebeurt zijn vaak de rapen gaar.
Het indrukwekkende fenomeen dat door Rob Buist werd gefotografeerd
is een ‘shelf cloud’. Een goed Nederlands woord is er niet voor. Je zou het
letterlijk kunnen vertalen als ‘plank-wolk’ maar misschien is ‘kraag-wolk’
wel een treffender beschrijving van het verschijnsel.
Het is in ieder geval geen rolwolk. Die hoort weliswaar tot dezelfde
wolkenfamilie, maar heeft nooit een zichtbare verbinding met de bui waar
hij uit voortkomt.

23 augustus is de buienlijn (trog) boven
het IJsselmeer goed te zien.
De ontstaansgeschiedenis van een dergelijk onderdeel van een Cumulonimbus
wolk (CB) is te verklaren doordat aan de
voorzijde van de CB warme vochtige
lucht door de wolk wordt ‘aangezogen’
en omhoog beweegt. In de wolk zelf stort vanaf zo’n 10-12 km hoogte
zeer koude lucht met neerslag naar beneden en die wordt aan de

Illustratie: © Henk Huizinga/Nimos

voorzijde van de wolk merkbaar door een harde (en ook koude) wind.

De dalende koude lucht en de opstijgende warme lucht kunnen gezamenlijk zorgen voor de indrukwekkende wolkenband die door condensatie
van de warme lucht ontstaat. Vaak zijn er in degelijke situatie ook
waterhozen te ‘bewonderen’. [Z]

Illustratie: © Buienradar.nl

Op de Buienradar van zaterdagmiddag
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FOTO’S EIZE HOEKSTRA – TEKST LAURENS VAN ZIJP

Pampus: 80 jaar actief

VITALE

KLASSIEKER

De Pampus-klasse komt, zoals zoveel eenheidsklassen, voort uit een prijsvraag die de zeilbond
– destijds ‘Koninklijke Verbonden Nederlandsche Watersport Vereenigingen’ – uitschreef. In
1933 achtte de technische commissie het wenselijk om het gat tussen de Sharpies en de Regenboog te vullen. Daarom zocht men een
‘halfgedekt kieljacht met voldoende snelheid en
beweeglijkheid om voldoening te kunnen geven
in wedstrijden en tevens geschikt voor toerzeilen’. Het zeiloppervlak moest om belastingtechnische redenen binnen de 16 m2 blijven. De
ingezonden ontwerpen werden als volgt beoordeeld: uiterlijk 20 punten, wedstrijdeigenschappen 25 punten, toereigenschappen 15 en
bouwprijs 30 punten… De werf Het Fort van W.
foto:© Eize Hoekstra

de Vries Lentsch diende een sierlijk ontwerp in,
dat won. Een in gangen gebouwde houten romp
met mooie overhangen voor en achter en voorzien van doorlopende kiel. De Pampus verscheen in 1934 op het water.

TEKST MARJOLEIN BRANDT

foto:© Eize Hoekstra

TORENTUIG
Het torentuig met achterstag was voor
die tijd modern, al was de boot door de
oppervlaktebeperking ondertuigd. Zodra die ‘zeilbelasting’ was vervallen, werd het zeiloppervlak dan ook
vergroot met een genua en een groter grootzeil. In de
loop der jaren zijn er meermalen verbeteringen aangebracht, waardoor de Pampus bij de tijd bleef, met
behoud van eenheid.
De tuigage bleef echter onderwerp van discussie en
in 1995 werd een radicale verandering doorgevoerd:
de Pampus kreeg een nieuw tuig, dat door Cees van
Tongeren was ontworpen.

foto:© Eize Hoekstra

ZEILEIGENSCHAPPEN
“Voorwaarde was dat de aanpassing tegen geringe kosten door de
zeilers uit te voeren was”, zegt Walter
van Voorst van Beest, ere-voorzitter
van de in 1959 opgerichte Pampus
klasse, “anders hadden we die verandering er niet doorgekregen. De fok werd
smaller en hoger, terwijl het grootzeil
iets werd uitgebouwd. Het nieuwe tuigplan heeft de zeileigenschappen aanmerkelijk verbeterd.”

foto:© Eize Hoekstra

FIJN STUREN
“De Pampus vaart ontzettend prettig”, antwoordt Van
Voorst van Beest op de vraag hoe zo’n
Pampus nou eigenlijk zeilt. “Het is een
goed te hanteren schip, niet tuitelig. Hij
stuurt fijn en gaat soepel overstag. Je
hoeft geen olympische zeilcarrière te
hebben om de boot te kunnen varen.
De mastpositie is te verstellen en die
trim kun je benutten om de boot mooi
neutraal, met lichte druk op het roer,
te varen. Op voordewindse koersen
gooien we de zijstagen en het achterstag los en trekken we de mast voorover, wat de snelheid ten goede komt.
Overigens is de Pampus niet alleen als
wedstrijdschip, maar ook als toerboot
erg geliefd.”

foto:© Eize Hoekstra

ACTIEF
Anno 2014 is de Pampusklasse
nog altijd levendig; op de afgelopen Sneekweek verschenen 38 Pampussen
aan de start. Naast de reguliere wedstrijden
organiseert de klasse ook een druk bezocht
wintercircuit en een zomers midweeks
totaalevenement op Loosdrecht, de Easy
Week. Mede-organisator Walter van Voorst
van Beest: “Alleen maar banen uitleggen en
wedstrijden afwerken is anno 2014 en in de
toekomst niet genoeg om mensen aan het
wedstrijdzeilen te houden. Daarom hebben
wij het concept van de Easy Week voor de
Pampus klasse ontwikkeld. We varen op de
Loosdrechtse Plassen één wedstrijd per dag,
die pas in de middag start, op een lekker
lange plassenbaan; geen nerveus op-en
neer-baantje. Daarnaast zorgen we voor een
uitgebreid walprogramma, met lezingen,
presentaties, borrels en een diner. We doen
dat bewust niet in het drukke weekend,
maar doordeweeks. Het is een ander concept dan het standaard wedstrijdevenement.” En dat concept slaat aan; de
afgelopen editie, medio augustus, trok ruim
50 deelnemers. www.pampusclub.nl

TIPS VOOR VERTREKKERS
Debby en John Kloos voeren de afgelopen drie jaar met hun gezin rond
de wereld. De prachtige foto's van Debby vormden de basis voor een
aantal Zilt artikelen. Nu willen ze weer aan de slag en als het even kan blijft
zeilen daarbij een grote rol spelen. John wil deliveries gaan doen en ze
gaan dagcharters organiseren op hun Boomerang. Tijdens het zeilen
vertellen ze graag over de avonturen die ze tijdens de wereldomzeiling
hebben beleefd.

Voor zeilers die zelf plannen hebben om een langere reis te gaan maken
hebben Debby en John een speciaal arrangement. Ze zullen dan uitgebreid
ingaan op allerlei aspecten die bij het cruisen horen, zoals bootuitrusting,
voorbereiding, stroom aan boord, ankeren, budgetten, etc.
Wil je één van de eersten zijn die bij deze teruggekeerde wereldomzeilers
aan boord stapt of ben je een aanstaande vertrekker met de vele vragen
en overwegingen die daarbij horen, kijk dan op www.boomerangsails.nl

ZILTESPULLEN
FEEST EN WEDSTRIJDEN BIJ DELTA MARINA
Jachthaven Delta Marina in
Kortgene aan het Veerse Meer
viert zijn 50-jarig jubileum op
5 september met een receptie.
Een dag later wordt er gestreden om de Delta Marina Cup.
En zoals bij elke goede wedstrijd staat er een slotfeest met
buffet en muziek op het programma. De haven geeft een ook boekje uit
over

de

50-jarige

geschiedenis,

geïllustreerd

met

veel

foto's.

www.deltamarina.nl

JUICHEN VOOR TEAM BRUNEL
Als partner van Team Brunel
biedt

ATP

Event

Experts

arrangementen aan voor de
start van de Volvo Ocean
Race in Alicante. Zo kun je 3
t/m 11 oktober een kijkje
achter de schermen nemen
in de boatyard of evenementen bijwonen in het Race
Village. Naast dagelijks talkshows kun je films bekijken of je VOR-kennis
testen in een van de quizen. Ook kun je de In-Port Race op 4 oktober
bekijken vanaf de driemaster Oosterschelde. En ook het uitzwaaien van de
vloot op 11 oktober kun je van dichtbij meemaken. Meer info op
www.atpi.com

ELEKTRISCHE LIERHENDEL
WinchRite is een alternatief voor
een elektrische lier. De prijs is
aanzienlijk lager, er zijn geen
inbouwkosten en je kunt hem
voor elke lier aan boord gebruiken. De nieuwe uitvoering van de
WinchRite gebruikt een elektromotor

zonder

koolborstels.

Daardoor is er vrijwel geen slijtage en is hij zuiniger en efficiënter geworden. Bovendien levert de motor
van de elektrische lierhendel meer kracht dan het oude model, ruim 110
Nm is voor elke situatie ruim voldoende.
De prijs van dit nieuwe type is € 750, inclusief een 110 – 240 volt lader,
een 12 volt lader, twee koppelstukken, opbergtas en een houder.
www.winchrite.nl

FLEXIBELE ZONNEPANELEN
De Stille Boot lanceert een nieuwe serie flexibele
zonnepanelen van het Italiaanse merk Solbian: de SXp
serie. Deze panelen zijn flexibel, beloopbaar en scherp
geprijsd. Een 48 Watt paneel is er bijvoorbeeld al voor
€ 335. Nog belangrijker is, dat panelen volgens de
importeur minder rendement verliezen als er wat schaduw op valt. Daardoor kan de opbrengst hoger zijn
dan die van panelen met een ogenschijnlijk zelfde
vermogen. Je kunt ze bekijken op Hiswa te Water
stand K.410 of op: www.solbianzonnepanelen.nl

ZILTESPULLEN

REKARME LIJN

Soepel en rekarm. Dat zijn prettige
eigenschappen van de nieuwe Silverline
van touwproducent English Braids. De
Silverline heeft een hoogwaardige polyester mantel, waarvan de 24 strengen
zijn verdeeld in 8 x 3 groepen. Dat geeft
flexibiliteit. De 12-voudige polyester
kern is dusdanig gevlochten dat de lijn
mooi rond blijft en minimale rek heeft. De lijn wordt tijdens de productie
op hoge spanning door een oven gehaald waardoor de polyester garens
zich volledig ‘zetten’. Silverline is bruikbaar als val of schoot.
www.moremarine.nl

HANDBOEK SPLITSEN VAN MODERNE LIJNEN
Door de komst van nieuwe, sterkere kunststofvezels zijn de toepassingsmogelijkheden van touwwerk

aan

boord

drastisch

veranderd.

In

'Handboek splitsen van moderne lijnen' behandelt Jan-Willem Polman hoe je deze moderne
lijnen optimaal gebruikt. Hij geeft informatie
over de eigenschappen, toepassingen en kenmerken en gaat uitvoerig in op de verschillende
splitstechnieken. Alle basistechnieken worden
stap voor stap uitgelegd aan de hand van instructiefoto’s, van het maken
van oogsplitsen en soft-shackles van Dyneema tot het verjongen van
schoten en vallen. Handboek splitsen van moderne lijnen kost € 29,95.
www.hollandia-boeken.nl

COMMUNICATIE OP ZEE
Xtreme Districts presenteert zich tijdens
de Hiswa te Water als een nieuwe leverancier voor satelliet- en radiocommunicatieapparatuur die zich nadrukkelijk op
zeilers richt. De webshop gaat op 2 september open. Vanaf dat moment kun je ook
terecht in de showroom in Katwijk of aan boord
van een van de twee zeilschepen van het bedrijf. Naast telefoons en
trackers levert Xtreme Districts tal van oplossingen voor datacommunicatie die gebruik maken van Inmarsat, Iridium of Thuraya satellietsystemen.
Dat geldt zowel voor de apparatuur als voor abonnementen. Daarnaast
hoort ook kortegolf radioapparatuur tot het leveringsprogramma.
Xtreme Districts wil zich onderscheiden door een grote voorraad, de
scherpste prijzen en persoonlijk advies. Omdat te onderstrepen claimt het
bedrijf de eerste in Nederland te zijn die de splinternieuwe Iridium Go
direct kan leveren. www.xtremedistricts.com

OVERLEVEN OP EEN CATAMARAN
Vijftien jaar na een van de meest bijzondere
zeilavonturen ooit, heeft Hans Bouscholte het
verhaal opgeschreven van zijn oversteek van de
Atlantische Oceaan met een open catamaran.
‘Omdat ik het toen nooit op deze manier had
kunnen vertellen’ legt de auteur uit. Het inspirerende verhaal over overleven, doorzettingsvermogen, jeugdherinneringen en psychologie
ligt vanaf 7 oktober in de winkel.
www.kosmosuitgevers.nl

ZILTESPULLEN

PLOTTERACTIE
Holland Nautic (stand T-32) en

Medemblik Yacht Service (T-30) hebben op de natte Hiswa een gezamenlijke
actie. De bedrijven geven 10% korting
op de aanschaf en inbouw van plotter.
De actie geldt alleen voor plotters die
op de beurs worden gekocht. Specialisten geven op de bootshow diverse
korte presentaties en uitleg. Vanaf 16.00 uur is happy hour waar een
‘plottertje’ is te proeven. www.hollandnautic.nl en www.mys.nl.

MORE THAN BOATS OP MARINA MUIDERZAND
'MoreThanBoats' heet het evenement dat
in het weekend van 13 en 14 september
plaatsvindt op Marina Muiderzand in
Almere Duin. Deze twee dagen is er inderdaad veel meer te zien dan alleen boten.
Een greep uit de activiteiten: kennismaken
met kleine- en grote zeil- en motorboten,
catamarans, proefvaren en allerlei ‘waterfun-activiteiten’ voor jeugdige watersporters in spé zoals suppen, windsurfen en kanoën. Veel bedrijven uit de
watersportbranche presenteren zich op het haventerrein en het geheel
wordt omlijst met live muziek, proeverijen, demo's en clinics. Toegang en
parkeren is gratis. www.morethanboats.nl. Volg de laatste nieuwtjes op:
www.facebook.com/morethanboats

TEKST HUGO ONINK

TALL SHIPS RACE

DIT
SMAAKT
NAAR
MEER…
DAGBOEK VAN EEN DEBUTANT

Hugo Onink zeilt graag in zijn
Splash

'Sailing

Dutchman'

en

bemant aan boord van de Contest
44 Zeevlam van z'n ouders. Het
afgelopen jaar zette hij alles op
alles om van 6 tot 12 juli mee te
kunnen zeilen in de Tall Ships Race,
van Harlingen naar Fredrikstad in
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Noorwegen. Hij wist sponsorgelden
te werven en stapte als 16-jarige
debutant aan boord van de 36 m
gaffelschoener Gallant van kapitein
Hendrik. Voor Zilt hield hij een logboek bij. Daaruit een impressie.

ZONDAG 6 JULI 17.15 - UITVAREN.
Eindelijk, we varen uit. Bootsman Kevin heeft ons vanmorgen nog een
uitvoerige briefing gegeven. Hij waarschuwde voor alle gevaren, zoals
zwierende gieken en snijdende lijnen. Veel theorie ook, op het
voordek uitgetekend. Nu moeten we die in praktijk brengen. Terwijl
alle kades vol staan met zwaaiende mensen, laten we Harlingen achter
ons. Handen uit de mouwen, we hijsen en trimmen de fok en het
schoenerzeil. Het is officieel: we zijn een zeilschip op weg naar
Noorwegen.

ZONDAG 6 JULI 18.00 - EERSTE WACHT.
Meteen na ons eerste avondmaal op zee begint mijn eerste wacht. 's
Nachts lopen we 4 uur wacht; overdag 6 uur. Langzaam zien we
Harlingen en Nederland achter de horizon verdwijnen, terwijl we over
de wadden schuiven. In het laatste half uur van de wacht wordt er
verse thee en koffie gezet voor de volgende wacht en taart geserveerd. Dit is nou genieten van een avond op zee…

MAANDAG 7 JULI 02:00 - EERSTE NACHTWACHT.
Na 4 uur lekker slapen is het tijd voor onze eerste nachtwacht. Het is
wat bewolkt, al zijn er nog best wat sterren te zien. Maar het is niet
foto:© Hugo Onink

alleen maar van het uitzicht genieten; we moeten de zeilen trimmen,
de vlieger hijsen en het rif uit het grootzeil trekken. Elk uur moet de
wacht het logboek bijwerken en de positie in de kaart zetten. Nog het
echte handwerk. Tegen vijf uur 's morgens, beleven we onze eerste
zee-zonsopgang. Ik weet nu al: dit smaakt naar meer…

MAANDAG 7 JULI 12:00 - DE START.
Het is het belangrijkste moment van de wedstrijd, de start op volle
zee. Vanaf 12 uur starten de verschillende klassen elk half uur (12:00
Klasse A, 12:30 Klasse B, 13:00 Klasse C, 13:30 Klasse D). Door de
weinige wind zijn de schepen vol getuigd. Op de seconde passeren wij
om 12.30 de startlijn en 'knallen' bijna iedereen voorbij, dankzij ons
lichtgewicht schip van 'slechts'160 ton…. Het is begonnen.

MAANDAG 7 JULI 14:00 - IN HET KLUIVERNET.
De wind blijft weg, alle zeilen staan, dus tijd om te chillen in de zon.
En waar beter dan in het kluivernet. Met collega's Lieke en Christiaan
klim ik naar voren. Met harnas en lifeline zitten we aan de boot
bevestigd. Na een uurtje hebben we genoeg strepen over onze ruggen
en konten, dus houden we het voor gezien. Tijd voor een Sailfie.

DINSDAG 8 JULI 17:00 - STORM!
Een dag later is de wind terug, en hoe! Een uur voordat ik op wacht
moet, word ik wakker door de bulderende zuidooster van 7, 8 Bft. Om
18.00 begin ik aan mijn wacht, in mijne nieuwe zeilpak. Maar met
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water dat van alle kanten komt, raak ik toch nog doorweekt. Ik begin
mij katterig te voelen en ben niet in staat aan dek te blijven. De rest
van deze wacht en ook mijn slaapwacht breng ik door op de bank
dichtbij de mast, samen met nog een paar lotgenoten. De emmer
krijgt er veel vrienden bij…

WOENSDAG 9 JULI 22:00 - VOETBAL OP HET ACHTERDEK.
Ruim een etmaal later is de wind afgenomen tot 5 Bft. Tijd om het WK
Voetbal te volgen. Met oranje vlaggetjes aan de reling en vlaggetjes
op de wangen zitten we met z'n allen op het achterdek aan de radio
gekluisterd voor Nederland-Argentinië. Wel Duitse radio; op de enige
Nederlandse frequentie die wij aan boord ontvangen wordt de bijbel
voorgelezen…

DONDERDAG 10 JULI 8:30 - LAND IN ZICHT!
Opwinding! Daar! Dáár!! Voor het eerst is Noorwegen zichtbaar. Het
eerste land sinds Nederland! Wat eerst op een laag vliegende wolk
leek, wordt langzaam een mooiere en indrukwekkende kustlijn. Het is
heerlijk weer en ik sta weer een tijdje achter het roer, terwijl we steeds
dichterbij komen. Dit moment kan niet meer stuk. Op de ouderwetse
manier naar een onbekende bestemming varen vind ik heel bijzonder.
Dit wil ik wel vaker doen…

DONDERDAG 10 JULI 14:30 - FINISHEN.
De wedstrijd is afgelopen. Vanwege de windrichting (pal tegen) en
-sterkte zouden de meeste boten, waaronder wij, Fredrikstad niet op
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tijd bereiken. Daarom moet ieder schip om 14:30 zijn positie doorgeven en wordt uitgerekend wie op handicap het dichtst is bij de finish.
Volgens een onofficieel resultaat staan we 40ste. We strijken de zeilen,
waarbij ik op de giek klim om het achterlijk van het grootzeil naar
achter te trekken om het netjes te kunnen opdoeken.

VRIJDAG 11 JULI 12.00 - OP DE MOTOR.
Ook nu de wedstrijd is afgelopen, blijven we wachten draaien volgens
schema. Dus begin ik om 12.00 aan de lange middagwacht. We varen
op de motor, want er wordt wel verwacht dat we morgen in Fredrikstad aankomen. Onder zeil was onze voortgang teruggelopen tot
amper een mijl per uur.

ZATERDAG 12 JULI 9:15 - WARM ONTHAAL.
Met heerlijk weer komen we steeds dichter bij Fredrikstad. Als we
rond 9:15 de fjord opvaren, begroeten tientallen kleine motorbootjes ons en bij de eerste brug volgt een massaal scheepshoorn-concert.
Al met al een groot spektakel.

ZONDAG 13 JULI 7.00 - FEESTDAG.
Nadat we met z'n allen schoon schip hebben gemaakt, maken we ons
op voor de crew parade. Ons thema Masked Gal(l)a(nt): we gaan de
straten op in pak/t-shirts met strikjes en natuurlijk een masker. Na
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afloop is er nog een crew party. Morgen komt de bus naar Nederland.
Een ding is zeker: deze reis is onvergetelijk. Met dank aan iedereen
die mij heeft geholpen!

LOSLATEN

EN INSLINGEREN

PUFF BEMANNING KIJKT TERUG OP EERSTE WEKEN
In Zilt 94 las je over de plannen van Frieda Fennell
en Léon Blauw. Deze zomer begon het tweetal aan
hun reis om de wereld met de Puff, een stalen 33voeter. Een paar weken onderweg kijken ze
terug op hun verwachtingen,
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twijfels en emoties…

TEKST FRIEDA FENNELL

H

et grootste verschil tussen een vakantie op Puff en de
eerste weken van ons vertrekkersbestaan, is het besef
dat ons leven afhangt van veel meer dan wij zelf in de
hand hebben. Tijdens een oversteek naar Engeland of

Denemarken weten we redelijk zeker welk weer we zullen
hebben, raken we minder vermoeid en zijn we binnen bereik
van reddingsdiensten. Als vertrekker zijn die zekerheden er
lang niet altijd. Puff, Léon en ik zijn op elkaar aangewezen. Het
voelt alsof we een pact gesloten hebben met Puff. Wij zorgen
voor haar en zij doet hetzelfde voor ons. En dan nog hebben
we geluk nodig…

LAATSTE WEKEN VOOR VERTREK
De laatste weken voor vertrek leerden we de vertrekkersstress
kennen. Zelfs na een winter hard doorwerken waren er nog
talloze klussen die afgemaakt moesten worden. Toch slaagden
we erin de boot helemaal naar wens 'af' te hebben voor
vertrek. De stress uitte zich vooral in het onbehaaglijke gevoel
dat we hadden als we weer een lijntje doorknipten van het
veilige bestaan dat we hadden opgebouwd. Zoals de verhuizing
en de laatste werkdag. Na je jarenlang te hebben ingezet voor
je werkgever zit je plotseling met een bos bloemen en een
envelop in de trein. Dág, 6 jaar van je leven...
We hadden verwacht dat, zodra we op de boot zouden gaan
wonen, de euforie bezit van ons zou nemen. Dat bleek niet het
geval. Niet dat we ook maar een moment twijfelden aan onze
keuze, het was meer het proces van loslaten waar we stap voor
stap doorheen moesten. Dat ultieme geluksgevoel kwam pas
de dag dat we écht vertrekklaar waren.
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LOSLATEN
Het afscheid was moeilijk. Mooi maar moeilijk. Van te
voren keken we er erg tegenop. Dat bleek terecht, want
het was een slopend afscheidsweekend dat we in een roes
beleefden. Familie en vrienden reisden af naar Enkhuizen
om daar een feestje te bouwen. Achteraf hadden we het
niet anders gewild. Zoveel mooie woorden, zoveel emotie
en vooral heel veel liefde hebben we gevoeld. Het zal wel
menselijk zijn dat je pas echt goed beseft wat je hebt op
het moment dat je het los moet laten. En loslaten, zo
ondervinden wij, is een van de moeilijkste dingen in de
wereld. De wereld omzeilen lijkt daarbij vergeleken een
makkie.

ONRUST
De eerste weken na vertrek lukte het nog niet om de
drang 'iets te moeten' los te laten. In het begin hadden we
nog to-do lijstjes, maar naarmate die opdroogden, konden
we ontspannen, achterover leunen en genieten. In theorie
dan tenminste. Want in het achterhoofd bleef die onrust
om iets te moeten. We bedwingen dat gevoel door blogs
te schrijven, een kasboek bij te houden en door de dagelijkse taken aan boord heel systematisch uit te voeren.

WANNEER DOE JE HET GOED?
Het kost ons moeite om niet bij elk zuchtje noordenwind
de sprint in te willen zetten naar het zuiden. De vertrekkers die 'op kop' liggen zijn de Golf van Biskaje al over,

anderen liggen nog in Nederland. Hoeveel tijd kun je je
permitteren in Engeland? Kunnen we nog naar de Scillies?
Wat is het juiste weergat voor de oversteek van Biskaje?
Kortom, wanneer doe je het goed? Het zit in onze aard om
alles goed, zo niet perfect, te willen doen. We hebben samen
afgesproken dat het nu tijd is om eens minder kritisch op
onszelf te worden. Het beste advies kregen we van Anje Valk,
die we onderweg ontmoetten: "Je moet jezelf leren toespreken en je afvragen: wat brengt het me?" Dat advies nemen
we ter harte en zo proberen we de juiste keuzes te maken.

INSLINGEREN
Als we dit schrijven zijn we drie weken onderweg en liggen
we in Dartmouth. Hier beginnen we de rust te vinden.
Misschien komt dat omdat we de afgelopen weken alweer
veel ervaring hebben opgedaan. De genua uitbomen was nog
geen routine, noch het voor de wind varen met het 'melkmeisje'. Maar nu we een oceaanoversteek voor de boeg
hebben, is er geen excuus meer. We hebben flink geoefend
en het melkmeisje lijken we inmiddels aardig onder de knie
te hebben. Misschien komt het ook omdat we door het weer
gedwongen al vijf dagen op dezelfde plek liggen en dus niet
verder kúnnen. Of misschien komt het gewoon omdat we
langzamerhand ingeslingerd raken. Puff voelt als thuis. Op
zee laat ze zich van haar beste kant zien en ligt ze 'zo stabiel
als een huis'. De oversteek van Biskaje is de volgende stap en
volgende week lijkt er een weergat te zijn. De zenuwen
verdwijnen steeds meer naar de achtergrond; ja, we zijn er
eigenlijk wel klaar voor! [Z]
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PORT DE SOLLER
In het westelijk deel van de Middellandse Zee
ben je nooit de enige boot op een beschutte
ankerplaats. Sophia en Gerrit Meijer laten het
anker van hun Island Packet 380 Llano vallen in
de baai van Port de Soller, een haven aan de
ruige westkust van Mallorca.

GEEN GERANIUMS
Sophia en Gerrit Casant meestal niet verder dan de Engelse kusten. Verder gelegen
bestemmingen stonden wel op de verlanglijst, maar het kwam er steeds niet van.
Zonder dat er een concreet plan was
begonnen ze toch met het voorbereiden
voor een reis die langer zou duren.
Sophie: “Toen kregen we onverwacht het bericht dat Gerrit met vervroegd
pensioen kon. En de plannen raakten helemaal in een stroomversnelling
door een reorganisatie in het bedrijf waar ik werkte. We dreigden achter
de geraniums terecht te komen.” Gerrit vult aan: “Liever tussen het
zeewier dan achter de geraniums werd ons motto.”

DAGTOCHTEN
In het voorjaar van 2012 vertrekken de zeilers met hun Island Packet 380
Llano richting de zon. Lange trajecten op zee vinden ze minder prettig, dus
zeilen ze zoveel mogelijk in dagtochten. Gerrit: “Het schiet misschien wat
minder op, maar we genieten volop. En waarom zouden we haast maken?
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Tijdens hun eerdere zeilvakanties kwamen

ZILTEWERELD

www.ziltewereld.nl
Veel zeilers varen in een ruk door de Golf van Biskaje naar La Coruna,
maar wij doen bijna alle plaatsen langs deze prachtige Golf aan. Die manier
van zeilen past ons goed.” Het eerste seizoen voor de Llano eindigt in
Povao de Varzim, aan de Portugese Atlantische kust. “Hier lieten we de
boot achter en vlogen we naar huis. Als je de winter gebruikt om vrienden
en familie weer te zien is het weer voorjaar voordat je het weet.” Het
tweede seizoen zeilt de Llano de Middellanse Zee in. Ze gebruiken de
lange zomer optimaal en doen bijna alle havens aan de Spaanse oostkust
aan tot ze in Almerimar de ideale overwinter-haven vinden. Sophia:
“Ongelofelijk wat een actief sociaal leven je er hier op na houdt. Hierdoor
blijven we langer op de boot dan vorig jaar, het is pas november als we
weer naar Nederland vliegen.”

NOG LANG NIET UITGEZEILD
Gerrit over de plannen van deze zomer: “Ons doel is om de hele Middellandse Zee te besnuffelen. We zijn nu langzaam aan op weg naar Ragusa
op Sicilië waar we de winterstop plannen. Wij staan in dubio om na de
winter de Italiaanse westkust te pakken of naar Kroatië dan wel Griekenland te zeilen. Uiteraard willen wij ook nog naar Turkije en wat wij nu
overslaan willen wij aandoen als wij weer westwaarts varen. Maar wanneer
dat is? Voorlopig zijn we niet van plan om met de boot terug naar
Nederland te komen.” [Z]
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