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BUREAUBLAD
Alles voor een goed
verhaal en mooie
foto’s… Michiel Scholtes
hing vervaarlijk ver buitenboord om
de poly-klassieker Zwaluw in actie te
vangen. Met een klik op de downloadknop kun je deze plaat de achtergrond van

foto:© Michiel Scholtes

je computerscherm of tablet maken.

KLASSIEK

reflectie

Op het eerste gezicht is er weinig dat voor een
klassieke boot pleit. Vrijwel ieder modern ontworpen jacht is comfortabeler, gemakkelijker te
zeilen en minder onderhoudsgevoelig dan een
boot die vele decennia geleden te water ging.
Dat die argumenten zo veel zeilers weinig interesseren, toont weer eens aan dat bootbezit en
ratio niets met elkaar te maken hebben.
De eigenaren van klassiekers vinden dat ze ruimschoots worden gecompenseerd voor alle ongemakken door mooie lijnen, romantische interieurs
of andere, al even subjectieve, overwegingen.
Daarbij denk je al snel aan hout of staal. Aan
rompen waarop de gangen zich nog net aftekenen
in vele lagen verf. Of daar waar een begin van
roest de plek van een klinknagel verraadt. Tot voor
kort kon een boot van polyester hooguit oud zijn.
De status van klassieker was onbereikbaar. Maar
ook hier geldt dat de tijd zelfs de meest strikte
visies masseert en doet versoepelen.

Zo kwam het dat we dat er heel wat polyester
schepen lagen in de haven van Hoorn bij de
sluitingsrace van de Vereninging voor Klassieke
Scherpe Jachten. 'Klassiek Plastiek' is al een paar
jaar een eigen club en is geaccepteerd door de
klassiekebotenbeweging.

Hoe terecht dat is, begrijp je dadelijk als je de ranke
Nicholson 43 door het water ziet snijden of in het
aandoenlijke interieur van de Rival 32 komt.
Het is een intrigerende gedachte dat wat nu klassiekers zijn, ooit hypermoderne boten waren vol snufjes
en innovatie. Boten waarover de puristen van die tijd
ongetwijfeld wel eens hun wenkbrauwen fronsten.
Het werpt de vraag op hoe - als opvattingen zo
kunnen veranderen - we over 30 jaar aankijken tegen
de boten van vandaag. Worden in 2040 een Bavaria
36, Hanse 500 of Sun Odyssee 29 ook als klassiekers
omarmd? Zullen hun masten van nostalgisch aluminium straks de aandacht trekken in een haven vol
glimmend carbon? Zijn hun doorzonramen dan even
romantisch als ronde koperen patrijspoorten? Worden dubbele stuurwielen dan beschouwd dan als
iconen van de vroege 21e eeuw?
De tijd zal het leren....

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

KLASSIEK
HOUT, IJZER en…

PLASTIEK

Bij zeilende klassiekers denk je al snel alleen
aan geklonken staal, gebreeuwde gangen of
spiegelend lakwerk. Sinds een paar jaar erkent
de Vereniging van Klassieke Scherpe Jachten
VKSJ echter nog een groep; de polyester koesterboot op leeftijd. Michiel Scholtes ging naar
Hoorn voor een impressie…

TEKST EN FOTO’S MICHIEL SCHOLTES

en zaterdagochtend half
september. Hoorn ligt nog
half te soezen. Vergelende
boomkruinen verstrooien zonlicht
tot speelse vlekjes over klassieke
jachten in de binnenhaven. Over
honingkleurig

hout,

glimmend

geverfd ijzer, gepoetst koper,
groen brons, verchroomde luchthappers, verweerd polyester…
Wacht even, wat hoort er op het
eerste gezicht niet in dit rijtje
thuis? Inderdaad, verweerd polyester. Oud hout laat niet koud,
oud ijzer maakt wijzer… Maar oud
plastic? Dat was toch voor industriële massaproductie en eenvormigheid? Volgens eigenaars van
‘echte’ klassiekers niet meer dan
enkeltjes hakselaar. Wat viel daar
nou aan te behouden? En toch
liggen die materialen hier vreedzaam bijeen. Gezamenlijk houden
de VKSJ (Vereniging Klassieke
Scherpe Jachten) en de BKPJ
(Behoudsvereniging

Klassieke

Polyester Jachten) hun najaarsevenement.

G

oed, nog altijd verdeeld
in bloedgroepen - klassiek staal en hout aan de

kant van de zeesluis, polyester aan
de kant van de Karperkuyl. Maar
blijkbaar verbonden in relatieve
ouderdom en overeenkomstigheid
van lijnen. Want dit valt op bij
klassiek plastic, net als bij hun ijzeren en houten voorgangers: lage
vrijboorden,

lange

overhangen,

veel zeeg, geïntegreerde ankerrollers, spitsgatten, platgatten, aangehangen roeren, kotterstagen en
helmstokken.
Engelse

Die

polyester

vind

je

bij

‘klassiekers’:

Nicholsons, Rustlers, Bowmans en
ontwerpen van Laurent Giles. Maar
ook bijvoorbeeld bij vroege Contest-

en

Koopmans-ontwerpen,

Trintella’s en Van de Stadt’s. Allemaal karakteristieken die onder
invloed van ‘handicap rules' en de
hang naar ‘comfort’ bij moderne
serie-jachten goeddeels zijn verdwenen. Zoals de schipper van een
Raider (Frans Maas) de scheiding
der geesten duidde: “Ik heb tenminste geen kont als een bordes.”

ilt is welkom op Zwaluw, een
Nicholson 43, voorbeeld van
Britse elegantie uit de late zestiger jaren: zo’n boeg waarvan het puntje
vele seconden eerder over de finish komt
dan de waterlijn, een eindeloos doorgetrokken kont waarin een teckel nog net
kan liggen. Het jacht is van Sam Kaptein
en Ineke Tervoort. Toen Zwaluw in Engeland voor ‘the happy few' werd gebouwd,
behoorden zij nog tot de groep ‘alternatieve’ jongeren die geen huisje-boompjebeestje-leven wilde en vrijheid op het
water zocht. Geld hadden ze nauwelijks,
maar lui waren ze niet. Dus kochten ze
lekke houten kotters - voor 5000 gulden
had je er een - en een stapel hout. Ze
gingen aan boord wonen en claimden de
vrijheid.
Eiken, stockholmer teer en katoenen zeilen: bruiner kon niet.
Sam en Ineke hebben lang geleefd van de
jachtbouw en zeilcharters. Toen ze dat
achter zich lieten, zochten ze een klassiek
jacht met achterstallig onderhoud, dus
goedkoop. Sam heeft Zwaluw zelf helemaal opnieuw ingetimmerd, mooier dan
origineel. Hij doet er nuchter over, ‘kwestie van leeghalen en beginnen’.

enmaal buiten gaat het met een
noordelijk viertje ontspannen naar
de startlijn; eerst start het hout en
ijzer van de VKSJ, dan pas de polyester
klassiekers, een volgorde waarachter ik
volgens Ineke geen oordeel mag zoeken.
Onwillekeurig komen er herinneringen
boven aan een reportage, tien jaar terug,
over de spanningen tussen de Stichting
Kotterzeilen, de toen net opgerichte
Nederlandse tak van de Old Gaffers Association (OGA) en de VKSJ. Polyester was
toen nog in de ban. Sam Kaptein trekt een
grimas. “In het begin was de VKSJ een
chique wedstrijdclub door en voor eigenaren van houten jachten. IJzer? O nee, dat
kon niet. Met plastic ging het net zo. Eerst
nee. Ineens was ik de eerste die zich onder
klassiekers mocht vertonen, omdat deze
Nicholson zo’n mooie lijn heeft. Nu hebben we als BKPJ al honderd leden en wil
de VKSJ ons er graag bij hebben. Dat doet
de tijd, veel puristen van het eerste uur
zijn er niet meer, nieuwe bestuursleden
kijken met een frisse blik naar onze club.
Zij zien dat onze schepen dichter staan bij
hen dan bij het moderne polyester spul.
Ze benadrukken liever de overeenkomsten dan de verschillen.”

a de start, op de lange
rakken, wordt het stil
rond de snelle Zwaluw. In de kajuit smeert Ineke
boterhammen en vertelt over de
BKPJ. “Discussies op Zwaluw
leidde vanzelf tot de oprichting
in 2009. Tien vrienden werden
lid. Toen deed ik Thedo Fruithof
en Wim de Bruin het voorstel
om klassiek plastic toe te laten
tot de ‘Klassieke Schepen Beurs’
in Enkhuizen. Zij gaven toe dat
de tijd daarvoor rijp was. Zwaluw kreeg een plaats in de
haven. Wij hingen een spandoek
op: Behoudsvereniging Klassieke
Polyester Jachten. Daar kwamen
mensen op af die de spot met
ons dreven, maar ook veel die
klassiek

plastic

waardeerden.

Binnen een dag hadden we twintig nieuwe leden en een bescheiden budget.
Bij de VKSJ waren ze vanaf het
begin blij met de BKPJ. Daar
riepen ze: “Ha, kunnen we lekker
samen dingen doen zonder hier
scheve koppen te krijgen.”

n het begin lieten we iedereen toe met een oude polyester boot. Maar dat voelde
niet goed. Toen schoot Gert van
Soest, lid van de VKSJ-toelatingscommissie, te hulp. Hij stelde
voor het einde van de RORC-periode rond 1970 als grens te
stellen, dus tot de IOR. Nu staat
die grens onder druk, mensen
met jongere schepen kloppen
aan de deur, net als bij de VKSJ.
Wat mij betreft integreren de
clubs en stellen we vervolgens
gezamenlijk criteria op. Maar dat
kan nog lastig worden. Culturen
verschillen. Wij zijn geen scherpslijpers. Als Gert van Soest en
secretaris Ruud Fontijn het niet
eens kunnen worden, dan hak ik
de knoop door. Zo hebben wij
de Grinde Akka toegelaten, geen
RORC maar wel fraai. Daar moet
je volgens ons fris mee omgaan,
gewoon afgaan op je gevoel voor
klassieke lijnen.”

aarom jachteigenaren

bij

elkaar in een
club gaan zitten? Gewoon,
de gezamenlijke interesse
en leuke dingen doen.
Elkaar ontmoeten. Het is
een stamverband. Kom je
in een haven en dan ligt
daar een clublid met zo’n
heel

herkenbaar

schip.

Dat maakt zo’n haven
meteen gezelliger.
Vlak voor de finish moet
Zwaluw slechts een handvol VKSJ’ers voor laten
gaan. Daaronder de snelle
houten Muschka uit 1923.
Over Muchka’s zeilen ligt
de antracietgrijze glans
van koolstof en aan de
kade vertellen BKPJ’ers
dat haar schijnbaar houten mast van geschilderd
aluminium is.
Er zit duidelijk rek in het
begrip ‘klassiek’. [Z]
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4 oktober
InPort Race. VOR. Alicante www.volvooceanrace.com
4 oktober
Goofy's 1 winterserie. Colijnsplaat. www.wsvnb.nl
4-5 oktober Draken en Bogen. www.alkmaardermeer.nl
4-5 oktober Houtskool Cup. Pampus, 12-voets, Solo. www.kwvl.nl
4-5 oktober Friese Hoek Race. Lemmer. www.zevenwolden.nl
4-5 oktober Oktoberraces. Hindeloopen. www.zvwestergo.nl
4-5 oktober Rhederlaag sluiting. www.wsvgiesbeek.nl
4-5 oktober Yngling-evenement. Zuidplas. www.maasenroer.nl
5 oktober
Najaarsbokaal (vier zondagen). Cats. www.hellecat.nl
5 oktober
Grevelingencup Winterserie. www.grevelingencup.nl
10-12 oktober ONK H-boot. Zuidplas. www.maasenroer.nl
11 oktober
Start etappe 1. Volvo Ocean. www.volvooceanrace.com
11 oktober
Grouwster Zeilmarathon. www.grousterzeilmarathon.nl
11 oktober
Brugrace. Hollands Diep. www.haringvlietwedstrijden.nl
11 oktober
Herfstrace. Spakenburg. wsv de Eendracht. www.dedarp.nl
11 oktober
27e Huysman Antwerp Race. www.antwerprace.be
11-12 oktober Dutch Dragoon Cup. catamaran www.catclubzeeland.nl
11-12 oktober Boerenkool Cup. Loosdrecht. www.wsv-hetwittehuis.nl
11-12 oktober 40e Klipperrace. Enkhuizen. www.klipperrace.nl
11-12oktober Cooling Down. www.braassemermeer.nl
12 oktober
Winterwedstrijd. Muiderzand. www.flevomare.nl
12 oktober
Winterwedstrijd. Kaag. www.kwvdekaag.nl
13-17 oktober Strontrace,Beurtveer,Visserijdagen. www.zeilvracht.nl
18 oktober
Duo Handed. Hellevoetsluis. www.haringvlietwedstrijden.nl
18-19 oktober Coen Gülcher Memorial. Loosdrecht. www.kwvl.nl
18-19 oktober Roekoepôle race. Skûtsjes. www.sneekweek.nl

ZEILAGENDA
18-19 oktober Kuiper Brandarisrace. www.kuiperbrandarisrace.nl
18-22 oktober Singlehanded. www.singlehanded.nl
19 oktober
Start IJspegel serie. Scheveningen. www.ijspegeltrophy.nl
19 oktober
Winterwedstrijd. Enkhuizen. www.ewva.nl
19 oktober
Hans Horrevoets Memorial. www.hh-memorialrace.nl
20-22 oktober Blue Peter Hardzeil. www.bluepeterhardzeildagen.nl
20-23 oktober Bietentocht. Deltawateren. www.bietentocht.nl
25 oktober
Coldhanded Cup. Lelystad. www.coldhandedcup.nl
25-26 oktober Bontekoe Race. Hoorn. www.bontekoerace.com
25-26 oktober Muider Hardzeildagen. www.muiderhardzeildagen.nl
26 oktober
Openingsrace Winterserie. Haringvliet. www.wsvhelius.nl
26 oktober
Winterwedstrijd. Braassem. www.braassemermeer.nl
27 oktober
IJspegel 2. Scheveningen. www.ijspegel.com
27 oktober
Winterwedstrijd. Muiderzand. www.flevomare.nl
1-2 nov
Waddenrace. Charterschepen. www.waddenrace.nl

BEURZEN, OPEN DAGEN
5 oktober
25-26 oktober
18 oktober
25 okt-2 nov
6-14 dec
9-18 jan 2015

Open Dag Breehorn www.breehorn.nl
Bootoutlet. WTC Expo Leeuwarden. www.outlet-weekend.nl
Vertrekkersreünie. Enkhuizen. Mail: sydixbay@gmail.com
Hanseboot Hamburg. www.hamburg-messe.de/hanseboot
Salon Nautic. Parijs. www.salonnautiqueparis.com
London Boatshow. www.londonboatshow.com

EVENEMENT AANMELDEN:
agenda@ziltmagazine.nl
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ISAF WK in Santander

TWEEMAAL

GOUD!
18 september 2014 is een historische

zeildag

geworden.

Marit

Bouwmeester en Nicholas Heiner
(foto) wonnen de wereldtitel in de
olympische Laser-klasse op de
ISAF wereldkampioenschappen in
het Spaanse Santander. Van Marit
Bouwmeester, gecoacht door Jaap
Zielhuis, verwachtte iedereen het
wel, al moest ze het wel ‘even’
waarmaken. Het goud van Nicholas Heiner, zoon van Roy, was een
verrassing. Hij stelde het op doortastende wijze veilig in de medalrace.

Het

betekent

zijn

langverwachte doorbraak en haalt
hem uit die loodzware schaduw
van zijn vader (olympisch brons in
de Finn, 1996).

VIDEO

ISAF WK in Santander

TWEEMAAL

GOUD!
Marit Bouwmeester startte in Santander als een van de favorieten en
stond dus onder grote druk. Winnen was haar uitgangspunt en dat
foto:© Laurens Morel/Saltycolours.com

was ze als olympisch medaillewinnaar (zilver in 2012) ook aan haar
stand verplicht. Maar de omstandigheden in Noord-Spanje waren grillig
en de concurrentie was hevig.
Bouwmeester: “Ik wilde een stabiele
serie zeilen en niet te veel risico
nemen.” Met een derde plaats in de
medalrace stelde het goud veilig.
De opluchting was enorm…

draaiboek van een wereldreis
DEEL 1
een klein budget, een ferro cementen boot en veel jeugdig
enthousiasme vormen de ingrediënten van de reis van frederiek,
laurens en paul. in juli 2014 zwaaiden alle stuurlui aan de wal het
drietal definitief uit. voor een reis om de wereld, of naar welke
andere wending hun avontuur ook neemt.
hoe het ze onderweg vergaat zie je in hun videoverslagen.

Er moet nog hard gewerkt worden na het artikel
in Zilt 98. Daardoor vertrekt de Wilde Vaart iets
later dan gepland uit Almere Haven. Maar als de
boot begin juli zout water bereikt, zit het tempo
er dadelijk in. Via de Kanaaleilanden en een stop
in Cherbourg bereiken Frederiek, Laurens en
Paul nog in dezelfde maand het noorden van
Spanje. Slechts vier weken later ligt de Wilde
Vaart al voor anker op het Canarische eiland
Graciosa. De video’s op de volgende pagina’s
vertellen het verhaal van die reis…

1

OPVAREN MET DE WATERMAN
JULI 2014 - ROTTERDAM - CHERBOURG

OVERSTEEK GOLF VAN BISKAJE
JULI 2014 - CHERBOURG - SAN JUAN DE LA ARENA

3

KAAP FINISTERRE AAN BAKBOORD
AUGUSTUS 2014 - SAN JUAN DE LA ARENA - VIGO

4

GROTE STAPPEN ZUIDWAARTS
AUGUSTUS/SEPTEMBER 2014 - VIGO - GRACIOSA

ADVERTENTIE

Kats en
Wemeldinge:
U komt voor de
Oosterschelde,
u komt terug
voor onze
havens…

ADVERTENTIE

ZEILPROJECT MADE IN HOLLAND

Wedstrijdzeiler Erik van Vuuren brengt een Nederlandse Class 40 in de
vaart. Daarmee wil hij samen met zijn partner Yvonne Beusker meedoen
aan de Global Challenge 2015/16. Het is een puur Nederlands project,
onder de naam Made in
Holland.com, waarin Arthur
Peltzer van Peltzer Performance Yacht Design en Waarschip-eigenaar Roelof Niezen
participeren.

“Ik

wil

het

Nederlandse wedstrijdzeezeilen naar een hoger plan tillen”,
verklaart Van Vuuren, “en
tegelijkertijd de Nederlandse
maritieme sector promoten.
We optimaliseren de boot
voor ORC en IRC, zodat we ook in die wedstrijdcircuits kunnen uitkomen.”
De Waarschip 40 wordt geheel gebouwd in woodcore/composiet.
www.projectmadeinholland.com

foto:© Hajo Olij

INDEWIND

ENKHUIZER KLIPPERRACE
Met een spannende ankerstart begint steevast de Enkhuizer Klipperrace,
die dit jaar voor de 40ste keer wordt verzeild en wel op 11 en 12 oktober.
Op zaterdag varen de klippers de Driestedenrace. De navigators moetenkiezen uit zes mogelijke routes langs Stavoren, Medemblik en Urk. Zondagvaren de schepen in twee klassen op een olympische baan.
www.klipperrace.nl

CONNY VAN RIETSCHOTEN TROFEE
Je kunt weer zeilers nomineren voor de Van
Rietschoten Trofee in de categorieën:
Conny van Rietschoten Trofee: bestemd voor
de ‘zeiler van het jaar’.
Flyer Trofee: het ‘jeugdtalent van het jaar’.
Maas Trofee: de oeuvre prijs, voor bijzondere verdiensten.
Het Watersportverbond voegt daar voor het eerst aan toe: de verkiezing
tot Coach van het Jaar en de Mediaprijs. De uitreiking is op zaterdag 3
januari 2015 in het Amsterdamse Scheepvaartmuseum.
www.vanrietschotentrofee.nl

OPTIMIST ON TOUR GAAT DOOR
De Optimist on Tour van Delta Lloyd
wordt in 2015 wegens succes gecontinueerd. Volgens Joost Zuure, sponsormanager van Delta Lloyd, hebben
het afgelopen jaar zo’n 6000 kinderen
op elf locaties spelenderwijs kennis
gemaakt met watersporten. Op het
laagdrempelige evenement kunnen kinderen zeilen, peddelen en tevens
proefjes doen in het waterlaboratorium. De kennismaking is van belang
voor de latere instroom in de watersport. De tournee staat niet op zich,
maar maakt deel uit van een groter pakket dat Delta Lloyd ontwikkelde,
met onder meer de jeugdserie ‘WSV De Optimist’ op RTL en een app met
de leukste zeilgame van Nederland. www.optimistontour.nl

INDEWIND
VOOR EVEN WEER VERTREKKER…
Na thuiskomst raken Vertrekkers meestal sneller dan
ze willen in het gareel door
werk,

school

en

beslommeringen.

andere
Om

het

mooie gevoel van de reis niet
te ver weg te laten zakken,
organiseert de bemanning van de Dixbay de reünie voor zeilers die ooit
een lange reis maakten, ongeacht in welk jaar. En wel op 18 oktober in de
oude binnenhaven van Enkhuizen. Het programma is prettig ongeorganiseerd. Wel is er een diner op de platbodem Schuttevaer, waarvoor je je
moet aanmelden: sydixbay@gmail.com

WATERRECREATIE NEDERLAND
De Stichting Recreatietoervaart Nederland heet voortaan Waterrecreatie
Nederland. Die naam past beter bij het breder georiënteerde werkveld.
Doel is het verbeteren van de
waterrecreatie aan de hand van
Toekomstvisie

Waterrecreatie

2025. Waterrecreatie Nederland
waakt niet alleen over het toervaartnetwerk, maar heeft ook veiligheid en duurzaamheid en innovatie als
speerpunten. Het samenwerkingsverband van waterrecreatieorganisaties,
overheden en waterbeheerders bestiert verder het veiligheidsprogramma
‘Varen doe je samen’ en werkt aan een nieuwe versie van de Beleidsvisie
Recreatietoervaart Nederland (BRTN). www.waterrecreatienederland.nl

DUTCH QUARTER TON CUP GESLAAGD
Tijdens de succesvolle eerste Pampus Regatta op 13 en 14 september is
tevens de finale gevaren van de Dutch Quarter Ton Cup; de laatste
wedstrijdserie in een reeks van vier. Er kwamen twaalf Kwarttonners aan
de start, wat de revival van deze klasse nog maar eens illustreert. Dit najaar
evalueren de deelnemers en organisatoren de DQTC, zowel het format als
de rating. Naar verwachting vaart de klasse in 2015 weer een serie.
www.kwarttonzeilers.nl

AIS VERPLICHT VOOR JACHTEN IN THAILAND
Zilt-lezer Hans Hofs mailt vanuit Thailand dat
jachtschippers in Thaise wateren van de ene
dag op de andere dag is meegedeeld dat ze
voortaan verplicht zijn om een AIS-positie uit
te zenden. De verplichting geldt ook voor
buitenlandse jachten en heeft dus effect voor
de vertrekkers voor wie Thailand een populairestop is. Zeilers die onwetend en AIS-loos een Thaise haven aandoen,
krijgen de tijd om alsnog apparatuur te kopen.

INDEWIND
ALLE STEUN VOOR HEINER PUPS
Team Heiner heeft jonge talentvolle zeilers geselecteerd voor de ‘Team
Heiner Pups’. Ze zeilen op kielboten. Roy Heiner: “De jeugd heeft ondersteuning nodig om de lat hoger te leggen. Daarom geven wij hen deze
kans.” Watersportverzekeraar Kuiper Verzekeringen deelt die filosofie en
steunt de Pups. “We vinden het belangrijk dat er een verjonging optreedt”,
verklaart directeur Jacco Kuiper de steunverlening.

ROND EN PLAT IN ACTIE
De herfstvakantie is traditiegetrouw het moment voor specifieke rond en
platbodem evenementen. In regio zuid is van 20 tot en met 23 oktober de
Bietentocht. De tocht doet verscheidene Zeeuwse en Zuid-Hollandse
havens aan, waarvandaan ooit bieten vervracht werden naar de suikerfabrieken aan de Dintel. De week ervoor, op 13 oktober, starten in Workum
de traditionele Strontrace, Beurtveer en de Visserijdagen.
www.bietentocht.nl en www.zeilvracht.nl

foto: © bemanning Europa

INDEWIND

KAAP HOORNVAARDERS
Op hun reis rond de wereld hebben de
Europa (foto), Oosterschelde en Tecla in
2013 Kaap Hoorn gerond. Zeilend, van 50
graden oost van Zuid-Amerika tot 50 graden west. Daarom heeft de Stichting
Nederlandse Kaap Hoornvaarders de ronding goed goedgekeurd. De opvarenden
worden tot officiële Kaap Hoorn-vaarders
benoemd en krijgen op 12 oktober hiervoor een medaille in Hoorn.

INDEWIND

LEKKER DE WINTER DOOR
Met de ‘o’ in de maand beginnen de vele winterseries weer. Zoals die bij
WSV Helius, die zondag 26 oktober start. Een reeks van zes zondagen op
het Haringvliet. “Om meer schepen van buiten Hellevoetsluis aan te
trekken zijn we een samenwerking aangegaan met onze buren, Marina
Cape Helius”, aldus Piet Goemans, voorzitter van de wedstrijdcommissie.
Er zijn op-en-neer banen voor de gemeten schepen en eenheidsklassen,
maar ook een parcours langs bestaande tonnen voor de onder SW
zeilende jachten. www.wsvhelius.nl/wedstrijden

MAAK EEN FILMPJE OVER DE KNRM
In het kader van het 190-jarig bestaan
spoort de KNRM iedereen aan een
promotiefilmpje te maken en dat op
Facebook en Twitter te zetten. Doel:
het werk van de KNRM bekender te
maken. Maak een kort, krachtig, grappig, aandoenlijk of serieus filmpje
waarin je vertelt waarom je de KNRM zo’n geweldige organisatie vindt en
deel dat vervolgens met #KNRM190. Een foto mag trouwens ook.
http://190jaar.knrm.nl

ADVERTENTIE

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

w w w.van vlie tzeilen . n l

HOUTBEWERKING

Vaar op zeker

Verzekeringen en financieringen
Al uw lieren elektrisch?
Dat kan nu met de
draadloze
elektrische lierhendel
Bel voor informatie:
0654 363 092

of kijk op www.elektrische lierhendel.nl

LIKE US ON

foto:© Sander van der Borch/Team Brunel

WIE
WAT
WAAR
VOLVO OCEAN RACE

2014-2015
ROUTE
TEAMS
BOTEN
SCHIPPERS
NAVIGATORS
NEDERLANDERS

Team Brunel - Nederland

Team Vestas Wind - Denemarken

Team Alvimedica - USA

Abu Dhabi Ocean Racing - VAE

Team SCA - Zweden

Dongfeng Race Team - China

De Teams
Zeven teams uit evenzoveel landen,
is ongetwijfeld precies zoals de organisatie zich dat had voorgesteld.
Maar het kan niet anders dan dat het
traject daar naartoe flink is tegengeklasse

en

aanzienlijk

lagere

budgetten, stonden de sponsors
zeker niet in de rij. Het zevende team
kon pas enkele weken voor de start
bekend worden gemaakt. En vooralsnog is het grootzeil van Team Espana
nog altijd maagdelijk sponsorloos.

alle foto’s:© Volvo Ocean Race

vallen. Ondanks de nieuwe eenheids-

Team Espana - Spanje

Will Oxley- Team Alvimedica

De Boot
De VO 65 is een splinternieuwe boot
die 5 voet kleiner is dan zijn voorganger. Een groter verschil is dat alle
boten en zeilen volkomen identiek
zijn. Geen enkel team heeft nog een
zijn concurrenten. Met die formule
hoopt de organisatie op betrouwbaarder boten en spannender races.
Elke bemanning bestaat uit slechts 8
zeilers en een mediaman. Het vrouwenteam mag haar fysieke nadeel
compenseren met 3 extra vrouwen.

alle foto’s:© Volvo Ocean Race

technisch voordeel ten opzichte van

Bouwe Bekking - Team Brunel

Sam Davies - Team SCA

Charlie Enright- Team Alvimedica

Chris Nicholson - Team Vestas Wind

Charles Caudrelier - Dongfeng Race Team

Iker Martinez - Team Espana

De Schippers
Ervaring is wat de meeste schippers
van de zeven teams verbindt. Vooral
Bouwe Bekking, Ian Walker en Chris
Nicholson weten hoe het er in de
Volvo Ocean Race aan toe gaat. En
lier en Iker Martinez. Sam Davies
heeft niet minder zoute mijlen in
haar logboek staan maar realiseerde
die vooral in soloraces met de Open
60. Grote onbekende is de Amerikaan Charlie Enright die aan zijn eerste rond de wereld race begint..

alle foto’s:© Volvo Ocean Race

dat geldt ook voor Charles Caudre-

Ian Walker - Abu Dhabi Ocean Racing

Will Oxley- Team Alvimedica

Michel Desjoyeaux -Team Espana

Simon Fisher - Abu Dhabi Ocean Racing

Wouter Verbraak - Team Vestas Wind

Andrew Cape - Team Brunel

Libby Greenhalgh - Team SCA

De Navigators
Doordat alle teams in exact dezelfde
boot zeilen, verandert ook de rol van
de navigator. Op welke manier zal
nog moeten blijken. Volgens sommigen zal de navigator dit keer meer
zijn. Terwijl anderen denken dat zijn
oorspronkelijk rol alleen nog maar
groter wordt. Een ding staat echter
wel vast, met maar 8 zeilende
bemanningsleden zal ook de spierkracht van de navigator veel vaker
dan voorheen aan dek nodig zijn.

alle foto’s:© Volvo Ocean Race

tacticus dan lange-termijn-strateeg

Pascal Bidégorry - Dongfeng Race Team

Wouter Verbraak - Team Vestas Wind

Gerd-Jan Poortman - Team Brunel

Stefan Coppers- Team Brunel

Carolijn Brouwer- Team Vestas Wind

De Nederlanders
Het aantal meezeilende Nederlanders

valt

enigszins

tegen.

Bouwe Bekking is met afstand de
meest ervaren van het vijftal.
Voor de schipper van Team Brunel wordt het zijn zevende deelname; een absoluut record. Voor
zijn teamgenoot Gerd-Jan Poortman is het de derde keer. De
voordekker van Team Brunel
maakte eerder deel uit van ABNAmro 2 en Delta Lloyd. Op die
Bouwe Bekking - Team Brunel

laatste boot was Wouter Verbraak een aantal etappes de navi-

gator. Nu haakt de Nederlander, die in Noorwegen woont, aan bij de
last-minute campage van Team Vestas Wind dat onder Deense vlag vaart.
Als geschoold meteoroloog is Wouter ook dit keer verantwoordelijk voor
de navigatie. Eveneens in Scandinavische dienst is Carolijn Brouwer. Zij is
een van de meest ervaren zeilsters van de bemanning van Team SCA dat
volledig uit vrouwen bestaat. Carolijn werd lang genoemd als schipper of
alle foto’s:© Volvo Ocean Race

navigator, maar begint uiteindelijk als wachtleider aan de race. Buitenbeentje onder de Nederlanders is Stefan Coppers die de on board media
media man van Brunel is. Als professioneel cameraman is Stefan verantwoordelijk voor alle beelden en teksten die er van de boot af komen. Met
het zeilen van de boot mag hij zich op geen enkele manier bemoeien. De
kans dat hij daartoe vaak in de verleiding komt, is echter klein. De
verplichte stroom foto’s, video en tekst is opnieuw groter dan in voorgaande edities van de race.

foto:© Sander van der Borch/Team Brunel

38739 mijl
Inport Race
Start 1e etappe
Inport Race
Start 2e etappe
Inport Race
Start 3e etappe
Inport Race
Start 4e etappe
Inport Race
Start 5e etappe
Inport Race
Start 6e etappe
In-Port Race
Start 7e etappe
Inport Race
Start 8e etappe
Inport Race
Leg Start
Pitstop
Inport Race

Alicante
Alicante-Kaapstad
Kaapstad
Kaapstad-Abu Dhabi
Abu Dhabi
Abu Dhabi-Sanya
Sanya
Sanya-Auckland
Auckland
Auckland-Itajai
Itajaí
Itajai-Newport
Newport
Newport-Lissabon
Lissabon
Lissabon-Lorient
Lorient
Lorient-Gothenburg
Scheveningen
Gothenburg

4 oktober 2014
11 oktober
15 november
19 november
2 januari 2015
3 januari
7 februari
8 februari
14 maart
15 maart
18 april
19 april
16 mei
17 mei
6 juni
7 juni
14 juni
17 juni
19 en 20 juni
27 juni 2015

6,487 nm
6,125 nm
4,670 nm
5,264 nm
6,776 nm
5,010 nm
2,800 nm
647 nm
960 nm

VIDEO

FOTO’S SANDER VAN DER BORCH – TEKST LAURENS VAN ZIJP

85-jarige Draak nog altijd
attractief voor topzeilers

VOL

DYNAMIEK
Medemblik was begin september het epicentrum
van alles wat Draak is. De voormalige olympische
klasse voer daar de Gold Cup, met 90 boten uit 14
landen. Het laat zien dat de Draak nog altijd
attractief is voor topzeilers.
De Gold Cup, anno 1937, kent een bijzondere
opzet: zes dagen, zes wedstrijden. Zónder aftrek,
wat een drukverhogend element is. Op een lange
baan; wat heet, op het IJsselmeer lag de bovenboei 2,6 mijl vanaf de startlijn… En met een
startveld van 90 boten was die startlijn in
Medemblik eindeloos lang.
Huib Bannier, oud Europe- en J/22-zeiler, is voorzitter van de Nederlandse Draken Club en was
tevens opperhoofd van het organisatiecomité
Medemblik. “De boeirondingen werden getimed
veld binnen 7 minuten om de boventon. Op
IJsselmeer, in die golven. Dat zegt wel iets over
het niveau van de deelnemers, er zeilen talloze
internationale toppers in de Draak, ook uit het
professionele circuit. De Draak heeft nog altijd
een enorme aantrekkingskracht.”

foto:© Sander van der Borch

en in 15 knopen wind was het hele deelnemers-

DOOR-ONTWIKKELD
De Draak verscheen in 1929 op het
water en werd ontworpen door de
Noor Johan Anker. Die tekende een
slank schip met doorlopende kiel en
royale overhangen, in de traditie van
de scherenkruisers. Een zeewaardig
schip; onze zeeheld Conny van Rietschoten zeilde samen met zijn
Engelse kompaan Morin Scott over
de Noordzee. Die avonturen zijn
beschreven in het boek ‘Het verhaal
van de Draak’. “Eigenlijk is de Draak
op z’n mooist in de kraan,” zegt Huib
Bannier met een knipoog, “dan zie je
pas die prachtige lijnen van het
onderwaterschip goed.”
Het schip is met de tijd meegegaan

foto:© Sander van der Borch

en in de loop der jaren helemaal
door-ontwikkeld tot een eigentijdse
racemachine met oneindig veel trimmogelijkheden.

Er

worden

nog

steeds nieuwe schepen gebouwd.
Bannier: “Door z’n snelheid vaar je
hoog. Als het een beetje waait, heb
je tacking angles van 72 graden.”

VIDEO

Dra

aak

Dra

Dat de Draak een oude herenboot
zou zijn is een volkomen misplaatste
gedachte volgens Bannier. “Ik daag
iedereen uit die vermeende oude
mannen voorbij te zeilen… De stuurmannen mogen dan over het algemeen wat ouder zijn, het zijn allemaal
briljante zeilers. Los van het tactische
gevecht vraagt het sturen van zo’n
zware boot uiterste concentratie.
Draakzeilen is een combinatie van
concentratie en fysiek, want de
bemanning moet topfit zijn. De voordekker bedient spi en genua en trimt
met val, schoot en barberhauler.
Overstaggaan vraagt veel kracht, om
de genua langs de stagen te halen en
aan te halen. Op het kruisrak is hij
tevens uitkijk. De middenman bedient
de spischoten, trimt aan de wind en
zet de tactische lijn uit. De stuurman
doet ook de finetuning met de grootschoot. Beide bemanningsleden moeten zwaar hangen, terwijl er geen
hangbanden

zijn

toegestaan.

De

Draak is boot vol dynamiek, het is
hard werken en nat worden!”

foto:© Sander van der Borch

aak

HARD WERKEN

foto:© Sander van der Borch

PODIUMPLEK
Bannier weet waarover hij praat; hij
zeilde zelf mee als middenman in
de 417 met Andre du Pon aan het
roer en Robbert Blauwkuip als
voordekker. Medailles bleven ver
buiten hun bereik. Het Nederlandse
team van Pieter Heerema veroverde
wel een podiumplek: dankzij een
sterke slotfase won Heerema c.s. de
zilveren medaille, achter titelverdediger Marcus Wieser.
Een ongelooflijk knappe prestatie.
“De manier waarop hij dat gedaan
heeft is bewonderingswaardig”, zegt
Bannier, “ik neem er mijn pet voor
af.” Waarvan akte.
www.dragonclass.nl

MASTERSKIP: BLOKKEN AAN BOORD
Eind oktober vertrekt de tweemastschoener Wylde Swan vanuit Rotterdam voor een bijzondere tocht. Onder de noemer ‘Masterskip’ maken
leerlingen uit 4 HAVO en 4/5 VWO studiereizen van zes weken. Naast
reguliere lesstof krijgen zij aanvullende lessen in exacte vakken van
meevarende docenten. “Het is geen vakantiereis, er wordt op vaste

tijdstippen gestudeerd”, benadrukt woordvoerder Victor Vandersmissen,
“maar daarnaast is er volop ruimte om ervaringen op te doen, door
proeven uit te voeren, te vissen, watermonsters te nemen en excursies in
havenplaatsen te maken. De leerlingen krijgen ook zeillessen en draaien
mee in het wachtsysteem.” Leerlingen kunnen kiezen uit vier etappes:
Rotterdam-Tenerife, Tenerife-St. Maarten, een tocht in Caribische wateren
en de oversteek terug via de Azoren.
www.masterskip-wyldeswan.com

ZILTESPULLEN
TOPKOELER REDUCEERT WARMTE EN GELUID
Vetus heeft een nieuwe reeks scheepsdiesels
geïntroduceerd, de M-Line. Een praktische
verbetering is een watergekoeld aluminium koelelement. Dit is pal boven
de cilinderkop gemonteerd, waardoor het de stralingswarmte van de
motor efficiënt absorbeert. Volgens
Vetus levert dit een reductie van de
omgevingstemperatuur op tot maar liefst
15 graden. Bovendien reduceert deze ‘topkoeler’
het geluid. De M-Line motoren zijn zo geconstrueerd, dat zekeringen en
relais, impeller, filters en oliepeilstok onder handbereik zitten.
www.vetus.com

MASTERVOLT EN CZONE
Mastervolt heeft samen met het
Nieuw-Zeelandse zusterbedrijf BEP
Marine een wireless interface ontwikkeld waarmee elektrische systemen aan boord gemonitord en bediend
kunnen worden via een iPad en een NMEA2000 navigatiesysteem. Tanks en accu's kunnen op de iPad worden gecontroleerd en
koelkast en lichten zijn er mee in en uit te schakelen. Het systeem maakt
veel kabels aan boord overbodig. Volgens Mastervolt komt hiermee
superjacht-stijl besturingssysteem binnen bereik van iedere booteigenaar.
www.mastervolt.com

EERSTE JUDEL/VROLIJK ONTWERP VOOR CONTEST
Contest staat er niet om bekend regelmatig van huisontwerper te wisselen.
Georg Nissen tekende jarenlang voor de succesvolle Nederlandse werf.

Des te opvallender dat de nieuwe 67-voeter werd ontworpen door
Judel/Vrolijk. Contest meldt uit te zien naar een langdurige samenwerking
met dit bureau, dat vooral bekend werd door sportievere ontwerpen.
Mogelijk wil ook Contest dus die kant uit.
In eerste instantie lijkt de 67CS veel op de recente modellen, dus valt deze
gigant niet uit de toon. Maar de opbouw is duidelijk lager gehouden en
de werf meldt dat de boegsectie smaller is en het achterschip is juist wat
breder en vlakker. Daarmee ligt het accent nog meer op 'performance'.
Het interieur is van de hand van Wetzel Brown Partners, die we al kennen
van de eerdere modellen in de vernieuwde Contest lijn.
www.contestyachts.com

ZILTESPULLEN
NUCLEUS AIS TRANSPONDER
Digital Yacht brengt met de AIT3000
Nucleus een wel heel complete Class B AIS
transponder op de markt. Door de ingebouwde 'ZeroLoss' antennesplitter kan de
bestaande marifoonantenne eenvoudig
worden

aangesloten.

De

transponder

heeft naast de NMEA183, NMEA2000 en
USB-aansluiting een wifi-server ingebouwd.
Deze server kan ook fungeren als HUB voor

bestaande

navigatie-

apparatuur, waardoor het mogelijk wordt alle gewenste data draadloos af
te lezen op je tablet of smartphone. Digital Yacht levert een gratis AIS
viewing app voor IOS en Android. Een meer uitgebreide versie, de app
NavLink, kost €25,99. De Nucleus heeft ook een uitgang voor FM radio
ontvangst. Aan deze alleskunner hangt het stevige prijskaartje van €1175.
www.shipsoft.nl

NAUTISCHE ONDERZETTERS
Vrolijk Watersport in Scheveningen heeft in
samenwerking met de Dienst Hydrografie
een set van zes onderzetters gemaakt van
de diverse havens rondom het IJsselmeer.
De afbeeldingen komen uit de 1800 kaartenserie. Het is de bedoeling de serie uit te
breiden met Zeeland en de Nederlandse
kust. Voor € 11,95 drink je ook thuis je wijn
alsof je aan boord zit. www.vrolijk.nl

WRAKSTUKKEN
Kunstenaar Albert Verhulst woont als sinds
2008 in Doñ Rosa, in Urugay. Alleen zijn boot,
de Rolleman, moest nog worden overgebracht. Het boek 'Wrakstukken' gaat over de
zeilreis die Albert in 2011 maakte naar zijn
nieuwe thuisland. In een groot aantal berichten, notities en schetsen, gericht aan zichzelf
en aan het thuisfront, heeft Albert het avontuur vastgelegd. Het boek is verre van een
traditioneel

reisverslag. Albert: “Het is het

relaas van een kunstenaar, geschreven uit het hoofd en het hart.” Prijs €20
www.valkhofpers.nl

BIJZONDER TIJDSBEELD
Hella en Aad Twigt waren al vertrekkers ver voordat die benaming bestond. In de jaren zeventig
kozen ze op jonge leeftijd met z’n tweeën zee voor
een lange reis. In de jaren tachtig deden ze dat
opnieuw, samen met hun kinderen Agnita en Alies.
En hoe, ze zeilden toen rond de wereld langs de
kapen; met de kinderen langs Kaap Hoorn en later
langs Kaap de Goede Hoop. Hella hield van die reis
een nauwgezet dagboek bij en dat heeft als basis
gediend voor het nieuw verschenen boek ‘Dochters van Kaap Hoorn’. Een eerlijk verhaal over een gedenkwaardige reis,
maar ook over de moeilijkheden die ze moesten overwinnen. Een bijzonder tijdsbeeld. Prijs €17,50. ISBN: 9789081048705. www.aadtwigt.nl

ZILTESPULLEN
NIEUWE E-BOEKEN
Bij Waterport Media verschenen onlangs twee
nieuwe e-boeken. Liefde voor de leegte van
Peter Fokkens heeft als ondertitel Zen voor
zeilers. Het is een lofdicht op de vrije horizon,
een ode aan de zee. Maar ook een kruistocht
tegen de vertrutting van de ongerepte ruimte
en de verkwanseling van het open Hollandse
landschap. Het boek is niet zomaar onder één
noemer te vangen. In korte verhalen, columns
en gedichten verhaalt Peter Fokkens van de
zee en de menselijke eigenschap om van alles te regelen. “Maar, we
hebben de wind niet in de hand…”

Baltic coasts of Germany van Nicholas Hill is verre van Zen. In deze
Engelstalig gids voor de Duitse Oostzeekust
tot aan de Poolse grens neemt Hill de lezer
mee naar alle havens die hij voor andere
zeilers belangwekkend vindt. Met veel foto's
geeft de auteur de situatie in verschillende
(jacht)havens weer. De gids bestaat uit twee
delen: Van Travemunde tot Stralsund en van
Stralsund tot net even over de Poolse grens.
Beide e-boeken zijn voor € 9.95 verkrijgbaar
via www.watersportmedia.net.

NEW HORIZONS
Kunstenaar en fotograaf Bruno
van den Elshout's fascinatie voor
de horizon leidde tot een veelzijdig kunstproject. Op zijn website
staan maar liefst 8785 foto's van
een meestal lege horizon. Hoe
meer je ervan ziet, hoe boeiender
de foto's worden. Op 4 december
verschijnt een bijzonder boek
met het intrigerende werk van
Van den Elshout, in een genummerde en gelimiteerde oplage
van 2012 stuks. Tot 1 oktober is
het boek te bestellen met 33%
voorintekenkorting.
In Den Haag zijn de foto's van 10
november tot 1 maart te zien in
Panorama Mesdag.
www.newhorizonsahead.nl

foto:© Paul Huybens en bemanning

24 UUR
23 VOET
een etmaal op een kleine boot
Een hele onderneming: met een 23 voeter
de 24 Uurs zeilen. Misschien is ‘uitdaging’
een treffender omschrijving. Paul Huybens
ging met twee maten van start…

FOTO’S EN TEKST: PAUL HUYBENS

olumbus had nog eens een grote reis met een kleine
boot en een onzeker einde. En wat dacht je van Cook?
In vergelijking daarmee is mijn onderneming op het
IJsselmeer niet om over wakker te liggen. Toch doe je dat dus
typisch wel voor een uitdaging als de 24 Uurs… Mijn 23 voet
polyester boot met ophaalbare kiel voelt zich op de de Kaag best
thuis, maar ik kreeg het gevoel dat er meer mogelijk was dan de
middenmoot van de zomeravondwedstrijden. Onder de kerstboom nam ik mij voor mee te doen aan de 50ste editie van de
24 Uurs. Een paar keer eerder had ik meegedaan met grotere,
zeegaande jachten. 23 voet is dan behelpen. Aan de bar vertelden oude rotten echter dat dat prima kan…

CONCRETE OPLOSSINGEN
Na een lange periode van plannetjes bedenken voor alle dingen
die ik dacht tegen te komen, werden de oplossingen steeds
concreter. Veiligheidsmiddelen, navigatiespullen en een eet- en
drinkplan werden geregeld. Eten maken op een scheefhangend,
wiebelend en donker gasstel gaat niet in vier gangen. Wat eten
foto’s:© Paul Huybens en bemanning

astronauten eigenlijk? Dat blijkt gewoon in de winkel te liggen.
En slapen, gaat dat op een ruwe zee? Ook de benodigde bemanning wordt gevonden: Fred en Karel. Mannen van stavast!

INVENTIEF
Die laatste nacht voor de start lig ik na een dagje motoren door
de Ringvaart en de Amsterdamse grachten in Durgerdam. Pittoreske huizen en aardige mensen op de haven. Nog even op de
fiets benzine halen en tegen de schemering het driekleuren-

masttoplicht controleren, essentieel voor de tocht. Niets, donker, niet aan! Stress en paniek. Het stekkertje is los geweest bij
het maststrijken. Snel uit elkaar, poetsen, krabben, buigen en
hopen. Yes... het werkt weer. Prutstekkertje. Daarna het luik
dicht, een eenvoudige maaltijd bij elkaar gesprokkeld. Afwassen
in het kleine wasbakje, kromgebogen en scheef zittend. Toch
merk je dat je overal oplossingen voor vindt en snel gewoontes
ontwikkelt. De inventieve en adaptieve mens. Slapen in je boot
met de regen kletterend op het dek. Heerlijk.

VOL EN NAT
Terwijl de zondvloed over Durgerdam wordt uitgestort, komen
Fred en Karel aan boord. Natte jassen, natte bagage, natte haren.
De kajuit is vol en nat. Plaatsverwisselend om alles in te ruimen
is nu alles klam en vochtig. Maar ach, we drijven nog. Het

galgenmaal halen we uit de taveerne, vlees en patat. Mannenvoer! Na een beetje koffie aan boord, vul ik de thermoskan met
heet water. We kunnen hiermee wel koffie, thee, soep, noodles
en pasta maken zonder 's nachts vuur te maken. De klamme
lucht is nu ook warm. Pakken en laarzen aan, reddingsvesten om
foto’s:© Paul Huybens en bemanning

en naar de start. Die is om 1900 en dus passeren wij die om 1900.
Zo doen wij dat op de Kaag! En een paar anderen ook, trouwens.

DE NACHT IN
Het eerste rak duurt twee uur, licht weer, uitgeboomde gennaker. De nacht valt en een zwakke wind drijft ons zonder veel
bijzonderheden langs de boeien. Een kleine golfslag op het
Markermeer laat de boot licht maar onrustig deinen, slaap komt
niet zoals gepland. Overleg in de kuip, klotsend water op een

paar millimeter afstand. Toch lig ik even te relaxen, tot mijn
neiging tot controleren me weer de kuip in drijft. Even plassen,
aangelijnd, overboord, toch makkelijker. Mag dat eigenlijk nog?
Met alom aanwezig ducttape waar van alles tijdelijk mee vastzit,
tot de kompasverlichting aan toe, heb ik ook een 'voederzak'
om het hoekje van de kajuitingang gehangen met allerlei lekkere
en hoog energetische bites. Dat werkt. En een blikje cola is toch
makkelijker dan koffie maken. De warme midnightsnack wordt
niet gemaakt. Nu al aan het afstompen? We blijven echter scherp,
want de tegenvallende snelheid maakt aanpassing van het routeplan nodig. Met de dageraad door de sluis. Fred gaat nog even
liggen en slaapt heel behoorlijk. Karel volgt daarna. Ikzelf heb,
denk ik, een overload aan suiker, want ik ben gewoon wakker.

WINDSTILTE EN WINDHOOS
Fred heeft tijdens een windstilte de knakworsten warm kunnen
maken. Op een broodje met mayonaise of Groningse mosterd naar
keuze is dit een stevig ontbijt. Het water in de thermoskan blijkt
nog heet genoeg voor koffie. Daar knap je van op, in tegenstelling
tot de windstilte. Zwabberend op de golven drijven we de verkeerde kant op. De zon prikt loeiheet op mijn hoofd, ik ontplof in
mijn zeilpak. Alles uit, met een fraaie zwaai door de kajuitingang

foto’s:© Paul Huybens en bemanning

op een hoop op de bank. Dat blijkt een slecht plan, want er
ontwikkelt zich een regelmatige afwisseling van windstilte, broeiende zon, harde regen, harde wind tot stormachtige vlagen. Na de
imposante aanblik van de veel getwitterde 'shelf-cloud' (zie Zilt
101) overvalt een windhoos ons nabij de SPORT-C. De fok is weg,
maar een rif kan niet op tijd getrokken worden. Eventjes de boot
overeind houden, want nu is 23 voet met geringe kielballast wel
wat weinig. Na spannende maar ook opwindende minuten zakt de
wind weg, zodat we maar net de WV19 halen.

REGLEMENTAIRE FINISH
De finish ligt 1Bft te ver weg om op tijd te bereiken. Met een paar
strafmijlen scoren we een reglementaire tocht. Doel gehaald!
Moe maar voldaan... oh nee, eerst even aanleggen. Pas dan die
klamme zooi uit en het victorie biertje. Zo hé, die hakt er in. Licht
zwalkend lopen we naar Medemblik, de met de laatste concentratie ingevulde 'verklaring' in plastic verpakt vastklemmend. De
onzekerheid over de juistheid en de mening van de organisatiecomputer daarover zijn bijna onhoudbaar.

OVERPEINZING
Een grote reis met een klein bootje is dus geen probleem.
Gepland eten komt er niet van, snacks des te meer. Slapen
overslaan voor een nachtje is te doen. Leven in een klein kajuitje
kent zijn grenzen. Zeewaardigheid hangt af van de bemanning
van wie meer wordt geëist. Volgend jaar weer? Echt niet, dan
huur ik een luxe Lemsteraak…. [Z]
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ISLA VIONTA, EEN EILAND VOOR JEZELF
Jocé en Ron Lub hebben een klein eiland in de
Spaanse Ria Arosa even helemaal voor zichzelf.
Isla Vionta is beschermd natuurgebied en hun
De Verleiding ankert er in kraakhelder water.

Veel zeilers zullen Jocé en Ron Lub kennen
als het echtpaar dat vanaf 2004 de
bekende winkel Joosten Watersport in Enkhuizen runde. Hun plek achter de toonbank verruilden ze tijdelijkvoor de kuip van
hun Breehorn 37 De Verleiding.
Jocé: “Onze bedoeling was om in ongeveer een jaar een rondje Carieb te zeilen,
maar bij het verder invullen van de reisplannen bleek al snel dat een jaar
veel te kort zou zijn om de vele plaatsen op ons wensenlijstje aan te
kunnen doen. Uiteindelijk vertrokken we in juni voor een trip van meerdere jaren, richting zuid.”

EERSTE OVERSTEEK
Ron over het eerste deel van de reis: “Dankzij de gunstige NO wind zeilden
we relaxed langs de Nederlandse en Engelse kust. Vanuit Salcombe
begonnen we aan de oversteek van de Golf van Biskaje. Het eerste etmaal
was ruig, met zo’n 25-30 knopen wind, maar we schoten zo wel op!
Daarna nog twee dagen met een mooie wind en later zelfs zo weinig wind dat
de motor nog vijf uur aan moest.
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VAN KASSA NAAR KUIP
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De vele dolfijnen maakten het varen tot een feest.” Na 73 uur op zee lag De
Verleiding in het Spaanse La Coruña, de eerste oversteek zat erop.

RIA'S
Eenmaal in Spanje namen Jocé en Ron de tijd om veel ria's, zoals de diepe
inhammen in de kust hier heten, aan te doen. “Ze zijn geweldig. Sommige
hebben mooie stranden, andere hebben juist een ruige rotsachtige kust.
Er zijn veel kleine havenplaatsjes, maar vaak vonden we een goed
beschutte ankerplek. Het meest onder de indruk waren we van Ria Arosa.
We bezochten daar alle eilanden van het nationale park, en bleven maar
liefst twee weken scharrelen in deze ria. We beseffen nu al dat het heerlijk
is om ruimer in de tijd te zitten dan bij ons eerste plan.”

VAARPLAN
Inmiddels wacht De Verleiding in Lissabon op gunstige wind. Jocé: “We
gaan naar Madeira, Canarische eilanden, Senegal, Gambia, Kaapverdische
eilanden, en steken dan over naar Suriname en de zuidkant van de Carieb.
Als het orkaanseizoen begint zakken we af naar Aruba of Bonaire. Dan
hebben we het daarop volgende zeilseizoen ruim de tijd om veel van het
Caribisch gebied te zien. Misschien laten we het tweede orkaanseizoen de
boot dan wel even liggen in Trinidad. Maar het zijn slechts plannen, en die
veranderen bijna elke dag...” [Z]

colofon

Zilt Magazine is een uitgave van
Zilt Media Producties in Amstelveen

REDACTIE
redactie@ziltmagazine.nl

ADVERTEREN
AcquiMedia
info@acquimedia.nl
0184 481040

AUTEURSRECHT
De inhoud van Zilt Magazine mag op geen
enkele wijze worden overgenomen zonder

bemanning

schriftelijke toestemming van de uitgever.

Zilt Magazine wordt gemaakt door:
Ruud Kattenberg
Sjors van der Woerd
Laurens van Zijp
Michiel Scholtes
Henk Huizinga
en talloze opstappers…

abonneer je gratis

