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BUREAUBLAD
Crispijn Verkade is een van die zeilers die zich niet laat
weerhouden door de kalender. Ergens tussen storm en
kerst stapte hij aan boord van de Eenhoorn. Zijn foto
laat goed zien waarom het aantal winterzeilers elk jaar
groeit. Download de foto en maak hem de achtergrond
van je computer- of tabletscherm…

Uit een reddingrapport op de KNRM-site:
'KNRM reddingstation Enkhuizen is maandagmiddag uitgevaren voor een zeiljacht
met een brandstof probleem <…> Twee mijl
voor Enkhuizen bleek de voorraad brandstof
op te zijn. Er zat voor de schipper niets
anders op dan per gsm alarm te slaan.'
Een voorbeeld uit de praktijk van de KNRMredders. Die redders zijn vrijwilligers die per
pieper worden opgeroepen zodra de nood

reflectie

aan de man is. Dan verlaten ze stante pede
werk, gezin, familie om uit te varen met de
reddingboot. Ze offeren een groot deel van
hun eigen vrijetijd en privacy op om mensen in nood helpen. Gratis en onbezoldigd.
Dat is nobel en verdient respect.
Ze hebben zelf gekozen voor dit bestaan;
als de pieper gaat, rukken ze uit. Toch trekt
elke reddingsactie een grote wissel. Vooral
op het thuisfront, waar partner en kinderen
telkens op de meest ongelegen momenten
worden geconfronteerd met een overhaast
vertrek.

Dat het om het redden van levens gaat, maakt het nog wel
aanvaardbaar. Maar het wordt moeilijker te verteren wanneer blijkt dat een uitruk best voorkomen had kunnen
worden. Als een zeiler bijvoorbeeld simpelweg voldoende
brandstof had meegenomen. Of de filters tijdig had verschoond. Uit het Jaarverslag 2012 blijkt dat de KNRM alleen
al voor motorstoringen 498 keer uitrukte, ongeveer een
kwart van alle ‘noodgevallen’.
Een mooi streven voor 2014: laten wij als zeilers ervoor
zorgen dat we geen onnodig beroep hoeven doen op al die
vrijwillige redders van de KNRM. Zodat zij zich kunnen
concentreren op de voorvallen waar het écht om leven en
dood gaat…

De redactie wenst alle Zilt-lezers
een voordewinds 2014!

LEKKER AFZIEN,

FIJN BUITENSPELEN
Hoezo winterberging? Her en der in het land zeilen zeilers
’s winters door. In Scheveningen wordt traditiegetrouw om de
IJspegel Trophy gestreden. Elke twee weken op zondag, weer
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of geen weer… Wat drijft deze zeilers?

FOTO’S EN TEKST MARJOLEIN BRANDT

Z

ondagochtend vroeg meld ik me bij Marcel Schuttelaar, schipper van de IJsvogel, een Maxi 1300. De
achtkoppige bemanning is al druk bezig de boot
klaar te maken. De weersvoorspelling is niet ongun-

stig: wind 17 tot 25 knopen, af en toe een bui en rond de
tien graden. De noordnoordoosten wind voelt in de haven
nog niet koud aan, maar straks op zee? Eerst maar de
briefing, met koffie en croissant.

DOEL GEZET
Marcel is vandaag zelf de tacticus en stelt de twee invallers
voor, legt uit hoe de baan ligt, de stroom en de weerssituatie. We varen twee wedstrijden van elk drie ronden, een
korte baan van 1,2 mijl op en neer.
Tijdens de eerste start kentert de stroom en gaat zuidwaarts. Dat betekent wind en stroom in dezelfde richting.
Hij verwacht dat er bij de kust minder stroom staat en dat
die slag naar boven gunstig is, zeker in de eerste wedstrijd.
Het verslaan van team Redan, een geolied team op een
Dehler 39, is de doelstelling.
De Redan heeft Volvo Ocean Race veteraan Gerd-Jan
Poortman aan boord als extra troef, dus het wordt een
zware klus. “Tja”, zegt Marcel relativerend, “wij zijn een
goed amateurteam, veel minder geoefend dan de Redan,
maar je moet ergens voor gaan.”
Het doel is gezet.

VIDEO
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SPINNENWEBBEN
De IJspegel Trophy is van oudsher een populaire
winterwedstrijd, maar dit seizoen verschijnen er
slechts twintig boten aan de start. Materiaalschade
doet veel ijspegelaars uitwijken naar winterwedstrijden op binnenwater. “In de winter heeft een
boot op zee net iets meer te lijden”, vertelt Marcel. “En veel schippers willen dat niet meer. Toch
vind ik dit juist zo mooi varen. Je bent de hele
week druk aan het werk en kunt op deze manier
de spinnenwebben uit je hoofd verwijderen. Als je
terugkomt van een IJspegel is je kop leeg en kun
je er weer tegenaan. Natuurlijk twijfel je wel eens,
zeker als het grijs en druilerig is. Maar als dan
eenmaal de zon doorbreekt en je een spannende
wedstrijd tegemoet gaat, dan weet je weer
waarom je het doet. En voor mij heeft dat zeilen
op zee net iets extra’s.”
In november en december valt het ijspegelen nog
wel mee, maar in januari en februari kan het zwaar
zijn. Niet alleen de wind is dan ijzig koud, ook het
overkomende water. “In de winter is de wind
dikker”, zegt Marcel. “Twintig knopen voelt dan
heel anders dan in de zomer. En het kan natuurlijk
goed vriezen. We hebben al een aantal keren de
boot moeten ontdooien voordat we konden
varen; de lieren en blokken waren gewoon vastgevroren. Maar eenmaal op het water valt de kou
weg. Dan gaan we er gewoon voor.”

DONKERE WOLKEN
We zijn klaar om te vertrekken en stomen de haven uit. In
de beschutting van de eerste haven hijsen we de zeilen en
eenmaal buiten liggen we meteen op een oor. De andere
teams zijn al druk aan het oefenen. We gaan een paar keer
overstag, laten het team even op elkaar ingespeeld raken.
Er is geen tijd meer om de gennaker te hijsen. Op de vraag
van Marcel of hij goed in de zak zit, antwoordt het voordek
bevestigend. We wagen het er op.
Een pikzwarte lucht komt razendsnel dichterbij en net voor
de start barst de bui boven ons los. De wind nadert de
dertig knopen, het zicht is minimaal en de regen beukt op
ons los. De golven zwiepen aardig op. Maar geen van de
teams laat zich hierdoor afleiden. Op het scherpst van de
snede starten blijft het doel. We willen in het midden
starten, maar opeens valt er bij het startschip een gat.
Marcel schakelt snel en met vrije wind zeilen we over de
lijn. Een goede start.
Volgens plan zetten we koers naar de kust. Bij de bovenboei blijkt dat toch niet de gunstigste slag, op zee staat de
stroom net iets langer naar het noorden door. We gaan als
vijfde rondom de bovenboei, gijpen meteen en zijn klaar
om de gennaker te hijsen. Dan blijkt deze toch niet goed
in de zak te zitten en duurt het een aantal kostbare meters
voordat het felgeel gekleurde voorzeil is gehesen. Ik verwacht een scheldkanonnade, maar de schipper blijft verrassend rustig.
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SCHEUR IN GROOTZEIL
We speren naar de onderboei, halen
een boot in en kruisen opnieuw op
naar de bovenboei. Op handicap
mogen we iets langzamer zijn dan de
boten voor ons, dus we doen het niet
slecht. De Redan heeft de bovenboei
geraakt en vaart een strafrondje. Daar
kunnen we van profiteren. Strak
stuurt Ronald de IJsvogel rond de
boei, we gijpen en het voordek staat
klaar met de gennaker.
Dan een gil: “Grootzeil gescheurd,
niet hijsen!” We kijken omhoog en
zien een scheur van wel een meter
lang over de hele breedte van het zeil
vanaf het achterlijk. Verbazing en
teleurstelling vechten om een plaatsje
op de gezichten van de bemanning.
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Daarna volgt meteen actie. Het grootzeil moet zo snel mogelijk naar beneden om nog verder scheuren te
voorkomen. Geen gemakkelijke klus
in twintig knopen wind en twee meter
hoge golven, maar met zijn allen klaren we het.

SPECULEREN EN EVALUEREN
Even later vaart een aangeslagen bemanning terug naar de
haven. Deze IJspegel zit erop. Marcel is bezorgd of het zeil
nog wel gemaakt kan worden, de scheur is groot. Iedereen
speculeert er op los. Het zeil is anderhalf jaar oud, dus
leeftijd kan niet de oorzaak zijn. Het komt net van de
zeilmaker, het achterlijk is gerepareerd, is dat te strak
genaaid? Stond de neerhouder te los in de gijp? Zat het
achterstag niet goed? We kunnen het niet bedenken.
In de haven halen we het grootzeil van de boot en spreiden
het uit op de kade. Er zit een verticale vouw in het zeil,
waarop de vezels van het laminaat zijn gebroken, zou dat
de oorzaak kunnen zijn? “Het is lastig om te zien waarom
het is misgegaan, misschien weet de zeilmaker meer”, zegt
Marcel. “Ik baal ervan. We hebben goed gezeild. Als dit niet
was gebeurd, dan hadden we een goede kans gemaakt.”
Tijdens de evaluatie met wijn, bier en zelfgebakken cake
denkt de bemanning er hetzelfde over. Lekker gevaren, we
lagen goed in de race. Als ik vraag wat er nou zo speciaal
is aan het wedstrijdzeilen in de winter en wel op zee, hoor
ik als uit een mond: “De IJspegel is leuk.” “Het blijft een
uitdaging”, legt Ronald uit. “Het wedstrijdcomité is van
hoog niveau en het is een sterk veld. Ook bij windkracht
zeven gaan de spinnakers erop. Het is lekker afzien en
mooi buitenspelen. En wat moet je anders op zondagmorgen om acht uur?”

foto’s:© Marjolein Brandt
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TEKST LAURENS VAN ZIJP

BOUWE BEKKING SCHIPPER TEAM BRUNEL
IN VOLVO OCEAN RACE 2014/15

‘IK WIL

WINNEN!’
In de geschiedenis van de Volvo Ocean Race en zijn voorganger de Whitbread Round the World Race spelen Nederlandse deelnemers een prominente rol. Desondanks deed er
in de vorige editie van de Volvo Ocean Race geen Nederlandse boot mee. Dat ging Bouwe Bekking (Deventer, 1963),
zelf zesvoudig deelnemer, zo aan het hart dat hij samen met
Gideon Messink en Gerd-Jan Poortman een campagne
startte. Met als doel om in oktober 2014 met een Nederlandse boot aan de start te komen.
Op 3 december werd duidelijk dat die missie is geslaagd.
Tijdens een persconferentie in Amsterdam presenteerde het
detacheringsbedrijf Brunel, ook al een VOR veteraan, zich
als de hoofdsponsor van een Nederlands syndicaat.
Als we na afloop met Bouwe spreken legt hij uit waarom hij
een nieuwe Nederlandse deelname zo belangrijk vindt:
“Gezien ons roemrijke verleden met Van Rietschoten als
tweevoudig winnaar en de winst van ABN Amro zijn we dat
aan onze stand verplicht.” Nog belangrijker vindt Bouwe de
impuls die een Volvo-deelname aan de vaderlandse zeilerij
geeft. “We moeten de jeugd inspireren!”

Maar ongetwijfeld speelt er ook nog een ander
motief mee: eerzucht. Bouwe is wedstrijdzeiler in
hart en nieren en een overwinning in de Volvo
Ocean Race ontbreekt nog aan zijn rijke erelijst.
Zoiets knaagt. “Ik kijk er naar uit om weer te gaan zeilen,”
zegt hij, “met een team over de oceanen te racen, inclusief
de druk die dat met zich meebrengt. Ik wil gewoon winnen.
Ik ben zeiler en winnaar, en deze race mis ik nog.”

MENTOR DIRK
Het wordt de zevende keer dat Bouwe aan de Volvo Ocean
– voorheen Whitbread – gaat meedoen. Daarmee komt hij
op gelijke hoogte met de Zweed Roger Nilsson. Het was
Dirk Nauta die hem liet debuteren, in 1985/86, als jonge
co-schipper op de Philips Innovator.
“Iedereen heeft het altijd over Van Rietschoten, en terecht,
maar Dirk staat bij mij net zo hoog aangeschreven. Ook hij
heeft twee keer meegedaan en dankzij hem zijn een
heleboel jongens succesvol geworden.”
50 Jaar is hij nu, en topfit. Bouwe: “Tijdens de race verbrand je 5000 tot 7000 calorieën per dag en in de havens
moet je jezelf weer helemaal opbouwen. Vorige keer zijn
bloedwaarden gemeten die slechter zijn dan iemand op de
intensive care.” Hoezeer het gruwelijk kan misgaan in een
oceaanrace heeft hij in 2006 ervaren toen zijn ploeg van
een zinkende Movistar werd geplukt.

foto:© Ruud Kattenberg

De foto’s bij dit verhaal werden
gemaakt tijdens Bouwe’s bezoek
aan Green Marine in Southampton,
de bouwer van de VO65 van Team
Brunel.

EENHEIDSKLASSE
De nieuwe generatie VO-racers zijn eenheidsklassers van 65 voet die
ruimschoots aan de veiligheidsmarges voldoen. De raceorganisatie laat
zelf de boten bouwen en de syndicaten kunnen ze vervolgens kant en
klaar afnemen. Sportief gezien heeft een eenheidsklasse een groot
voordeel: een gelijke strijd. Het gaat niet meer om het beste ontwerp,
maar puur om het beste team. Het zal vooral draaien om zeilkwaliteiten,
boathandling, strategische en tactische keuzes.

Eenheid betekent ook een kostenreductie. De 65
voeter kan toe met minder bemanningsleden en
met minder zeilen. En omdat alles standaard is, kan
de geldverslindende ontwikkelings- en optimalise-

foto:© Ruud Kattenberg

ringsfase door de teams zelf achterwege blijven.

Prettig voor sponsors. Hoeveel geld Brunel in deze Volvo-campagne
steekt, wilde Brunel-topman Jan Arie van Barneveld niet openbaar maken,
maar volgens hem komt het overeen met het sponsoren van een middenmoter in de Eredivisie.

Er zijn nu vier syndicaten bekend, het Zweedse vrouwenteam SCE, team Abu Dhabi, Team Dongfeng uit China en
Team Brunel. Racedirecteur Knut Frostad verwacht meer
deelnemers aan de start.

PARCOURS
Na de eerste etappeplaats Kaapstad zal de VOR-vloot noordwaarts koersen richting Abu Dhabi. De vorige keer verliep
die etappe vreemd. De schepen werden bij de Maldiven op
een vrachtschip geladen en in de buurt van Abu Dhabi
gelost. “Een noodmaatregel,” verklaart Knut Frostad, “er was
acute dreiging van piraten, waardoor wij het zekere voor het
onzekere hebben genomen. Door de internationale patrouilles lijkt de situatie verbeterd en ik
verwacht dat de deelnemers straks
door kunnen zeilen. We zullen de
veiligheidsrisico’s grondig analyseren.”
De Whitbread en vroege edities van
de Volvo Ocean hadden een korter
en overzichtelijk parcours: langs de
drie kapen (Kaap De Goede Hoop,
Kaap Leeuwin en Kaap Hoorn).
Is dat – zeker met een eenheidsklasse
– niet te prevaleren boven de ingewikkelde ‘slinger’ in de Indische Oceaan? Bouwe vindt van niet: “De
huidige race is zwaarder qua zeemijlen, en kent meer uitdagingen, dus hij

is voor een wedstrijdzeiler veel interessanter. En we
gaan nog steeds rond ‘onze’ kapen...!” De derde
etappe, van Abu Dhabi naar het Chinese Sanja,
noemt Bouwe zelfs de meest uitdagende, omdat de
zeilers op dat traject met de meest uiteenlopende
omstandigheden te maken krijgen; hitte, slecht weer, sterke
stroming en intensieve scheepvaart. De etappes in de Zuidelijke Oceaan blijven zwaar vanwege de lage temperaturen en
de stormachtige winden.

BEMANNING
De deelnemende schepen krijgen elke dag van de raceorganisatie meteo-info en moeten op basis daarvan hun strategie
bepalen. Het correct interpreteren van de weermodellen is
van cruciaal belang. Bij de presentatie van het team kon
Bouwe nog geen navigator bekendmaken. En namen van
andere bemanningsleden evenmin; de komende tijd wordt
de crew geselecteerd, waarbij de naam van America’s Cup
winnaar Simeon Tienpont nadrukkelijk rondzoemt. Krachtpatsers zoals hij zijn hard nodig op de veeleisende one design
boot. Bouwe zou hem graag inlijven. “Mijn voornaamste taak
is nu het juiste team opbouwen. De zeilers moeten bij elkaar
passen. Aan boord zal ik zelf fysiek hard meewerken en ik
ben een goede stuurman, maar op een one design tellen
strategie en ervaring ook zwaar.” Evenals voorgaande keer
wordt een plaats aan boord ingenomen door een mediaman
die voor (live)beelden zal zorgen. Het brengt de race regelrecht in de huiskamers. Bouwe: “Het wordt een fantastische
Volvo Ocean Race!”

foto:© Ruud Kattenberg
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Conny van Rietschoten, 1926 – 2013

ZEILHELD EN INSPIRATOR
Op 17 december overleed tweevoudig Whitbread-winnaar
Cornelis van Rietschoten op 87-jarige leeftijd.
Hoewel hij uit een rijke familie kwam, bouwde Van Rietschoten
door hard werken en avondscholing eigenhandig zijn carrière
op. Hij werd uiteindelijk president-commissaris van een technisch installatiebureau. Alles beter doen dan anderen was zijn
credo.
Dat kwam terug in zijn minutieuze voorbereidingen op de
Whitbread-deelname. Nadat hij begin jaren 70 zijn bedrijf had
verkocht, had hij tijd en middelen om mee te doen aan deze
bemande race om de wereld in etappes. Zijn eerste Flyer was
een 65-voets, aluminium kits naar een ontwerp van Sparkman
& Stephens en gebouwd bij Huisman. Daarmee wonnen hij en
zijn bemanning de Whitbread 1977/78 op handicap. Vier jaar
later pakte hij opnieuw de overwinning, nu ook op line
honours; met de sloepgetuigde Flyer II, een German Frers
ontwerp van 76-voet, wederom gebouwd bij Huisman. Curieus
detail: in de Zuidelijk Oceaan werd Van Rietschoten getroffen
door een hartaanval, maar dit werd stilgehouden voor de buitenwereld. Hij voltooide de hele race.
Met zijn twee overwinningen kreeg Van Rietschoten terecht de
status van ‘zeilheld’, maar nog belangrijker was dat hij inspirator en voorbeeld werd voor een hele generatie zeilers.
foto:© Joyce Vlaming/www.zeilhelden.nl
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‘GEWOON LEKKER
AAN VIER
TOUWTJES…’
Vertrekkers over hun winter aan boord
Altijd zon, prachtige baaien, authentiek havenstadjes,
heerlijk eten en een boeiend achterland. Dat klinkt als een
ideaal

vaargebied.

En

ondanks

de

soms

wat

onbetrouwbare wind is de Middellandse Zee dat ook. Veel
zeilers uit de lage landen hebben een nieuw thuiswater
gevonden in de 'Med', zoals ze het zelf vaak noemen.
Ondanks het jaloersmakende aantal zonne-uren hebben
de meeste zeilers daar niet een veel langer vaarseizoen dan
hier op 53° noorderbreedte. Eind oktober zoekt de

foto: © bemanning Second Lady

meerderheid van de boten een vaste winterplek om pas
weer in april de landvasten los te gooien. Veel
bemanningen laten de boot tijdelijk achter en vliegen voor
de wintermaanden naar huis. Zeilers die een koude
donkere winter met sneeuw en regen minder aantrekkelijk
vinden kiezen een plek in een comfortabele haven en
overwinteren aan boord. Zilt vroeg vier van deze
overwinteraars hoe hun winter eruitziet...

foto: © bemanning Second Lady

SECOND LADY IN FINIKE, TURKIJE
Danielle en Peter zijn sinds 2009 met hun Maxi 38+ Second Lady
onderweg. Het plan om via het Suezkanaal richting Maleisië te varen is
door de onveiligheid in dat gebied afgeblazen. Ze verblijven nu voor het
vijfde jaar in de Middellandse Zee, waar ze voorlopig nog niet uitgekeken
zijn. De laatste drie jaar overwinterden ze in het Turkse Finike.

IS HET JAMMER DAT JE NIET HET HELE JAAR DOOR KAN ZEILEN?
“Natuurlijk wil je het hele jaar kunnen zeilen, maar ook onderhoud moet
gebeuren. Je doet zo veel als je kunt onderweg, maar ook grote zaken
vragen aandacht. Veel boaties plannen dit onderhoud in de winter als ze
in de haven liggen. Even een paar maanden rust is ook lekker en het opent
de mogelijkheden om weer wat anders te doen zoals het binnenland
ingaan of een bezoekje te brengen aan Nederland.”

WANNEER BEPAAL JE WAAR JE GAAT OVERWINTEREN?
“Dit is een heikel punt. Jaren geleden kon je een
haven van je keus binnenvaren maar nu doe je er
beter aan je overwinterplek tijdig te reserveren. De
boaties onder elkaar delen hun ervaringen over
havens en je merkt al snel dat er voorkeuren zijn. De
je laat terecht kunt, zijn meestal niet optimaal, je
levert er in op je wensenlijstje.”
WAT BEPAALT DE KEUZE VOOR EEN WINTERPLEK?
“Wij willen graag in een haven liggen waar in de
winter het leven doorgaat en de haven mag niet te
grootschalig zijn. Havens die zich alleen op toeristen
richten zijn 's winters vaak uitgestorven. Wij doen
onze dagelijkse inkopen graag in een dorpje in de
buurt. De hygiëne is ook een belangrijk punt:
voldoende douches schone toiletten zijn een must.
Een laundry zoals hier in Finike met een dame die de
was

doet,

droogt

en

strijkt

is

een

prettige

bijkomstigheid. De veiligheid in en om de haven
speelt ook een rol.”
HOE ZIET JE WINTER ERUIT?
“De haven van Finike heeft zich hard gemaakt om het
verblijf in

de winter

zo aangenaam mogelijk te

maken. Er is een onderkomen, ‘porthole’ genoemd,
waar de boaties kunnen samenkomen. Het is een
cafe waar je TV of films kunt kijken en er is een

WINTERLIGGERS

populaire havens lopen snel vol en de marina's waar

‘bookswab’, er worden lezingen gegeven en lessen
in yoga, muziek, Turkse taal en computergebruik.
En er zijn altijd wel overwinteraars die wat
organiseren, zoals de wekelijkse BBQ en uitstapjes
naar steden in de omgeving. Zo'n 30% van de

WINTERLIGGERS

boten hier is bewoond door liveaboards. We
vinden het leuk om met zeilers van veel
nationaliteiten contact te hebben en ook met de
lokale bevolking hebben we prettig contact.”

WAT BETAAL JE VOOR EEN WINTERLIGPLAATS?
“Wij betalen deze winter in de marina van Finike
voor een verblijf van 6 maanden € 1144 inclusief
stroom, water en wifi. De normale prijs is 1700
euro, maar omdat wij tijdig reserveerden kregen
we een mooie aanbieding. Die aanbieding ging als
een lopend vuurtje door de zeilerswereld hier, met
als gevolg dat een club van 21 boten die voorheen
op Sicilië lag naar hier is gekomen. Zij hadden deze
plaatsen al een mei of juni gereserveerd. De haven
ligt dan ook dit jaar vol. Shoppen loont.”

WAT IS JE GOUDEN WINTERTIP?
“Een gouden overwintertip kunnen we eigenlijk
niet direct geven. We laten alles over ons heen
komen, genieten gewoon volop. De winter is
daarom altijd weer sneller voorbij dan je denkt.”

foto:© Sjors van der Woerd
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LINEA IN ALMERIMAR, SPANJE
Pim Blokland verliet Nederland in 2008. Met zijn Bavaria 430 zeilde hij
naar het Caribisch gebied, waar hij lang verbleef. Af en toe is zeilpartner
Meta ook aan boord, maar de meeste trajecten zeilt Pim met opstappers.
Deze zomer zeilde hij de Linea terug naar Europa. De lange winter trekt
Pim niet erg en het verlangen naar de Carieb groeit.
VIND JE HET JAMMER DAT JE NIET HET HELE JAAR DOOR KAN ZEILEN?
“Ja, ik vind het vooral jammer dat het koud wordt.”
WANNEER BEPAAL JE WAAR JE GAAT OVERWINTEREN?
“Al aan het begin van het seizoen: Almerimar werd een reisdoel, Ik maak
ongeveer een jaar van te voren een grof reisplan en zaken zoals goede
ankerplekken, of in dit geval een goede winterplek bepalen voor een
groot deel de uitwerking van het plan.”

WAT BEPAALT DE KEUZE VOOR EEN WINTERPLEK?
“Aanbevelingen van andere zeilers, de prijs voor de
ligplaats

en

de

aanwezigheid

van

een

liveaboard-

community. En uiteraard dat het op een route ligt die
aantrekkelijk voor mij is. Veel boten in Almerimar
zoek ik ieder jaar een nieuwe horizon.”
HOE ZIET JE WINTER ERUIT?
“Liefst zo kort mogelijk, en met een bezoek aan Nederland
(familie, kennissen en een kijkoperatie aan mijn enkel).
Verder onderhoud en klussen aan de boot zoals
gebruikelijk en plannen maken voor het vervolg van mijn
queeste...”
WAT BETAAL JE VOOR EEN WINTERLIGPLAATS?
“Almerimar is een van de goedkoopste havens van Zuid
Spanje. Voor 7 maanden in het laagseizoen betaal ik
ongeveer 8 euro per dag in de boxmaat tussen 12 en 15
meter.”
WAT IS JE GOUDEN OVERWINTERTIP?
“In mijn geval: teruggaan naar de Carieb, in 2014/15. Daar
heb je geen last van de kou en als je daar je reisplanning
een beetje aanpast aan het hurricaneseizoen kun je het
hele jaar door genieten. In 2012 ben ik teruggekomen van
de Carieb en daar heb ik nu spijt van. Ik vind de winters in
Zuid-Portugal en Zuid-Spanje te lang en te koud.”

WINTERLIGGERS

overwinteren daar al voor het tweede of derde jaar. Zelf
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WINTERLIGGERS
Mobilae - Marina di Ragusa - Italië

Linea - Almerimar Spanje

foto: © bemanning Begerto
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Begerto - Lagos - Portugal

Second Lady - Finike - Turkije

foto: © bemanning JMobilae

MOBILAE IN MARINA DI RAGUSA, ITALIE
In 2011 kochten Marjolein en Maarten van Wamelen hun Mobilae, een
38-voets catamaran in Portugal. Afgelopen winter brachten ze door op de
Canarische Eilanden en begin dit jaar zeilden ze terug naar de Algarve. Via
de Spaanse kust, de Balearen en Sardinië voeren ze naar Sicilië.
VIND JE HET JAMMER DAT JE NIET HET HELE JAAR DOOR KAN ZEILEN?
“Het weer kan hier in de wintermaanden onstuimig zijn met harde wind.
Aan de andere kant is het ook wel lekker om gewoon aan vier touwtjes te
liggen na een heel vaarseizoen. Dan doe je vooral vluchtige contacten op,
terwijl we nu een geweldig leuke community hebben waarvan sommigen
mogelijk vrienden voor het leven worden.”
WANNEER BEPAAL JE WAAR JE GAAT OVERWINTEREN?
“Dat was in de zomer. Van andere zeilers en op internetfora hoorden we
goede verhalen over de haven in Ragusa.”

WAT BEPAALT DE KEUZE VOOR EEN OVERWINTERPLEK?
“De prijs van de winterhaven speelt zeker een grote rol.
Belangrijk is natuurlijk dat de haven veilig is. Goede
beschutting; niet of geen swell in de haven als het stormt.
Ook weet je dat bij een winterhaven als Marina di Ragusa

HOE ZIET JE WINTER ERUIT?
“Er is hier een enorm gezellige groep met winterliggers en
er wordt veel georganiseerd. Uitstapjes naar de Etna, naar
grote markten of naar Ikea of Lidl. En er is een bandje
ontstaan. Zelf organiseren we een 'floating Christmas
diner'. Er wordt Italiaanse les gegeven; we krijgen bridge
les, op vrijdag is er 'happy hour' en elke ochtend is er
Tai-Chi op het strand. En verder gaat iedereen er voor
kortere of langere periode naar huis, net als wij.”
WAT BETAAL JE VOOR EEN WINTER LIGPLAATS?
“We betalen hier voor de winter € 1164. Daarvoor kan de
boot dan 7 maanden blijven (we betalen er 6 + 1 maand
gratis), dus van 1 oktober tot 1 mei. Elektra en water
komen daar nog bij, en dat is hier best duur.”
WAT IS JE GOUDEN OVERWINTERTIP?
“Eigenlijk een combinatie van bovengenoemde. Zoek een
beschutte haven en zorg voor comfort aan boord,
bijvoorbeeld door een goede kuiptent en een satelliet-tv.
Je brengt immers meer tijd binnen door. En natuurlijk is
een haven met veel winterliggers leuk.”

WINTERLIGGERS

er veel winterliggers zullen zijn, wat wel zo gezellig is…”
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BEGERTO IN LAGOS, PORTUGAL
Marc Vermoens is pas kort onderweg. Afgelopen juni vertrok hij met zijn
Jeanneau Sun Odyssee 42 DS vanuit Antwerpen richting het zuiden. Marc
zeilt deels alleen en deels met opstappers. Op termijn behoort een oversteek
van de Atlantische oceaan tot de mogelijke reisplannen.
VIND JE HET JAMMER DAT JE NIET HET HELE JAAR DOOR KAN VAREN?
“Nee, zeker niet, deze winterpauze was een bewuste keuze. Het is goed
voor bemanning en schip om van zo'n pauze gebruik te maken om alles
weer tip top te krijgen. Tijdens je tocht vind je punten op aan de boot
die beter kunnen, een winterpauze is ideaal om hieraan te werken.
Tevens kun je bij andere overwinteraars veel informatie vergaren over
toekomstige vaargebieden.”
WANNEER BEPAAL JE WAAR JE GAAT OVERWINTEREN?
“Ik heb maandelijks de temperaturen van verschillende gebieden gade
geslagen. Graag had ik in de Spaanse Ria's overwinterd maar het wintert

daar bijna even hard als bij ons. Omdat ik volgend seizoen op
de oceaan wil blijven was de Algarve de meest aangewezen
plaats om op een zonnige manier de winter door te komen.”
WAT BEPAALT DE KEUZE VOOR EEN WINTERPLEK?
“Ik hou van wandelen, stilte, natuur en een plaats waar ook nog
ik eind oktober aanliep. Ik wilde nog een aantal havens hier in
de buurt gaan verkennen maar de dagen werden snel korter
en veel zeilers hoorde ik enthousiast over deze haven. Het
blijkt de juiste keuze.”
HOE ZIET JE WINTER ERUIT?
“Zonnig voorlopig, goed dus. Eerst de boot eens goed
onderhanden

genomen,

romp

in

de

polish,

groot

motoronderhoud gedaan en nieuwe apparatuur geïnstalleerd.
En verder genieten van de leuke restaurantjes en wandelen in
de prachtige natuur hier.”
WAT BETAAL JE VOOR EEN WINTER LIGPLAATS?
“Lagos is zeker geen goedkope haven, misschien zelfs wel de
duurste. Maar ik vind het de prijs meer dan waard. Ik heb al
drie maanden vastgelegd en dan kom ik uit op een 700 euro
per maand inclusief water elektriciteit en douches.”
WAT IS JE GOUDEN OVERWINTERTIP?
“Een goed vaarplan, een goede voorbereiding en via Zilt
magazine zeilersites doornemen dan is er geen gouden
overwintertip nodig.”

WINTERLIGGERS

wat geschiedenis geschreven is. Lagos was de eerste haven die
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BEZOEK ONS OP BOOT DÜSSELDORF
SALONA 33

Salona 33

LOA: 9,99 m
Breedte: 3,35 m
Diepgang: 1,50 / 1,75 /
2,00 / 2,15 m
Waterverpl: 4.550 kg
zeiloppervlak 67 m²
Ontwerp: J&J / Jason Ker
v.a 99.000 incl btw

SALONA 60

Salona 60

Lengte: 19.20 m
Breedte: 5.38 m
Diepgang: 3 m
Ballast: 9.500 kg
Waterverpl. 22.500 kg
zeiloppervlak 240 m²
Ontwerper: Jason Ker
v.a 899.000 excl. btw

SYDNEY GTS43

built by Salona

Lengte: 13.10 m
Breedte: 4.2 m
Diepgang: 2,75 m
Waterverpl: 6.950 kg
zeiloppervlak: 107 m²
Ontwerper: Jason Ker
v.a 319.000 ex btw

Sydney GTS43

WWW.SALONAYACHTS.NL

januari2014
4 januari

Goofy’s Winterwedstrijd. Colijnsplaat. www.wsvnb.nl

5 januari

Winterwedstrijd. Enkhuizen. www.ewva.nl

5 januari

Nieuwjaar Sprintwedstrijden. Bataviahaven Lelystad.
www.bataviasailingcenter.nl

12 januari

Grevelingen Cup. Port Zélande. www.grevelingencup.nl

12 januari

Winterwedstrijd. Hoorn. Scherpe jachten. www.wsvhoorn.nl

12 januari

Winterwedstrijd. Reeuwijkse Plassen. Open boten.
www.elfhoeven.nl

12 januari

Winterwedstrijd. Kaag. Scherpe jachten. www.kwvdekaag.nl

19 januari

Winterwedstrijd. Haringvliet. Hellevoetsluis. www.wsvhelius.nl

19 januari

Winterwedstrijd. Drimmelen. www.wsvbiesbosch.nl

25 januari

Coldhanded Cup. Lelystad. www.coldhandedcup.nl

ZEILAGENDA
26 januari

IJspegel. Scheveningen. www.ijspegeltrophy.nl

25 jan-1 feb

ISAF World Cup. Miami. Olymp. klassen.
www.sailing.org/worldcup

BEURZEN
4-12 jan.

London Boatshow. www.londonboatshow.com

18-26 jan.

Boot Düsseldorf. www.boot.de

8-10 feb.

Belgian Boatshow. Gent. www.belgianboatshow.be

14-16 feb.

Belgian Boatshow. Gent. www.belgianboatshow.be

7-12 februari Boot Holland. Leeuwarden. www.boot-holland.nl
5-9 maart

Hiswa. Rai Amsterdam. www.hiswarai.nl

EVENEMENT AANMELDEN? agenda@ziltmagazine.nl

MET KERST NAAR HOBART
In Australië heeft de Sydney Hobart Race een vergelijkbare status
als onze Elfstedentocht. Met als groot verschil dat de deelnemers geen decennia hoeven te wachten op de volgende editie, maar slechts op de eerstkomende tweede kerstdag.
Dit jaar kwamen er 94 boten aan de start, variërend

foto:© Carlo Borlenghi/Rolex Sydney Hobart

van koolstof maxi’s tot modale toerjachten. Na tweeenhalve dag en 630 mijl ging Wild Oats als eerste
over de finish. Het is de 7e keer dat de 100voet maxi de overwinning opeist, maar zelden was de concurrentie feller dan nu.
Door de uitzonderlijk lichte condities in
de eerste twee dagen, slaagde echter
geen van de nieuwe, en vaak speciaal voor de Sydney Hobart ontworpen boten erin om Wild
Oats te bedreigen.

VIDEO

advertentie

advertentie

foto's:© Rob Willemse

'Ik kan mijn boot zien liggen...'
Zilt-lezers vind je overal ter wereld. Als expat of zelfs emigrant hebben ze
nieuw thuiswater gevonden. In deze serie vertellen ze hoe dat ze
bevalt. Dit keer gaan we naar Kroatië…

“Rob Willemse (1958). Ik zeilde in diverse wedstrijdklassen waaronder de Vaurien, 470, Yngling en H-boot. Vervolgens stapte ik over op S-spant klassiekers, maar op een
gegeven moment wilde ik weer wat meer sportiviteit en
werd het een supersnelle trailerbare trimaran. Nu zeil ik in
een catamaran.”

“Ik combineer wonen in Kroatië met een bedrijf in Nederland en reis
regelmatig heen en weer. Via internet kan ik veel werkzaamheden doen.

VERTHUISWATER

Mijn bedrijf Vital Clue helpt goede
doelen om tegen zo laag mogelijke kosten te adverteren. In
Kroatië houd ik me ook nog bezig met de ontwikkeling van
vakantiehuizen.”

“Twaalf jaar geleden kochten we een vervallen huisje in
Splitska, op het eiland Brac. De eerste jaren waren we er
alleen in de vakanties en hebben we het huisje langzaam
verbouwd. Nu wonen mijn vrouw en ik er acht maanden per
jaar. Splitska is echt een pareltje en het mooiste vind ik dat
ik mijn boot vanuit de woonkamer zie liggen!”

“Ik ben de trotse bezitter van een 20 jaar oude Fountain-Pajot Tobago
35. Afgelopen voorjaar heb ik haar vanuit Spanje naar Kroatië gezeild en
dat is prima bevallen.”

foto's:© Rob Willemse

“Hier ben ik nergens lid van, maar ik ontmoet elk jaar wel een aantal
collega CTC-leden die hier met hun (trailerbare) boot komen zeilen.”

“De Kroatische kust en dan vooral tussen Zadar en Dubrovnik.”

“Het is erg relaxt zeilen. Mooi weer, warm water, vrijwel geen stroming,
navigatie op het oog en in de middag altijd een lopend windje. En door de
bijna 1400 eilanden zijn er ongelooflijk veel leuke haventjes en kun je zelfs
in het hoogseizoen nog een baai voor jezelf hebben.”

“Ik zou wel weer eens met een 16 kwadraat door
Friesland willen trekken of door een geultje op het
wad willen pielen. Nederland is ook heel mooi…” [Z]
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SCANGAARD 26
● KLASSIEKE LANGKIELER
● AFMETINGEN 8.26 X 2.43 X 1.18M

www.scandinavianyachts.nl

TEKST MICHIEL SCHOLTES

HET RAADSEL
VAN DE

CROUCH
Ik zat niet op zee, gewoon thuis achter
mijn PC, op de site van de NRLI, de Britse
reddingdienst. Toch trof de vermoedelijke schipbreuk van de aluminium Orion
me als een schok. Kippenvel. Verhoogde
hartslag. Niet omdat het jacht blijkbaar
op Whitaker Spit bij Foulness Sand aan
lagerwal zat. Niet omdat de reddingboot

foto:© Steven Paul Collins

van Burnham-on-Crouch daar uren in de
branding zocht in NE 8 Beaufort. En
evenmin omdat ik aardig thuis ben in de
aanloop van de Crouch. Nee, ik schrok
omdat ik de kerel ken, de schipper van
die boot, solozeiler tegen wil en dank.

A

fijn, ik zal het hele verhaal moeten vertellen,
anders valt het niet te snappen. Het was in het
vroege najaar - mijn laatste tocht dat jaar - en
de oversteek vanuit Scheveningen kon niet
mooier: tot in de kleine uurtjes een witgloeiende maan en verder de hele nacht sterren tot

de zonsopkomst er een einde aan maakte, maar toen was
het ook meteen zoel. Dat was bij de South Shipwash. De
matige oostenwind duwde mijn kottertje onderlangs de
windmolens van Gunfleet, de vloed mengde zijn heldere
water met modder van Spitway en perste me langs Buxey
Sand. Zo voltuig naar de monding van de Crouch.

KLIPPER
De Crouch is zelden druk. Die keer naderde er een bruin
vlekje van Sunk Sand. Het vlekje werd groter en ik dacht
aan een Thames barge. Maar dat was het niet, het was een
klipper, een Nederlandse binnenvaartklipper met zwaarden en al, grootzeil gekat, grauwe fok en een rafelig
kluivertje op de loopring halverwege de kluiverboom.
Maar wat liep ze hard. We kwamen bijna gelijk bij de No.6
van het Whitaker Channel. Er kwam een vent in een rode
trui uit het stuurhuis die aan een lier het gekatte grootzeil
binnen draaide - geen vijftig meter boven me gijpte de
klipper - en weer snel vierde zodat de lier ervan krijste.
Toen zag ik pas de naamplank bovenop de luikenkap: in
zwarte letters Warthog. God, wat een scharrig schip! Roest
sloeg uit de romp als een huidziekte. Op het achterschip
stond een verveloos houten stuurhuis, nog uit de tijd dat

foto:© 123rf.com

er voor het eerst een oliemotor was geplaatst. Achterop een gebleekte
vlag waar met wat fantasie de 'Red Ensign' in herkenbaar was. Het
scheerhout kaal, een groot kapot stuurboordlicht in het want, een stapel
pallets op het voordek. En terwijl dit zeilend zwijn een schaduw over me
trok, stak de roerganger even haar hoofd uit de stuurhut: ja 'haar', want
het was een vrouw. Ze groette niet.

foto:© Zilt Magazine

Hoewel de ontmoeting bijzonder was, zou ik er niet lang bij hebben
stilgestaan. Warthog schuimde ervandoor en een uur later was ze weer
een vlekje boven het landschap. Navigatie op de Crouch vraagt aandacht,
vooral de afslag bij Nase Point naar de Roach met zijn rare stroming en
banken. Maar voor ik tussen de groene oevers een meerboei voor
Paglesham kon oppikken, werd de kennismaking hernieuwd. Daar lag
Warthog geankerd, in de ingang van Paglesham Pool. Ze had een aluminium knikspant langszij, de naam levensgroot over het vrijboord: Orion.

AAN DE TAP
Die avond, in de 'Plough and Sail', was het op z'n Engels
gezellig: geroezemoes, voetbal op tv, af en toe een schelle
vrouwenstem die riep 'Anselm, Anselm!' waarop geen
reactie kwam, meisjes die behendig pints brachten naar
tafels verder weg. Ik stond aan de tap met een Guinness.
Een man, een sterke veertiger met een baard van een
week, kwam naast me staan en boog zich naar de waardin.
Uit de kraag van zijn vieze rode trui stak een labeltje van
V&D. Hij bestelde een pint.
“Warthog?” vroeg ik. “Yes, how can you tell?”
“Nou, jullie gijpten vanmiddag bij de Whitaker net boven
mij.” “Ah, Nederlander, dat kottertje was jij, ook toevallig,
ik ben Andre.”
Drie pinten later al was ik zijn vertrouweling: hij woonde al
een jaar op zijn Ovni, betaalde zich arm aan alimentatie,
was afgelopen zomer naar hier gezeild, tot over zijn oren
verliefd geworden op Kathleen, de vrouw op Warthog.
Kathleen's man zat al twee jaar in Wandsworth prison
wegens grootschalige drugssmokkel. Kijk, dat laatste beviel
me helemaal niet, ik doe liever geen havens aan waar de
douane misschien alert is door dit soort grappen. Maar Dré
ratelde door, dat hij het helemaal had gehad met Nederland, dat zijn ex-wijf geen rooie cent meer zou krijgen, dat
hij ging verdwijnen en zij achter het net ging vissen en hij
met Kathleen een nieuw leven ging beginnen. Later die
avond mocht ik nog horen dat ik een 'good bloke' en een
'echte vriend' was en morgen maar eens langs moest
komen. Vervolgens wankelde hij naar de uitgang.

'I DON'T LIKE YOU'
Nieuwsgierig naar Warthog was ik wel. De volgende ochtend
startte ik mijn Seagulletje en pruttelde in de bijboot langs de
Pill Box naar de Pool. Het was laagwater geweest, Warthog
lag als een zwart prehistorisch beest op een tamelijk harde
bank, bleke Orion als een stiefkind langszij. Ik liep vast vlakbij
de plek waar een klein mooi meisje in een modderig jurkje
op blote voeten speelde aan de laagwaterlijn.
“Hello”, zei ik, terwijl ik me afvroeg waarom Andre niet over
een kind had gerept. Ik stapte uit de boot in het ondiepe
water. Ze had engelachtige krullen en ze keek me ontoeschietelijk aan.
“I don't like you”, antwoordde ze ernstig.
“Why not?”, vroeg ik stom.
Ze zei niets en deed bij elke stap die ik deed naar het droge
twee stapjes achteruit, een voorzichtig diertje.

VOLSTREKT ONWELKOM
Op dat moment kwam er een jonge vrouw vanachter het
plaatroer van de klipper gelopen. Ze zag me en bleef staan.
Ook zij was blootvoets, droeg een simpele bloemetjesjurk en
het zwarte haar in geklitte dreadlocks op haar smalle schouders. Ze was knap. Ze had Keltische trekken, antiek en
mysterieus. Haar gelijkenis met het kleine meisje was adembenemend. Het meisje stopte haar handje in die van haar
moeder. Ik kan niet eens zeggen dat ze me achterdochtig
aankeken, hun blikken waren niet vijandig, maar evenmin
vriendelijk of gastvrij, eerder bedoeld om vast te stellen of
mijn soort misschien schadelijk zou kunnen zijn en hoeveel
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meter afstand ze minimaal tot mij moesten bewaren om veilig te zijn. Na
een paar seconden al voelde ik me volstrekt onwelkom. Hoe was Andre
daar doorheen geraakt?
“Kathleen? That is you, all right? Hi. Last night I was invited by Andre to
visit Warthog and…”
“He was drunk, is still asleep, could you come again later?” brak Kathleen
me af zonder spoor van een glimlach.
“Eh, sure, no problem…”

foto:© 123rf.com

Verdrietig plonsde ik naar mijn bijboot en keek niet om. Tot voorbij de Pill
Box voelde ik hun ogen in mijn rug prikken en dat was het laatste dat ik
van ze heb gezien.
En nou zit ik met dit bericht op de site van de NRLI. Is 'ie nou echt
verzopen of heeft hij alleen zijn oude identiteit gewist en is hij nu British
met bijbehorend paspoort? En wie heeft hem daarbij geholpen, zoiets doe
je niet alleen. Kathleen's ex, vanuit Wandsworth? Zijn vrienden? Eigenlijk
had ik al besloten de Crouch te mijden, maar dat besluit is nu definitief. [Z]
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Permateek is een 100%
zuivere homogene PVC.
De kleur en de
houtstructuur is door en
door, dus niet opgebouwd
uit laagjes.

● UV- en zeewater bestendig
● Zeer slijtvast
● Geen schroefgaten
● Leverbaar in vele kleuren
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BALK

Permateek - Skutmakkerspole 6 - 8542 AJ Terkaple
tel 0566-688757 - info@permateek.nl
www.permateek.nl
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FOTO’S EN TEKST DEBBY KLOOS

SCHOKKENDE

ONTMOETING
De Boomerang-bemanning, John, Debby en

hun zonen Niels en Luuk, zeilt rond de wereld.
De oversteek van de Indische Oceaan zit er
bijna op, ze hebben Zuid-Afrika in zicht.
En dan gebeurt het…

W

achtwissel. Met één been sta ik in m'n zeilbroek
en met één hand hou ik ons bed voor in de punt
vast. Plotseling word ik tegen de kast aan
gesmakt. BOEMMM, KLETS, SLETSCH!! Holey
F@#, wat gebeurt er?! Met m'n zeilbroek half

omhoog ren ik naar buiten en kijk of ik John zie. '”Een
walvis!,” schreeuwt hij. Het water druipt van hem af…
Ik grijp de zaklantaarn en trek de vlonders open. Geen water.
John start de motor. Hij voelt roerdruk. Dat hangt er dus
gelukkig nog onder! Het log geeft geen snelheid aan. Het
wieltje zit net voor de kiel, daar waar ik net nog boven stond
en waar de walvis de boot voor het eerst raakte. Met
bonzend

hart neem ik het roer, terwijl John naar het

voordek gaat. Hij ziet geen directe schade...
Een half uur eerder, met nog twaalf mijl te gaan en 'nog'
maar 50 meter water onder de kiel zien we voor het eerst
land. Afrika, de volgende mijlpaal op onze reis! Opgewonden
zien we hoe de ondergaande zon de heuvels in een rode
gloed zet. Met z'n viertjes kijken naar spelende walvissen.
Met een glimlach van oor tot oor zien we ze 'breachen' en
'tail slappings' maken. Een moeder en haar kalf maken vlak
bij de boot een bommetje. 'Pfoe, dat was wel erg dichtbij'.
Even later gaat de zon onder en wordt het door de late maan
aardedonker.
Met een lijf vol adrenaline zeilen we de laatste mijlen op
alleen de genua. Een aanvaring met een walvis is voor een
zeiler een van de ergste dingen die kunnen gebeuren en er
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zijn al heel wat boten door gezonken… Je kunt er niks aan doen, je ziet ze
niet in het donker! Er schiet van alles door onze hoofden. Deze boot is ons
huis, ons leven. In de hoop dat de walvissen dat horen laten we de motor
draaien. Om half negen liggen we veilig afgemeerd in de Tuzi Gazi Marina
en is het tijd voor een aankomstbiertje. Het wordt er meer dan één...

Omdat de boot ontzettend naar walvis stinkt, besluiten
we de bilge maar direct helemaal schoon te maken. Op
die manier kunnen we eventuele schade ook beter vinden. Alle bouten van de kiel zitten nog goed vast, maar
we ontdekken wel twee kleine scheurtjes op de verbinding van de binnenmal met de huid. John gaat met epoxy
aan de slag en zorgt ervoor dat dit gedeelte weer sterker
wordt dan ooit.
We zijn niet gerust over de boot en willen het onderwaterschip en het roer bekijken, maar in de haven zwemmen veel haaien. Niet echt uitnodigend dus. Desondanks
haalt John zijn duikuitrusting te voorschijn en verdwijnt
hij even later onder de boot met een zaklamp. Waar de
walvis de boot heeft geraakt is de antifouling weer 'mooi'
schoon. Hij ziet geen schade, maar toch zijn we er nog
altijd niet helemaal gerust op. Als we het log schoonmaken komen er tussen de ijzeren schoepjes allemaal stukjes walvishuid vrij.
We overwegen de boot uit het water te liften. Bij de
Zululand Yachtclub, een klein stukje verderop, hebben ze
een bootlift. Als we daar gaan kijken horen we dat dit
alleen mogelijk is met springtij, geen optie dus.
Langzaam komen we een beetje over deze schok heen.
En verdwijnt het vervelende gevoel uit onze lijven. Tijd
om te genieten dat we in Afrika zijn, na een goede
oversteek ook al ging dit niet 'zonder slag of stoot'! [Z]
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Boot Düsseldorf – 18-26 januari 2014

ROYAAL
AANBOD
Waar vind je nog een beurs met een ruim aanbod aan
zeiljachten op het droge?
Antwoord: in Düsseldorf. Daar is van 18 tot en met 26
januari de 45ste editie van Boot Düsseldorf, de grootste
overdekte watersporttentoonstelling.
Het is voor de zeilliefhebber prettig om in een klap zo’n
royaal aanbod van nieuwe jachten en toebehoren bij
elkaar te zien. Anderzijds is de schaalgrootte van de
beurs, met 17 hallen, nogal overweldigend voor een
argeloze bezoeker. Om doelloos dwalen te voorkomen,
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kun je het beste vooraf een ‘loipe’ uitstippelen.

ZEILHALLEN
Begin bij voorkeur in Hal 16. Daar staan de grote
merken, van Bavaria tot X-Yachts, met nieuwe zeiljachten, inclusief Nederlandse werven als Contest Yachts,
Saffier Maritiem en Winner Jachten. In de aanpalende Hal 15 ligt het accent op klassieke boten (met
onder andere De Gier Maritiem) én multihulls. In Hal
17 is het Sailing Center, gericht op de actieve zeiler. In
Hal 6/7a staan superjachten centraal.

Voor accessoires, elektronica en andere spullen moet je
naar Hal 10, 11 en een deel van Hal 12.

Tips voor wie dan nog tijd (en voeten) over heeft:
Hal 4 – Water Pixel World: alles over
watersportfotografie.

Hal 10 – Watersports on the move: met onder andere
trailersailers.

Hal 13 – Refit Center: alles over onderhoud en refit.
Plus: charterbestemmingen.

GOED
BEREIKBAAR
Per trein, bijvoorbeeld de ICE, is Boot Düsseldorf in
2 tot 3,5 uur te bereiken. Met de metro’s U78 en
U79 ben je snel bij de beurs, evenals met bus 722.
Wie met de auto gaat, neemt vanaf de A44 de afslag
naar de parkeerplaatsen. Er rijden frequent pendelbussen naar de beursingangen.
Online een toegangskaart kopen scheelt 4 euro
(€15 versus €19 euro aan de kassa). Het geprinte
e-ticket kun je, met geldig legitimatiebewijs, gebruiken in het openbaar vervoer.
Openingstijden: 10.00 – 18.00 uur.
Kijk voor alle informatie op: www.boot.de

foto:© Bernd Schaller/Boot Dusseldorf

foto: © Bemanning Zeemuis

TEKST DOESJKA VAN STRATUM BEELD JEROEN VAN STRATUM

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

Op reis met de Zeemuis

BETOVEREND EILAND
“Goede reis en tot over een paar dagen!” We zwaaien onze
vrienden uit; zij gaan vandaag al op weg naar Suwarov (noordelijke Cooks-eilanden) maar wij wachten nog enkele dagen. De
gribfiles laten 20 tot 25 knopen wind zien en we krijgen te
maken met de Intertropical Convergence Zone, dus veel kans
op squals en harde regen. Ik merk een onrust in me als ik
iedereen om ons heen zie vertrekken en vraag me af of we
straks de boot niet missen. Wat als het weer alleen maar
slechter gaat worden, zitten we dan vast op Bora Bora? Jeroen
is echter heel vastberaden en houdt voet bij stuk: we wachten,
er komt echt wel beter weer, we moeten gewoon geduld
hebben en er zijn wel slechtere plaatsen te verzinnen om
verwaaid te liggen. Gelukkig liggen er nog twee andere boten
met kinderen die de oversteek ook nog even uitstellen, ook zij
kiezen voor lichter weer zeilen, omdat dat het leven aan boord
een stuk aangenamer maakt. Samen bekijken we iedere dag het
weer, zien een lagedrukgebied als een razende afzakken naar
het zuiden en wachten, wachten en wachten….

GEEN WIND
Twee weken later is het eindelijk zover, we vertrekken! De
weersvoorspellingen zijn uitstekend, we hebben er zin in. We
besluiten wel een zuidelijkere koers aan te houden en rechtstreeks naar Tonga te varen.
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Al dat oponthoud, we zitten ondertussen al vrij laat in het zeilseizoen en
een flinke klapper maken wordt dan ook ons motto voor de komende
tocht. Als je eenmaal in het ritme zit maakt een dagje langer varen niet uit
en als we de Cookeilanden overslaan hoeven we een keer minder te
vertrekken, iets wat niet onze sterkste kant is. Maar zoals altijd gaat niet
alles zoals gepland en volgt er na twee heerlijke zeildagen windstilte. Met

de motor aan halen we toch nog altijd 100 mijl op een dag,
maar als we na drie dagen nog steeds geen wind hebben
en de vooruitzichten zelfs tegenwind laten zien, besluiten
we een stop op het eiland Palmerston te maken. Stiekem zijn
we ook wel nieuwsgierig naar dit eiland, omringt door honderden mijlen oceaan, afgezonderd van de rest van de wereld. Een
zo op zichzelfstaande gemeenschap zijn we nog niet tegengekomen en ik kan weer een vinkje zetten op mijn denkbeeldige
lijstje van dingen die ik deze reis zou willen zien en meemaken.
Het begint eerlijk gezegd al aardig vol te raken.

PALMERSTON STEELT MIJN HART
We liggen voor Palmerston op open zee aan een boei en de
boot deint flink heen en weer, maar dat hebben we er graag
voor over om enkele dagen te gast te mogen zijn op dit
betoverende eiland met zijn bijzondere inwoners. Aan land
gekomen krijgen we meteen een rondleiding en hebben in een
half uurtje het hele eiland gezien, waarna de lunch van vis en
rijst volgt. Veel variatie in eten hebben de mensen niet, want
er komt hooguit vier keer per jaar een bevoorradingsschip,
maar vis is er genoeg en er wordt geen kruimel eten verspild.
We worden uitgenodigd voor de kerkdienst de dag erop, dus
terug op de boot gekomen zoek ik onderuit de kast een rok
op die ik nog vlug een nachtje laat luchten. Djerie en ik moeten
ook een hoed op, maar die kunnen we wel lenen wordt
gezegd. Ik verwacht een of ander vies versleten vot te krijgen,
maar mag de volgende morgen een schitterend zelfgevlochten
exemplaar dragen! Als we de dag erna een oudere vrouw aan
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het vlechten zien die het ons wil leren, dan zeggen we geen nee! Een hoed
is te moeilijk om te beginnen, maar een waaier is een goed alternatief. Op
onze beurt leren we de meiden vriendschapsbandjes knopen, geven ze
katoendraad, een pot met kralen en tal van andere knutselspullen en
bakken een hele berg echte Nederlandse poffertjes. Onze gastheer
belooft een ukelele te maken van een kokosnoot als wij voor de lijm

zorgen want die is op. We voelen ons helemaal in ons
element op dit eiland. Toch beseffen we heel goed dat
we hier nooit voorgoed zouden kunnen aarden, daar is het
te eenzaam voor, maar voor ‘the time being’...

KAP DE LIJNEN EN VLUCHT
Maar dan draait de wind en zijn we verplicht een dagje op de
boot te blijven, klaar om op elk moment te kunnen vertrekken.
We vermaken ons wel en willen de volgende ochtend nog even
afscheid gaan nemen om dan tegen de middag verder te varen.
Als we ‘s avonds echter net een halfuurtje in bed liggen komt er
een stortbui over die de golven erg doet opzwiepen. We zitten
aan twee ankerboeien vast en komen hierdoor dwars op de
golven te liggen en binnen tien minuten slaan de golven bijna
over het dek heen. Er zit maar een ding op: aankleden, motor
starten en wegwezen, afscheid nemen zit er niet in en ook onze
waaier en ukelele blijven op het eiland achter. Onze ankerlijnen
moeten we lossnijden, zo strak zitten ze. Als we eenmaal enkele
mijlen van het eiland weg zijn wordt de zee gelukkig wat rustiger
en ga ik slapen terwijl Jeroen de boot onder een klein puntje
genua rustig door het water laat stuiven. Als hij me enkele uren
later wakker maakt om de wacht over te nemen, krijg ik de tijd
om alle impressies van de afgelopen week te overdenken. Ik kan
maar tot een conclusie komen; het was vreselijk om op deze
manier te moeten vertrekken, maar het past ook wel bij dit
bijzondere eiland. Je mag er even zijn, er even van proeven, even
genieten en relaxen, maar dan moet je weg, ga je niet vrijwillig
dan zorgen de weergoden er wel voor. En zo gaan we, op weg
naar Tonga. [Z]

1800-SERIE IN 2014
Ook in 2014 verschijnen de kaarten uit de
1800-serie niet op één datum, maar gefaseerd. De 1811 en 1812 voor de Waddenzee
verschijnen in het tweede kwartaal. In het
derde kwartaal zijn de 1803 voor de Westerschelde en de 1810 voor het IJsselmeer aan de
beurt. In het vierde kwartaal verschijnt er ook
een nieuwe 1809 voor de Nieuwe waterweg.
www.hydro.nl

RTC IN LELYSTAD
RTC staat voor Regionaal Training Centrum. Zeilers en surfers die het
trainingsniveau van de vereniging ontgroeien, kunnen er al in een vroeg
stadium worden opgevangen en begeleid. Begin december kwamen verte-

genwoordigers van de provincie Flevoland, de gemeente Lelystad en het
Watersportverbond overeen dat het eerste RTC op 1 mei 2014 van start
gaat in Lelystad.

INDEWIND
JONGE HONDEN…

‘Heiner pups’ heten ze; een roedel jonge honden met ambitie die bij Team
Heiner zijn geselecteerd. Een jeugdzeilteam dat wordt opgeleid voor het
wedstrijdvaren met kielboten. Het eerste doel is om in 2014 zelfstandig op
een Max Fun 35 aan het Nederlandse wedstrijdcircuit mee te gaan doen.
De ‘pups’ zijn: Sanne Akkerman (18), Jelmer van Beek (19, wordt schipper),
Dirk Bennen (21), Jeroen Hameter (21), Robin Jacobs (19), Jesse de Jong
(17), Martijn Kloosterman (20), Jeroen van Oord (18), Wietse Pijlman (20)
en Jan Ruigrok van der Werven (20).

NIEUWJAARSSPRINTWEDSTRIJDEN
Net als vorig jaar organiseert het Batavia Sailing Center op zondag 5 januari
de Nieuwjaar Sprintwedstrijden in de
Lelystadse Bataviahaven. De wedstrijden staan open voor alle open boten.
Bij voldoende deelname wordt er per
klasse gestart, anders starten deelnemers in een gecombineerd veld.
www.bataviasailingcenter.nl

DRIE MINI’S VOLTOOID
En dat is drie! Robert Rosen Jacobson heeft voor de derde maal de
Mini Transat volbracht. Op maandag 9 december passeerde hij met
zijn NED 602 Postillion Hotels de
finishlijn bij Pointe-à-Pitre op Guadeloupe. Zijn tijd: 26 dagen, 4 uur,
56 minuten en 58 seconden. Daarmee eindigde hij als 15de in het
klassement van de serieboten. Hij
was hoger geëindigd wanneer hij
geen pitstop had hoeven maken op
Tenerife om de boordelektriek te
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repareren. Los van die klasseringen
is het volbrengen van drie achtereenvolgende Mini Transatten een
prestaties van formaat. De Fransman Aymeric Belloir won het serieklassement Mini. Bij de Proto’s
zegevierde Benoit Marie, in ruim
18 dagen. www.minitransat.fr en
www.ned602.org

INDEWIND
ZEILEN VOOR GOUD
De Delta Lloyd Kernploeg heeft de Spelen van Rio in 2016 al nadrukkelijk
in het vizier. Het motto luidt ‘Zeilen voor goud’, want de oogst van de
vorige Spelen – goud, zilver, brons - moet rijker worden. En dat kan
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volgens technisch directeur Ian Ainslie, omdat de kernploeg voldoende

kwaliteit herbergt. De ploeg bereidt zich deze winter intensief voor op het
komend wedstrijdseizoen, waarin elk kernploeglid zal moeten bewijzen
mee te kunnen met de wereldtop. Belangrijk toernooi wordt het ISAF WK
in september, waar Nederland zich als land voor de Spelen kan kwalificeren in diverse klassen. Topzeilers die medaillekandidaat zijn op wereldkampioenschappen en de Spelen worden uitgenodigd om deel uit te
maken van de Delta Lloyd kernploeg. Op 16 december presenteerde het
Watersportverbond in de Topzeilacademie aan de Scheveningse haven de
voorlopige selectie die uit 19 zeilers bestaat.

advertentie
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Nieuwe lichting op weg naar Rio 2016

TWEE WERELDEN
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EEN TEAM

De Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro lijken nog ver weg. De
olympiade, de vier jaar durende aanloop, is echter allang begonnen. Een
nieuwe lichting zeilers poogt daar aan de start te verschijnen. Onder wie de
zeilsters van het A-Team in de 470.

TEKST LAURENS VAN ZIJP
Eén team, twee werelden aan de gesprekstafel. De een
lang, blozend blond, blauwe ogen, Hollands nuchter. De
ander kleiner van stuk, donkerblond, bruine ogen, Mediterraans temperament.
Hun doopcelen vertonen veel overeenkomsten. Allebei
kinderen van de jaren negentig, jong begonnen in de
Optimist en via de 420 in de 470 beland. Beiden hebben al
een internationale jeugdtitel. De werelden waarin ze
opgroeiden verschilden echter letterlijk hemelsbreed.
Anneloes (1990) komt uit
het Zuid-Hollandse Naaldwijk. Haar ouders hadden
veel

met

sport,

vooral

schaatsen, maar niets met
zeilen. Totdat pa tijdens een

Ik ben
per toeval
in het zeilen
gerold…

vakantie in Friesland zeilles wilde en de familie in aanraking
kwam met de Optimist. Anneloes: “Ik ben zo per toeval in
het zeilen gerold.” Ze is nu gestopt met geneeskunde
omdat zeilen voorrang krijgt. Wel volgt ze nog de opleiding
Beleid en Management in de Gezondheidszorg.

GRIEKS THUISWATER
Op hemelsbreed een slordige 2000 kilometer van Naaldwijk werd in december 1991 Afrodite Kyranakou geboren,
in Athene. Ze groeide op in een sportief gezin en leefde
zich uit in atletiek, turnen, tennis, paardrijden en ballet. Op
haar 8ste zeilde ze voor het eerst in een Optimist, meteen
op zee. Ze ging internationaal varen en deed mee aan de
Easter Regatta op de Braassem. Toen ze 14 was, scheidden

haar ouders en haar moeder zocht haar toevlucht in ons
land. Afrodite bleef evenwel in Athene.
“Vanwege school, maar ook vanwege mijn zeilactiviteiten
daar.” Ze ging psychologie studeren, en belandde in de
Griekse zeilkernploeg voor 2012. Thuis ging het niet goed, ze
verbrak het contact met haar vader en was lange tijd op
zichzelf aangewezen. Haar gezicht verstrakt als ze zegt: “Ik
heb mij uit zelfbescherming vastgebeten in het zeilen.
Ondertussen zag ik weinig toekomst voor mij in Griekenland.” Kortom, ze was zoekende en vond een uitweg…

NATURALISATIE
Het was Jacco Koops, supercoach van de 470-vrouwen, die
haar al langer in het vizier had. Ze nam contact met hem op,
voerde gesprekken en kreeg uiteindelijk de uitnodiging om
voor Nederland te komen zeilen.
Die stap heeft wel verregaande consequenties. Afrodite:
“Uitkomen voor Nederland betekent dat ik nooit meer voor
Griekenland kan

Het betekent dat ik
nooit meer voor
Griekenland kan zeilen…

zeilen. Maar ik
heb

mij

nooit

helemaal

thuis

gevoeld

in

de

Griekse zeilwereld, ik ging toch al mijn eigen weg. In augustus
2010 ben ik naar Nederland verhuisd.” Ze spreekt nu vloeiend Nederlands, studeert rechten in Amsterdam, en hoorde
begin december dat haar naturalisatie rond is.
Ze zal, zo verklapt ze, de achternaam aannemen van haar
stiefvader: Zegers.
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Afrodite: “Ik voelde mij hier al snel thuis. Alles is goed georganiseerd…”
Wijzend op Anneloes, lachend: “En je hebt hier lange bemanningen.”

NEGEN JAAR TEGEN ELKAAR
Niet dat ze direct samen in de boot stapten. Afrodite vormde eerst een
team met Shannen Marck en later met Jeske Kisters, met wie ze in 2012
het WK Jeugd in Nieuw-Zeeland won. Anneloes zeilde samen met Nina
Keijzer naar Europese jeugdtitel in de 2011.
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Al met al voeren Afrodite en Anneloes negen jaar tégen elkaar. Na de
Spelen van 2012 begon de nieuwe olympiade, met Rio als einddoel. “Toen
begonnen we te flirten,” schatert Afrodite. “Ik zocht iemand voor een
serieuze campagne,” verduidelijkt Anneloes, “daarbij ga je niet over een
nacht ijs, want je praat over een intensieve periode van vier jaar. Er moet
een wederzijds vertrouwen zijn, dat je het samen tot een succes gaat
brengen. Het moet onderling goed klikken. Het helpt dat ik Afrodite al
van jongs af aan ken. Natuurlijk tellen zeilkwaliteiten mee, maar ook
fysieke eigenschappen: Afro is klein en licht, terwijl ik lang ben, dus dat is
een goede combi voor Rio.”

DRUK PROGRAMMA
Het eerste zeilseizoen samen heeft bemoedigende resultaten opgeleverd: 10 op het EK, 13 op het WK en de
Nederlandse titel. In 2014 wacht een uitputtend programma. De wereldbekerwedstrijden beginnen in april in
Mallorca en lopen het seizoen door.
Er zijn twee piekmomenten: het Europees kampioenschap
bij – jawel - Athene in juli en de ISAF Wereldkampioen in
het Spaanse Santander, in september.
Op dat laatste evenement kan Nederland zich als land
kwalificeren voor de Spelen in 2016. Ze krijgen een kleine
toelage van de bond en worden verder gesteund door
privésponsors
als

Magic

Marine en De
Lijnenspecialist.
Deze

winter

Zo’n intensieve periode
van vier jaar vraagt
wederzijds vertrouwen…

bereiden Afrodite en Anneloes zich intensief voor. Twintig dagen op
trainingskamp, zes dagen thuis. Dat is ongeveer het ritme.
Ze bezoeken dagelijks de sportschool. Kortom, een regime
dat toewijding en discipline vergt. Anneloes: “Je weet dat
je elke dag 110 % moet besteden aan je sport, anders word
je niet beter.
Je geeft er veel voor op, maar krijgt er ook veel voor terug!”
Dat alles voor het ultieme doel: een medaille in Rio. Hun
boot heet niet voor niets ‘gloRIOus II’…
www.ateam2016.nl

WERELDPRIMEURS BIJ BACH YACHTING
Salona importeur Bach Yachting meldt dat de Kroatische
werf met twee wereldprimeurs naar Boot Düsseldorf
komt. Het gaat om de Salona
33 en de Salona 60, die
beide omschreven worden als
'dual-purpose'

boten.

Dus

zowel geschikt voor sportief cruisen met een gezin als voor wedstrijden
met een complete bemanning. De 33 is de eerste Salona die standaard
helmstokbesturing heeft. Met de Salona 60 richt de werf zich op een voor
haar nieuw segment van de markt; dat van de luxe semi-custom jachten.
Sinds kort is Bach
Yachting

tevens

dealer van Sydney
Yachts. Dat is niet
zo vreemd want
ook
Jason
kende

deze

door

Ker

gete-

schepen

worden door Salona gebouwd. Het zijn echte performance boten met de
nadruk op sportief zeilen. De Sydney 43 GTS is een snelle cruiser-racer
met veel ruimte en stabiliteit. En ook die is een wereldprimeur op Boot
Düsseldorf. Naar verwachting zullen alle genoemde boten al het komend
zomerseizoen op de Nederlandse wateren te zien zijn.
www.bachyachting.nl

ZILTESPULLEN
ANTIFOULING PRIMER VAN EPIFANES
Onder de naam CR Antifouling Primer brengt Epifanes een nieuwe onderwatercoating uit op basis van
chloorrubber. De sneldrogende ééncomponent primer is geschikt voor staal, polyester, hout én aluminium. Bij voldoende laagdikte (minstens 5 lagen )
werkt de verf roestwerend en conserverend.
De primer is ook geschikt als schakelprimer voor een
harde of zelfslijpende antifouling zoals de nieuwe Epifanes Copper-Cruise.
Prijs: € 24,90 (0,75l) en € 79,90 (2,5l). www.epifanes.nl

KOOPMANS 28 SQ
In Zilt 53 zeilden we al met
de Koopmans 28. Van
deze dagzeiler is nu een
vernieuwde versie te water
gegaan. Door het uitgebouwde zeilplan en het
scala aan trimmogelijkheden ligt het accent van de 28 SQ meer op snelheid. Volgens bedenker en
bouwer Ruud Didden is 2 Beaufort al voldoende om de boot aandewind
op rompsnelheid te krijgen. En op ruimere koersen zal, volgens Ruud, de
40m² reacher voor veel opzien op de wedstrijdbanen zorgen. Het grotere
zeilplan wordt door een diepstekende bulbkiel in evenwicht gehouden.
Het gerestylde interieur van de SQ wordt voortaan ook in de daysailerversie van de Koopmans 28 gebouwd. www.koopmans28.nl

FLEXIBEL ABONNEMENT BIJ WATERLAND YACHT CHARTER
Waterland Yacht Charter heeft de nieuwe J/70 en de vernieuwde J/97 in
het huurprogramma opgenomen. Verder bestaat de onderscheidende
huurvloot ondermeer uit boten van Dehler en X-Yachts. Het is niet alleen
de vloot die gemoderniseerd is. In 2014 gaat Waterland ook nieuwe huuren abonnementsvormen aanbieden.

Volgens directeur Jan Zetzema wenst een groeiende groep zeilers optimale vrijheid en ziet daarbij af van scheepseigendom. Bij het abonnement
betaal je een vast bedrag en kun je een heel zeilseizoen over een
onderhoudsvrij en vaarklaar schip beschikken.
De 20 sportieve boten uit de Waterland-vloot zijn ORC-gemeten en de
verhuurprijs is op basis van een heldere 'alles-inbegrepen' formule. Heb
je nog onvoldoende zeilervaring om te huren, dan biedt Waterland ook
CWO en HISWA-SWO erkende cursussen en trainingen.
www.waterlandyacht.nl

ZILTESPULLEN
VEEL NIEUWS BIJ WAARSCHIP
Bij Waarschip rolt in februari de nieuwe 1010LD uit de loods. De slanke
en sportieve hechthouten boot is door architect Peltzer geoptimaliseerd
voor de ORC klasse. Ook de eerste W21
zal rond die tijd te water gaan.
Het model is gebaseerd
op de ooit zo populaire
570. In de nieuwe lijn van
de werf uit Delfzijl is ook nog
een W700 in aanbouw en staan er een
30- en 36-voeter op stapel. Allemaal hebben ze de karakteristieke gangen van de vroegere Waarschepen maar een
onderwaterschip dat met latten als rondspant wordt gebouwd.
www.waarschip.nl

REIS DOOR DE TIJD
Hans van Heesch beschrijft in ‘Zeilen is voor watjes’ hoe hij in de loop
der jaren toegroeit naar een rondje Atlantic. Hij vertelt hoe hij al als kleine
jongen droomde over het vergroten van zijn
vaarwater: van de Loosdrechtse Plassen, via het
IJsselmeer naar zout water. Die reis door Hans’
zeilcarrière beslaat driekwart van het boek, voor
het Rondje Atlantic aan bod komt. Al met al is het
een goed leesbaar boek geworden dat volop
‘zeilt’. Wat dat betreft is de titel van het boek,
ontleent aan een opmerking van een schoonzoon,
wat minder treffend dan de subtitel:
‘Anekdotes van een zandhaas op zoek naar Atlantis’. Prijs €16,95
www.bol.com en www.bestelmijnboek.nl.

RM-YACHTS SCOORT MET RM-890
In ‘Door de Ogen van…’, in Zilt 65 bleek de RM-1060 een heerlijk
zeiler met veel ruimte en een licht interieur. Met de RM-890 komt de
Franse werf nu met een kleinere versie van die in Bruynzeel hechthout gebouwde boot. Behalve de karakteristieke knik in de romp valt

bij dit nieuwe model ook de licht negatieve boeg op. Hierdoor is het
verschil in de lengte van de waterlijn en die over dek maar 10
centimeter.
De kenmerkende ruime kuip en de grote raampartijen maken van
deze 9 meter lange boot ook weer een echte RM. Voor €103.539 ligt
de RM-890 voor je klaar bij de werf in La Rochelle. Importeur Holland
Marine Hardware meldt dat er al 11 boten zijn verkocht, terwijl de
eerste mijlen nog met dit nieuwe model gevaren moeten worden.
www.hollandmarinehardware.nl

ZILTESPULLEN
CHINESE ORDERS VOOR
SATELLITE YACHT DESIGN
Satellite Yacht Design, het
jachtontwerpbureau van
Kees van de Stadt, is al
sinds 2007 actief in China.
Onlangs kwam daar een
order van Farnova Yachts
uit Shenzhen bij. De Farnova 60
en Farnova 45, zullen worden gebouwd in een composiet van carbon-,
glasvezel en epoxy. De wedstrijdjachten worden uitgerust met een carbon mast en Harken dekbeslag. De mallen van het dek en de romp zijn
inmiddels klaar. Beide jachten zijn inmiddels al verkocht. Andere projecten, zoals een 50-voets en 41-voets cruiser/racer, zijn in een ver gevorderd stadium. www.yacht-design.nl/satellite

COMPACTE BRANDBLUSSER
Ook op kleine boten moet het niet moeilijk zijn een
geschikte plek te vinden voor een compacte brandblusser van PFE Aerosol. De aerosoltechniek werd oorspronkelijk voor de ruimtevaart ontwikkeld. De
blusmethode voorkomt blusschade en spaart het
milieu. De blussers zijn 5 jaar onderhoudsvrij,
staan niet onder druk en zijn recyclebaar. Het kleinste model kost 55 euro, de grootste blusser hangt voor 98 naast je
kajuittrap. www.sailsafety.nl

foto: © bemanning Jakker

BOCAS DEL TORO
Anders dan de bootnaam ‘Jakker’ doet vermoeden, nemen de
Belgische zeilers Jaklien en Tony de tijd als ze op een mooie plek
terecht komen. En ook bij Bocas del Toro, in het westen van
Panama, hebben ze moeite om met hun Sun Odyssey 42 weer
ankerop te gaan...

ZILTEWERELD

PLANNEN VERANDEREN
In Zilt 59 stond in deze rubriek al een
prachtfoto van Tony en Jaklien van de
Belgische Jakker, een Sun Odyssey 42. De
boot lag toen in Martinique. In de Carieb
bleven ze langer dan gepland en toen ze
in december 2012 aankwamen in Panama,
hadden ze geen idee dat ze er een jaar
later nog zouden rondhangen. Jaklien:
“Het lijkt wel het motto van onze reis: plannen zijn er om gewijzigd te
worden. De Carieb beviel gewoon te goed om al snel door te varen. En
voelt nog 'dicht bij huis'. Twee keer vlogen we naar België om de
kleinkinderen te zien. Net als vroeger konden de kinderen ook een
tijdlang komen meezeilen.”

GASTVRIJ PANAMA
Onderweg naar het Panama kanaal doet de Jakker Kuna Yala (San Blas)
aan. Tony: “Dit is echt het meest ongerepte, mooiste stukje Carieb. De vele
palmeneilandjes schitteren hier in het blauwste water. En reizigers worden

foto: © bemanning Jakker

in Panama met open armen ontvangen. Het is ook een paradijs inzake

ZILTEWERELD

www.ziltewereld.nl
formaliteiten. Wat een verschil met de meeste Caribische eilanden. Cuba,
Jamaica en de Dominicaanse Republiek zijn erg streng, zelfs in Curaçao kan
je niet vrij van baai naar baai zeilen. In Panama koop je een cruising permit
voor één jaar, twee maal kan je dit verlengen zonder het land te verlaten.
We hadden niet verwacht die verlenging ook echt te gaan gebruiken...”

BOCAS DEL TORO
Met moeite verlaten ze de San Blas eilanden en zeilen ze westwaarts. In
Bocas del Toro wacht alweer een aangename verrassing. In deze archipel,
vlakbij de grens met Costa Rica, liggen honderden mangrove eilandjes in
het verstilde water. Aan de zeekant van Isla Colón leven surfers zich uit op
de grote rollers die het prachtige strand belagen. Backpackers-stadje
Bocas baadt in een relaxte sfeer. Tierra Oscura (het Panamese vasteland)
omringt het geheel met oeroude jungle, compleet met brulapen, luiaards
en mini-kikkertjes in felle tinten, rood, groen, geel, blauw. Maar, zo vindt
Jaklien: “Voor ons staat Bocas gelijk aan dolfijnen. Hun geblaas, als van een
overmaatse snorkelaar, kan je vooral in Dolphin Bay, tot lang na het vallen
van de duisternis horen.” [Z]
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