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BUREAUBLAD
Ergens in de Golf van Biskaje tijdens la Solitaire du
Figaro fotografeerde Alexis Courcoux het effect
van de oceaandeining. De vastgelegde Armel Le
Cleac'h zou later de winnaar van de race worden. Je kunt
deze foto de achtergrond maken van je computer of
tablet door op de knop te klikken…

reflectie

AFDUWEN
Natte sneeuw hoopt zich op onder de
ruitenwisser. Het interview met Frieda
en Léon zit in de tas. We spraken de
jonge vertrekkers in spé in de koude
kajuit van hun 9 meter stalen knikspant.
De winter besteden ze aan de laatste
klussen voor ze dit voorjaar aan hun
wereldreis beginnen. Terwijl wij kruipen
in de file voor de Coentunnel, klinkt een
antwoord van Frieda nog na: "Of we er
klaar voor zijn? “Honderd procent klaar
ben je nooit. Op een gegeven moment
moet je gewoon afduwen!”
Een paar weken later ontmoeten we op
Boot Düsseldorf een enthousiaste lezer.
Een stapel folders onder zijn arm. Hij
vertelt nog maximaal vijf jaar te moeten
werken voordat het grote genieten kan
beginnen. De Carieb is zijn eerste doel,
pas daar beslist hij of Panama de volgende stap is. “Ik denk aan een catamaran, iets van 50 voet, dat lijkt me echt
ideaal, die ruimte, de snelheid...”

Struinend over de beurs vragen we ons af hoeveel
zeilers hier rondlopen met plannen voor een grote
reis. In ieder geval is de markt er klaar voor.
Het aanbod van grote boten, zonnepanelen, windgenerators en watermakers is enorm. Hallen vol met
spullen die het comfort aan boord naar een hoger
plan tillen. We begrijpen hun aantrekkingskracht,
want wat is nu mooier dan te vertrekken met een
boot die helemaal klopt? Is er iets mis met betrouwbare techniek die je comfortabel om de wereld
helpt?
Ook Frieda en Léon zullen dat ongetwijfeld een
aantrekkelijke gedachte vinden. Alleen was die vijf
jaar langer sparen voor hen helemaal geen optie.
Zij willen weg. Nu!
Dus is dit hun 'ideale' boot.

En ook daar zijn we jaloers op...
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PRODUCTIE: SJORS VAN DER WOERD EN LAURENS VAN ZIJP

‘WE KOMEN
VAST ALTIJD
ALS LAATSTE AAN’
Met vertrekkers maken we doorgaans kennis als ze op
reis zijn. Frieda Fennell (29) en Léon Blauw (30) spreken
we in een veel vroeger stadium. Een half jaar vóór vertrek, als ze net een ‘point of no return’ hebben bereikt:
de banen zijn opgezegd. Ze zullen op weg gaan met een
33-voets stalen knikspant.

H

un kostje leek gekocht. Zij een goede baan als financial
controller, hij een nette managersfunctie bij een leasemaatschappij. Een keurig huis gekocht in een al even

keurige stad. Kortom, klaar voor een huisje-boompje-beestjebestaan. Ineens sijpelde onrust binnen: de drang om grenzen te
verkennen. Voor het te laat is en ze te geworteld raken in een
uitgestippeld maatschappelijk bestaan. Reislust is voor hen niet
vreemd. Frieda liep ooit stages in Azië en Afrika en trok in haar
eentje door Australië. Léon studeerde in Amerika en samen
maakten ze een backpack-trip door Kenia en Tanzania. Beiden
waren thuis vertrouwd geraakt met het zeilen. Léon op het
Waarschip van zijn vader, Frieda op een Domp 860 en later een
grote klipper.

KLEINER SCHIP
Frieda: “Léon had al vaker gezinspeeld op een grote reis en op
een dag zei hij ‘Het lijkt mij wel leuk dat met een zeilboot te
doen’.”
Dat was een half jaar nadat ze hun huis hadden gekocht… Daar
waren ze naar eigen zeggen erg blij mee; helemaal naar hun zin
ingericht. Maar toch bleken ze allebei nog wat anders te willen
doen. Ze begonnen met het maken van plannen en gingen op
internet zoeken naar geschikte boten. Frieda: “Zo kwamen we
ook op de vertrekkerssite van de Hafskip, een Jan Haring 960. Die
sprak ons aan. Het begint met het budget dat je te besteden
hebt. Als wij een groot schip wilden hebben, zouden we er een
paar jaar voor moeten sparen. Dus kozen we bewust voor een
kleiner schip dat we eerder konden aanschaffen, waardoor we
ook nog de tijd zouden hebben om het te leren kennen.”
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STEVIG VOOR SNEL
Toen de Hafskip weer terug was in Nederland, besloten ze eens
te gaan kijken en raakten nog enthousiaster over dit type schip.
Een prachtig gelijnde stalen knikspant met lange kiel, in een
handzame maat.
“We zijn van huis uit opgevoed met de gedachte ‘stevigheid voor
snelheid’ en keken veel naar Koopmans-ontwerpen”, verduidelijkt
Léon. “We wilden geen opknapper waaraan we nog jaren zouden
moeten klussen”, vult Frieda aan.
Al surfend over het net stuitten ze op een zeiljacht dat voldeed
aan hun wensenlijstje. Warempel een Jan Haring, meer dan
compleet uitgerust en nog te koop ook… Eigenaren Dico en
Yvonne waren toe aan een groter schip, vandaar. Dico had alles
uitvoerig gedocumenteerd, dat voelde goed. Léon mailde hem
gedetailleerde vragen en toonde zich daarmee een serieus gegadigde. Een bezichtiging leek de logische volgende stap. Eén
drempel: de boot lag in Barcelona…
In mei 2011 vlogen Frieda, Léon, en John, de vader van Frieda,
naar Barcelona. Daar lag Puff ‘the magic dragon’ te glanzen in de
zon. John merkte op: “Als hij er van binnen net zo goed uitziet als
van buiten, kon dit wel eens interessant worden.” En dat werd het.
Ze mochten de hele middag de boot binnenste buiten keren en
alles bleek tiptop en zeer compleet.
Frieda: “Dit schip was een plaatje! Die man had hart voor zijn
schip gehad. Wij waren al snel overtuigd: dit wordt de onze.
’s Avonds hebben we de deal gesloten. En de volgende dag zijn
we pas gaan proefvaren…!”
Léon: “Het was meant to be!’

BOOT LEREN KENNEN
Ze namen de Puff met inventaris over, van buitenboordmotor tot
servies. En alsof dat niet genoeg was boden de oude eigenaren
aan het schip binnendoor naar Nederland te varen.
Zomer 2011 konden ze ermee op vakantie.
Léon: “Die eerste reis was spannend: voor het eerst zelf hier de
haven uitvaren…”
Frieda valt bij: “…voor het eerst het wad op, voor het eerst met
z’n tweeën varen, zelf verantwoordelijk…”
In 2012 volgde een Rondje Denemarken en op de terugweg
vanuit Cuxhaven kregen ze het voor de kiezen: een dikke zuidwester. Léon: “Toen leerden we de grenzen van de boot goed
kennen, we maakten slagen tussen de shippinglane en het Duitse
Wad, maar hoog aan de wind loopt de Puff niet lekker. We vielen
stil in de golfslag, maar het schip lag als een huis. We staan nog
steeds achter onze keuze voor zwaar en degelijk. Natuurlijk
realiseren we ons dat een lichter schip voordelen heeft en sneller
is. Een ding weten wij zeker: we zullen altijd en overal als laatste
aankomen. Maar dat zware en stevige geeft ook wel rust.”
Frieda: “We hebben veel vertrouwen in de zeewaardigheid van de
Puff. Als je dan hoort dat er schepen na de oversteek in de Carieb
de kant op moeten met kielproblemen… Dat willen wij niet.”

ONTSLAG NEMEN
De afgelopen zomer volgde de laatste testcase, een vierweekse
vakantietocht naar Engeland. Een bevestiging van hetgeen ze zelf
al wisten: ze zijn klaar voor een grote reis. Of, zoals Frieda het
formuleert: “Honderd procent klaar ben je nooit, maar op een
gegeven moment moet je gewoon afduwen!”
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En dus maakten ze in december op hun werk bekend wat ze al
jaren stilhielden: we gaan op wereldreis. Ontslag nemen, het blijft
een stap. Ze werken tot mei en hebben dan een zestal weken tot
het werkelijke vertrek. Er moet nog het nodige gebeuren aan de
boot: het onderwaterschip, het dek, de SSB en natuurlijk de
bevoorrading. Maar 15 juni 2014 staat omcirkeld op hun kalender.
Ze gaan in elk geval voor twee jaar op pad, waarschijnlijk drie,
misschien vier. De route is nog niet helemaal bekend. Dat hangt
ook af van de verkoop of verhuur van hun huis. Het voorzichtige
scenario is een uitgebreid rondje Carieb/Atlantic. Maar als het aan
Frieda ligt, dan gaan ze het Panamakanaal door en ook Léon zou
dat het liefste doen. “We zetten er zoveel voor opzij, ons budget is
goed, dus we moeten de stoute schoenen aantrekken. Anders blijven
we de rest van ons leven zitten met het gevoel ‘hadden we maar’.”

LEVEN MET DE DAG
Op de vraag wat hun verwachtingen van de reis zijn, valt even een
stilte. Frieda neemt als eerste het woord: “Ik kijk niet alleen uit
naar nieuwe bestemmingen, maar ook naar het reizen zelf. Samen
aan boord, zelfvoorzienend zijn.”
Léon: “Ik kijk uit naar een leven buiten de maatschappij; geen
telefoon, geen mails, maar leven met de dag, genieten van de
natuur om je heen.”
“We gaan het ongetwijfeld ook zwaar krijgen”, peinst Frieda, “als
we slecht weer krijgen en er doorheen zitten. Maar dat is juist de
uitdaging: jezelf leren kennen en je grenzen opzoeken!”
Dan, verrassend, met een blij huppeltje in haar stem: “En we gaan
onderweg trouwen!” Waarvan akte…

foto:© Zilt Magazine
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‘REIS VAN
M’N LEVEN’
ZEEZEILDEBUUT OP DE OOSTERSCHELDE
Drie Nederlandse zeilschepen vertrokken in het najaar
van 2012 voor een wereldomzeiling van anderhalf jaar
in etappes. De route voert de bark Europa, de haringlogger Tecla en de driemasttopzeilschoener Oosterschelde langs vijf continenten en de drie grote kapen. In
Sydney scheept Ariënne Dozeman zich in op de Oosterschelde voor de bijna 1500 mijl lange oversteek van de

foto’s:© Ariënne Dozeman

Tasman Zee. Een impressie van een vuurdoop…
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BIJZONDERE
OPDRACHT
Daar ligt ze dan, haar achterwerk blinkend in het licht van
de haven. Kalm, alsof het de
gewoonste zaak van de
wereld is dat ze via Kaap de
Goede Hoop en Mauritius
naar Australië is gezeild. En
mij straks over de Tasmanzee
van Sydney naar Auckland
voert. Het wordt een race
waaraan behalve de Nederlandse schepen nog zes
lokale tall ships meedoen. Ik
ben hier met een bijzondere
opdracht: opnames maken
voor een televisieserie.
Daarom stap ik een paar
dagen eerder aan boord dan
de rest van gasten. Ik maak
kennis met schipper Gerben
Nab en zijn zeskoppige
bemanning. Als ik nieuwsgierig het schip verken, voel ik
mij een bevoorrecht mens:
wie mag dit nou doen?
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ZEEZIEKTE
EN ZEEBENEN

Het waait flink als we Sydney
verlaten. Eenmaal buitengaats
blijkt de zee onstuimig. Al
snel word ik zeeziek en moet
ik voortdurend overgeven.
Zeeziekte is de hel! Het schip
dat maar op en neer blijft
gaan, de beukende golven,
het kraken en kreunen dat
tot diep in je binnenste
nadreunt. De wetenschap dat
je er onmogelijk afkunt. Voor
een groot deel is het mentaal:
niet gek worden, volhouden!
‘Hoogstens een dag of drie’,
zo wordt me beloofd. Terwijl
ik in mijn kooi lig, hoor ik
boven mij spannende geluiden en wil ik maar een ding:
beelden schieten! Na 24 uur
lukt het mij aan dek te
komen en vanaf dat moment
gaat het langzaamaan beter.
En dan eindelijk de zon die
doorbreekt, zeebenen en
nieuwe moed.

foto:© Ariënne Dozeman

HARD
WERKEN
Donker, krap en benauwd
is het er. De voorraden
moeten worden geteld en
dus kruipen matroos David
en ik onderin het schip.
Wat mij opvalt deze reis is
hoe kneiterhard de bemanning werkt. Zeilen zetten,
strijken, reven en repareren, wc’s schrobben, het
dek schilderen, bevoorrading, koper poetsen... Het
werk is nooit klaar en van
een stad zien ze vaak niet
meer dan de haven. Op
zee wordt er in twee ploegen gewerkt, 6 uur op en
6 uur af, dag in dag uit.
Wachtlopen, eten, slapen.
Wachtlopen, eten, slapen.
Het eindeloze ritme van
een zeeman. “Je kunt erbij
gaan liggen of gewoon
doorgaan, ik kies voor het
laatste”, vertelt stuurman
Maarten me.

NIEUW ZEIL
ZETTEN

Opnieuw waait het hard. Er
liggen al twee riffen in de
bezaan als ineens de schoothoek uitscheurt. Meteen is
het alle hens; het doek
wordt gestreken. Later plaatsen de mannen op volle zee
een nieuw zeil. Terwijl ik mij
uit alle macht aan van alles
probeer vast te grijpen, dansen zij over het dek alsof er
helemaal geen beweging is.
Stuurman Maarten (rechts)
en matroos Ben staan
lachend op het kotje. Helaas,
alle inspanningen ten spijt
verliezen we de wedstrijd.
Als we in de buurt van de
finishlijn bij Opua komen, is
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de wind zo ver afgenomen
dat de stroom tegen te sterk
wordt en ons achteruit zet.
Na 9 dagen zeilen start
schipper Nab de motor.
Vlak voor de eindstreep.
Verdrietig moment.

BESTE EN
SLECHTSTE TIJDEN
Van Opua naar Auckland cruisen
we nog een paar dagen langs de
Nieuw-Zeelandse kust. We doen
de dromerige Bay of Islands aan,
het ruige Great Barrier Island en
het filmische Kawau met slechts
een handjevol vaste bewoners.
Omgeven door water en overkoepeld door een oneindige
sterrenhemel voel ik mij nietig
en onoverwinnelijk tegelijk. Het
is haat en liefde, de beste en de
slechtste tijden. We komen uiteindelijk veilig aan in de haven
van Auckland. Als ik van boord
stap weet ik het zeker: dit was de
reis van m’n leven! Ik voel iets
van weemoed, de Oosterschelde
zal verder varen, zonder mij,
foto:© Ariënne Dozeman

richting Kaap Hoorn en Antarctica. Eind april keert het schip
terug in Rotterdam en vanaf
begin februari is de serie over de
zeilreis te zien bij RTV Rijnmond.
www.oosterschelde.nl

februari2014
1 februari

Goofies Race. Colijnsplaat. www.wsvnb.nl

2 februari

Sail24GP. Skiffs. Muiden. www.sail24.nl

2 februari

Winterwedstrijd. WV Almere Enkhuizen.
http://ewva.nl

9 februari

Sail24GP. Skiffs. Muiden. www.sail24.nl

9 februari

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

9 februari
9 februari

IJspegel. Scheveningen. www.ijspegeltrophy.nl
Grevelingen Cup. Port Zélande Ouddorp.
www.grevelingencup.nl

9 februari

Winterwedstrijden. Kaag. www.kwvdekaag.nl

9 februari

Winterwedstrijd. Braassem.
www.braassemermeer.nl

9 februari

Winterwedstrijd. Pampus. Loosdrecht.

foto:© Zilt Magazine

www.kwvl.nl

16 februari

Winterwedstrijd. Haringvliet. www.wsvhelius.nl

16 februari

Winterwedstrijd. Drimmelen.
www.wsvbiesbosch.nl

ZEILAGENDA
23 februari

Winterwedstrijd. WSV Viking, Den Bosch.
www.wsvviking.nl

23 februari

IJspegel. Scheveningen.
www.ijspegeltrophy.nl

1 maart

Coldhanded Cup. Lelystad.
www.coldhandedcup.nl

6-9 maart

St.Maarten Heineken Regatta.
www.heinekenregatta.com

BEURZEN, BIJEENKOMSTEN
8-10 en
14-16 feb.

Belgian Boatshow. Gent.
www.belgianboatshow.be

7-12 feb.

Boot Holland. Leeuwarden.
www.boot-holland.nl

22 februari

Kleine Driehoek Noordzee Infomiddag.
Lelystad. www.kustzeilers.nl

5-9 maart

Hiswa. Rai Amsterdam.
www.hiswarai.nl

5-9 maart

Zilt Meteo Clinics - Hiswa

EVENEMENT AANMELDEN?
agenda@ziltmagazine.nl

foto:© Martinez Studio/52 Super Series

ONTLUIKEND
SEIZOEN
Voor wie de bootloze winter niet snel
genoeg kan eindingen, zijn er de eerste
hoopvolle signalen. De wedstrijdserie
in Key West luidt niet alleen het
Caribische raceseizoen in, maar is
ook een voorbode van het
naderende

voorjaar.

Nog

maar even en dit soort
inspirerende foto’s van
het TP52 veld komen
ook weer uit onze
contreien…

VIDEO

foto's:© Marc van Dinther

'Het hele jaar doorzeilen…'
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 Australië…

Wie?
Marc van Dinther (43). “Ik zeil sinds mijn 7de en de laatste
jaren in Nederland hadden we een Waarschip 1/4 tonner
in Andijk. Verder heb ik in diverse klassen geracet: Laser,
470, Sydney 38, Swan 50. In de 16-ft skiff, Super 30's en
J/24’s ben ik (ex-)Australisch kampioen en ik heb meerdere
offshore races en regatta's in Australië en Nieuw-Zeeland
gewonnen. Ik heb het geluk gehad dat ik vlak na aankomst in Australië
op een Adams 50 kon werken als plaatsvervangend schipper en dat de
eigenaar me wegwijs heeft gemaakt op de Tasman Zee.”

VERTHUISWATER

Zilt-lezer Marc van Dinther
over zeilen in Australië
Wat?
“Vijf jaar geleden ben ik de zeilschool AusSea Sailing School
begonnen in Sydney, wat nu het derde grootste trainingscentrum in Australië is. We bieden race- en offshoretraining.”

Waar?
“Negen jaar geleden heb ik Amsterdam verruild voor
Sydney en het bestaan als journalist voor dat van professioneel zeiler. Ik wilde meer tijd op het water doorbrengen en
aan de Australische oostkust kan je het hele jaar moeiteloos
doorzeilen. Het is nooit kouder dan tien graden en aan de kust
hebben we altijd een goede bries. Naast mijn werk voor de
zeilschool race ik veel als tacticus en stuurman. Ik verbaas mij er nog wel
steeds over dat Aussies amper geïnteresseerd zijn in cruisen. Het is altijd
maar racen, racen, racen…”

foto's:© Marc van Dinther

Heb je een eigen boot?
“Op de zeilschool hebben we Lasers, J/24's en Farr 36's voor offshoretraining.”

Lid van een plaatselijke zeilclub?
“Ik ben lid van diverse clubs, maar de zeilschool heeft een verbintenis met
Botany Bay Yacht Club, waarmee we inshore- en offshoreraces organiseren.”

Vaarwater?
“Voor binnengaatse training varen we op Botany Bay, de eerste vestigingsplaats van James Cook in 1770. Voor zeezeiltraining stropen we de
Australische oostkust af.”

Wat maakt de plek bijzonder?
“De kust is ruig, maar prachtig, met Port Hacking, Sydney Harbour en Pittwater om de hoek.”

Wat mis je van het zeilen in Nederland?
“Lekker pielen met een Valk in Friesland...” [Z]

advertentie

Kleine Driehoek Noordzee Challenge
IJmuiden - Whitby - Newcastle
start zaterdag 21 juni 2014
De NVvK organiseert deze zomer een
Kleine Driehoek Noordzee. IJmuiden
Whitby-Newcastle-IJmuiden. In een week
(incl. 2 weekends) te zeilen. Een goede
oefening voor de traditionele Driehoek.
Er is een duo- en toerklasse, voor zowel
leden als niet-leden.
Gratis informatiemiddag:
zaterdag 22 februari om 14.00 uur,
Aan ut Water, IJsselmeerdijk 17, Lelystad.
Informatie en inschrijven (ook voor de infomiddag): www.kustzeilers.nl

Interesse om lid te worden van
onze dynamische vereniging?
Mail: bureau@kustzeilers.nl
of ga naar:

www.kustzeilers.nl
NE

NEW C ASTLE
JU N E 2014
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WIND
WEER

WAUW!
Wie de gemiddelde computergebruiker
nog wil verbazen, moet van goede huize
komen. En al helemaal als je nog iets toe
wilt voegen aan de overvloed aan hoogwaardige online weersinformatie. Hoewel
de makers van earth.nullschool.net feitelijk geen nieuwe informatie laten zien,
verbazen ze ons des temeer. De website
toont de windsituatie voor de hele wereld
in bewegende beelden. Op zo’n manier dat

je op slag onder de indruk raakt van de
dynamiek van de atmosfeer en de samenhang
van het weer. Voor een weerbericht voor je
volgende zeiltocht is de website absoluut niet
geschikt. Maar wil je meer van de mechanismen
achter het weer begrijpen of je alleen maar overgeven
aan de Wauw Factor, dan is het een absolute aanrader.
Op de volgende pagina’s laten we je daar een paar willekeurige voorbeelden van zien…

Een willekeurige januaridag in onze omgeving. Een laag ten westen van Ierland
zorgt voor een noordwestelijke stroming op de oceaan. Een front boven de
Golf van Biskaje begrenst de zuidelijke stroming boven het continent.

De evenaar vormt de scheiding tussen de noordoost- en de zuidoostpassaat.
Ook het windarme overgangsgebied, dat de doldrums wordt genoemd,
tekent zich duidelijk af.

Door het ontbreken van land waait het nergens harder dan in de Zuidelijke
Oceaan. Op deze afbeelding, met Antarctica als centrum, is te zien hoe het
gebied wordt gedomineerd door een constante stoet van depressies.

De route van en naar het Caribisch gebied wordt bepaald door een permanent hogedrukgebied in de buurt van de Azoren. Aan de noordkant overheersen westenwinden, aan de zuidkant waait het voornamelijk uit het oosten.

VIDEO

VOLVO OCEAN RACE NAAR NEDERLAND

PITSTOP
SCHEVENINGEN
Nadat we vorige maand met Team Brunel een Nederlandse deelnemer aan
de komende Volvo Ocean Race konden aankondigen, blijkt ons land nu ook
onverwacht deel uit te maken van het routeschema van de race rond de
wereld. Tijdens een persconferentie in Scheveningen werd op 29 januari
bekend gemaakt dat de vloot op 19 en 20 juni 2015 een spectaculaire stop
zal maken in Scheveningen.
Wat begin december, bij de
lancering van Team Brunel,
nog als absoluut onmogelijk
te kunnen. In de route van
de Volvo Ocean Race is nog
ruimte gevonden om een

foto: © Oscar Kihlborg/Volvo Ocean Race

Nederlandse haven aan te
doen. Tijdens een persconferentie in Scheveningen legde Volvo Ocean Race directeur Tom Touber
uit dat de route van de afsluitende etappe zo is verlegd, dat er een pitstop
in Den Haag komt. "Oorspronkelijk liep de route van Lorient naar Gothenburg om Ierland en Engeland, en passeerde de vloot het noorden van
Schotland. Een traject dat de etappe zo'n 500 mijl langer maakte dan de
route door Het Kanaal. Schipper Bouwe Bekking wees ons erop dat we 24
uur zouden kunnen winnen als we die omweg achterwege zouden laten.
En zo ontstond de ruimte voor een pitstop in een Nederlandse haven.
Touber gaf toe dat de aanpassing van de route direct te maken heeft met

foto:© Zilt Magazine

werd verworpen, blijkt toch

de deelname van een Nederlands team en roemde
de samenwerking met de gemeente Den Haag. Wethouder Karsten Klein, die vorig jaar Zilt haalde door
tijdens de Vuurschepen Race te bemannen, zag in
het evenement vooral een bevestiging van de band
van zijn stad met het wedstrijdzeilen.

foto:© Zilt Magazine

De aangepaste etappe start op
woensdagavond 24 juni in
Lorient

in

Zuid-Bretagne.

Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de eerste
boten dan in de loop van vrijdagmiddag 26 juni in Scheveningen binnenlopen. "Het is geen
stopover en er is geen tussenklassement", legt Tom Touber uit.
"De boten starten precies 24 uur na aankomst met dezelfde
tijdverschillen als waarin ze finishten. De start en finish zijn
tussen de havenhoofden en zullen dus ook vanaf de wal goed te
zien zijn.
Door hun diepgang passen de VO65's niet in de Scheveningse
jachthaven. In plaats daarvan komen er ligplaatsen in de derde
haven, direct voor het nieuwe Zuiderstrand Theater op het
voormalige Norfolkterrein. Op vrijdag- en zaterdagavond vinden
daar een groot aantal festiviteiten plaats die gratis toegankelijk
zullen zijn.
Na de herstart in Scheveningen zeilen de boten naar Gothenburg in Zweden waar de race definitief eindigt.
www.volvooceanrace.com

advertentie

VASTE
PRIK
Voor veel zeilers wordt het jaar gekenmerkt door een aantal ijkpunten, zoals
de Hiswa, het moment waarop de boot
in- en uit het water gaat, de traditionele voorjaarstocht en de drieweekse
zeilvakantie. En ook de Franse oceaanzeiler Thomas Coville weet wat vastigheid in zijn zeilersleven te waarderen.
De manier waarop hij die invult is alleen
wat minder alledaags. Elk jaar als de
feestdagen naderen vertrekt de Franse
solozeiler voor een nieuwe poging om
als snelste rond de wereld te zeilen.
Tot dusver zonder succes. Dit jaar
moest Thomas tot half januari wachten
voor zich een gunstig vertrekscenario
aandiende. Op de twaalfde dag van zijn
foto:© Yvan Zedda/Sodebo

recordjacht had hij een achterstand op
het schema, maar met gemiddelden
van 25 knopen is nog alles mogelijk.
Thomas moet binnen 57 en een halve
dag weer thuis zijn. Je kunt de trimaran
Sodebo

bijna

live

ww.sodebo.fr/voile

volgen

via:

VIDEO

Van 2009 tot 2012 zeilden Adam en Leonie rond de
wereld op de Elena (Veliger 477) met hun twee zoontjes. Na hun terugkomst kijken ze ‘met de kennis van
nu’ naar hun keuzes die ze voor vertrek maakten en

foto:© Zilt Magazine

hun ervaringen in praktijk. Deze keer: de watermaker.

FOTO’S EN TEKST: LEONIE KOK

VAN

ZOUTNAAR

ZOET

TERUGKIJKEN OP DE WATERMAKER

De oceaan is qua drinkwater net zo droog als de woestijn.
Zoet water is schaars. Met twee kleine kindjes aan boord is
het fijn om over voldoende zoet water te kunnen beschikken. Wij wilden daarom graag een watermaker. Maar het
budget liet geen splinternieuw, massa’s water producerend
apparaat toe. Met die beperking zijn we op zoek gegaan.
In de ‘Atlantic Gear Survey’, een enquête onder alle ARCdeelnemers, komen Spectra watermakers al jaren goed uit
de test. Toen er op Marktplaats.nl plotseling een oudere,
maar ongebruikte Spectra watermaker stond, twijfelden
we geen seconde en kochten we voor €1500 een Spectra
Gulfstream. Op dat moment wisten we nog niet, dat we
voor €700 een nieuw membraan moesten aanschaffen…
Al bij ons tweede tochtje, van Dover naar Cowes, schoot er
een hogedrukslang los. Dit bleek een terugkerend probleem, ondanks de installatie van nieuwe hogedrukslangen
in Portimão. Toch functioneerde onze watermaker meestal
goed en we hebben vele liters zoet water gemaakt.

WATERVERBRUIK
In drie jaar tijd heeft onze watermaker ongeveer 30.000
liter water gemaakt. Volgens de specificaties zou onze
watermaker 62 liter per uur moeten maken (stroomverbruik: 20 ampère per uur), maar in werkelijkheid was het
ongeveer 35 liter per uur. Na een uitgebreide revisie in
Nieuw-Zeeland werd de opbrengst verhoogd naar 50 liter
per uur. Pure winst!
Met onze watermaker vulden wij onze watertanks (500
liter) elke drie dagen aan. Toch waren we altijd zuinig met
water. Douchen was nooit meer dan afspoelen en de afwas
deden we vaak met zout water. Wel hadden we een
wasmachine aan boord, die natuurlijk veel water verbruikte.
We ontmoetten ook boten met grotere watermakers. Als
je 130 liter per uur produceert, kun je na elke overtocht
met een tuinslang je hele dek zoet spoelen!

ZONDER WATERMAKER
De meeste boten die door het Panamakanaal gaan, hebben
een watermaker. Onze Belgische vrienden met drie grotere
kinderen aan boord van de A Small Nest waren een uitzondering. Haïke, de stuurvrouw, heeft er nooit moeite mee
gehad dat ze geen watermaker hadden: “We hebben ook
nooit watersnood gehad en hebben als les wel geleerd –
en onze kinderen ook – om zuinig met water om te
springen.”
Eén keer hadden ze een vreemde geur in de watertank.
Met tabletten verdween die geur, maar daardoor smaakte
het water chloorachtig. Daarna hebben ze nooit meer vies

foto:© Leonie Kok

IN DRIE JAAR MAAKTEN WE
30.000 LITER DRINKWATER…

foto:© Leonie Kok

HOE MEER ZOET WATER JE HEBT,
HOE MEER JE VERBRUIKT…

water gehad. Alleen in Indonesië was het water niet drinkbaar. Daar vulden ze hun tanks met flessenwater. In de San
Blas Eilanden bood een fikse regenbui uitkomst; via hun
zonnetent vingen ze liters water op.

TECHNISCHE PROBLEMEN
Een paar keer hadden we technische problemen onderweg. Ver van de beschaafde wereld, moesten we het zelf
oplossen. In de Tuamotu (Pacific) produceerde onze watermaker ineens nog maar 20 liter/uur en hij maakte een
onheilspellend sissend geluid. Via onze Nederlandse dealer
kregen we het mailadres van een technische man in Amerika. Deze technicus analyseerde een wat chaotische mail
van Adam (hoe leg je uit wat voor geluid zo'n ding precies
maakt?) en stuurde een lange mail terug met een exacte
beschrijving

wat

te

doen

om

een

(waarschijnlijk)

gescheurde klep om te draaien, waarna hij het weer zou
moeten doen. De klep bleek inderdaad gescheurd. Na
anderhalf uur prutsen (volgens zo'n IKEA zet-hem-zelf-inelkaar-stappenplan), deed hij het weer als vanouds! Gratis!
In de Andaman Eilanden knalde er opnieuw een hogedrukslang van de watermaker af. In de hoofdstad vonden we
een piepklein werkplaatsje, waar een man achter een
gigantische draaibank stond. Na 10 minuten overleg volgde
een geruststellend: "It can be done, boss.” Kosten? 200
roepies (4 euro)! Twee uur later had deze man een schitterende nieuwe slang geperst en gedraaid. Echt vakwerk.
Probleem opgelost!

foto:© Leonie Kok

VOLGENDE KEER KIEZEN WE
WEER VOOR EEN WATERMAKER…

KEUZE VOOR GEMAK
Rond de wereld zeilen kan zonder ook watermaker. Het is
de goedkope, ietwat Spartaanse oplossing, zonder technische problemen en zonder stroomverbruik. Af en toe moet
je sjouwen met flessen water of jerrycans, maar daar heb
je op zo’n lange reis ook de tijd voor.
Een goede watermaker biedt veel gemak, zeker als je met
kinderen reist. Hoe meer zoet water je hebt, hoe meer je
verbruikt. Soms gaat er wat kapot, maar meestal kun je dat
oplossen met technisch advies of met de hulp van een
handige ‘local’. Wij zouden bij een volgende reis toch weer
voor het gemak van een watermaker kiezen, ondanks de
hinder van af en toe wat technische problemen. [Z]

ADVERTENTIE

ARBEIDS
OMSTANDIGHEDEN
‘Arbo-wet, Arbeidstijdenbesluit of de Ergonomie van de werkplek’ zijn begrippen die
nog niet zijn doorgedrongen tot het kantoor
van de nieuwe VOR 65. De foto laat zien hoe
de navigator (rechts) en de mediaman tijdens de 32.000 mijl van de komende Volvo

foto:© Rick Tomlinson/Team SCA

Ocean Race hun werk zullen moeten doen.

NIEUWE GEBIEDEN VOOR WINDENERGIE OP ZEE
Het kabinet heeft nieuwe locaties aangewezen voor de bouw van windmolenparken op zee. Het gaat om het gebied Hollandse Kust (1.225 km²) en
het areaal ten Noorden van de Waddeneilanden (200 km²).
Dat staat in de ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op
Zee, waarmee de ministerraad
heeft ingestemd. De gebieden
foto:© Zilt Magazine

liggen buiten de 12-mijlszone,
minimaal 22 kilometer uit de
kust. Binnenkort besluit het
kabinet of, en zo ja welke,
gebieden dichter bij de kust op
hun

geschiktheid

worden

onderzocht. Met het toewijzen van de locaties zijn de windmolenparken
overigens nog geen feit. Het realiseren en exploiteren van windenergie
wordt overgelaten aan de markt.

DOWNLOAD KAART

THIJS VISSER WORDT ZEILARUBAAN
foto:© Laurens Morel

Na de SchaatsBelg is er nu ook een ZeilArubaan.
Catamaranzeiler Thijs Visser (24) mag van de
ISAF uitkomen voor de Aruba Sailing Association. Om ook aan de Spelen van 2016 deel te
kunnen nemen moet Thijs nog wel de Arubaanse nationaliteit verwerven. Visser raakte zijn
plaats in de Nderlandse kernploeg vorig jaar
kwijt toen de Nacra 17 klasse werd teruggebracht naar twee teams.

INDEWIND

foto:© Ronald Koelink

LANDELIJKE COMPETITIE VOOR KWARTTONNERS

Vorig jaar kwamen de aloude Kwarttonners weer tot leven tijdens de
Lenco Regatta in Lelystad, waar zij om hun eigen cup streden. Dit jaar is er
samen met de Noordzee Club een landelijke competitie met de Dutch
Quarter Ton Cup als inzet. Er wordt gezeild tijdens de Van Uden Reco, de
Lenco Regatta, de Deltaweek en de ORC4 Club Cup. Wie geen ORC
meetbrief heeft kan een QTR aanvragen via de Noordzee Club.
Meer info: www.kwarttonzeilers.nl

INSCHRIJVING VURSR OPEN
Op 19 en 20 april begint het wedstrijdseizoen 2014 met de VURSR, de Van
Uden Reco Stellendam Regatta. De inschrijving is inmiddels open. Nieuw
is de deelname van de Kwarttonners. Andere klassen die aan de start
komen zijn onder andere de IRC, ORC, Swan 45, j24, j80, x35, Max Fun,
Laser SB3, First 31.7 en niet te vergeten de Melges 24.
www.vanudenreco.nl

CONTEST 42 CS VALT IN DE PRIJZEN
Op 18 januari is op Boot Düsseldorf de verkiezing Europese Boot van het
Jaar gehouden. Bij de zeiljachten won in de categorie ‘luxe zeiljachten’ de
Contest 42 CS, het nieuwste paradepaard van de gelijknamige werf in
Medemblik. De Beneteau Oceanis 38 won in de categorie ‘familietoerboot’
en de ‘Performance Cruiser’ van het jaar werd de Dehler 38.

STADIONZEILEN IN LELYSTAD
Het Batavia Sailing Center wil de Alpari World
Match Racing Tour naar Lelystad halen en als
onderdeel daarvan eind september de Dutch
Match Cup organiseren. “Lelystad is een ideale
locatie voor matchracen,” weet wedstrijdleider
Alex Hoeve (foto), “Het is hier echt ‘stadionzeilen’, we kunnen vlak onder de wal varen.” De
Dutch Match Cup wordt gecombineerd met de start van de 200 Myls Solo.
Overigens hangt de komst van de DMC nog af van besluitvorming door de
gemeenteraad en de provincie. www.bataviasailingcenter.nl

INDEWIND
KLEINE DRIEHOEK NOORDZEE
IJmuiden - Whitby - Newcastle - IJmuiden. Dat is de
route van de Kleine Driehoek Noordzee, die de
Nederlandse

Vereniging

van Kustzeilers dit jaar
voor het eerst organiseert.
De tocht duurt een dikke week, inclusief twee weekeinden en wordt in
twee klassen gevaren, duo en toer. De tocht is ook open voor niet-leden.
De start is op 21 juni, en op 22 februari is een info-middag in Lelystad.
Daarvoor kun je je inschrijven op www.kustzeilers.nl

MODELZEILEN ALS STUDIEONDERDEEL
Elk jaar houden studententeams
een wedstrijd met door hen ontworpen modelzeilboten in het
Ondiepwaterbassin van het onderzoeksinstituut MARIN in Wageningen. De wedstrijd is onderdeel van
de minor-opleiding ‘Zeiljachten’
van TU Delft. De ontwerpen mogen
maximaal 1 m lang zijn, 30 cm
breed en 1 m hoog vanaf de waterlijn. Het zeiloppervlak is onbeperkt,
waardoor de studenten moeten kiezen tussen topsnelheid met een zeer
groot zeiloppervlak of een goed beheersbare boot met een kleiner
zeiloppervlak. Winnaar werd het team ‘Racekees’ van de TU Delft dat
opviel door twee vleugelzeilen op één giek. www.marin.nl/zeilwedstrijd

WESTERDIJKERS GEZOCHT
Een club zeilers is
bezig met het opsporen van alle tussen
1960

en

1980

gebouwde Westerdijk
zeeschouwen. Ze willen
over

alle
deze

informatie
schepen

vastleggen voor de
toekomst en zoeken nog gegevens van circa 75
schouwen. Vandaar de oproep aan eigenaren om zich te melden via
www.westerdijkzeeschouwencontact.blogspot.nl

GROTERE STARTVELDEN
Meer boten aan de start in
2014. Dat is het streven van de
Spankerklasse. Daartoe staan
dit seizoen ook enkele eendaagse evenementen op de
kalender. Die zijn makkelijker
te plannen voor zeilers met
weinig tijd. De klasse roept
Spankeraars op om zich in te
schrijven voor 14 februari.
www.spanker.nl

INDEWIND
VERBOND: NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR
Het Watersportverbond werkt aan een nieuwe organisatiestructuur. De
inkomsten lopen terug; sponsoring en subsidies staan onder druk. Daarom
heeft de bond een reorganisatie doorgevoerd, waarbij vijf mensen hun
baan zijn kwijtgeraakt en twee nieuwe krachten zijn aangenomen. “We
moeten als organisatie efficiënter, actueler worden en meer inspelen op
ontwikkelingen in de watersportwereld,” stelt Maurice Leeser (foto),
directeur van het Watersportverbond.
“Daartoe is het nodig dat het bondskantoor meer horizontaal en minder
verticaal georganiseerd is; meer een
matrixorganisatie wordt. De dienstverlening naar de aangesloten verenigingen en onze regioteams moeten
we verbeteren en versterken, maar we
willen ook bekijken hoe we de nietaangesloten watersporters en de
jeugd kunnen bedienen.” Het Watersportverbond is van oudsher een verbond van aangesloten verenigingen.
Dat blijft voorlopig zo, al wil Leeser wel de statuten tegen het licht houden.
“Je zou kunnen denken aan individuele lidmaatschappen.” Dat alles om
het Verbond toekomstgerichter te maken. Leeser: “Het Verbond moet
meer regie krijgen over wat er gebeurt in de watersport.”

MIJL

682

SOLO ETMAAL RECORD

Binnen 24 uur van een Nederlandse haven
naar het Noorse Bergen of de Faroer eilanden
zeilen lijkt volstrekt onwerkelijk. Maar toch is
dat precies de afstand die hoort bij de 682
mijl die de Franse solozeiler Armel Le Cléac'h
in slechts een etmaal en in zijn eentje aflegde.
Het gemiddelde van 28,4 knopen was op 27
foto:© Yvan Zedda/Banque Populaire

januari voldoende om het record van Francis
Joyon met 11 mijl te verbeteren. De Franse
solozeiler is, met de enorme trimaran Banque
Populaire, onderweg van Cadiz in Spanje naar
de Bahamas om de snelste tijd voor de ‘Discovery Route’ aan te vallen. Een afstand van
bijna 3900 mijl die als de condities goed
blijven in iets meer dan een week kan worden
afgelegd. De eerste houder van dat record,
Christopher Columbus, had daar in 1492
ongeveer 70 dagen voor nodig.

VIDEO

TOCH EEN ECHTE

CHALLENGE

Grijs slotakkoord in Driehoek Noordzee
Het is grijs weer in het Noorse Farsund. Af en toe
voel je wat regen. Je wordt er niet echt nat van
maar behaaglijk is het ook niet. We moeten nog
aftanken voor het laatste rak van de Driehoek
Noordzee Challenge 2013. Terug naar Den
Helder, 360 mijl. Eerst hebben we een serieus
palaver met de andere deelnemers over de
weersverwachtingen.

TEKST: ED MEGENS

De eerste 24 uur 30 knopen, noordwest, daarna 24 uur 25 knopen, ook
noordwest om het derde etmaal af te nemen tot variabel. Prima om dan
via het Molengat Den Helder aan te lopen, denk ik. In het grijze weer glijden
deelnemers de haven van Farsund uit. Iedereen heeft zich opgetuigd voor
redelijk zwaar weer. De meeste jachten dubbel gereefd of alleen onder
een voorzeiltje. Nadat we mijn Victoire 1200 Senja hebben afgetankt,
vertrekken ook wij, op de kotterfok, zoals mijn opstapster Hestia en ik
hebben afgesproken. Zelfs een baal stro zal nog naar Nederland waaien,
is de gezegde. Ik had liever mijn grootzeil met twee reven bij gehad, maar
soms moet je ook eens wat anders proberen.

38 KNOPEN WIND
Eenmaal buiten blijkt de wind toe te nemen tot 30 knopen, wel noordwest.
We draaien nu ook de genua half uit en varen met 7 à 8 knopen richting
Nederland. De zee bouwt op en witte koppen krullen dreigend onze
richting op. Maar de boot loopt voorbeeldig onder deze twee voorzeilen
en ik ben erg tevreden met het resultaat. De wind loopt op naar 38 knopen!
Dat hadden we niet afgesproken. De golven zijn nu zeker drie tot vier meter
hoog. Af en toe kijken we naar de dreigende rug van een golf waar we net
overheen gezet zijn. Het lijkt wel vijf meter hoog als je zo op een andere
golf het dal in kijkt. Dan: beng! We worden opgeschrikt door een harde
knal, gevolgd door het volledig uitrollen van de genua! Of liever 'uitstorten';
met zoveel geweld gaat dat. De stopper van de haallijn is ontploft. Gelukkig
lukt het ons de genua geheel in te rollen en varen we nu alleen op de
kotterfok in 38 knopen en met een vaart van 6 knopen.

We beleggen de haallijn op een kikker en laten Senja maar even lopen. Af
en toe breekt er nu een golf in de kuip. We zitten soms tot onze knieën
in het zeewater en zijn erg onder de indruk van de steeds hoger wordende
golven en witte kammen.

IN HET DONKER
Zo zeilen we de nacht in. Hestia gaat van haar broodnodige rust genieten
terwijl ik de wacht overneem. Het waait nog steeds 34 tot 38 knopen en
tot mijn verbazing ligt in dit weer een groot vrachtschip midden op zee
voor anker, helverlicht door alle boordlichten.
Terwijl ik naar binnen klauter voor een kopje koffie hoor ik water klotsen
in het motorruim. Wat is dat nu weer? Ik pak mijn zaklamp, terwijl ik me
met mijn andere hand vasthoud. Ik open het deksel van de motorruimte
om te zien dat daar zeker 30 cm water staat! Shit, denk ik, waar komt dat
nou vandaan? Met de elektrische pomp sluis ik het water weg en ik zie
nergens water binnenkomen. Nog even niks tegen Hestia zeggen, denk ik.
Een kwartier later blijkt er nog steeds geen water te zijn bijgekomen.
Uiteindelijk besef ik dat het de brekers waren die we in de kuip hebben
gehad; het water is langs de deksels van de bakkisten naar binnen gelopen.
Ik heb ze niet goed afgedicht. Hop, dat gaat weer op mijn 'to do' lijstje.
Inmiddels loopt het water ook in de kajuit naar binnen, langs de maststut
en via het garagedak. Af en toe lap ik dat op met een doekje. Ondertussen
loopt Senja onverstoord met 5 knopen door. De
windmolen levert genoeg stroom voor

de stuurautomaat en alle andere apparatuur. Af en toe hebben we
marifooncontact met een paar andere 'Driehoek schepen' in de buurt. Bij
de meesten is het nat, zowel buiten als van binnen. Iedereen is moe van
het weer.

DANSEN OVER DE GOLVEN
De volgende dag breekt aan. Het blijft regenen. De lucht is grijs en er staat
nog steeds 28 tot 30 knopen wind op de teller. Eigenlijk loopt Senja nu
niet goed. We hobbelen met 4 knopen over de golven en worden af en
toe flink door elkaar geschud. Ik vind het niets. Tijdens mijn volgende wacht
hijs ik het grootzeil met twee reven. Dat wel. Ook rol ik de genua een derde
uit en beleg deze weer op de kikker. Dan wordt het echt zeilen. Senja
versnelt naar ruim 8 knopen en begint te dansen over de golven. We waren
als een van de laatste vertrokken, maar lopen inmiddels andere schepen
in. Zo varen we de nacht weer in en gaan we op naar de derde dag. Eindelijk
begint de wind nu wat af te nemen, maar blijft wel ergens rond 18 tot 22
knopen hangen. Ik vraag me af of we zo het Molengat wel in kunnen lopen.
Maar dat is nog een hele dag varen. Vermoeid zoek ik mijn kooi weer op
als Hestia mij trouw komt aflossen. Heerlijk even uit het lawaai en het
balanceren.

TOCH HET MOLENGAT
Aan het eind van de derde dag neemt de wind verder af
naar 12 knopen. De zee is rustig geworden en verschillende
'Driehoek schepen' zijn al veilig door het Molengat naar
binnen gelopen. Wij gaan dat ook doen. Tegenwoordig is
het Molengat nog maar spaarzaam betond en zijn wij
beducht voor ondiepten en grondzeeën. We houden de
gele betonning krap aan bakboord, omdat we weten dat
de geul daar het diepst is. Dan loopt ineens de dieptemeter
op naar 2 meter. En zelfs 1,70 meter! En dat terwijl we 2,10
steken… Ik roep Hestia dat dit fout gaat en verschrikt komt
zij naar buiten. Maar er gebeurt niets. De dieptemeter loopt
weer op naar 3,50 meter. Ik begrijp er niets van. Mijn hart
klopt in mijn keel en ik probeer Hestia geruststellend aan
te kijken. Dat lukt me maar een beetje. Inmiddels klaart
het op en de wind draait naar zuidwest. Wij lopen de
jachthaven van het KMJC aan en de Driehoek Noordzee
Challenge is voor ons ten einde. Het weer van de afgelopen
dagen was aanmerkelijk zwaarder dan voorspeld. Het venijn
zat in de staart! Zo blijkt de Driehoek Noordzee Challenge
toch weer een echte challenge te zijn geworden. De
voldoening de tocht weer te hebben volbracht wordt er
alleen maar groter door. [Z]

TOOLUKA
Vaarvakanties op hoge breedte

Zwaan Sails

Uw Nederlandse kwaliteits zeilmaker

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

BOMARINE
innovative sailing solutions

variabele spoed
is altijd goed!
AUTOPROP

download de brochure

>Mensen redden Mensen>>>
Uw schenking helpt levens redden
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

CREWSAVER PHAZE2
Crewsaver

kennen

we

vooral

van

de

reddingsvesten, maar met Phaze2 boort het
bedrijf een nieuwe markt aan. Phaze2 is een
complete lijn voor de dinghyzeiler in de maten
Child tot XXL. Het assortiment bestaat onder
meer uit wetsuits, zwemvesten, kniestukken,
hand- en zeilschoenen. De ontwerpen zijn
ergonomisch vormgegeven en het gebruikte
materiaal is flexibel, sneldrogend, slijtvast,
verstelbaar en versterkt waar nodig. Phaze2 ligt dit voorjaar in de
watersportwinkel. www.belship.nl

NIEUWE SOLBIAN SX ZONNEPANELEN
Solbian presenteert een nieuwe lijn flexibele
zonnepanelen, de SX serie. Dealer De Stille Boot
meldt dat de Solar eXtreme panelen minder last
van schaduw hebben en meer stroom leveren
dan conventionele panelen. Solbian panelen zijn
lichtgewicht, dun, flexibel en overloopbaar, en
geschikt om op gebogen oppervlakten te gebruiken.
Zij kunnen eenvoudig bevestigd worden op kajuitdakdek,
buiskap of bimini. Er zijn uitvoeringen van 54, 72 en 156 Watt.
www.solbianzonnepanelen.nl

ZILTESPULLEN

BUITENKANS: MEEZEILEN IN DE PACIFIC
Vorig jaar vertrok Aldert Hesseling voor de zeilreis van zijn dromen: rond
de wereld. Met de Necton, een solide tweemaster die je gerust ‘expeditieschip’ kunt noemen. Je las erover in Zilt 78. Sommige stukken zeilt Aldert
met zijn vrouw Anne, sommige met vrienden, en soms zeilt hij alleen. Voor
de komende oversteken in de Pacific zoekt hij capabele opstappers: in
april van Valparaiso naar Tahiti (61 dagen), in juni van Tahiti naar Fiji (19
dagen) of in juli van Fiji naar Cairns (24 dagen). Kosten €50 per dag. Meer
info op www.necton.nl of mail naar annehesseling@gmail.com

DEHLERS NIEUWE 46 VOETER
Komende juli zal de eerste boot van Dehlers nieuwe topmodel te water
gaan. De Dehler 46 heeft de vloeiende lijnen van de vorig jaar geïtroduceerde 38 voeter, maar door de fors grotere afmetingen komt de strakke
vormgeving nog beter tot zijn recht. Voor de 14,40 meter lange boot kun
je kiezen uit drie kielopties, de standaard T-kiel van 2,25 m, de meer
competitieve T-kiel van 2,70 m of de L-vormige ondiepe kiel van 1,85. Ook
in de optiepakketten is rekening gehouden met divers gebruik van de
boot, van comfortabel toeren tot fanatiek racen.

Voor de navigatie-instrumenten vond Dehler een mooie oplossing door
bij beide stuurwielen twee geïntegreerde consoles te leveren, waarin
onder meer plaats is voor een groot scherm. De consoles vormen tevens
een prettige rugleuning voor de crew in de kuip. Bestel je de boot op basis
van de indrukwekkende 3D tekeningen, dan betaal je vanaf 265.000 euro.
Na juli moet je 277.000 euro op tafel leggen voor de standaarduitvoering
van deze veelbelovende Dehler 46. www.dehler.com
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BOOTWONEN
In 2012 verruilden Ger Wouters en
haar man hun huis voor een bestaan
aan boord van hun Contest 48 Markiezin. Over de verhuizing en de eerste maanden aan boord schreef zij
cursiefjes op haar blog. Ze beschrijft
het proces, de veranderingen en de
verschillen tussen land- en waterbestaan. Die stukken zijn bijeengebracht in de bundel ‘Gek verklaard!’
en voorzien van illustraties. ISBN
978-94-91924-00-2. Prijs: 12,95 inclusief

verzending

in

Nederland.

www.gekverklaard.nl

VAN OS VERDER MET AANKOOPMAKELAARDIJ
Ties van Os van Scheepsmakelaardij Enkhuizen is
na 27 jaar gestopt met de verkoopmakelaardij.
Hij gaat verder als aankoopmakelaar voor schepen en is op consultancybasis beschikbaar voor
koop- en verkoopadvies, taxaties, onderhandelingen, het afwikkelen van transacties, mediation
en de begeleiding van ondernemers in de watersportsector. Van Os is tevens secretaris van de Nederlandse Bond van
Makelaars in Schepen. www.scheepsmakelaardij.nl

EAGLE 54: BLIKVANGER
Verwacht op de nieuwe 54 voeter van Leonardo Yachts geen 10 slaapplaatsen, maar een dagzeiler is het niet meer te noemen. De semi-klassieker heeft dezelfde ruime kuip als de Eagle 44, maar voor het interieur kun
je kiezen uit een indeling met twee of vier kooien. Hoek Design is
verantwoordelijk voor de elegante lijnen van deze in Friesland op stapel
staande beauty.

Met alle vallen en schoten onderdeks weggewerkt krijgt de Eagle 54 een
strak, minimalistisch teakdek dat prachtig combineert met het luxe rvs
beslag. Voor een gemakkelijke bediening zijn de genua- en vallieren ver
naar achteren geplaatst, binnen het bereik van de stuurman. De vallen
worden netjes opgeborgen in een bak onder het dek. Standaard heeft de
Eagle 54 een wit gespoten aluminium tuigage; een rolgiek en carbon mast
behoren tot de opties.
Een uitgebreid hydraulisch systeem zorgt ervoor dat de valspanning,
neerhouder, hekstag en lei-ogen allemaal vanachter het stuurwiel getrimd
kunnen worden. Met een elektrisch bediende grootschoot en rolfok wordt
alleen zeilen op deze blikvanger kinderspel. De eerste 54 zal in september
2014 ter water worden gelaten. www.leonardoyachts.com
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IN PLAATS VAN PLAKBAND
Meestal gaat er snel een stukje tape over een scherpe splitpen of een
terminal en vaak zit dat tape er dan jaren later nog. Veel mooier is
natuurlijk om die kleine uitstekende delen af te werken met leer. Is zelf
knutselen met een stukje bij de hakkenbar gehaald leer je teveel gedoe
dan heeft Waterline sets te koop
met in

diverse vormen geknipte beschermstukken, voorzien van gaatjes en geleverd
met naald en waxdraad. Vanaf €9,70 per
paar bij www.waterlinedesign.se

NOOIT MEER 'DINGES' ZEGGEN…
Zal je net zien: lig je in Portugal, doet je
accuschakelaar het niet. Hoe leg je dat uit aan
de plaatselijke mecanicien? Simpel, je pakt de
nieuwe uitgave van De Alk & Heijnen erbij met
de heerlijk kernachtige titel 'Groot geïllustreerd scheepswoordenboek in negen talen'
en daarin staat de juiste benaming met
plaatje. Handig. Behalve Portugees en Nederlands bevat het boek Deens, Duits, Engels,
Frans, Grieks, Italiaans en Spaans. Tal van
onderwerpen komen aan bod, van bootonderdelen tot het weer. ISBN 978
90 5961 115 3. Prijs € 17,90.

foto: © bemanning Yana

ILES DE SALUT
De Yana van Trijnie Dijkhuis en Hennie Blikman ankert bij Iles du
Salut, een eilandengroep voor de kust van Frans Guyana. De drie
eilandjes deden ooit dienst als strafkolonie van de Fransen en
kregen als Duivelseiland bekendheid door de film Papillon.
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TOCH EEN TWEEDE KEER
Trijnie en Hennie zeilden al eerder een
Rondje Atlantic, met een Outremer 50
catamaran. Terug in Nederland besloten
ze dat ze sportiever wilden zeilen, omdat
een lange reis er toch niet meer in zat. Ze
kochten de 40 voets trimaran Yana terug,
Trijnie had deze boot jaren eerder samen
met haar toenmalige vriend gebouwd.
Echter, plannen zijn er om te veranderen: ze zeilden in de afgelopen
maanden opnieuw naar de Carieb voor hun tweede rondje. Deze keer dus
met een snelle trimaran. Trijnie: “Onze huidige boot is een genot om mee
te zeilen: snel, sportief en met ontzettend goede aandewindse eigenschappen. Wat betreft comfort hebben we wel flink in moeten leveren: 4 ton
beweegt heel anders dan 11 en ook de binnenruimte is flink kleiner.”

SNEL EN VEILIG
Een belangrijk voordeel van multihulls vindt Trijnie de mogelijkheid om
slecht weer te ontlopen. Zowel met hun catamaran als met hun trimaran

foto: © bemanning Yana

hebben ze hier tijdens hun oceaanoversteken dankbaar gebruik van

ZILTEWERELD

www.ziltewereld.nl
gemaakt. Ook de vele waterdichte schotten die vrijwel iedere multihull
heeft, vindt ze een belangrijk veiligheidsaspect. “Met onze Outremer
hebben we tijdens ons vorige rondje tussen de Bahama’s en Bermuda een
aanvaring gehad met iets groots dat net onder het wateroppervlak
zweefde. Ondanks onze lage snelheid op dat moment, raakte de boot lek.
En dat met ons 1,5 cm dikke volglas-laminaat! Dankzij de waterdichte
schotten leverde dit echter geen groot probleem op en konden we
gewoon doorvaren naar Bermuda voor een noodreparatie.”

SURINAME IS AANRADER
De Carieb bevalt hen ook dit keer weer erg goed. Hennie: “Het is een
prachtig zeilgebied met helder water en mooie eilanden. Dit keer hebben
we ook Frans Guyana en Suriname bezocht. Suriname is echt een aanrader. Het is een prachtig land en de mensen zijn ontzettend aardig en
gastvrij. Inmiddels zijn er bij Domburg goede moorings gekomen en er is
zelfs een marina waar je je boot met een gerust hart achter kunt laten om
het binnenland te bezoeken. De vorige keer vonden we de Bahama’s het
toppunt van onze reis; ook dit keer willen we deze eilandengroep dan ook
zeker weer bezoeken.” [Z]
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