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WEEK
VAN DE WATERSPORT
de bedrijven in Marina Port Zélande pakken flink uit

12 en 13 april
OPTIMISTENSPRING - zeilwedstrijd met 250 Optimisten
Boatshow met nieuwe en gebruikte zeil- en motorjachten,
opblaasboten, buitenboordmotoren en RIB-boten
Lezingen
Proefvaren met RIB’s
14 - 17 april
Boatshow met nieuwe en gebruikte zeil- en motorjachten,
opblaasboten, buitenboordmotoren en RIB-boten
Proefvaren met RIB’s
18, 19, 20 en 21 april - Goede Vrijdag en Paasweekeinde
Boatshow met nieuwe en gebruikte zeil- en motorjachten,
opblaasboten, buitenboordmotoren en RIB-boten
Open dag Nautisch Service Center
Diverse kids-activiteiten, lezingen en clinics
Modeshow en nog veel meer…

DAGELIJKS VAN 10 - 18 UUR

GRATIS PARKEREN INFORMATIE: WWW.MPZ.NL
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BUREAUBLAD
Meerrompers vormen een rode draad in deze Zilt.
Maar ook zonder dat thema had deze foto wel een
ereplaats verdiend. De bemanning van de Equinox
maakte hem op de ankerplaats voor Saint Pierre op Martinique. Met een klik op de downloadknop kun je hem de
achtergrond van je computerscherm of tablet maken.

RATIO
Wat bepaalde eigenlijk de keuze voor de boot
waarin je vaart? Overheersten vooral aardse
afwegingen als budget, staat van onderhoud en
gezinssamenstelling of verliep het beslissingstraject misschien toch iets minder rationeel dan de
investering rechtvaardigde? Werd je gewoon
verleid door schoonheid, verwachting of de
potentiele invulling van een verre droom?
De kans dat dat een rol speelde is tamelijk
groot. Een aanleiding tot teleurstelling is het

reflectie

echter zelden. Wanneer realiteitszin en de aanschaf van een boot werkelijk bij elkaar horen,
zouden er veel lege jachthavenboxen zijn.
Het zou ook kunnen dat je huidige boot voorkomt uit een doorgroeiproces dat ooit begon
met de eerste boot die toevallig op je pad
kwam. Hoe dat precies ging weet je na al die
jaren allang niet meer. Dat jij en het type boot
waarin je vaart bij elkaar horen lijkt inmiddels
volledig genetisch bepaald. Zelfs als heel andere
keuzes misschien wel veel meer bij je inmiddels
veranderde manier van zeilen zouden passen.

Zeilers die een radicale nieuwe weg insloegen,
kennen wij maar weinig. Ook de meeste langeafstandszeilers die in dit nummer aan het woord
komen zijn dat niet per sé. Vaak zijn de multihulls
waarin ze varen de laatste schakel in een evolutie
die ooit ook met een meerromper begon.
Toch slagen zij erin om ons, verstokte monohullers,
te laten nadenken over keuzes die ooit zo vanzelfsprekend leken.
Ze voegen een dimensie toe aan de altijd boeiende
discussie over de ideale boot voor een lange reis.
Een onderwerp zonder ultieme waarheid. Daarvoor
is de balans tussen ratio en emotie voor iedereen te
verschillend. Maar ook een thema dat waarschijnlijk
veel breder is dan de grenzen van je eigen blik. Daar
zijn de zeilers op pagina 12 in hun luie stoelen op
het achterdek allang achter…
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TEKST EN PRODUCTIE SJORS VAN DER WOERD
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p exotische ankerplaatsen is een cat of tri geen bijzondere verschijning meer. Van de circa 130 boten die we

volgen op ziltewereld.nl is ongeveer 10% een multihull. Nog
altijd een flinke minderheid maar de zeilers die er voor kozen
zijn unaniem enthousiast. Nieuwsgierig naar hun ervaringen
vroegen we zes Nederlandse vertrekkers onderweg naar hun
motieven en ervaringen met een multihull…

WAT BEPAALDE JULLIE KEUZE?
Vrijwel unaniem roemen alle ondervraagden de extra leefruimte van een meerromper. Ook het royale uitzicht vanuit
de centrale kajuit wordt als een groot voordeel beschouwd.
“Daar kunnen maar weinig monohulls aan tippen,” vindt Frits
du Bois van de Bella Ciao. Frits is bovendien zeer te spreken
over de snelheidswinst ten opzichte van een enkelromper en
ook dat gevoel wordt breed gedeeld.
De bemanning van de Equinox, een trimaran, beschrijft hoe
ze al bij de eerste proefvaart de sensatie van snelheid ervoeren. “Bij elke windvlaag zie je de bootsnelheid in plaats van
de hellingshoek oplopen...” Het gebrek aan helling wordt ook
door de anderen vaak geroemd.
Op de Bella Ciao prijzen ze ook de relatief geringe diepgang
van een grote multihull. Niet alleen om te kunnen droogvallen, maar ook omdat je “daardoor op veel meer beschutte
plekken kunt ankeren.”
“We hebben het in de vergelijkingen niet over trimarans, die
zijn veel sneller, maar hebben meestal weinig ruimte,” nuanceert de Pélagie bemanning haar antwoord. “We hebben
daar geen ervaring mee...” Trijnie en Hennie van de Yana

hebben dat wel. Ze maakten eerder een lange reis met een
Outremer 50 catamaran en zeilen nu in een 40-voets trimaran. Het verschil tussen de beide boottypes is groot, weten
zij. “Onze catamaran combineerde grote dagafstanden met
een comfortabel leven aan boord: grote leefruimte binnen
en buiten, rolt niet, geen helling. Bij onze trimaran ligt de
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nadruk meer op snelheid en het heerlijke zeilgevoel.”

Reinhilde van
der Kroef en
Frits du Bois
vertrokken in
2010 met hun
zelf gebouwde
46 voet
catamaran.
Frits bouwde daarvoor vele
andere cat-ontwerpen op zijn
scheepswerf in Groningen.
Voorlopig blijven ze nog in
de Carieb en aan een
einddatum voor de reis denken
ze nog niet. www.bellaciao.nl

VOOR DE PRIJS VAN JULLIE BOOT KUN JE OOK EEN MONOHULL KOPEN DIE 10-15 VOET LANGER IS…
Zonder uitzondering vinden de ondervraagden het comfort
van hun meerromper veel groter ten opzichte van een
aanzienlijk langere monohull. Allen noemen het niet of
minder schuin gaan en het stabiele gedrag op een ankerplaats als punten waarop monohulls het nooit zullen winnen
van multihulls. Trijnie en Hennie van de Yana zijn duidelijk;
“Ook een grote monohull helt en rolt.”

foto:© Nicolas Claris for Lagoon

'We hebben een
verschrikkelijk goed anker
gekocht en komen nooit
meer in havens…'

De catamaranzeilers vinden bovendien dat hun boot bij
deze vergelijking nog altijd meer ruimte biedt en je er
beter contact hebt met buiten als je binnen bent. Voor de
Lagoon-zeilers op de Pelagie en Mobilae is de snelheid
minder van belang; dat een grotere monohull misschien
sneller kan zijn boeit ze niet zo.
De bemanning van de Bella Ciao meldt dat, mits je een
multihull niet te zwaar belaadt, het snelheidsverschil nog
steeds in het voordeel van de meerromper zal uitvallen.
De tri's zijn duidelijk gekozen op hun snelheid, beide
bemanningen zijn ervan overtuigd dat hun boot alleen
voorbij gezeild zal worden door grotere enkelrompers als
het pure racebakken betreft. Renzo van de Equinox: “En
raceboten zijn natuurlijk helemaal niet comfortabel. Daarnaast heeft onze trimaran het voordeel dat er gezeild kan
worden met 5 knopen wind, dan moet een grote monohull
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nog motoren.”

Rixta Vriend
en Eddy
Loonstijn
plannen hun
wereldomzeiling met de
41 voets Verheus cat Let’s Go
in etappes, waarbij ze
tussendoor soms ergens langer
blijven liggen om er te gaan
werken.
www.letsgo.waarbenjij.nu
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Marjolein en
Maarten van
Wamelen
kochten hun
Lagoon 380
catamaran 1,5
jaar geleden en wonen
sindsdien grotendeels aan
boord. Via de Canarische
eilanden zeilden ze naar de
Middellandse Zee waar ze nog
wel even denken te blijven.
www.mobilae.waarbenjij.nu

BEÏNVLOEDT EEN MULTIHULL JULLIE ROUTEKEUZES?
Voor de Bella Ciao, Equinox, Pelagie en Yana was dit niet het
geval. Voor de Let's Go enigszins: “Onze cat heeft geen
zwaarden en verlijert nogal op aandewindse koersen, zeker
met sterke wind en hoge golven. Hierdoor kwamen we nu uit
bij Puerto Rico in plaats van de British Virgins en zien we af
van Patagonië”
Voor Marjolein en Maarten van de Mobilae stond de route
al min of meer vast. Maarten: “Wij zochten een boot bij ons
zeilgebied, de Middellandse Zee en Azië, niet andersom.”

HOE EVAREN JULLIE DE BEWEGING IN EEN RUIGE ZEE?
Alle ondervraagden vinden dat de beweging van hun boot
inderdaad anders is dan die van een monohull maar ervaren
dat per sé niet als minder comfortabel. Het gedrag verschilt
bovendien sterk per type multihull en ook de mate van
belading speelt een grote rol. Edith van de Equinox: “Ik zou

foto:© Sergey Zavalnyuk

‘Door de geringe diepgang
kun je op meer beschutte
plekken ankeren…’

het omschrijven als een voortdurend ‘evenwichtherstellende’ beweging. Stevig aan de wind hakken met een
monohull is ook zeer onrustig. En omdat wij niet rollen
blijven de kopjes gewoon op tafel staan, koken we op een
niet-cardanisch fornuis en hebben we geen slingerzeiltjes
nodig.'
De Mobilae bemanning denkt ook in die richting: “Een
catamaran maakt meer wasmachine-achtige bewegingen.
Minder vloeiend omdat de twee drijvers beiden afzonderlijk reageren op grotere golven. Maar je blijft wél rechtop!
Je hoeft dus geen spullen te stouwen en je kunt gewoon
koken.”
De zeilers van de Yana vragen zich af wat je onder vloeiend
verstaat. “Vloeiend klinkt als comfortabel; wij vinden het
gedrag van monohulls vaak niet aangenaam en zijn wel
eens na een lange zeereis met een monohull vol blauwe
plekken van boord gestapt. Bij een lichtere multihull moet
je wel snelheid minderen in ruige condities, omdat de boot
anders te hard van de golven afsurft of van golftop naar
golftop springt.”

HOE ZIT HET MET ZEEZIEKTE?
Ook in het algemeen hebben maar weinig zeilers uit deze
groep last van zeeziekte. Frits van de Bella Ciao en Trijnie
en Hennie van de Yana geven aan dat ze op een meerromper duidelijk minder last hebben.
Ook de Let'go bemanning denkt op hun catamaran minder
gevoelig voor zeeziekte te zijn, al blijven bij hen factoren
als spanning, vermoeidheid en zeegang wel een rol spelen.
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Hanneke
Klaver en
Nils Honhoff
zijn na vier
jaar varen
halverwege
hun wereldomzeiling. Met hun
Pelagie, een Lagoon 380,
liggen ze momenteel in
Australië. Ze stoppen pas met
varen als een van de twee het
minder leuk gaat vinden.
www.hannekenils.blogspot.nl

STOORT HET GELUID VAN GOLVEN DIE TEGEN DE
MIDDENCONSOLE AANSLAAN?
Alle catamaranzeilers antwoordden dat ze bewust kozen voor
een hoog geplaatst brugdek ten opzichte van de waterlijn. De
één meter boven water hangende middenconsole van de Bella
Ciao krijgt vrijwel nooit de impact van een golf te verwerken.
Op de Let's Go hebben ze er voor de wind varend wel af en toe
last van. Ook op de Mobilae schrikken ze soms even van het
geluid: “Maar dat went snel als je weet dat het er bij hoort.
Ook monohulls kunnen soms lelijke klappen maken...” Op de
Pelagie horen ze het geluid overdag vrijwel niet. “Wel als je s'
nachts probeert te slapen, maar dat is hetzelfde met het geluid
van water tegen de drijvers.”
Voor de trimarans is deze vraag niet van toepassing, de hoofdromp zit immers permanent in het water. Hennie van de Yana
noemt echter wel een ander nadeel van hun tri: : “Bij kruiszeeën slaan soms de drijvers op het water als we te weinig
zeildruk hebben, bijvoorbeeld voor de wind met golven dwars.”
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Edith en
Renzo varen
op een snelle
composiet
trimaran van
37 voet. Ze
vertrokken in juni 2013 voor
een Rondje Atlantic waarbij
ook Suriname werd aangedaan.
Aan het eind van deze zomer
hopen ze terug te zijn in
Nederland.
www.lifeatsea.nl

IS GEWICHTSBESPARING EN GEWICHTSVERDELING EEN
OVERWEGING BIJ HET BEVOORRADEN?
Eddy van de Let's Go: “We houden er enigszins rekening
mee, maar je hebt toch een buitenboordmotor, zonnepanelen, eten, water, diesel, en niet te vergeten een grote gereedschapskist en reserveonderdelen nodig, dus de speelruimte
is beperkt.”
De rest van de zeilers geeft aan veel rekening met de
belading te houden. Frits van de Bella Ciao: “Een catamaran
heeft weliswaar heel veel ruimte maar het is erg onverstandig
om het vol te laden: overgewicht kost je veel snelheid en
comfort. In feite verlies door te veel gewicht enkele belangrijke voordelen van multihulls.”
De Mobilea bemanning houdt graag de boegsectie licht: “Bij
ons gaan er geen zware dingen in de twee grote bakskisten
in de punt.” De Yana crew is extra alert: “Op onze 50 voets
cat van 11 ton was gewicht nauwelijks een issue, maar op
onze huidige tri van 4 ton des te meer.”

ZIJN JULLIE BANG VOOR KAPSEIZEN?
Het lijkt erop dat vooral monohullzeilers het kapseisrisico
van een meerromper als een probleem zien. Zonder uitzondering laten de ondervraagden weten totaal niet bang
te zijn dat hun boot ooit zal omslaan. De horror-verhalen
over omgeslagen cats en tri's komen vooral uit het wedstrijdcircuit en van recordjagers.
Deze zeilers geven aan dat ze veel defensiever varen en
tijdig zullen reven.
Vier van de zes bemanningen halen bovendien een tegenargument aan en refereren aan het feit dat een multihull,
door zijn meerdere rompen, vaak onzinkbaar is.
De crew van de Equinox vat het zo samen: “Voor onze
boot is de kans op kapseizen klein en wegen we die af
tegen het risico van zinken van een monohull. Beter een
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omgeslagen boot dan een gezonken boot...”

Trijnie
Dijkhuis en
Hennie
Blikman
voeren al
eerder een
Rondje Atlantic met een
Outremer 50 voet catamaran en
zijn nu op reis met een snelle
trimaran van 40 voet.
www.trimaranyana.blogspot.nl

HOE ZIT HET MET HAVENGELDEN?
Opnieuw zijn de ondervraagden het weer opvallend eens.
Ankeren is het devies. Niet alleen omdat het goedkoop is maar
ook omdat het voor velen prettiger is dan in een haven liggen.
Eddy van de Let's Go: “We houden niet van in de haven liggen,
het stinkt er vaak en bij gebrek aan wind is het er te warm.”
Op de Bella Ciao zijn ze er ook duidelijk over: “Wij hebben een
verschrikkelijk goed anker gekocht en wij komen nooit meer
in havens.” De Mobilea ligt alleen in de winter in een marina
en dan bepaalt de prettige aanbieding mede de keuze van de
haven. Equinox en Pélagie melden dat lang niet alle havens
hogere prijzen voor meerrompers rekenen, maar dat ankeren
sowieso ook hun voorkeur heeft. De Yana bemanning ziet het
ook praktisch: “Vaak zijn ankerplekken te rollerig voor monohulls en kiezen ze daarom sneller voor een marina, met een
multihull kun je veel meer swell op de ankerplekken aan
voordat het oncomfortabel wordt.”

MULTIHULLS IN ÉÉN WOORD
Tenslotte vroegen we alle zeilers om hun ervaringen met multihulls in niet meer dan een woord samen te vatten. De eensgezindheid bleek weer groot. Zowel op de Let’s Go als de Pelagie
vinden ze: Comfort de beste samenvatting. De Mobilae bemanning noemt het Leefgenot terwijl op de tri Yana de term
Zeilgenot het beste de lading dekt. De Equinox verrast door
BBQ als allesomvattende term te kiezen. Aan boord van de Bella
Ciao bewijzen ze dat zelfs één woord bondiger kan zijn dan het
andere. Maar ook hun Beter kan ongetwijfeld weer op bijval
rekenen...

foto: © Ronald Callaghan|Dreamstime.com

‘In één woord?
Beter…’
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75 jaar springlevend

‘EEN

VALK

ZEILT NIET, MAAR GLIJDT’
In de vorige Zilt belichtten we de
100-jarige Twaalfvoetsjol. Er is nog een
klasse die dit jaar een gedenkwaardig jubileum

foto:© Yvonne Ransijn

foto: © Gert-Jan de Roo

viert: de Valk bestaat 75 jaar. Een impressie.

TEKST LAURENS VAN ZIJP

HOE ZEILT HET?
Hoe zeilt dat nou, zo’n
Valk? Deze vraag leggen
we voor aan Hugo Maarleveld, oud-voorzitter van
de Valkenklasse en ervaringsdeskundige. Hij antwoordt prompt: “Een Valk
zeilt niet, maar glijdt! En
voor een kielboot is dat
best bijzonder. Dat de
Valk zo goed is uitgebalanceerd, is de verdienste
van ontwerper Ricus ‘E.G.’
van de Stadt.
Hij heeft het zeilpunt en
lateraalpunt in dit ontwerp perfect op elkaar af
weten te stemmen. Veel
zeilers hebben in de loop
der jaren binnen de klasseregels geprobeerd daarmee te experimenteren,
maar

het

basisontwerp

met genua van Van de
Stadt is gewoonweg niet
te overtreffen. Die man
was werkelijk zijn tijd ver
vooruit.”

foto: © Eize Hoekstra

foto: © Eize Hoekstra

BRUIJNZEEL
Behalve de naam Van de
Stadt is ook die van Cees
Bruijnzeel onverbrekelijk verbonden met de Valk. Bruijnzeel, destijds directeur van de
gelijknamige deurenfabriek,
zocht andere toepassings- en
promotie-mogelijkheden
voor de verlijmde fineerplaten – Hechthout genaamd van zijn fabriek. Dat hij uitkwam bij een zeilboot is niet
zo gek, want hij was fervent
zeiler. Met zijn roemruchte
Zeearend won hij de al even
roemruchte Fastnet Race in
1939. Ricus van de Stadt was
een van de bemanningsleden.
Op verzoek van Bruijnzeel
ontwierp en bouwde Van de
Stadt een knikspant open
kielboot in multiplex, toentertijd

een

revolutionair

bouwmateriaal. Hij slaagde
erin in december 1939 proefvaarten te maken met het
nieuwe ontwerp, dat de naam
Valk kreeg.

TOER EN WEDSTRIJD
De Valk heeft een gaffelzeil,
genua en een spinnaker. Na
de oorlog kwam het ontwerp tot grote bloei als
wedstrijdklasse. Een status
die de boot vandaag de dag
nog steeds heeft. Het is een
actieve klasse met steevast
volle startvelden. Ook als
toerboot bleek de Valk zeer
geschikt, er zijn zelfs uitvoeringen gemaakt met een
vaste buiskap. Het kon niet
uitblijven dat er ook polyester varianten van het ontwerp verschenen en die
trekken weer een nieuw
publiek. Al zweert de ware
Valk-purist bij hout, hechthout welteverstaan. Tijdens
wedstrijden wordt de Valk
met twee man of vrouw
gezeild, met de fokkemaat
in de trapeze. Bij zwaarder
weer mag een derde zeiler
worden meegenomen, dikwijls een ketelbinkie, voor
extra gewicht.

foto: © Eize Hoekstra

foto: © Eize Hoekstra

TALENTENJACHT
Om

talentvolle

wed-

strijdzeilers kennis te
laten maken met de
Valk heeft de klasse een
promotieboot
vaart,

in

de

‘Talentenjacht’

genaamd. Een enthousiast zeilteam mag voor
500

euro

gedurende

één seizoen met deze
Valk 791 meedoen aan
wedstrijden.
De klasse viert dit hele
jaar het 15de lustrum.
Er

verschijnen

twee

jubileumuitgaven.

Het

schitterende magazine
’Vijfenzeventig

jaar

Valk’ en het meer technische ‘Hoog en hard’,
over de techniek van de
Valk. Hoogtepunt wordt
het lustrumevenement
in Grouw, in september,
waar minstens 75 Valken op het water zullen
komen.
www.valkenklasse.nl

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

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

w w w.vanvlie tzeilen. nl

foto:© Zilt Magazine

april2014
29 mrt-5 apr

Princes Sophia Trophy. Mallorca.

31 mrt-6 apr

Race of the Classics. www.rotc.nl

5-6 april

Grand Prix Draak. Westeinder. www.dragonclass.nl

5-6 april

Pieperrace. Platbodems. www.pieperrace.nl

6 april

Voorjaarsbokaal. Cats. Muiderzand. www.roerkoning.nl

6 april

Winterwedstrijd. www.flevomare.nl

6 april

Winterwedstrijd Elfhoevenplas. www.elfhoeven.nl

6 april

Winterwedstrijd Pampus. www.wsvhetwittehuis.nl

6 april

BaggerCup. Scheveningen. www.ijspegeltrophy.nl

12-13 april

Tulpenrace. Star, Finn. www.wsvhetwittehuis.nl

16 april

1e Woensdagavondwedstrijd. www.flevomare.nl

18-21 april

Magic Marine Easter Regatta. www.braassemermeer.nl

19-20 april

Van Uden Reco Regatta. www.vanudenreco.nl

19-20 april

Paashaas wedstrijden. www.elfhoeven.nl

19-21 april

Paas-Kaag. www.kwvdekaag.nl

19-21 april

Paasevenement. Sneek. www.sneekweek.nl

19-21 april

Paashazen. Draak. Westeinder. www.dragonclass.nl

19-21 april

Paaswedstrijden. Eenheidsklassen. www.kwvl.nl

23 april

2e Woensdagavondwedstrijd. www.flevomare.nl

24 april

1e Zomerwedstrijden. WV Almere www.ewva.nl

ZEILAGENDA
26 april

50 Mijl Duo en Singlehanded. www.shorthanded.nl

26-27 april

Voor-Kaag. Eenheidsklassen. www.kwvdekaag.nl

26-27 april

Openingswedstrijden. Sneek. www.sneekweek.nl

26-27 april

United 4. Medemblik. www.united4sailing.org

26-27 april

52e Primus inter Pares. 16 m2. www.gwvdevrijbuiter.nl

30 april

3e Woensdagavondwedstrijd. www.flevomare.nl

3-4 mei

Y-Torenrace. Durgerdam. www.zvhety.nl

BEURZEN, OPEN DAGEN
9 april

Briefing 200 Myls Solo. Durgerdam. www.200myls.nl

11-13 april.

Water Event. Blokzijl. www.hetwaterevent.nl

12 april

Vlootdag Harlingen. www.vbzh.nl

14-19 april

Week van de Watersport. www.weekvandewatersport.nl

18-21 april

Sail Kampen. 1ste lustrum. www.sailkampen.nl

19 april

Open dag K&M Yachtbuilders. Makkum. www.kmy.nl

21 april

Muider Vlaggetjesdag. www.zeilvlootmuiden.nl

27 april

Clubdag Sailhorse. Muiderzand. www.sailhorse.nl

27 april

Open dag. Sloterplas. www.watersportcentrumsloterplas.nl

3 mei

Nationale Reddingbootdag. www.knrm.nl

EVENEMENT AANMELDEN?
agenda@ziltmagazine.nl

foto:© Laurens van Zijp

INTERVIEW LAURENS VAN ZIJP

‘We pakken het anders
aan dan de mannen…’
Carolijn Brouwer over Volvo Ocean-team SCA
Het SCA vrouwenteam is al een jaar bezig met de voorbereiding op
de komende Volvo Ocean Race, die in oktober start. Zeker is dat
Carolijn Brouwer deel uitmaakt van de bemanning.
Begin maart was ze even in Nederland…

“Twaalf jaar geleden voer ik twee Volvo-etappes op de vrouwenboot Amer Sports Too,” vertelt Carolijn, “een fantastische ervaring, waaraan ik graag een vervolg wilde geven, alleen deed zich
de kans niet voor. Ik richtte mij intussen volledig op mijn olympische campagnes.”

UITDAGING
Als kind van expats groeide Carolijn op in Brazilië, nota bene het
land waar straks de Spelen worden gehouden. Toch kiest ze
bewust nu voor het oceaanracen.
“Ik ben altijd een avontuurlijk type geweest. De Nacra 17, de
gemengde catamaranklasse voor Rio 2016, is zeker voor mij
geschikt, maar het is wel meer van hetzelfde. Vergeet niet dat ik
al als sinds de jaren negentig olympische klassen heb gezeild en
aan Olympische Spelen heb meegedaan. Ik zocht een nieuwe
uitdaging, want ik ben nu eenmaal een competitief beestje… Toen
Team SCA mij in 2012 benaderde, was ik direct geïnteresseerd,
omdat zij de kans bieden dit project echt grondig aan te pakken.

“De nieuwe Volvo 65-voeter is een wat ‘vriendelijker’
boot dan de vorige 70-voeter. De opbouw is iets
hoger en heeft zijkanten die overkomend water meer

foto:© Rick Tomlinson/Team SCA

zijwaarts afvoeren, waardoor de kuip droger is.”

“De zwaarden worden opgehaald met
een lijn die door de mast loopt en in
de pit uitkomt. Er is ook een lijn om
ze laten zakken, want dat doen ze
niet uit zichzelf als er druk op staat.”

Carolijn’s

WERKVLOER
“In de kuip staan drie ‘koffiemolens’, waarvan er een
ver achterop staat, bij de stuurwielen. Daar staat de
grootzeiltrimmer. Die positie achterin is gunstig voor
de communicatie met de stuurman en voor het
gewicht. Als het nodig is, wil je zoveel mogelijk
gewicht op het achterschip hebben. De koffiemolens
zijn ook te schakelen, waardoor iedereen de grootschoot kan bedienen.”

“Direct achter de kuip is de pit, de ‘machinekamer’
onder zeil. Aan bakboord, stuurboord en in het
midden komen hier trimlijnen uit. De ‘pitman’ wordt
vaak geassisteerd, want het is een drukke post.”

Dat is een stimulans. Het vrouwenteam wordt nu zeer serieus
genomen en SCA ondersteunt
ons op alle mogelijke manieren
om ons optimaal voor te bereiden. Ik ga niet meedoen voor
een t-shirt, maar voor een podiumplek.”

BASISPLAATS
Het vrouwenteam traint al sinds
2013 met de nieuwe Volvo-65
en een VO-70, de ex-Puma, als
sparringsboot.

Carolijn:

“We

werken met een pool van een
vijftiental meiden. Naast de
basisplaatsen hebben we ook de
reservezeilsters

hard

nodig.”

Nadat eerder Klaartje Zuiderbaan niet werd geselecteerd

foto:© Rick Tomlinson/Team SCA

voor een basisplaats, viel medio
maart ook Annemieke Bes af.
Tot verdriet van Carolijn, “Annemiek is beresterk en vervult
altijd een belangrijke rol als
motivator binnen het team.” In
mei zeilt Team SCA een oefenetappe van Lanzarote naar het
Amerikaanse Newport.

POSITIE
Een vaste positie heeft Carolijn nog niet. “Wij pakken het
anders aan dan de mannen, waar de schipper de crew
aanwijst; wij zullen meer rouleren. Er zullen een schipper
en wachtleiders zijn, maar onze ploeg wordt niet zo
hierarchisch. Sturen vind ik nog altijd gaaf, maar ik richt
mij nu vooral op de grootzeilzeiltrim. Dat is een sleutelpositie waarbij je de schakel bent tussen stuurman en
voordek. Ook verdiep ik mij in de navigatie. Sam Davies
heeft met haar solo-verleden daarin de meeste ervaring
van ons allemaal, maar meerdere mensen aan boord
moeten het kunnen. Het is goed als Sam een sidekick
heeft. De navigator is de politieagent aan boord die de
mensen aan dek tot de orde roept als de prestaties
teruglopen.”

PARAMETERS
“Oceaanracen is erg op cijfers gebaseerd. We verzamelen zoveel mogelijk data over de prestaties van de boot
onder allerlei omstandigheden, windhoeken, zeilvoeringen en dergelijke. Dat moet ook wel met een nieuwe
klasse, we kunnen niet terugvallen op bestaande informatie. Al die parameters worden verwerkt in crossovercharts. Die vormen echt onze ‘bijbel’. Doordat we al een
jaar bezig zijn, hebben we op dit punt een geweldige
voorsprong op de teams die later zijn begonnen.
Natuurlijk zijn wij als vrouwen minder sterk dan de
mannen, maar die crossover-charts zijn beslist een deel
van onze kracht!” [Z]

VIDEO

BROUWSE CLASSIC’S REGATTA
Watersportvereniging Brouwershaven organiseert op 20 en 21 juni voor
de derde keer de Brouwse Classic’s Regatta. Een tweejaarlijkse wedstrijd
op de Grevelingen voor klassieke zeiljachten, die ook voor niet-leden
open is. Op vrijdagmiddag start de eerste race om 13.00 uur.
www.wvbrouwershaven.nl

VEILIGHEIDSMARKT IN SCHEVENINGEN
Op 21 april, tweede Paasdag, organiseert Jachtclub
Scheveningen

een

veiligheidsmarkt,

‘iSafety’

genaamd. Zeezeilers kunnen daar hun reddingsen veiligheidsmiddelen voor keuring inleveren.
Zoals reddingsvesten en -vlotten, epirbs, noodsignalen en brandblussers. Deze spullen worden
collectief aangeboden aan keuringsinstanties, wat
scheelt in de kosten. Verder is er een markt met verkoop van en advies over veiligheidsuitrusting. Locatie: het terrein achter
de Hellingweg, aan de jachthaven, bij de kraan. www.jachtclub.com

ADVERTENTIE
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Kiwiprop
Een innovatieve propellor
voor zeiljachten

KLIK VOOR
INFORMATIE
2, 3 of 4 blads - as of saildrive - 12-80 pk

BEN STAARTJES OVERLEDEN
Een van de boegbeelden van de Nederlandse
wedstrijdzeilerij is op 17 maart overleden: Ben
Staartjes. Hij kwam in 1972 (Kiel) en 1976
(Kingston, Canada) voor Nederland uit op de
Olympische Spelen, in de Tempest. Hij werd
respectievelijk 5e, met Cees Kurpershoek en
8e, met Ab Ekels. In 1980 was hij chef d’Equipe
van de zeilploeg Tallinn. Staartjes werd 85 jaar.

ZEILBOOT EN PRODUCT VAN HET JAAR
De Essence 33 is op de Hiswa uitgeroepen tot Zeilboot van het jaar.
Juryvoorzitter Hugo van Wieringen: “Een kwaliteitsboot van Nederlandse
bodem. Prachtig afgewerkt en met een goede zit in de kuip, een genot om
mee te varen.” Ook de elektrische aandrijving noemde hij een pre. De
andere genomineerde boten waren de Winner 9.00 en de Contest 42. De
Secumar Survival, een automatisch opblaasbaar reddingsvest, kreeg de
prijs ‘Product van het Jaar’. www.hiswarai.nl

INDEWIND

EERSTE LUSTRUM NOORDKAPERVERENIGING
Honderd leden in vijf jaar tijd. Dan kun je spreken van een bloeiende
vereniging. De Noordkapervereniging vierde op 15 maart het eerste
lustrum. In maart 2009 werd de club opgericht in Huizen. Doelstelling: een
platform vormen voor Noordkaper-, Zuidkaper- en Wanderer-schippers
om informatie uit te wisselen en het organiseren van gezamenlijke evenementen. Op 24 en 25 mei is een treffen in Stavoren en verder staat nog
een waddentocht op het programma. www.noordkapervereniging.nl

WEEK VAN DE WATERSPORT
Allemaal kennismaken met het water. Dat is de gedachte
achter de Week van de Watersport die van 14 tot en
met 21 april wordt gehouden. Bij tal van watersportbedrijven, zeilscholen en verenigingen kun je een
kijkje nemen en watersporten. Kijk voor een compleet
activiteitenoverzicht op www.weekvandewatersport.nl

INDEWIND
‘COMMUNICATIE VRAAGT VEEL AANDACHT’
Frank van den Wall Bake is voorgedragen als
bestuurslid van het Watersportverbond. Hij
krijgt marketing, communicatie en sponsoring
in zijn portefeuille. Begrijpelijk, want Van den
Wall Bake geldt al decennia als expert op dit
gebied. Jarenlang leidde hij zijn sportmarketingbureau Trefpunt, tegenwoordig is hij als
consultant actief. “De ALV moet de voordracht
nog goedkeuren,” benadrukt Van den Wall
Bake, “maar ik wil allereerst de mensen goed leren kennen, een bond
besturen is tenslotte een teamsport, en beginnen met luisteren: wat voor
plannen liggen er? Wat willen de verenigingen en wat verwachten zij van
het Verbond? Het Watersportverbond bedient uiteenlopende doelgroepen met elk een eigen DNA en allemaal met eigen wensen. Dat is best
lastig. De communicatie vraagt dus veel aandacht. Verder is het goed voor
een bond goed om ‘out of the box’ te durven denken. Ik hoop aan dat
alles een bijdrage te kunnen leveren.”

NIEUWE TWEEDAAGSE: PAMPUS REGATTA
De Trintelrace en de Hooikist Race worden samengevoegd tot de tweedaagse Pampus Regatta, op 13-14 september. Zeilvereniging Het Y, WSV
Flevomare en Roei- en Zeilvereniging Naarden hebben hiertoe besloten.
Voor WSV Almere-Haven is de Pampus Regatta onderdeel van hun
clubkampioenschappen. Ook de ORC4 Club Cup en de Dutch Quarter Ton
Cup maken deel uit van de Pampus Regatta. www.pampusregatta.nl

ADVERTENTIE

TOOLUKA
UITDAGENDE

Vaarvakanties op hoge breedte

ZEEZEILTOCHTEN
KLIK voor ons programma

Vaar op zeker

Verzekeringen en financieringen

BOMARINE
innovative sailing solutions

variabele spoed
is altijd goed!
AUTOPROP

download de brochure

Zwaan Sails

Uw Nederlandse kwaliteits zeilmaker

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

VOLVO OCEAN IN DE KLAS
Het ‘Sailing Holland Schoolproject’ is een originele manier om kinderen te
betrekken bij de Volvo Ocean Race. Basisscholen kunnen een lespakket
krijgen waarmee leerlingen van groep 6 tot en met 8 de komende Volvo
Ocean Race kunnen gaan volgen. Vanaf de start in oktober volgen zij Team
Brunel en onderzoeken zij vraagstukken rond milieu, biologie, cultuur,
geschiedenis, aardrijkskunde en meteorologie. Het lesmateriaal is vakoverstijgend en stimuleert onderzoeks- en ICT-vaardigheden. Edwin Visser, zelf
oud-Whitbread zeiler, is coördinator van het nieuwe schoolproject.
www.teamsailingholland.com

BLAUW, ROOD, GROEN: SPLASH!
Jachtwerf Heeg is sinds vorig jaar bouwer van de welbekende Splash, de
door Koos de Ridder getekende internationale jeugdklasse. Die heet
voortaan Splash Blue en heeft een nieuw zeilteken gekregen. De Splash
Red is voorzien van een nieuw fathead laminaatzeil en vervangt de Flash.
De Splash Green heeft een kleiner zeil en is daardoor zeer geschikt voor
jongere zeilers en als trainingsboot. www.jachtwerf-heeg.nl

BOND SCHAFT RECLAMECERTIFICAAT AF
Wie een sponsor wil plezieren, plakt graag een uiting op z’n boot. Tot voor
kort moest je daar een reclamecertificaat van het Watersportverbond
voor hebben. Die rompslomp is voorbij; per 1 januari van dit jaar heeft
de bond het reclamecertificaat afgeschaft. ‘Een dergelijk certificaat levert
in de huidige markt geen bijdrage aan het wedstrijdklimaat’, luidt de
bondsverklaring. ‘Hoog tijd dat de drempel voor vooral de kleinere
sponsors wordt weggenomen.’

TIENPONT NAAR ITALIË
Een opmerkelijke transfer in zeilland: Simeon Tienpont stapt
over van het Amerikaanse Oracle naar het Italiaanse Luna
Rossa, van het Prada imperium. Met dit team wil Tienpont
de America’s Cup weer terug naar Europa halen. Na zijn
overwinning in de afgelopen America’s Cup met de
Amerikanen was Tienpont erg gewild bij diverse teams.
Ook Brunel-schipper Bouwe Bekking had hem in het
vizier voor de Volvo Ocean Race. Die race laat Tienpont evenwel schieten,
omdat hij zich naar eigen zeggen bij Luna Rossa helemaal wil toeleggen op
de ontwikkeling van de nieuwe boot en zeilen.

illustratie: © Gerard Ortelius

INDEWIND
TIJDSDOCUMENTEN
Jammer
nieuwe

voor

Obama,

de

tentoonstelling

'De

Atlassen' opent net te laat
voor hem. Vanaf 1 april zijn de
kaarten en atlassen van Het
Scheepvaartmuseum te zien
voor publiek. De collectie
behoort tot de internationale
wereldtop der cartografie tot
1800. Bezoekers maken kennis
met het werk van vroege kaartenmakers, die met hun kaarten en atlassen de resultaten
van de grote ontdekkingsreizen volgden en zo het wereldbeeld
De

radicaal veranderden.
kaarten

en

atlassen,

gemaakt tussen 1482 en 1665,
vormen unieke tijdsdocumenten. Ze zijn met hun rijke
decoraties een lust voor het
oog. Adres Scheepvaartmuseum: Kattenburgerplein 1,
Amsterdam.
www.hetscheepvaartmuseum.

INDEWIND

VERTREKKERSBIJEENKOMST
Zeilers die losgooien voor een langere reis heten in de volksmond 'Vertrekkers'. Op zeilersforum.nl is het plan opgevat om voor vertrekkers die
dit jaar weggaan een bijeenkomst te organiseren, in de Enkhuizer Mastenbar, op 19 april. Doel is vooral kennismaken met elkaar; het wordt geen
dag met lezingen en workshops. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden
via zeilersforum.nl bij het onderwerp 'alternatieve vertrekkersdag'.

ZEILEN VOOR THERAPIE OP MAAT
Eind juli vertrekt Luc Overtoom voor een
reis rond de wereld. Zonder zijn vrouw
Trudy die de strijd tegen kanker verloor.
De reis betaalt Luc zelf, maar hij wil met
zijn trip geld inzamelen voor onderzoek
naar therapie op maat. Daarom zoekt hij
sponsors. Je kunt per mijl sponsoren of per 10 mijl per jaar, of etappes
betaald meezeilen. Meer informatie: www.vumc.nl/sailforcca

ADVERTENTIE

®
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FOTO’S TEAM HTC CHALLENGE TEKST LAURENS VAN ZIJP

26

DAGEN

MOBMANOEUVRES
Het waagstuk: per kitesurf de oceaan oversteken, 6000 kilometer kiten. Dat was de HTC Atlantic Kite Challenge. De
begeleidingsboot was de Double A, een Lagoon 500 toercatamaran. Met Erik van Vuuren als schipper, die te elfder ure was
aangetrokken. Hij blikt terug op zijn zwaarste zeilklus…

Het venijn zat ‘m in de staart, op expeditiedag 24, met nog twee dagen te
gaan tot het einddoel op de Turks en Caicos eilanden (21.45N-71.35W). In
die vroege ochtend verloor kiter Ike zijn evenwicht en kukelde overboord.

OVERZICHT BEWAREN
Erik van Vuuren: “Ik zag het gebeuren. Gelukkig had hij zijn reddingsvest
aan. De boot liep 10 knopen, de bijboot lag op de spiegel gesjord. Meteen
sloeg ik met ‘Man overboord!’ alarm en riep tegen de uitkijk dat hij Ike
moest blijven volgen. Ik probeerde snel een joon overboord te zetten,
maar moest nogal sjorren omdat er uitgerekend nu een board in de weg
lag. Die joon lag uiteindelijk al 50, 60 meter bij Ike vandaan. Collega Bram
was in een oogwenk aan dek om de Code Zero weg te halen. Bij een
man-overboord moet je razendsnel handelen, maar niets overhaast doen.

foto:© Team HTC Challenge

Niet ineens in paniek de boot door de wind gooien, waardoor de zeilen

kunnen beschadigen. Je moet het overzicht bewaren. We waren gedurende deze Challenge voortdurend voorbereid op dit soort acties; alles
was klaar om snel overstag te kunnen, er hingen bijvoorbeeld geen
waslijntjes in de weg. De uitkijk – die normaliter de kiter in de gaten hield
- wist dat hij direct de drenkeling moest blijven volgen. We hadden
afgesproken dat niemand naar de boot zou toe zwemmen. Te gevaarlijk
met stampende rompen. In plaats daarvan draaiden we met de rubberboot achter de boot om de drenkeling heen, die dan makkelijk in de rib
kon klimmen. Dat deden we nu ook om Ike binnen te halen. Ik bracht het
grootzeil in gereedheid voor een overstag en startte de motor. Ike zag ik
al niet meer. De joon kwam als eerste in beeld en later kwam ook Ike
tevoorschijn in de golven. We draaiden een cirkel om Ike heen, hij kon in
de bijboot klimmen en stapte even later weer ongedeerd aan boord.”

foto:© Team HTC Challenge

CRUCIALE WEEK
Terug naar het begin. In oktober vorig jaar kreeg Erik de vraag of hij het
expeditieschip wilde schipperen, dat op 20 november vanaf Fuerteventura, Canarische eilanden (28.20N-14.00W), zou vertrekken. De eerdere
schipper zag er van af. Erik: “Ik moest goed nadenken of ik deze klus
zou doen. Kitesurfers zijn individualisten, geen zeilers en bovendien niet
gewend met de oceaan. Toch besloot ik het te doen, met de nodige
voorwaarden. Zo hield ik de eerste trainingsweek de mogelijkheid open
om er alsnog van af te zien. Ook stelde ik hoge eisen aan de veiligheid
aan boord en de procedures die we zouden volgen. In die eerste
trainingsweek moest ik een team smeden en omgekeerd moesten de
kiters mij als leider accepteren, want ik wilde als schipper absolute
beslissingsbevoegdheid. Dat kwam ik ook overeen met de eigenaar van
de Double A. Naast de zes kiters waren er nog vijf mensen aan boord:
een cameravrouw en drie zeilers om mij te helpen met zeilen.”
Het was niet toevallig dat de kiters bij Van Vuuren aanklopten. Hij zeilt
al van kinds af aan, is meervoudig wereldkampioen, ervaren zeezeiler
en teamcoach.
Er volgde een cruciale week, waarin Van Vuuren een stoomcursus
boathandling, zeilen zetten en strijken en veiligheidsprocedures gaf. Hij
liet er geen misverstand over bestaan dat hij als schipper en leider het
laatste woord had. Zelf besloot Erik na vier dagen dat hij door zou gaan
met deze toch risicovolle onderneming. “Ik wilde ze helpen. Ik zag dat
het getrainde mensen waren die de procedures gedisciplineerd uitvoerden en respect kregen voor de oceaan. Heel belangrijk was dat ik passie
in hun ogen zag. Ik had het idee dat ik hun veiligheid op de oceaan wel
kon waarborgen. Dat was een spanningsveld voor mij, want ik zou
tenslotte verantwoordelijk zijn als schipper. Het werd de zwaarste
uitdaging die ik tot dusver ben aangegaan.”

SPECIALE METHODE
Gedurende de oversteek wisselden de kiters elke twee uur. Daarvoor was
een speciale methode uitgedokterd. De wissel moest al zeilend gebeuren,
met een snelheid van 6 tot 10 knopen, want de boot stilleggen was geen
doen. De rubberboot werd op een afgemeten afstand achter de catamaran uitgevierd en diende als landings- en startplaats voor de kiters. De
vlieger met alle trimlijnen werd op het voordek van de cat klaargemaakt
en daarna op het achterdek in stelling gebracht. Zodra de lijnen op
spanning stonden sprong de kiter uit de rubberboot.
Intussen moest de bemanning de catamaran in bedwang en op de juiste
koers houden. Erik: “Om die vlieger op te laten moesten we onder een
apparent windangle van 95 graden varen. Zat de boot daar meer dan 5
graden vanaf, door bijvoorbeeld een golf, dan moest ik de procedure

foto:© Team HTC Challenge

onderbreken.” Deze capriolen werden ook ‘s nachts uitgevoerd!

METEO
Het weer is op elke oversteek een allesbepalende factor en dat gold voor
deze expeditie in het kwadraat. Een kite en onweer bijvoorbeeld vormen
geen gezonde combinatie. Aan Erik de taak weg te blijven van onweersfronten. “Via Inmarsat haalde ik twee keer per dag gribfiles binnen en ik
gebruikte Adrena software om de optimale route te bepalen. Het programma kwam met een aantal voorstellen en in combinatie met mijn
eigen waarnemingen en kennis bepaalde ik de route. Vergeet niet dat
kiters onder heel andere windhoeken varen dan zeilers. Gelukkig kwam
hun ideale koers wel overeen met die van de cat. Continu moest ik de
afweging maken: durf ik het aan om ze hier veilig te laten kiten of verleg
ik de koers tijdelijk? Ik had Wouter Verbraak gevraagd om mij te ondersteunen met de routering en hij stuurde mij om de drie dagen een
rapport. Dat was tevens een veiligheidsaspect; mocht ik uitvallen, dan kon
de bemanning terugvallen op Wouter voor de meteo.”

MANOEUVRES
Gedurende de 26 dagen durende oversteek voerde de bemanning van de Double A honderden keren de start- en landingsprocedures

uit.

Daarnaast

moesten

er

tientallen

man-overboord-manoeuvres worden gedaan, ook ’s nachts, om
kiters en vliegers uit het water te vissen. Erik: “Daarbij kon ik
putten uit mijn ervaring op de wedstrijdbanen waar je strak
langs de boeien moet sturen. Bij die MOB-manoeuvres moet je
ook op de meter manoeuvreren. Vooraf was gesteld dat de
Challenge geslaagd zou zijn als de kiters 6000 kilometer zouden
overbruggen. Op Dag 22 was het zover en werd die memorabele 6000 km grens bereikt, maar uiteraard lag er toen nog wel
zo’n 1000 mijl voor de boeg. Erik: “De Challenge ging gewoon
door, maar toch was er iets van de spanning af en ging alles net
iets minder gedisciplineerd. Denken dat je er al bent is een
groot gevaar. Ook in de resterende mijlen moesten we volledig
scherp blijven.”
Op Dag 26 bereikte het team de Turks en Caicos eilanden en
was de expeditie heelhuids volbracht. Tot grote opluchting en
voldoening van de schipper, die na aankomst een spoedcursus
kitesurfen kreeg...
“Dit was de zwaarste klus die ik heb aangenomen,” blikt Erik
terug, “Ik heb al mijn jarenlange opgebouwde zeilervaring voor
de Challenge moeten aanwenden. Ik heb alle kennis uit mijn
poriën moeten persen om hier een succes van te maken. Ik ben
heel diep gegaan en had eenmaal weer thuis ook veel tijd nodig
om bij te komen; de Challenge heeft ook geestelijk een impact.
Maar de voldoening is groot! En ik ga beslist vaker kitesurfen...” [Z]

VIDEO

foto:© Team HTC Challenge

‘De zwaarste uitdaging
die ik tot dusver ben aangegaan’

ALTOCUMULUS
LENTICULARIS

Jef Pijnenburg stuurde foto’s van een bijzondere ufo-vormige wolk boven de
jachthaven van Valencia. Zilt weerman Henk Huizinga legt uit.
Het gaat hier om een verschijnsel dat altocumulus lenticularis wordt genoemd
en dat vaak samenhangt met de luchtstroom over bergen of heuvels. In dit
geval stond er een stevige westelijke stroming over de bergen in het achterland van Valencia. Aan de loefzijde werd de stroming omhoog gedwongen
waardoor de temperatuur daalde en de lucht begon te condenseren. Eenmaal

over de berg kon de lucht weer dalen, nam de temperatuur toe en verdwenen
condensatie en bewolking. Die golfbeweging veroorzaakt het lensachtige
uiterlijk en de gepolijste randen van de wolk. Hoewel het fenomeen vaak
samenhangt met bergen, komt het ook boven ons vlakke land voor. In dat
geval wordt het veroorzaakt door twee dicht boven elkaar liggende luchtlagen met een verschillende stromingssnelheid. Dit soort wolken blijft min of
meer op dezelfde plaats en zorgt vaak voor fraaie parelmoerachtige kleuren.

foto's:© Marco Witkamp

VERTHUISWATER

‘De Balearen zijn
een topbestemming…’
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: Palma de Mallorca…

Wie?
Marco Witkamp (1964). “In Nederland zeilde ik vanaf
mijn 4de en veel! Elke mooie dag: zeilen, elk jaar zeilvakanties met mijn ouders. Zelf ook altijd Laser gezeild. Mijn
vaargebied ging van het Uitgeestermeer naar het IJsselmeer
en toen verder naar overzeese bestemmingen. De langste tocht
maakte ik als opstapper bij mijn oom en tante, van Cork naar
Schotland, door het Caladonisch kanaal, naar Stavanger en terug naar
Nederland.”

Zilt-lezer Marco Witkamp
over zeilen in Mallorca

Wat?
“Nadat ik uit ons familiebedrijf was gestapt en na een paar jaar
consultancywerk, volgde ik mijn passie: bootjes. In 2005
kochten wij Palma Maritime, een charterbedrijfje op Mallorca. In de jaren daarna hebben we de activiteiten omgevormd tot wat we nu zijn: een puur jachtmanagement en
-servicebedrijf; dus geen charter meer. Ik heb nu gemiddeld
10 tot 12 zeiljachten in beheer.”

Waar?
“We wonen aan de voet van het Tramuntanagebergte, vlak achter Palma
de Mallorca. Een heerlijke plek, even zonder bootjes, mét zwembad…”

Heb je een eigen boot?
“De Sun Odyssey 40 die we al in Nederland zeilden hebben we hierheen
gehaald. Ik ben het schip al een poosje aan het voorbereiden voor een
rondje Zuid-Amerika en wellicht verder. Inmiddels heb ik al een hydrovane besteld. Ik hoop najaar 2015 te kunnen vertrekken.”

Ben je lid van een plaatselijke zeilclub?
“Nee, en wedstrijden zeil ik ook niet, behalve de jaarlijkse Oyster regatta.
Ik vaar het hele jaar veel; zowel met eigen boot, als beroepsmatig; ik doe
regelmatig deliveries. Kortom, zeilen doe ik genoeg.”

Wat is nu je vaarwater?
“Voornamelijk rond de Balearen en in de baai van Valencia en soms
verder in de Med. Van oktober tot mei vaar ik met mijn boot hier bij
Mallorca rond en juni tot en met september in de baai van Valencia.”

Wat maakt dat vaarwater bijzonder?
“De Balearen zijn een topbestemming voor zeilers met prachtig vaarwater
en vele ankerplekken. De rust van Menorca, de talloze baaitjes van
Mallorca en niet te vergeten party-island Ibiza en de eindeloze standen
van Formentera. En in de zomer, als het hier druk is, ligt mijn boot in
Valencia, waar het dan relatief rustig is.”

Wat mis je van het zeilen in Nederland?
“Als ik heel eerlijk ben: niks! Veel te druk, veel te koud
en veel te vaak slecht weer. Als je hier zegt: over drie
weken op zaterdag gaan we zeilen en doen we ´s
avonds een barbecue… dan kan dat ook!” [Z]

foto's:© Marco Witkamp

Meedoen aan deze rubriek?
verthuiswater@ziltmagazine.nl

foto:© Jan van der Molen

FOTO’S EN TEKST JAN VAN DER MOLEN

HOOG en
DROOG

Tijdens ons verblijf in Portugal zagen we donderdag

6 februari op de Portugese tv een nieuwsbericht over
een gestrand zeiljacht. Het was de vorige nacht bij Fila
do Bispo, bijna de uiterste zuidwest punt van Portugal, op de kust verdaagd, We besloten te gaan kijken.
Ter plaatse aangekomen zagen we een aluminium
jacht van 20 meter lengte hoog en droog op de rotsige
kust liggen. Het schip, de Spirit, bleek afkomstig uit
Gdansk, Polen. De Poolse schipper vertelde ons dat de
hydraulische besturing was uitgevallen en het schip
stuurloos richting de rotsen was geblazen door de
stormachtige wind. “Alle systemen zijn voor vertrek
allemaal afgeperst, ik snap niet hoe dit kan,” aldus de
schipper. Eenmaal dicht bij de kust was er geen
houden meer aan en werd het schip over de
eerste rij rotsen geworpen en nadien tegen de
rotswand gesmakt. Op dat moment was het hoog water,
en terwijl het water afliep, wierpen de hoge golven het
schip telkens op de rotsten en trokken het een stuk
terug naar zee, waar het op een vlak stuk bleef liggen.
Een bergingsbedrijf probeerde met autobanden het jacht
te stabiliseren en te voorkomen dat het weer op de
rotsen zou worden geworpen met het volgende tij. De
volgende dag is het schip geborgen, maar naar alle waarschijnlijkheid is het total loss.

‘De zeilwereld is
vreselijk conservatief…’
Aan de oevers van het Amsterdamse IJ wordt gewerkt aan een
ontwikkeling die de International Moth op zijn grondvesten zal laten
schudden. Dat is althans de vaste overtuiging van Arjan de Lange.
Zijn ideeën over de spectaculaire draagvleugelzeilers zijn even ongewoon als de plek waar ze vorm krijgen; de zesde etage van een modern
appartementencomplex.

FOTO’S EN TEKST RUUD KATTENBERG

M

et het Amsterdam Rijnkanaal aan de ene en de
Oranjesluizen aan de andere kant is de omgeving
onmiskenbaar nautisch. Toch hebben we nog

nooit een bouwplaats van een boot bezocht die zo ongebruikelijk is als deze. De lift stopt op de zesde etage. Even later
stappen we de woonkamer binnen. Wordt hier, zoals de
tipgever ons mailde, werkelijk een boot gebouwd? Het
gerucht blijkt waar, maar wel in een iets gematigder vorm
dan we ons hadden voorgesteld. In plaats van houtkrullen,
verfspatten en epoxydruppels zien we een smalle romp op
schragen boven het smetteloze parket. Het heeft meer weg
van een buitenmodel surfplank dan een boot. “Dat komt
omdat

de

trampolines

er

nog

niet

opzitten,”

legt

bouwer/ontwerper Arjan de Lange uit. Na wat gemanoeuvreer met koolstof buizen en een zelfgeknoopt net, wordt
duidelijk wat de werkelijke afmetingen van de International
Moth zullen zijn. “Ik kan vrijwel onbeperkt mijn gang gaan,
want de Moth-klasse hanteert een ‘box rule’, alleen de
maximale lengte en het zeiloppervlak zijn bepaald.”
Arjan heeft veel te vertellen. Met enige moeite kunnen we
hem verleiden zijn verhaal bij het begin te beginnen. “Tot in
de jaren tachtig zeilde ik wedstrijden in de Vrijheid en de
Laser. Twee jaar geleden wilde ik met een vriend de draad
weer oppakken. We kochten een FD, een prachtige boot
hoor, maar ik had toch het idee dat het wel wat innovatiever
zou kunnen…” Ik ben me toen op het internet in de Moth
gaan verdiepen. Uiteindelijk heb ik er een gekocht, een Mach
2, en heb ik mezelf geleerd hoe je zo’n boot zeilt. De sensatie

van het eerste moment waarop ik voor het eerst uit het water
kwam, herinner ik me nog goed. Ik had geen idee hoe ik
sturen moest, laat staan gijpen of overstag gaan”.
Terwijl hij zich de boot met vallen en opstaan eigen maakt,
realiseert Arjan zich dat er aan het ontwerp veel valt te
verbeteren. “Vanaf de allereerste keer dat ik op een Moth
stapte, wist ik: ‘dit is totaal verkeerd gebouwd’. Eigenlijk is die
hele bootvorm niet goed. Je wilt bijvoorbeeld helemaal geen
scherpe punt voor maar juist een stompe boeg. En de boot
is veel te moeilijk te varen. Dat moet allemaal eenvoudiger
kunnen…” Waarom de circa 4000 andere Moth-zeilers
wereldwijd daar nog nooit achter kwamen, wijt Arjan vooral
aan het conservatisme van de zeilwereld. “Men borduurt te
veel voort op wat er al is…”

Arjan, op wat straks misschien een ‘klassieke’ Moth zal zijn.

Met zijn achtergrond als werktuigbouwkundige en aannemer
gaat Arjan aan de gang. “Echt getekend heb ik er niet aan,
het is vooral intuitie…” Maar ook het internet bleek een

‘Die trampolines, dat wordt nog een heel gepuzzel…’
belangrijke bron van informatie en inspiratie. “Ik zelfs drie
maanden vrij genomen om de theorie van hydrofoils te
bestuderen.” Ter illustratie bladert hij door de enorme collectie vreemd gevormde vaar- en vliegtuigen op zijn computer. Dat alles wordt vertaald in een eerste prototype. De
houten romp wordt te water gelaten in een Limburgs beekje.
Het ontbreken van een sleeptank wordt gecompenseerd met
proeven waarbij de boeg langszij een speedboot werd
gebonden. Volgens Arjan zijn de resultaten indrukwekkend.
“De romp komt veel eerder op zijn vleugels dan iedere
bestaande Moth.”
De rompvorm is zeker niet de enige vernieuwig van Arjan’s
Moth. Opvallend is vooral de plaats van het roer. Dat verhuisde van de gebruikelijke plaats achter op de romp naar
de boeg. Volgens de bedenker wordt de boot daar veel
gemakkelijker door te bedienen. En datzelfde geldt volgens
hem ook voor het giekloze tuig dat hij bedacht.

Wat Arjan onderscheidt van
veel andere vrije geesten, is
zijn tempo. Nu al staan mast
en zeil uitnodigend naast de
romp en nog deze zomer
kan er volop worden getest.
Aan de uitkomst lijkt hij
geen moment te twijfelen.
Zijn boot zal de Moth-wereld versteld doen staan.
“Natuurlijk zijn ze sceptisch.
Daarom kan ik ze alleen
maar met resultaten overtuigen. Maar wat denk je dat
er gebeurt als ze me straks
‘Met een roer aan de voorkant is een
Moth veel gemakkelijker te sturen…’

met 20 knopen op YouTube
zien varen?”

Als alles gaat zoals gepland, zal Arjan’s ‘Huiskamer Moth’ de mal vormen
voor een serie boten. “Het is belangrijk dat zoveel mogelijk zeilers in deze
klasse gaan varen. Ik heb al tien gegadigden die er een willen kopen…”
Maar Arjan denkt nog veel verder dan dat. Gevraagd naar zijn ultieme
ambitie antwoordt hij zonder aarzelen: “Foilende boten bouwen die zes
keer zo groot zijn als deze. En dan de America’s Cup op het Markermeer…”
Onder de indruk maar ook enigszins in verwarring nemen we de lift naar
beneden... [Z]

BETER LEREN ZEILEN?
Zeilschool Allemansend
Elahuizen

Willemstad

Friese Meren

Zeeuwse Wateren

www.allemansend.nl

www.tiptopsailing.nl

Altaïr Zeilschool

Zeilschool De Morra

Oostende - België
Wereldwijd

Hemelum
Friese Meren

www.altairzeilschool.be

www.zeilschooldemorra.nl

Aquavitesse

Flevo Sailing

Bruinisse
Zeeuwse Wateren

Lelystad
IJsselmeer en Noordzee

www.aquavitesse.nl

www.flevosailing.nl

Cum Laude Sailing

Zeilschool
De Vinkeveense Plassen

Meerdere havens
Zeezeilen

Scouting

Tip Top Sailing

Vinkeveen

www.cumlaudesailing.nl

www.zeilschoolvinkeveen.nl

Scouting Zeilschool

Zeilschool de Ûlepanne

Harderwijk
Randmeren

Zeilschool www.zeilschool.scouting.nl

Balk
Friese Meren
www.ulepanne.nl

JasperJ Vaarinstructie

Zeilschool Enkhuizen

Meerdere havens
Gouwzee
www.ikwilzeilles.nl

www.zeilschoolenkhuizen.nl

Enkhuizen
IJsselmeer

RESERVEER NU JOUW PLEK AAN HET ROER

EVEN NAAR BOVEN…
Dat de Britse solozeiler en zijn sponsor, mega
kleermaker Hugo Boss, wel in zijn voor een
geintje wisten we al. Eerder zagen we Alex
Thomsen al eens op de kantelkiel staan van
zijn Open 60 of de startlijn overzeilen in
driedelig grijs. Dat alles verbleekt echter bij de
bloedstollende stunt die in de afgelopen
weken uitgroeide tot een wereldwijde
YouTube hit. Aanvankelijk twijfelden ook wij
of we niet in de maling werden genomen
door een Photoshop truuk. Maar inmiddels is
er zoveel bekend over de ‘making-off’ dat we

foto: © AlexThompsonRacing/Hugo Boss

van de echtheid volledig overtuigd zijn.

VIDEO

foto: © Bemanning Zeemuis

TEKST DOESJKA VAN STRATUM BEELD JEROEN VAN STRATUM

VIDEO
‘Een reis voor onbepaalde tijd naar een bestemming die ook zij nog niet
kennen.’ Zo leidden we 13 keer een episode in van de reis van de Zeemuis. In
deze laatste aflevering lijken Jeroen, Doesjka en hun kinderen de Zeemuis
echter definitief af te meren.

Op reis met de Zeemuis

EINDE VAN DE REIS?
Uitgestrekte heuvels zo ver als je kunt kijken, bossen met
eeuwen oude reusachtige Kauri bomen, gigantische rotspartijen
midden in de oceaan en de meest prachtige watervallen met
idyllische stroompjes en rivieren. Nieuw-Zeeland heeft een
ongekende natuurschoon en iedere bocht in de weg verrast ons
weer met schitterende vergezichten. Maar ook groene weilanden met grazende koeien en schapen, heerlijk sappige appels
en peren aan de bomen en dorpen en steden met alle voorzieningen waar wij als geboren Westerlingen aan gewend zijn. Ja,
binnen een paar weken voelen we ons hier aan de andere kant
van de wereld helemaal thuis en weten we dat we hier langer
willen blijven dan het verplichte half jaar om het stormseizoen
af te wachten. Maar hoe lang: een extra jaar en dan verder de
wereld rond varen, of misschien wel voor altijd? Tijd om alles
eens op een rijtje te zetten.

GENIETEN VAN HET LEVEN
Toen we anderhalf jaar geleden onze thuishaven in Lith verlieten hadden we als doel de wereld te ontdekken met de droom
om ooit op eigen kiel naar Nieuw-Zeeland te varen. Genieten
van het leven, van elkaar en de kinderen was het belangrijkste
en vooral niet vastgeroest komen te zitten door zware hypotheeklasten, een veeleisende carrière en zo opgeslokt worden
door de dagelijkse bezigheden, dat het ineens te laat blijkt te
zijn en we ons leven vergooid hebben. Nee, we verkochten ons
huis en voeren weg, het avontuur tegemoet.

foto: © Bemanning Zeemuis

VEELOMVATTENDE REIS
Als ik nu maanden later terug kijk naar onze foto’s en filmpjes en bedenk
aan wat we allemaal gezien en meegemaakt hebben en vooral ook wat een
bijzondere mensen we ontmoet hebben, dan kan ik maar tot een conclusie komen ‘wow, wat een fantastische reis hebben we gemaakt!’ Om dit
allemaal te kunnen verwerken, daar ben ik nog maanden, waarschijnlijk

wel jaren mee bezig. Onbeschrijfelijk gewoon. Maar ook de
innerlijke reis die we met onszelf en als gezin hebben
meegemaakt, is niet niks. Of je wilt of niet, door zo intensief
met elkaar op een relatief kleine ruimte te leven en avonturen mee te maken, leer je niet alleen je eigen sterke en zwakke
punten kennen, maar ook die van de ander. Voor een peuter is dat
nog niet relevant, Jeroen en ik ervaren het als positieve zelfontplooiing, maar voor een tiener is het soms best lastig.

ZOWEL MOEDER ALS JUF
Als ik onze reis evalueer, denk ik ook aan school; het valt niet mee
om je eigen kind les te geven. Je bent van de ene kant moeder,
maar moet ook juf worden en studieboeken doorwerken, streng
zijn, erop toezien dat schoolwerk gedaan wordt, uitleg geven en
je niet af laten leiden door het mooie weer of andere activiteiten
die veel leuker zijn. Soms viel het zwaar tegen en was ik niet altijd
de pedagogisch verantwoorde juf die ik zou moeten zijn. Aan de
andere kant heb ik er zelf ook heel veel van geleerd en hebben
we daar nu onze eigen lesmethode in gevonden. Misschien ligt
Djerie met vakken als (Nederlandse) geschiedenis wat achter op
leeftijdgenoten, wat betreft wereldoriëntatie zullen maar weinig
dertienjarigen haar overtreffen!

GEEN ECHTE ZEILER
De Pacific is prachtig, zonder twijfel. Paradijselijke eilanden met
witte zandstranden, palmen, een turkooizen oceaan met vissen in
alle kleuren, heerlijke tropische vruchten en groenten en een zeer
gastvrije en vriendelijke bevolking. Maar, wat is hij groot en wat
zijn de afstanden tussen de eilanden ver! Voor mij is een zeilboot

foto: © Bemanning Zeemuis

een heerlijk en ook het enige vervoermiddel om zo rond te kunnen reizen,
maar een echte zeiler in hart en nieren zal ik nooit worden. Ik houd van
een rustige cruisesnelheid van een knoopje of vijf à zes, zodat je zowel
binnen als buiten op de boot alles nog kan doen en niet te zeer gehinderd
wordt door een bewegende, schuin hellende boot, wat Zeemuis gelukkig
niet is. Ik vind het geweldig wat we hebben gedaan, maar nu we hier voor

de Stone store in Nieuw-Zeeland voor anker liggen, op
een steenworp vanaf de kant, kom ik totaal niet in de
verleiding het anker uit de grond te trekken voor een
dagje varen in de Bay of Islands. Nee, geef mij maar vaste
grond onder mijn voeten!

WE WORDEN KIWI’S
Alles bij elkaar opgeteld, was ons besluit dus eigenlijk al snel
genomen, we willen niet verder reizen terug naar Nederland.
Hier in Nieuw-Zeeland voelen we de ruimte waarnaar we naar op
zoek waren, zowel letterlijk als figuurlijk. We zien hier mogelijkheden, kansen voor onszelf, maar ook voor de kinderen. Hier
kunnen ze opgroeien in een huis met een tuin, misschien zelfs
een weiland voor een eigen paard, maar vooral ook ongerepte
natuur. Zoals mijn ouders mij een jeugd gaven in een huis met
grote moestuin, we zelf groenten en fruit kweekten en inmaakten
en eenvoudig weg gelukkig waren, dat is wat ik mijn kinderen ook
wil geven en daar gaan we de komende maanden voor vechten.
Het zal niet makkelijk worden hier een baan, werkvergunning en
verblijfsvergunning te krijgen, maar het gaat ons lukken, ik voel
het en geloof het; we worden Kiwi’s! Helaas zullen we dan
afscheid gaan nemen van ons Zeemuisje, want haar zullen we
moeten verkopen om de volgende droom te verwezenlijken.
Ze heeft ons veilig gebracht waar we nu zijn en mag dan verder
varen, met nieuwe eigenaren, nieuwe avonturen tegemoet. Maar
tot het zover is blijven we nog heerlijk op haar wonen, want stel
dat het niet gaat lukken hier in Nieuw-Zeeland, dan trekken we
gewoon het anker los en komt er wel weer een nieuwe droom,
een nieuw avontuur... [Z]

foto:© Frank de Bruin/IJspegeltrophy.nl

SUBTROPISCHE
IJSPEGEL

Bij een winterwedstrijd hoort kou en ontbering. Op 9 maart waren de omstandigheden
tijdens de IJspegel wedstrijden op Scheveningen zo radicaal anders, dat het wel subtropisch leek. De wind kwam uit de kust en
zorgde voor windbanen, terwijl de stroom
kenterde tijdens de wedstrijd. Ideale omstandigheden voor de doorgewinterde tactici
onder de IJspegelaars. De wind zakte er een
beetje uit en de wedstrijdleider besloot
om na twee ronden af te korten bij de
benedenton. In de tweede race trok de
wind weer wat aan en voeren alle boten
de volle drie ronden. De deelnemers
maken zich nu op voor de finale van de
IJspegel 2013-2014: de AtoomCup, op 29
en 30 maart. www.ijspegeltrophy.nl

RUIMTE EN LICHT IN NIEUWE ELAN

De Impression lijn van Elan kenmerkt zich door een hoge opbouw met
grote raampartijen. De boten zijn vooral in trek bij zeilers die comfort op
de eerste plaats zetten. De kleinste boot, de i344, wordt nu vervangen
door de i354. De tien meter lange boot heeft een binnenruimte waar
menig 40-voeter niet aan kan tippen. De nieuwe Impression wordt tegen
het eind van de zomer in Nederland verwacht. De standaardprijs van dit
ruimtewonder is €112.514 www.wne-yachting.nl

BACTERIE BESTRIJDER
Met het groeiende probleem van vervuilde diesel groeit ook het aantal
producten met oplossingen daarvoor.
De TankDryer bestrijdt het vocht in
de

dieseltank

dat

vaak

via

de

ontluchtingsleiding binnendringt. Met de
Tankdryer tussen die leiding absorberen silica bolletjes het vocht. Als de
bolletjes verzadigd raken worden ze rose en moet het filter even in de
oven of magnetron. Prijs: €48 www.marcheck.nl

ZILTESPULLEN
NIEUW SPUL BIJ RAKE RIGGING
Rake Rigging in Medemblik, onder meer
importeur van Lancelin touw, heeft het assortiment flink uitgebreid. Nieuw zijn de 4-speed
lieren van Pontos. Er is een trimlier voor
bijvoorbeeld de genua, die veel kracht genereert en er is een variant die juist veel
snelheid geeft, voor de vallen. Verder
heeft Rake Rigging lichtgewicht blokken
en hightech furlers van het Italiaanse Ubi
Maior in het pakket, evenals ledverlichting
van het Franse Mantaqua. Voor zowel aan dek als
binnen. Het merk heeft zich bewezen in de Vendée Globe Challenge en
dat zegt genoeg. www.rakerigging.nl

LED NOODSIGNAAL
De Odeo Flare LED is de nieuwste versie van de
prijswinnende Odeo Flare. Het is een alternatief voor
traditioneel handvuurwerk. In plaats van lasers wordt
bij deze versie gebruik gemaakt van de nieuwste Superbright LED's, met een zichtbaarheid van ruim 4 mijl.
Deze Odeo kan ook het SOS-signaal in morse uitzenden, dat als
officieel noodsignaal erkend wordt. Daarmee voldoet dit veiligheidsmiddel als eerste elektronische noodsignaal aan de COLREG
eisen. De batterijen gaan bij continue gebruik minimaal 5 uur mee.
De Odeo Flare LED kost € 159. www.bomarine.nl

OPEN DAG ZEEZEILSCHOOL DE ZEEZEILERS
Op 5 april houdt zeezeilschool de Zeezeilers een
open dag. Daar kun je kennismaken met de instructeurs, de boten en het
uitgebreide lesprogramma.
De locatie is de Amsterdam
Marina, Werfkade, 1033 RA,
Amsterdam. Onder de titel
‘Weet waar je staat’ organiseert de Zeezeilers ook proeflessen om te
bepalen wat jouw niveau is: op vrijdag 11 april in Amsterdam en op
zondag 18 mei in Harlingen. Voorinschrijven op: www.zeezeilers.nl

DE STILLE BOOT IMPORTEUR TORQEEDO
Sinds maart van dit jaar is De
Stille Boot importeur van Torqeedo, producent van elektrische aandrijvingen. Op de
Hiswa presenteerde De Stille
Boot nieuwe Torqeedo producten. Zoals de 30 kW Deep
Blue buitenboordmotor, die
ook als inboardmotor leverbaar is. Voor de Ultralight en
Travel motoren is een snellere lader te krijgen, die de geïntegreerde
lithium accu bijna twee keer zo snel oplaadt. Voor de Power 26-104
lithium accu is een solar lader ontwikkeld. www.destilleboot.nl

ZILTESPULLEN
JIMMY CORNELL SPREEKT BIJ K&M
ARC-oprichter Jimmy Cornell spreekt tijdens de open
dag van KM Yachtbuilders in
Makkum. Hij houdt lezingen
om 11:30 en 13:30 uur.
Daarvoor en daarna is hij te
vinden in zijn ‘Cornell Corner’, waar hij informatie zal
geven over zijn reizen, boeken en de regatta’s die hij
organiseert. Op de open dag kun je uiteraard ook de werf, schepen in
aanbouw als schepen in het water bekijken. www.kmy.nl

VOLANS INTRODUCEERT KINDER-SKIFF
Hoe houden we de jeugd aan het
watersporten? Volans Rowing geeft
een concreet antwoord op deze veelgehoorde vraag met de introductie
van jeugdskiff, de Volans Kids. Een
mooie boot voor zeilverenigingen die
kinderen in de leeftijd van 8 tot 12
jaar iets meer willen bieden. De boot wordt deze zomer geïntroduceerd.
www.volansrowing.com

ANTARCTICA
Aldert Hesseling bouwde de Necton speciaal voor gebruik
in ruige en koude zeilgebieden. Hier ankert de kits bij het
Chileense onderzoeksstation Gabriel Gonzales Videla en

foto: © bemanning Necton

wordt daar omringd door ijs en een kolonie pinguïns.

ZILTEWERELD

OP SCHEMA
Over de Necton van Aldert Hesseling las je al in Zilt 78. De reisplannen met
zijn speciaal voor deze trip gebouwde aluminium boot waren ambitieus.
Inmiddels is Aldert een klein jaar onderweg en lukt het hem goed om zich
aan het strakke plan te houden. Een van de hoofddoelen van de reis, een
bezoek aan Antarctica, is al verwezenlijkt.
“De teller van het scheepslog is in
Groningen op 0 gezet en tijdens
van Ushuaia naar Antarctica passeerden we de 10.000 zeemijl.
Deze afstand legde ik deels af met
mijn vrouw Anne, deels met
opstappers en deels alleen. Het
Zuidpoolgebied verkende ik met
opstappers Jurjen, Pierre en Marten aan boord. Onze eerste ankerplek daar was Discovery Bay. Als welkomstcomité waren er onvoorstelbaar grote aantallen pinguïs rond de
boot. Eenmaal voor anker zagen we dat we in een onwerkelijke wereld van
ongekende schoonheid lagen.”

PARADISE BAY
Via ankerplaatsen met namen als Half Moon Bay en Deception Island vaart
de Necton door naar het Antarctisch schiereiland. Aldert: “En dan komen
we aan bij het hoogtepunt van Antarctica: Paradise Bay. We krijgen geen
genoeg van het spectaculaire uitzicht van hoge bergen en ijsbergen en
brokstukken ijs in het water. Ineens hoor ik kanongebulder. Het blijkt dat
er weer een enorm stuk ijs van de gletsjer is afgebroken. Dit is nog mooier
dan ik me had voorgesteld.”

foto: © bemanning Necton

de eerste dag van de oversteek

ZILTEWERELD

www.ziltewereld.nl

De Necton blijft ruim twee weken in het Zuidpool gebied voor weer koers
wordt gezet naar het noorden. “De boot heeft zich in dit ruige onherbergzame gebied erg goed gehouden. Mijn vertrouwen in de Necton is groot
en ik zie al uit naar het ijs dat we in het noorden tegen zullen komen.”

OPSTAPPERS
Komend jaar staan lange en vaak warme trajecten in de Pacific op het
programma. Na Australië zeilt de Necton naar de Filipijnen, waar een
overwinterplek wordt gezocht. In 2015 staat Japan in de planning en dan
zal de Necton naar de Beringstraat zeilen om daar een poging te wagen
de Noordwest Passage vanuit oostelijke richting te volbrengen. “De
Necton is er klaar voor, hier heb ik haar voor gebouwd.” Voor de
komende oversteken in de Pacific heeft Aldert veel belangstelling van
opstappers en de boot is voor dit jaar volgeboekt. Aanmeldingen voor de
trajecten in 2015 zijn welkom. De kosten zijn €50 per dag. Meer info op
www.necton.nl [Z]
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