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BUREAUBLAD
Bij de zuidpas van het atol Fakarava in de
Tuamotu Eilanden (Frans-Polynesië) ligt Pink
Beach. Dit strand krijgt zijn bijzondere kleur
door rood koraal. Leonie Kok-Tiddens maakte veel meer
prachtige foto's van de wereldreis die ze met haar gezin
maakte en publiceerde die in het boek 'Vijftig tinten
blauw', te bestellen via www.vijftigtintenblauw.nl

DUBBEL ROOD
De staandemastroute is een noord-zuid route
voor hoge scheepvaart. Dankzij op elkaar afgestemde bedieningstijden kun je vanaf het IJsselmeer in een etmaal in de Deltawateren geraken,
en vice versa. Een groot goed, deze slagader
voor de vaart. Begin september vorig jaar
ondertekenden diverse waterbeheerders een
vernieuwd convenant, waarmee met name het
middendeel van de staandemastroute gegarandeerd leek. Prachtig natuurlijk, want er spelen
nogal wat belangen: weg- en treinverkeer moe-

reflectie

ten tenslotte ook doorgaan.
Aan het begin van het nieuwe vaarseizoen bleek
de afspraak minder hard dan gedacht. We kregen in de week voor Pasen een mail van Ziltlezer Bert. Hij wilde vanuit de Delta naar Muiderzand, maar kwam er bij toeval achter dat de
spoorbrug Gouda uitgerekend in het Paasweekeinde niet bediend werd vanwege onderhoud.
Een week later lag de Alblasserdamse brug voor
onderhoud eruit. Wat Bert vooral stak, was dat
hij daar nauwelijks informatie over kon vinden
en dat er noch bij Rijkswaterstaat noch bij het
bedienend brug- en sluispersoneel dat hij raadpleegde, iets over bekend was.

We verplaatsten onszelf in de rol van een dolende
watersporter en deden een zoekactie op Google met
'Stremming staandemastroute' als logische trefwoorden. Die leverde voornamelijk gedateerde informatie
op. Alleen op de ANWB site waren de scheepvaartberichten, plus de stremming, na enkele klikken te
vinden.

Overige

sites

als

vaarweginformatie,

vananaarbeter, Varen doe je samen en zelfs Rijkswaterstaat gaven geen direct zichtbare, actuele info.
Dit voorbeeld uit de praktijk laat zien: de boodschap
bereikt de gebruiker - de zeiler op het water - niet of
te laat. Dat is toch wonderlijk in deze tijd waarin er
meer communicatiemiddelen, -platforms en -medewerkers zijn dan ooit.
Ziedaar een evaluatiepunt voor de 'WGSMR', de
Werkgroep Staandemastroute, die ongetwijfeld zal
bestaan. Een wens van de zeilers: wijk als beheerder
niet af van gemaakte afspraken en al helemaal niet zo
pal voor de start van het vaarseizoen. En zorg voor
beter toegankelijke informatie.

ADVERTENTIE
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Droomreis vanuit Nieuw-Caledonië

‘WE HADDEN EERST
EEN BOOT NODIG…’
“Op een dag wil ik een lange reis maken met een zeilboot,” zei
ik tegen Caroline tijdens onze eerste ontmoeting. Het was een
warme zomeravond in een Australisch mijnstadje waar we beiden waren voor ons werk. “Mag ik mee?” vroeg ze. “Misschien..,” antwoordde ik ontwijkend, niet happig om loze
beloftes te maken aan iemand die ik amper kende…

H

et bleek te klikken tussen ons. Toen
mijn werkgever mij wilde terugsturen
naar België voor een nieuw project,

diende ik mijn ontslag in om bij Caroline te
gaan inwonen in Perth. Drie jaar later later was
het zover. We hesen de zeilen en vertrokken
voor een rondje Zuid-Pacific. We waren net
geen 30. Ons budget was vrij bescheiden in
vergelijking met dat van veel andere vertrekkers, maar we hadden besloten niet te wachten
tot we oud, rijk, en versleten waren.
Zelf had ik al jong van huis uit en bij de zeescouts zeilervaring opgedaan. Caroline had
amper gezeild in haar leven, maar dat ging ons
niet stoppen. We vonden een plekje als bemanning in de wekelijkse clubraces in Fremantle,
Caroline volgde zeilles in een open bootje.
Samen begonnen we zeilblogs af te schuimen
en gingen online naar bootjes kijken. Eerst
wilden we álles doen, de wereld rond varen!
Een studie van het budget, afstanden en seizoenen zette ons snel met de voeten op de grond.
We hadden geen zin om alles in snel tempo te
doen, dus we kozen ons favoriete vaargebied:
de Zuid-Pacific.

foto:© Bart Heijlen

GOED UITGERUST
Natuurlijk hadden we eerst we een boot nodig. De meest voor de hand
liggende mogelijkheden in de Zuid-Pacific om een boot te vinden zijn in
Frans-Polynesië, Nieuw-Caledonië, en Nieuw-Zeeland.
Allemaal mooi vaarwater om te starten! Een pluspunt van Frans-Polynesië
en Nieuw-Caledonië: zo goed als alle boten die daar naartoe zijn gezeild,
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zijn goed uitgerust voor lange reizen. In Nieuw-Zeeland zijn ook goede
toerboten te vinden, maar ligt er veel nadruk op regatta’s en kustvaart.
Prettige bijkomstigheid was dat Caroline’s familie sinds een tiental jaren in
Nieuw-Caledonië woont. Zulke goede hulp ter plaatse is een voordeel. We
maakten een shortlist van interessante jachten en Caroline’s vader ging die

boten vervolgens voor ons bekijken in
Nieuw-Caledonië. Via via hadden we een
kennis in Tahiti die daar een eerste selectie
voor ons kon maken. Al snel viel er aantal
boten af en bleek het aanbod in NieuwCaledonië het meest interessant te zijn.
Begin 2013 gingen we er een week naartoe
om de jachten zelf te beoordelen.

GÉNIAL
Onze keuze viel op Kerdonis, een veertig jaar
oude Romanee, een aluminium 34 voeter
van Franse makelij. Romanees hebben een
goede reputatie als zeewaardige en stevige
schepen en zijn gekend om hun goede zeileigenschappen. Deze jachten zijn nog altijd
wereldwijd te vinden en het feit dat ze
bestemmingen als Antarctica, Groenland en
Alaska bevaren, schept vertrouwen. Dit
wordt geregeld bevestigd als Franse zeilers

un Romanee, génial!’ en ‘…des bateaux
mythiques!’ In de jaren 70 waren dit top-ofthe-range boten in Frankrijk, maar nu zijn ze
betaalbaar geworden de gewone mens.

foto:© Bart Heijlen

ons benaderen met commentaar als ‘Aaah,

Veertig jaar oud lijkt veel voor een boot, maar de bouwkwaliteit van het
schip is uitstekend, de romp is in goede staat en alles is zorgvuldig
onderhouden. Daarbij is Kerdonis goed uitgerust, erg comfortabel en
gezellig. Een expertise bevestigde ons oordeel, en de koop werd gesloten!
Onze vertrekdatum, tot dan afhankelijk van het vinden van een boot, kon
nu worden vastgelegd. Met startplaats Tahiti hadden we rond april moeten
vertrekken om het vaarseizoen maximaal te benutten, startplaats NieuwZeeland had ons in november doen vertrekken. Vanuit Nieuw-Caledonië
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vertrekken gaf ons wat meer speelruimte.

We moesten vooral genoeg ingevaren zijn om de oversteek naar NieuwZeeland te kunnen maken, vóór de start van het orkaanseizoen in
november.
Nu de koop gesloten was werden de plannen concreter. Tot ons vertrek
kon de boot gewoon op zijn ligplaats blijven liggen. Vertrek in juni, een,
twee maanden voorbereiden en invaren, dan een shakedown cruise in
Vanuatu, orkaanseizoen in Nieuw-Zeeland, en dan weer noordwaarts
richting Frans-Polynesië, Tonga, Fiji, om na anderhalf jaar de boot weer te
verkopen in Nieuw-Caledonië.

foto:© Bart Heijlen

We troffen een regeling met ons werk, verkochten auto, meubels en alles wat niet
nuttig is aan boord en vertrokken met ons
hebben en houden (230 kg bagage) naar
Noumea. Negen maanden, 3000 mijl, en vele
interessante ontmoetingen later zijn we nu
halverwege onze reis. Frans-Polynesië is
ondertussen geschrapt van het programma
wegens tijdgebrek, maar dat laat wat over
voor later!
Qua ervaring kan het alvast meetellen. De
eerste maanden in Vanuatu waren geweldig
interessant en gaven ons een goede kans de
boot goed te testen. Terug in Nieuw-Caledonië deden we de antifouling en kleinere
klussen, en daarna ging het verder richting
Nieuw-Zeeland. Voor ons beiden was de
oversteek van 900 mijl naar Nieuw- Zeeland
de langste oversteek in onze zeilcarrière en
die viel gelukkig geweldig mee. Het lukte ons
om gemiddeld 122 mijl per etmaal te varen,
wat voor onze kleine boot een prima snelheid is. Onderweg zagen we veel zeeleven;
vliegende vissen, dolfijnen en zelfs een haai
en een walvis…
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Op de eerste dag van de oversteek vingen we een Mahi Mahi van 6 kilo
en later een tonijn, waardoor we voldoende vers voedsel aan boord
hadden. Eenmaal in Nieuw-Zeeland voeren we tot in Auckland, en kochten
een auto om de rest van het land te verkennen. Onze volgende bestemming: Tonga.

GENOEG TE DROMEN
Wat is erger dan je jongensdroom nooit waarmaken? Hem waargemaakt
hebben! Deze stelling las ik ooit ergens en ik vond het een verontrustend
idee. Ik wou niet in een gat vallen na terugkomst. Ondertussen hebben we
gezien dat er na onze reis nog genóeg overblijft om van te dromen!
www.kerdonis.be of www.facebook.com/kerdonis

HENK PLAATJE
PLAATJE
TEKST EN ILLUSTRATIES HENK

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

illustratie:
illustratie: ©
© Henk
Henk Plaatje
Plaatje

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

Tijdens de woensdagavondwedstrijd komen de schippers van Nanine en
Anneke met rode koppen de protestkamer binnen. Bij de boven-boei is
overduidelijk iets misgegaan, en zoals gebruikelijk verschillen de lezingen
nogal van elkaar. Het protestformulier van Nanine:

HET VERHOOR
De schipper van Nanine vertelt tijdens het verhoor. “Ik voer over de layline
recht op het te ronden merkteken af. Op circa anderhalve romplengte
afstand van het merkteken moest ik uitwijken voor Anneke die vlak voor
mij door de wind draaide. Ik moest heel erg hard oploeven. Als ik dat niet
had gedaan hadden we elkaar zeker geraakt.”
De schipper van Anneke beweert echter dat hij vrij is gebleven van Nanine
en dat er zeker geen aanvaring is geweest. “Er is helemaal niets aan de
hand en ik begrijp niet waarom Nanine protesteert. Ik heb ook niet gezien
dat Nanine is uitgeweken. Ik weet ook niet zeker of ik binnen of buiten de
zone overstag ben gegaan.”

PROTEST
PERIKELEN
Getuige A voer aan de wind vlak achter Nanine
en verklaart dat die moest oploeven in de zone
en dat beide zeilen klapperden.
Getuige B lag aan de wind over stuurboord en moest ook nog
overstag om het merkteken te ronden. Hij verklaart dat Nanine
zeker niet in de zone voer toen Anneke overstag ging.

DE BERAADSLAGING
De Protest Commissie bepaalt dat hier regel 18.3 van toepassing
is. Deze regel stelt dat een boot die in de ‘zone’ (een gebied met
een afstand van drie romplengten rondom een merkteken) van
boeg verandert, een tegenstander die het merkteken kan bezeilen
niet mag dwingen hoger te varen dan aan de wind. Voor de
beoordeling moet dus worden vastgesteld of Anneke zich in of
buiten de zone bevond toen zij van boeg veranderde en of
Nanine gedwongen werd om hoger dan aan de wind te zeilen.
De verklaringen zijn tegengesteld, waarbij Anneke bovendien niet
wist waar ze overstag ging. Getuige A heeft in tegenstelling tot
getuige B de situatie goed kunnen zien. De commissie stelt de
volgende feiten vast.
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● Nanine voer aan de wind over bakboord naar een
indewinds merkteken en kon dat merkteken bezeilen.
● Anneke voer aan de wind over stuurboord en draait in
de zone verder dan in de wind.
● Nanine loeft, om een aanraking te voorkomen, hoger
dan aan de wind.

● Er is geen vervangende straf genomen.

VIDEO
CONCLUSIE EN BESLISSING
Anneke is in de zone van boeg veranderd en heeft Nanine, die het
merkteken kon bezeilen, gedwongen om hoger te zeilen dan aan de
wind. Anneke heeft regel 18.3 overtreden en wordt
gediskwalificeerd.

!

VORMFOUT

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

foto: © Zilt Magazine

Salona 33 door de ogen van:

PRODUCTIE
Geregeld stellen we op deze plek een nieuwe
of bijzondere boot aan je voor. Een boottest is het niet. Onze mening doet er niet
toe. Het is een vaarimpressie waarvoor
we telkens een zeiler uitnodigen.
Iemand die affiniteit heeft met de
boot en die ervaring heeft in vergelijkbare scheepstypen. Vandaar
de naam van de rubriek: 'Door
de ogen van...' In deze aflevering stapt Floris Cornelissen
aan het boord van de
Salona 33.

Floris Cornelissen

Floris Cornelissen
Floris (1977) zeilde als baby al mee in de Vrijheid van zijn ouders. Hij zeilde van jongs af
aan in diverse klassen, van Optimist tot Valk.
In 2006 kocht hij een Friendship 28 met het
doel lekker te toeren met zijn gezin. Nadat hij
de woensdagavondwedstrijden ontdekte,
kwam zijn focus steeds meer op
wedstrijdzeilen te liggen.

TOER-WEDSTRIJDSCHIP BIJ UITSTEK
Met een grote Salona vlag aan het voorstag en een prominente ligplaats
pal naast het terras van het drijvende restaurant in Lelystad Haven is de
boot niet te missen. De 33 voeter ligt er net zo glimmend bij als op Boot
Düsseldorf, waar dit model zijn primeur beleefde. Rob Greven van importeur Bach Yachting: “Pas onlangs is de boot gedoopt en elk uur dat we
ermee het water op kunnen is meegenomen, dus kom maar op, dan
gooien we direct los.” Behalve Floris en Rob is ook zeilmaker Nic Bol van
Quantum Sails aan boord. Voordat Floris na het uitvaren het roer van Rob
overneemt loopt hij eerst even een rondje over dek. “Even goed kijken
hoor, hoe alles loopt hier.” Nic heeft inmiddels het doorgelatte grootzeil
gehesen en is op het voordek bezig met de schoten van het voorzeil: “Wat
wil je het eerst zetten, Floris, de Code Zero of de gennaker?” Floris: “Met
foto’s: © Zilt Magazine

een Code Zero heb ik nog nooit gevaren, dus ben erg benieuwd, laat die
eerst maar zien.”
Door het voorluik hijst Nic het opgerolde doek omhoog en bevestigt de
drum met doorlopende lijn op de kleine boegspriet. “Oké Floris, val maar
iets af en haal die lijschoot aan.” Nog voordat het 64 m2 grote zeil goed
getrimd staat, heeft Floris al een brede grijns op z'n gezicht: “ Wow, dit

gaat soepel zeg, en wat een power! Het
waait maar een knoopje of 10 en we tikken
al probleemloos 8 knopen speed aan.” Hij
vraagt Nic hoe hoog hij ongeveer kan varen
met dit zeil. Nic zet nog wat meer spanning
op het voorlijk en zegt dat 60 graden prima
haalbaar is. Floris: “Dit wil ik op mijn eigen
boot ook wel, eigenlijk is het een ideaal
familie-zeil, makkelijker dan dit kan bijna
niet en het maakt een enorm verschil in
snelheid bij dit lichte weer.”

BULBLOZE KIEL
Floris is ook onder de indruk van het stuurgedrag van de boot: “Het sturen gaat als
vanzelf, ik vind het heerlijk dat hier een
helmstok op zit, die optie voor dubbele
stuurwielen zou niet aan mij besteed zijn.”
Rob legt uit dat de kiel een belangrijke
bijdrage levert aan het relaxte stuurgedrag
van de boot. “De eigenaar zeilt voornamelijk shorthanded en koos voor een kiel met
een groot lateraal oppervlak die veel lift
genereert. De relatief lange kiel, ontworpen
door Jason Ker, is voor de eerste 80 cm
gevuld met schuim, het lood zit helemaal
onderin, maar de kiel heeft geen bulb.
Hierdoor heb je de voordelen van een
torpedokiel zonder het nadeel van onrustig

sturen. Alleen ervaren wedstrijdzeilers kunnen de voordelen van een
torpedokiel optimaal benutten, voor onderbemand zeilen is deze kiel, die
speciaal voor deze eigenaar is gemaakt, een perfecte keuze.”

WERKPLEK
Het valt Floris op dat er zoveel ruimte is achter de overloop. “Ik zit hier
perfect, zo achterop de boot. Dat komt doordat de helmstok achter de
roerkoning is geplaatst. Dat creëert een ruime overzichtelijk werkplek
voor grootzeiltrimmer en stuurman, heel prettig in wedstrijden. Ik zou
foto’s: © Zilt Magazine

alleen wel een extra latje plaatsen bij de ingelamineerde voetsteun, ik glij
nu weg als we meer helling maken.”
Nic vervangt de Code Zero voor een werkfok en Floris trekt de traveller
omhoog. Met de finetune-lijn zet hij ook de bovenste telltale vrij en hoog
aan de wind halen we met gemak de 6,5 knoop. Na een paar overstags
heeft Floris zijn oordeel klaar: “Magnifiek gewoon, deze boot zeilt echt

heerlijk. Ook aan de wind kost het sturen
bijzonder weinig moeite en ik vind de snelheden die we halen indrukwekkend. Het
overstaggaan loopt zo smooth dat alles vanzelf lijkt te gaan. Snelle boten kunnen soms
wat intimiderend overkomen, maar dat
gevoel heb ik bij deze Salona helemaal niet.
Met m'n gezin zou ik me hierop net zo snel
thuisvoelen als met mijn wedstrijdmaten.”

AANPASSINGEN
Op de terugweg naar de haven zet Nic Bol
nog een derde zeilzak op het voordek. De
in een slurf verpakte gennaker staat in een
paar minuten vol en hiermee kan wat dieper worden gevaren dan met de Code
Zero. “Lekker hanteerbaar”, concludeert
Floris, “ook als je met je gezin zeilt.” Rob
meldt dat de eigenaar van deze boot koos
voor een vaste boegspriet die wat korter is
dan de uitschuifbare carbon boegspriet van
Seldén die meestal wordt toegepast. Rob:
“De Salona werf bouwt grote series, maar
toch is er veel ruimte voor individuele
aanpassingen zonder dat dit tot enorme
meerkosten leidt. Het interieur van deze
boot is daar een goed voorbeeld van, laten
we terug gaan naar de haven, dan zie je wat
ik bedoel.”

foto: © Zilt Magazine

'Bij deze Salona past het etiket
‘performance-cruiser’echt…'

GEDURFD ANDERS
In het interieur valt direct het zwarte hoofdschot op, van glimmend
carbon. Rob: “Standaard is het meeste houtwerk van mahonie, maar de
eigenaar van deze boot is ontwerper en hij heeft specifieke ideeën. Hij
koos voor dat carbon. Wij waren bang dat het zwart teveel op je af zou
komen, maar dat valt erg mee. De witte tafelbladen houden het geheel
goed in balans.” Floris: “Misschien mist de doorgewinterde toerzeiler hier
z’n boekenkasten, maar ik vind het prachtig, dit interieur. Helemaal van
deze tijd, zonder dat het kil wordt. Lekker modern en geen bruin café, dat
past toch perfect bij deze sportieve boot? De donkere vloer staat ook
goed in het geheel. En in de indeling mis ik niets. De bedden zijn zelfs voor
mijn 1.92 meter lang genoeg en kastruimte is er ook voldoende. Voor
stahoogte zal ik in deze maat toch alleen terecht kunnen op lelijk hoge
boten. De raampjes in de romp zorgen voor extra licht, ook in de vooren achterhut. Al met al heb ik eerder het gevoel in een 36 voeter te staan
dan in een 33 voeter. Dat zal ook komen doordat de hele breedte van de
salon zichtbaar is en er geen kastjes boven de banken hangen.”

FRAME
Op het kantoor van Bach Yachting heeft Floris nog een paar vragen over
de bouwwijze van deze boot aan importeur Jascha Bach. Jascha legt uit dat
de boot standaard gebouwd wordt met een RVS frame rond het kielgebied dat door verlijming met Plexus constructielijm een geheel vormt met
de polyester romp. Met een goedkoper gegalvaniseerd frame is de
eenheid tussen romp en frame volgens Jascha minder goed te realiseren.
Standaard wordt de Salona 33 in handlay-up gebouwd, maar kies je voor
het sportpakket dan wordt vacuümconstructiemethode toegepast, wat tot
een lichter geheel leidt. Bij beide bouwmethoden wordt de romp aan de
binnenkant op cruciale plaatsen versterkt met carbon fibre.

OP HET LIJSTJE
Floris had de Salona al op zijn lijstje staan als mogelijk opvolger van zijn
Friendship 28, mocht hij die ooit zoeken. “Achteraf kocht ik mijn Friendship om de verkeerde redenen. Ik wilde lekker toeren met m'n gezin. Maar
gaandeweg ontdekte ik het wedstrijdzeilen en daar raakte ik meer aan
verslaafd dan ik ooit kon denken. Dat ik nu in die belegen Friendship
wedstrijden vaar is natuurlijk vreemd, een boot als deze Salona zou me nu
veel beter passen. Eigenlijk heeft dit model alles wat ik zoek. De maat, 33
voet, spreekt me aan. Ruim genoeg voor weekenden en vakanties en je
hebt geen zeven man nodig om bij wedstrijden het maximale uit de boot
te halen. Ik ben geen fan van de term performance-cruiser, het wordt bij
teveel boten als loze marketingterm gebruikt, maar bij deze Salona past
dit etiket echt. Ik zou er met evenveel plezier mee naar Denemarken varen
met m’n gezin, als dat ik er met mijn zeilteam mee aan de start van de
woensdagavondwedstrijden zou verschijnen.” [Z]

FEITEN EN CIJFERS SALONA 33
Lengte over alles:

9,99 m

Lengte waterlijn:

9,04 m

Breedte:

3,35 m

Diepgang:

1,50, 1,75, 2,00 of 2,15 m

Waterverplaatsing:

4950 kg

Ballast:

1100-1480 kg

Grootzeil:

32,50 m2

Genua:

34,50 m2

Ontwerp categorie:

A - Oceaan

Ontwerp:

J&J / Salona Design

Prijs:

vanaf € 101.640

www.salonayachts.nl

GELE TRUI
Marit Bouwmeester wint Sophia Cup

Laser-zeilster

Marit

Bouwmeester

(foto), zilver op de Spelen van 2012,
trainde afgelopen winter onder leiding
van coach Jaap Zielhuis, terwijl haar
broer Roelof als sparringpartner fungeerde. Die nieuwe samenwerking heeft
direct vruchten afgeworpen. Op de
Sofia Cup in Palma, de eerste wereldbekerwedstrijd van het jaar, voer onze
Marit in de 'gele trui' naar de eindzege.
En dat onder zeer wisselende omstandigheden: licht weer, veel wind, vlak
water en golven. Een gouden aftrap van
het

internationale

wedstrijdseizoen.

foto: © Jesus Renedo/Sofia Cup

Behalve Bouwmeester kwamen meer
Delta Lloyd kernploeg-zeilers uit in de
finale: Lilian de Geus (zilver in de RS:X
klasse), Nicholas Heiner (Laser, 4de),
Broekhuizen/Jongens

(470

vrouwen,

9de), Bekkering/Duetz (49erFX, 4de) en
Groeneveld/Krol (Nacra17, 10de).
www.trofeoprincesasofia.org

VIDEO

foto:© Zilt Magazine

mei2014
1 mei

Avondwedstrijden-Oost. www.haringvlietwedstrijden.nl

3-4 mei

Y-Toren Race. Markermeer. Scherpe jachten. www.zvhety.nl

3-4 mei

Gouwe Ouwe. Kralingse Plas. www.wsvr.nl

6 mei

Avondwedstrijd. Markermeer. Scherpe jachten www.zvhety.nl

7 mei

Woensdagavondcompetitie. www.rzvnaarden.nl

7 mei

Zomeravondwedstrijd. Kaag. www.kwvdekaag.nl

7 mei

Avondwedstrijden. Hoorn. www.wsvhoorn.nl

7 mei

Avondwedstrijd. www.wsvlelystadhaven.nl

7 mei

Woensdagavondwedstrijd. Westeinder. www.wvaalsmeer.nl

7 mei

Woensdagavondwedstrijd. Andijk. www.dekreupel.nl

7 mei

Woensdagavond zeilwedstrijden. www.wsvgiesbeek.nl

8 mei

Zomerwedstrijd Enkhuizen. www.ewva.nl

9-11 mei

NK Match Racing. Lelystad. www.teamheiner.nl

10 mei

Eemdelta Regatta. Gooimeer. www.rzvnaarden.nl

10-11

Skiff Cup. Muiderzand. www.skiffbenelux.com

13 mei

Avondwedstrijden-West. www.haringvlietwedstrijden.nl

17-18 mei

Almere Regatta. Muiderzand. www.almereregatta.nl

17-18 mei

Randmeer Lustrum. Kaag. www.kwvdekaag.nl, www.rko.nl

17-18 mei

NK Matchrace studenten. Sneek. www.sneekweek.nl

20-24 mei

Delta Lloyd Regatta. Medemblik. www.deltalloydregatta.nl

22 mei

Start Small Ships Race. IJmuiden-Lowestoft vv. www.toerzeilers.nl

23-25 mei

Schuttevaerrace. Zeilen-fietsen-lopen. www.schuttevaerrace.nl

23-25 mei

Kenterschootrace. Marken. Platbodems. www.kenterschootrace.nl

ZEILAGENDA
24 mei

Elkor 40 Mijl van Bru. Grevelingen. www.40mijlvanbru.nl

24-25 mei

Houtevenement. Sneek. www.sneekweek.nl

24-25 mei

Combi Randmeren. Hansa Klasse. Zeewolde. www.accessklasse.nl

27 mei

Vuurschepenrace. Scheveningen-Harwich. www.nsr.nl

29 mei-1 juni Ballonfokwedstrijden. www.haringvlietwedstrijden.nl
29 mei

Zeilwherrywedstrijden. Spiegelplas. http://cvw2.adriaan.org

29-31 mei

Eurocup RS Tera en Feva. Bruinisse. www.aquavitesse.nl

29 mei-1 juni Kleine Sneekweek. www.sneekweek.nl
29 mei-1 juni Dutch Youth Regatta. www.dutchyouthregatta.org
29 mei-1 juni Hemelvaartwedstrijden. Loosdrecht. www.wsv-hetwittehuis.nl
30 mei-1 juni Westlander Zeildagen. Warmond. www.okwh.nl
30 mei-1 juni Sevenstar Contest Cup. Medemblik. www.contestyachts.com
30 mei

North Sea Race. Harwich-Scheveningen. www.nsr.nl

6-9 juni

North Sea Regatta. www.nsr.nl

* Van de avondcompetities is alleen de eerste datum vermeld.

EVENEMENTEN, OPEN DAGEN
27 april

Opstapdag Far East. Enkhuizen, www.fareastboats.nl

10-11 mei

Watersport Experience. Flevo Marina www.flevomarina.com

17 mei

Opstapdag Far East. Willemstad, www.fareastboats.nl

17-18 mei

Watersport Weekend Muiderzand www.marinamuiderzand.nl

29 mei-1 juni Oostende voor Anker. www.oostendevooranker.be

EVENEMENT AANMELDEN?
agenda@ziltmagazine.nl

foto:© Christophe Jouany/Les Voiles De St.Barths

JALOERS
Met het Caraibische regattaseizoen in volle gang,
stroomt onze inbox geregeld over van jaloersmakende
foto’s. Ook Les Voiles De St.Barths zorgde dit voorjaar
weer voor condities waar niet alleen zeilers maar ook
fotografen een winterlang van hadden gedroomd...

‘VOOR MIJ IS BOUWEN
EEN SOORT YOGA’
ZELFBOUWPROJECT MINI650
In Enschede, ver weg van het water, bouwt Ronald
Groenewoud (47) een Mini650. Het was al jaren
zijn droom om een boot te bouwen, maar het
kwam er steeds niet van. Totdat hij tijdens een
vakantie in Douarnenez een aantal Mini’s zag

INTER

liggen en dacht: ‘Dat wordt mijn toekomst!’

FOTO’S: GREETJE HOUWEN TEKST: MARJOLEIN BRANDT

RVIEW

D

e TomTom leidt me naar het gebouw van
de Nederlandse Reisopera. Ik had een werf
verwacht en denk dat er iets mis is. Maar

Ronald wacht me op bij de ingang en helpt me uit
de droom. De Nederlandse Reisopera is zijn werkgever en hij heeft toestemming gekregen om in een
van de hallen zijn boot te bouwen. Ronald: “Dat
heeft voordelen, ik kan in mijn vrije uren aan de
boot werken en zo houd ik de kosten laag.”

Ambitieus
Voordat we de hal met de Mini650 bereiken, vergaap ik me aan de talloze rekwisieten die overal
hoog opgestapeld staan. Eindeloze rijen stoelen,
krukjes, vazen, flessen, doodskisten en toneelfiguren. “Heel veel daarvan heb ik in de veertien jaar dat
ik hier werk gemaakt of bij elkaar gezocht”, vertelt
Ronald.
Zodra we bij de boot komen, begint hij te stralen.
“Dit is hem”, vertelt hij trots. “Ik ben 1 maart 2013
begonnen, in november is hij gedraaid en ik ben nu
met het interieur bezig. De bedoeling is dat hij
volgend jaar te water gaat.
En dan wil ik in 2017 meedoen aan de Transat. Het
kan ook 2019 worden, maar als je geen doel stelt,
kom je er niet. Ik moet straks de boot onder de knie
krijgen, kwalificaties varen en zorgen dat alles erop
en eraan zit. Dus het is ambitieus.”

Passie
Ronald groeide op in Friesland en zeilde in open
boten, totdat hij naar Enschede verhuisde om de
Kunstacademie te gaan doen. “Ik heb daarna niet
meer gezeild, maar het kriebelt nog altijd. Op
een gegeven moment voelde het alsof ik niet
meer trouw was aan mijn passie. Toen kwam de
Mini op mijn pad. Ik heb tekeningen gekocht van
Dudley Dix en ben aan de slag gegaan. Ik had
nog niet eerder een boot gebouwd, maar heb
wel een aantal jaren op een werf gewerkt. Het
timmeren was me dus niet vreemd. Ik heb vooraf
veel op internet gekeken naar bouwmethoden,
praktische tips en ervaringen van anderen. Voor
mij is het bouwen een soort yoga. Het is druk op
mijn werk, ik heb onregelmatige werktijden en
als ik dan tussendoor aan het bouwen ben, is dat
totale ontspanning. Ik ben gedisciplineerd en
vind dat ik per week minstens een aantal uren
aan de boot moet besteden, anders heeft het
geen zin. Het bouwen doe ik helemaal alleen,
want ik ben nogal precies en zo houd ik goed
overzicht. Eerst heb ik de spanten en de kielbalk
gemaakt, ben die vervolgens gaan bekleden met
multiplex en glasmat, heb daarna de romp
geschilderd en die uiteindelijk gedraaid.
Ik heb er nu zo’n vijfhonderd uur inzitten, dat
valt nog mee.”

Bescheiden budget
Tot nog toe financiert Ronald alles zelf, maar hij denkt
straks wel sponsoring nodig te hebben om de Mini in de
vaart te krijgen en te houden. “Nu al merk ik dat ik
sneller bouw, dan dat ik geld verdien, dus ik moet zuinig
aan doen”, vertelt hij. “Ik heb een bescheiden budget,
maar een Mini is een overzichtelijk project en kost niet
zoveel als je een beetje oplet. In de Transat heb je een
serieklasse met productieboten en een klasse met proto’s, verschillende ‘prototypes’ die wel aan bepaalde
regels moeten voldoen. Ik bouw een proto. Hoewel er
nog wel wat meer houten Mini’s zijn, is het toch bijzonder. De meeste zijn van polyester.”

Gewicht
De protoklasse is een speeltuin voor ontwerpers en er is
grote diversiteit. High tech boten en professionele zeilers
tegenover low tech en amateurzeilers. Ronald heeft geen
idee hoe zijn Mini zal presteren en of er vergelijkbare
projecten zijn: ”Over mijn kansen in deze klasse heb ik
nooit nagedacht, op 4000 zeemijl kun je veel verliezen
maar ook winnen. Mijn boot zal 1000 kg wegen, inclusief
300 kilo lood in de kiel. Er schijnen superrompen te zijn
240 kilo, maar welk totaalgewicht deze boten dan hebben, is mij onbekend. Zo zijn er veel factoren die het
gewicht bepalen, een aluminium mast van 45 kg versus
carbon mast van 23 kg bijvoorbeeld. Dat kan allemaal
meespelen in wat je kansen zijn.”

Ronald heeft nog een lange weg te gaan. Hij zal keuzes moeten blijven
maken die samenhangen met zijn budget. Bijvoorbeeld een aluminium
mast in plaats van carbon. Ronald: “Maar het principe van de Transat is
dat de race voor iedereen bereikbaar moet zijn, dus ook voor een klein
budget. Ik bouw nu de banken in, die zijn in dit houten ontwerp nodig
voor de constructie; wel een nadeel. Ze worden volgeschuimd voor extra
drijfvermogen, al laat ik eentje leeg voor bergruimte. Binnenkort begin ik
aan de kiel. Ik zoek zo’n driehonderd kilo lood, dat ik zelf ga smelten en
gieten. Ook dat is wel een uitdaging.”

Uitzonderlijk
Ronald heeft vooraf geen planning of begroting
gemaakt, hij doet de bouw stap voor stap en kijkt
hoe het uitkomt: “Ik weet niet wat het kost om hem
helemaal af te maken en straks varend te krijgen.
Sommige dingen moet ik ook uitbesteden, zoals het
metaalwerk. Alhoewel ik stiekem ook denk om het
zelf te doen. Ik kan lassen, maar aluminium lassen is
een vak apart. Sommige mensen maken zelf een
carbon mast, maar daar waag ik me niet aan. De
boot heeft nogal wat extremen en het moet veilig
zijn. Wat navigatie betreft mag je niet zoveel apparatuur meenemen, dus dat scheelt weer geld.”
“Het is altijd een droom geweest om de Transat te
varen. Omdat het uitzonderlijk is. Tegen solozeilen
zie ik totaal niet op, ook niet op de oceaan. Ik heb
altijd met bewondering naar Henk de Velde gekeken. Dat wilde ik ook. Het mooie van de Mini is dat
je het schootgevoel van een open boot houdt, het is
allemaal niet zo groot. Ik heb nog nooit op zee
gevaren, maar ik zie dat niet zo somber in. Ik kan
mijzelf goed motiveren en ben niet bang. Het gaat
om het zeilen en je moet in een lastige situatie het
hoofd koel kunnen houden. Als dat lukt, heb je al
een hoop gewonnen.
Wedstrijdervaring heb ik ook weinig. Vroeger heb ik
marathons en de Elfstedentocht gesurft en ik verlang terug naar dat soort dingen...”

Net vader
Ronald gaat er niet van uit dat zijn droom in duigen valt, doordat hij de
boot niet af krijgt, geen sponsoring vindt of de Transat niet vaart. Zes
maanden geleden is hij voor het eerst vader geworden en dat stelt hem
weer voor andere uitdagingen. Ronald: “Voor het varen van de race zelf
wil ik kijken of ik onbetaald verlof kan nemen, ik kan me nu geen ontslag
veroorloven. Ik heb een andere gezinssituatie en dus meer verantwoordelijkheden. Mijn vriendin vindt het geweldig dat ik dit wil doen, maar er
zitten nog wel wat haken en ogen aan. Het project groeit vanzelf naar
groter of misschien iets anders. Maar laat ik eerst de boot afmaken.” [Z]

SEIZOENSOPENER
Van Uden Reco Stellendam Regatta
De kop is eraf. De Van Uden Reco
Stellendam Regatta is als seizoensopener verzeild in het Paasweekeinde. Op het Haringvliet kwamen
115 boten aan de start, waarvan
de meeste startten in de 20 mijls
klasse. De weersomstandigheden
waren ideaal voor de races, al
zorgde de stevige wind op zondag
voor gescheurde zeilen en ander
ongemak.

Diverse

ORC-zeilers

gebruikten de VURSR als voorbeWK in Kiel komende zomer. De
organisatie peilde ditmaal het
gebruik van de social media onder
de deelnemers en thuisblijvers en
constateerde: '#vur14 was nog nét
geen trending topic, maar er werd
goed ingecheckt'.
www.vanudenreco.nl

VIDEO

foto:© On Air Media/VUR Regatta

reiding op hun deelname aan het

FOTO’S EN TEKST MICHIEL SCHOLTES

ZO’N
BIJZONDER
MOMENT…
Op een vroege voorjaarsdag schut ik door een leeg Naviduct naar het
Markermeer. Het is droog, grijs en een zwak windje waait uit het
westzuidwesten: 29 mijl te gaan, Pampushaven net niet bezeild.

Het kon erger, dit is voorlopig de enige dag dat Eenhoorn, met zijn
uitgezeilde grootzeil, niet hoeft te kruisen. Voor de vorm rijg ik een lijntje
door de cunningham, sjor de plooien uit het voorlijk en zet de helmstok
vast. Rond de 4 knopen, 195º en als een streep, daar hoef ik de rest van
de middag niet naar om te kijken.
Toch voel ik onvrede. Waarom? Omdat ik vorige week de Rotterdamse
Hoek niet haalde, waar ik foto’s wilde maken van de nieuwe geleidedam?
Omdat ik toen vanwege harde wind in Enkhuizen de trein moest pakken?
Omdat ik nu liever naar het noorden zou zeilen dan naar de stad? Omdat
dit modderige Markermeer tot ecologisch rampgebied is verklaard?
Ik doe een rondje horizon. Vaal licht kleurt het lege water groen. Mijn blik
haakt even aan de zendtoren bij Lelystad… en aan de blokjes hoogbouw
die tegenwoordig bij Almere op het water staat, waaraan ik niet kan
wennen. De aan stuurboord naar Hoorn weglopende Westfriese Omringdijk is opgehoogd en vers bekleed. De lichtopstand van Leekerhoek is
tegenwoordig wit, niet groen. Kleine veranderingen. Toch geen reden om
humeurig te zijn?

Ik daal af naar binnen. Met moeite haal ik mijn verkleumde vingers uit
mijn handschoenen. Ik bekijk mijn vingers, adem erop. Wolkje. Ik droeg
nooit handschoenen. Mijn handen waren altijd warm, anderen droegen
handschoenen, ik niet. Ben ik ziek? Heb ik griep? De
barometer boven de navigatietafel heeft een
thermometer: 5ºC, niks bijzonders.
Ik had vorst gewild, tinkelend ijs
voor de boeg, rijp op stijve lijnen…
In plaats daarvan herfstweer…
Maar je zeilt hier nu toch?
Ik giet pompoensoep in een pan. Even later
schommelt het gasstel met mijn lunch zoetjes
op de helling van de boot. ‘Biologisch’ staat er
op het soeppak. De rest van de tekst is te klein,
een wazige brei die niets prijsgeeft. Bril, bril, bril…
Automatisch grijp ik naar mijn borst - geen bril - naar
mijn schedel - geen bril.
Ach… geërgerd strek ik mijn arm naar de gordijnrail tegenover het kombuis, daar hangt een hele rij… Dan weet ik het: ik
word oud. Dat maakt me onbehaaglijk.

’s Avonds staar ik naar de torens van Amsterdam in
de verte. Ik wacht op het moment dat dit tochtje
bijzonder zal maken. Zo’n moment komt altijd. Felle
stralen leggen een filmpje goud over de stad. Achter
me kruipt nachtblauw over de hemelkoepel gestaag
naar het westen.
Het water wordt loodgrijs, dan zwartglas. Lichtboeien
ontsteken zichzelf. Orion pinkelt dunnetjes boven het
grootzeil, hard op weg naar zijn zomerse schuilplaats.
Rode lichtjes naderen in processie: vrachtvaarders op
weg naar Lelystad. Traag gaat Eenhoorn overstag,
loom klapt het zeil, de kille wind wordt zwak. Een
kwartiertje later liggen we weer zuid voor, het licht
van Pampus over de stuurboordboeg. Ik ben rustig
nu, kijk goed uit, houd de gang erin. Eenhoorn lispelt…
Dan begint het, een zacht zangerig geluid in de verte,
eerst zwak, allengs sterker, dan een deken van opgewonden gepraat boven mijn hoofd. Alsof iemand
langzaam de deuren van een feestzaal wijdopen zet.
Eerst zie ik niets omdat mijn ogen niet goed zijn
afgesteld. Tot mijn blik de juiste hoogte vindt: een
hemelsbrede golf van duizend opgewonden ganzen,
luidkeels in gesprek over de zachte winter, de lange
route, het hoge noorden waar de nesten wachten en
waar de jonge vogels nog nooit zijn geweest. Hun
geklets bereikt een hoogtepunt en versterft tot
gemurmel als in het zuidwesten een nieuw orkest
aanzwelt. Zonder het te beseffen ga ik staan, mijn

gezicht naar boven, turend. Weer trekt een
onafzienbare formatie over, zwart vliegend
kantwerk, het geluid van ontelbare soortgenoten van horizon tot horizon. En weer een
formatie… en weer…
Ik weet niet precies wat me overkomt. Erg
spiritueel ben ik niet, ben niet in de Heer, doe
niet aan Zen en denk evenmin terug te
komen in een volgend leven. Ik snap dat je
van ganzen last kunt hebben en vind het
prima dat hun borsten op Texel als biologische filets in de schappen liggen. Maar ik
sta daar intens gelukkig te zijn, alsof mijn
wezen een stuk meereist met die beesten
in de eeuwige trek die levenscyclus heet
en daar genoeg aan heeft, volstrekt
genoeg.
In die stemming zeilen we naar Naarden,
Eenhoorn en ik. Verklaren probeer ik het
niet, maar we drijven zoetjes de haven
binnen - er staat bijna geen wind meer
- draaien tussen de steigers naar stuurboord en tussen de palen van onze box
waar ik een achtertros vastmaak en
nog lang in het donker blijf zitten tot
de kou door mijn kleren dringt en ik
de zeilen strijk. [Z]

ADVERTENTIE

foto:© Claire Matches/Vitters Shipyard

MACHTIGE

MARIE

St. Barth Bucket Regatta

Maar liefst 38 superjachten verschenen aan de start van de St.
Barth Bucket Regatta, waarvan
Vitters Shipyard een van de
hoofdsponsors is. De 55 meter
lange Marie is gebouwd door de
Nederlandse werf en werd ontworpen door André Hoek. De
imposante boot, met een zeiloppervlak van maar liefst 3300 m²
won de 'Elegantes' klasse.

OP DE BRES VOOR HET TOERVAARTNET
De infrastructuur van het landelijk
toervaartnet dreigt te versnipperen
doordat er te weinig geld is voor
onderhoud. Reden voor het Watersportverbond om in Den Haag aan
de bel te trekken. Op 8 april bood
Stephan van den Berg, de eerste
olympisch kampioen windsurfen, de petitie ‘Behoud het toervaartnet' aan,
met 7.600 handtekeningen, aan Mariëtte Hamer, voorzitter van de vaste
kamercommissie van Economische Zaken. Stephan werd vergezeld door
Ankie van Grunsven en Bart Brentjens die opkwamen voor de buitensporten. Bondsdirecteur Maurice Leeser over de actie: “We zien dat er door
decentralisatie versnippering optreedt. We willen dus graag dat er weer
landelijke regie plaatsvindt en mede-financiering door het Rijk.”
www.watersportverbond.nl

ISAF LEGT DE RIDDER STRAF OP
De America’s Cup heeft voor Dirk de Ridder een
lange nasleep. De Nederlandse profzeiler werd vorig
jaar pal voor de finale van deelname uitgesloten,
omdat hij betrokken zou zijn geweest bij het illegaal
aanbrengen van extra gewicht op de AC 45, in 2012.
De Nederlandse Zeilraad zag geen aanleiding om De
Ridder extra te straffen. Het Disciplinary Committee
van de ISAF besloot wel tot een aanvullende straf;
volgens niet bevestigde berichten een schorsing vijf jaar. De zaak ligt nu
bij het beroepsorgaan. Als dat de beslissing steunt kan De Ridder nog naar
het CAS stappen, het hoogste hof van arbitrage voor de sport.

INDEWIND
POKERFACE LEEG AANGETROFFEN
Op 15 januari vertrok solozeiler Sietse Hagen met zijn Gibsea Flush
Pokerface vanuit Tenerife voor een Atlantische oversteek naar Barbados.
Sindsdien werd niets meer van hem vernomen en in maart sloeg zijn
familie alarm. Op 7 april trof het vrachtschip Saimaagracht van rederij
Spliethoff (foto), onderweg van het Amerikaanse Savannah naar Agadir in
Marokko, de 27 voeter aan op volle
zee, op ongeveer 600 mijl van de
Canarische eilanden. Het lukte niet
om marifooncontact te krijgen,
waarna men poolshoogte nam op
het jacht. Dat bleek leeg. Nadat
documenten en persoonlijke bezittingen waren veiliggesteld is de Pokerface tot zinken gebracht. Over het
lot van Sietse Hagen is niets bekend, maar het meest waarschijnlijke
scenario is een man overboord-situatie.

ALMERE REGATTA
Op 17 en 18 mei wordt weer de
Almere Regatta verzeild. Een evenement voor de ORC-klassen 1
t/m 4 en de eenheidsklassen Melges 24, J/22, J/80 en X79. Per dag
staan vier wedstrijden gepland en
het is mogelijk om een dag mee
te doen. Deelnemende boten van
elders krijgen na inschrijving van vrijdag tot en met zondag een gratis
ligplaats in Marina Muiderzand (foto). www.almereregatta.nl

INDEWIND
EEN RONDJE EN EEN OVERSTEEK
De Roei en Zeilvereniging Naarden is
een actieve club, die twee traditionele zeiltochten op het programma
heeft staan. Te weten een Rondje
Noord-Holland van woensdag 28
mei tot en met zondag 1 juni. En de
Engelandtocht, van vrijdag 6 juni tot
en met zaterdag 14 juni.
Beide evenementen staan ook open voor niet-leden. www.rzvnaarden.nl

ALMERE IN ENKHUIZEN
Tja, tachtig jaar geleden was het niet zo
gek

om

een

watersportvereniging

‘Almere’ te noemen. De naam verwijst
naar de Zuiderzee. Wel gebruikt de
betreffende vereniging nadrukkelijk de
toegevoeging ‘Enkhuizer’ bij de clubnaam. Om verwarring te voorkomen,
want de watersportverenging Almere
huist in Enkhuizen. Een levendige vereniging met een bloeiend wedstrijdcircuit. Mooi detail: voor een abonnement van 200 euro kunnen leden het
hele seizoen door een verenigingsboot huren. Op 16 mei opent de EWVA
het vernieuwde clubhuis aan de Compagnieshaven, compleet met aanpalend zonneterras. Alleen al voor het uitzicht een bezoek waard…
www.ewva.nl

ADVERTENTIE

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

Zeiljachtexpertise

AANKOOPKEURING

REDDERS VAN BOVEN
Flying Focus van Herman IJsseling is gespecialiseerd in maritieme luchtfotografie. Herman heeft ook tal van reddingboten in beeld gebracht. Een
bloemlezing van dat werk is onder de titel ‘Redders van boven’ tot 3
november te zien in het Nationaal Reddingmuseum, Willemsoord 60G in
Den Helder. www.reddingmuseum.nl en www.flyingfocus.nl

MEETING SPARKMAN & STEPHENS ASSOCIATIE
Op 20 t/m 22 juni zal de jaarlijkse bijeenkomst van de Sparkman &
Stephens Association plaatsvinden in Nederland in de Amsterdam Marina.

De Associatie is een wereldwijde club van eigenaren van boten ontworpen
door het fameuze scheepsarchitectenduo Sparkman & Stephens. Het
evenement in Amsterdam staat open voor alle eigenaren van Sparkman &
Stephens-ontwerpen. www.s-and-s-association.nl

INDEWIND

NORTH SEA REGATTA
Op dinsdag 27 mei valt het startschot van de Vuurschepen Race, ofwel
Scheveningen-Harwich. Vrijdag 30 mei is de North Sea Race, die vloot
terugvoert. Het is de opmaat naar de North Sea Regatta die vanaf vrijdag
6 juni wordt verzeild voor de Scheveningse kust, tot en met 9 mei. Veel
wedstrijden, veel deelnemers en tussentijds veel vertier op de wal.
www.northsearegatta.nl

SLOTAKKOORD
De wereldzeilbond ISAF wil een
seizoensafsluiter

organiseren,

als slotakkoord van de vijf al
bestaande wereldbekerwedstrijden.

Per

olympische

klasse

mogen de beste 20 boten van
dat seizoen meedoen aan de
‘Grand Final’ die vier dagen
omvat. Een krachtmeting voor de toppers die bovendien geldprijzen
kunnen verdienen. De eerste ISAF Sailing World Cup Grand Final wordt
gehouden in december 2014 in het Midden-Oosten. www.sailing.org

KLEINE DRIEHOEK NOORDZEE
IJmuiden-Whitby-Newcastle-IJmuiden. Dat is de route van de Kleine Driehoek Noordzee, die de Nederlandsche Vereniging van Kustzeilers organiseert vanaf 21 juni. Een tocht die in een week, inclusief twee weekenden,
in beslag neemt; weather permitting. Een goede training voor de grote
Driehoek in 2015. In Newcastle is een plezierig walprogramma opgezet.
Deze Kleine Driehoek Noordzee wordt in twee klassen gevaren, duo en
toer, voor zowel leden als niet-leden. www.kustzeilers.nl

CROWDFUNDING VOOR ‘SEA-MOVIE’
Regisseur Tijs Meertens maakt een film over de
over de traditionele beroepszeilvaart en de Enkhuizer Zeevaartschool. Deze ‘sea-movie’, de nautische variant van een road-movie, gaat heten
‘Het Verlangen van de Watergeus’. Tijs heeft via
crowdfunding een groot deel van het budget
binnengekregen, maar moet nog circa 10 procent
bijeen krijgen. Dat kan nog tot 28 april, dus kom nu in actie…
www.cinecrowd.nl/het-verlangen-van-de-watergeus

TERUG OP HET NOORDELIJK HALFROND

INDEWIND

Caroline en Paul Gieb verlieten Nederland in 2006 en sindsdien is de
Giebateau, een Bénéteau 40.7, hun thuis. Ze zijn globetrotters die van
gebaande paden afwijken. Afgelopen najaar maakten ze weer zo’n nietalledaagse reis. Van Fiji richting Japan, met een tussenstop op het eiland

Pohnpei. Een oversteek van ruim 2000 mijl. Na zes jaar is de Giebateau
terug op het Noordelijk Halfrond en verkent inmiddels Koreaanse wateren. http://giebateau.blogspot.nl

40 MIJL VAN BRU
Het blijft een aardige uitdaging: de Elkor 40 mijl van
Bru, een doublehanded zeilwedstrijd voor de wedstrijdklasse én toerzeilers. Op 24 mei gaat het
evenement van start op de Grevelingen. De
organisatie zorgt voor een compleet verzorgd
weekend. Een ligplaats in de haven, een bolus, een
survivalpakket voor onderweg en een heerlijk buffet
met feestavond. www.40mijlvanbru.nl

INDEWIND
DELTA LLOYD REGATTA: 30STE EDITIE

In 1985 werd voor het eerst een internationale zeilweek voor alle olympische klassen in ons land georganiseerd, de Spa Regatta in Medemblik en
– toen nog - Andijk. Van 20 tot en met 24 mei aanstaande staat de 30ste
editie gepland van dit toonaangevende evenement, dat nu Delta Lloyd
Regatta heet. Het Regatta Center aan de Medemblikker Vooroever is het
epicentrum. De organisatie rekent op een driehonderd deelnemers. Zij
zeilen de wedstrijden volgens het olympische sjabloon, zoals dat in Rio
2016 wordt gehanteerd. Alle olympische klassen komen aan de start en er
verschijnen ook ‘demonstratie-klassen’ op het water: kitesurfing en de
draagvleugel Moth. De Delta Lloyd Regatta maakt deel uit van het Eurosaf
circuit. www.deltalloydregatta.nl

ADVERTENTIE

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

w w w.van vlie tzeilen . n l

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 bijboot.

FOTO’S EN TEKST: LEONIE KOK

DE

VERTREKKERS

AUTO

TERUGKIJKEN OP DE BIJBOOT

Voor ons huwelijk vroegen we geen servies, maar een
bijboot. We kozen voor een opvouwbare Talamex, waarbij
je de bodem met aluminium plankjes kon verstevigen ter
bevordering van de stabiliteit. Betaalbaar, licht en om de
een of andere reden vonden we het ook belangrijk dat we
hem konden opvouwen. Van mijn ouders kregen we een
2,5 pk viertakt buitenboordmotor cadeau.
Prima setje zou je zeggen. Maar we kwamen er al snel
achter dat het beter kon. We waren niet vooruit te branden met z’n vieren en werden vaak kletsnat. Opvouwen
was een lastige klus en dat deden we bijna nooit.
Als je gewend bent aan havens, onderschat je algauw het
belang van je bijboot: het enige vervoermiddel van en naar
de boot als je voor anker ligt. Je bijboot is je auto. Je
gebruikt hem intensief en sleurt hem meestal op het
strand. Hij moet dus tegen extreem gebruik bestand zijn.
Tijdens onze trek naar het zuiden, werd ons wensenlijstje
steeds duidelijker: een harde bodem en de mogelijkheid

om te planeren. Als je kunt planeren, kun je droger heen en
weer varen en het vergroot je bereik qua ankerplekken. De
buitenste ankerplek heeft vaak het meest verkoelende briesje
en de minste muggen. Bovendien kun je met een RIB (rigid
inflatable boat) lange bijbootsafari’s maken tot diep in het
mangrovegebied, snorkelen bij een rif een paar mijl verderop
of waterpret beleven door een bodyboard achter de bijboot te
knopen. Bijkomend voordeel van een niet-opvouwbare bijboot
aan dek is dat je een extra ‘vlot’ hebt in noodsituaties.

INGERUILD VOOR 2.0-VERSIE
Een gegeven paard moet je niet in de bek kijken. Toch hebben
we in Portugal al gewetenloos ons huwelijkscadeau ingeruild
voor een Valiant D-300 (3 m, harde bodem) met een tweetakt
15 pk Mercury. Eigenlijk mocht er maximaal 10 pk achter
hangen, maar met wat ingelamineerde verstevigingen en wat
tussentijdse reparaties hebben we er 3 jaar heerlijk mee kunnen
rondscheuren. In Panama lieten we een beschermhoes maken
tegen het allesvernietigende UV-licht.
Waar laat je zo’n niet-opvouwbare RIB? Wij hesen de bijboot
aan het spinnakerval uit het water en bonden hem dan ondersteboven vast tussen de mast en de genua. Als je voor een veel
zwaardere bijboot kiest, kun je ook denken aan davits. Maar die
zware bijboot moet je ook – soms in je eentje – op het strand
kunnen hijsen…
Natuurlijk kan het ook zonder RIB. Jelle en Floor van de Libis
hadden een tweedehands bijboot met zachte bodem uit 1985.
De zachte bodem was voor hen geen probleem en ze konden
er zelfs mee planeren. In de tropische hitte begon echter de
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lijm los te laten… Vanaf Trinidad hadden ze maandelijkse plaksessies, maar
ondanks dat bereikten zij hun einddoel, Australië.
De bemanning van de Nelly Rose is na anderhalf jaar intensief gebruik in
Europa en de Carieb nog steeds heel blij met haar Lodestar met zachte
bodem (3 m) en 15 pk tweetakt Mercury, waarmee de dinghy goed
planeert.

foto:© Leonie Kok

UITDAGENDE STRANDLANDINGEN
Als er een beetje branding staat, is het soms lastig om veilig en droog op
het strand te komen. We werden evenwel steeds behendiger in het ‘timen’
van onze aankomst, zodat we – met flink wat gas erop – surfend op de
laagste golf het strand konden bereiken.

Onze Belgische vrienden van A Small Nest sloegen bij een
mislukte strandlanding met het hele gezin over de kop met hun
voor vertrek nieuw aangeschafte Zodiac (2,60 m, lattenbodem,
4 pk). Hun oma was vanaf het strand in St. Lucia getuige van dit
spektakel met goede afloop. Ze schonk haar zoon en kleinkinderen een AB Inflatable van 3,10 meter met een 18 pk tweetakt
Tohatsu, hopend op veiligere strandlandingen. Veel cruisers
vertrekken met een opvouwbare bijboot met zachte bodem en
investeren in de Carieb in een nieuwe bijboot. Je kunt er relatief
goedkoop degelijke bijbootjes kopen (bijvoorbeeld AB Inflatables en Caribe) en ook tweetakt buitenmotoren.

TILLEN
Naast vermogen is gewicht een factor die telt bij de keuze van
de buitenboordmotor. Adam kon onze 15 pk tweetakt in zijn
eentje tillen van de bijboot naar het plankje op de hekstoel.
Jelle van de Libis was blij met zijn kleine buitenboordmotor: “Ik
heb het vaak als super prettig ervaren dat ik onze tweetakt 2,5
pk, zonder kans op hernia's, met één hand vanaf de bijboot aan
de hekstoel kon hangen.”
Viertakt is stiller en schoner en voldoet aan de steeds strenger
wordende emissienormen.

DIEFSTAL
Om diefstal te voorkomen kun je de motorkap bewerken om
hem minder aantrekkelijk te maken. A Small Nest verving de 18
pk sticker door een 4 pk sticker en sommige cruisers beweren
dat je de motorkap het beste roze kunt verven, omdat dieven
macho’s zijn.

foto:© Leonie Kok

Een slot is noodzakelijk. Het komt geregeld voor dat een
bijboot wordt gestolen. Het overkwam ons in Nieuw-Zeeland.
Gelukkig hadden we de bijboot en buitenboordmotor verzekerd en konden we opnieuw een 15 pk tweetaktmotor kopen.

TOEKOMSTIG GEBRUIK
Achteraf gezien, hadden we beter een servies voor ons huwelijk
kunnen vragen in plaats van een spiksplinternieuwe bijboot die
heel geschikt was voor Europese havens, maar al snel voor ons
niet toereikend leek. Kijk voor de aanschaf goed naar je toekomstige gebruik. Hoe kleiner en lichter, hoe lastiger om droog
aan te komen met bemanning en boodschappen. Hoe groter
en zwaarder, hoe lastiger op te bergen en op het strand te
hijsen. Wil je met je bijboot kunnen planeren? Ga dan niet op
de specificaties af, maar test vóór de aanschaf altijd de combinatie (bijboot en motor) met de vaste bemanning.

[Z]

VIDEO

KLEINSTE
BOOT
SOLO OVER
DE OCEAAN?
De Oostenrijkse zeiler Harald Sedlacek
zeilde in 87 dagen van Gijon (Spanje)
naar Palm Beach in Florida. Een hele
prestatie, want zijn FIPOFIX is maar
4,90 meter lang. De claim dat deze
Open16 de kleinste boot is die de
Atlantische Oceaan overstak, geldt
vast voor de route Gijon-Palm Beach,
maar in de boekenkast op de Zilt
redactie pakten we zo een aantal vergeelde boeken van zeilers die in de
boten de oversteek waagden. In die
fascinerende verhalen zit prachtig
materiaal voor een artikel.
Wordt vervolgd dus…

foto:© fipofix.com

zestiger jaren al op veel kleinere

NIEUWE VERKOOPMODULE DOE HET ZELF MAKELAAR
Het kopen en verkopen van plezierjachten

kan

en

moet transparant
en betaalbaar zijn.
Dat

vinden

Jort

van

Sisseren

en

Bouwe

Bekking

van
‘Doe-het-zelf
jachtmakelaar’.
Jort:

“Via

ons

online botenplatform kunnen particulieren zelf hun boot kopen en verkopen met dezelfde juridische en financiële zekerheid die een professionele
jachtmakelaar biedt, maar dan zonder de dure courtage van rond de 8%.”
Onlangs werd de nieuwe verkoopmodule gelanceerd die het voor kopers
en verkopers nog eenvoudiger om zelf een boot te (ver-)kopen. Het
ontwerp is intuïtiever en per stap is een duidelijke video die exact aangeeft
wat je moet doen op ieder moment, waarom en hoe je dat doet. Daarnaast zijn er nieuwe functionaliteiten toegevoegd, zoals het uploaden van
een keuringsrapport door een onafhankelijke surveyor, de notaris die in
het geval van een hypotheek onderdeel wordt van een specifiek verkooptraject en ook zijn de internationale transactie mogelijkheden duidelijker
gemaakt.
Het concept, dat volgens Jort van Sisteren tussen de traditionele jachtmakelaar en de advertentiewebsites in zit, is inmiddels wereldwijd gedeponeerd. Als je wilt zien wat het systeem te bieden heeft kan je een
testtransactie opzetten op www.doehetzelfjachtmakelaar.nl

ZEILENDE KUNST

ZILTESPULLEN

Kunstschilder Jeremy Houghton is
gefascineerd door beweging en licht.
Doordat dit belangrijke elementen zijn
in de sport heeft hij in zijn carrière tot
nu toe veel sportschilderijen gemaakt.
Tijdens de Olympische Spelen in Londen van 2012 was hij een van de
officiële kunstenaars. In die periode
deed hij onderzoek tijdens trainingen
en wedstrijden van zeilers. Op basis
van zijn observaties maakte hij een serie zeilschilderijen die te zien zijn in
de expositie Flying Colours. De expositie opent op 3 mei en de schilderijen
zijn tot 14 juni te zien in Life - the Gallery Amsterdam, Lauriergracht 96.
www.lifeamsterdam.nl

JACHTHAVEN NAARDEN SCOORT HOOG
The Yacht Harbour Association
(TYHA) uit Engeland beoordeelt havens op duurzaamheid,
veiligheid, faciliteiten en de
beleving van gasten. Mystery
shoppers kijken ook naar de
servicegerichtheid van het personeel. Jachthaven Naarden scoorde op alle fronten en kreeg daarom de
hoogste beoordeling van vijf Gouden Ankers. Na Jachthaven Bruinisse in
Zeeland en Marina Muiderzand in Almere is dit de derde jachthaven van
Thuishavens die deze eer toekomt. www.jachthavennaarden.nl

FLEVO MARINA WATERSPORT EXPERIENCE
Op 10 een 11 mei laten de bedrijven die op Flevo Marina zijn
gevestigd je kennis maken met
vele facetten van de watersport.
In dit Watersport Experience
weekend organiseert Team Heiner het Batavia Stad NK Match
Racing, zijn er veel modellen van
C-Yacht en Jeanneau zeilboten te
zien en organiseert Flevo Sailing diverse clinics. Bij EYN Jachtmakelaardij
Noord West kan je gratis de waarde van je boot laten bepalen. Bezoekers
die met hun boot het evenement bezoeken, kunnen gratis gebruik maken
van een passantenligplaats in de haven. www.flevomarina.com

NAUTISCH ENKHUIZEN
Nautische bedrijven in Enkhuizen bundelen hun krachten in
een nieuw platform, Nautisch
Enkhuizen.nl. Het doel is om
elke nautische wens van iedere
watersportbezoeker

aan

de

stad Enkhuizen snel en vakkundig te kunnen vervullen. De
bedrijven willen duidelijk maken dat Enkhuizen veel in zijn mars heeft op
nautisch gebied: nieuwbouw en onderhoud van sloep tot 60 meter
megajacht, zeevaartschool, maritieme veiligheid, ontwerp en advies, winterstalling, verhuur en goede havens. www.nautischenkhuizen.nl

ZILTESPULLEN
WATERSPORTWEEKEND JACHTHAVEN BRUINISSE
Op 10 en 11 mei presenteren diverse watersportbedrijven zich in de Jachthaven Bruinisse. De toepasselijke titel is ‘More than
Boats’, want er is meer te zien dan zeil- en
motorboten alleen. Een willekeurige greep:
Aquavitesse toont de RS Aero, Sailcenter de
nieuwe SailQube en X-Yachts de nieuwe
Seascape en de Xc35. Je kunt proefvaren
met de Bénéteau Océanis 38. Ook is de
nieuwste apparatuur van B&G te zien en kun je suppen. Regionale autobedrijven vullen het programma aan en er zijn proeverijen, clinics en
natuurlijk ontbreekt een muzikale omlijsting niet.
www.morethanboats.nl en www.jachthavenbruinisse.nl

ZEILSCHOOLWEEK IN FRIESLAND
Door Friesland trekken en tegelijk zeilles
volgens CWO-normen krijgen. Dat concept
biedt Zeilschool Pean in het Friese AkkrumNes dit seizoen aan. De deelnemers, van 15
tot 17 jaar, zeilen in Valken en ze eten en
slapen op een skûtsje. Eigenaar Christophe
Meijer: “Het is een zeilschoolweek, waarin de
cursisten op praktische wijze les krijgen en
hun vaardigheden direct kunnen toepassen.”
www.pean-zeilschool.nl

NIEUWE VALSTOPPER VAN SPINLOCK
Spinlock ontwikkelde voor hun XTR valstopper een compleet nieuw
mechanisme. De stopper heeft twee beweegbare kammen waar voorheen
met een vaste onderkam en een
beweegbare

bovenkam

werd

gewerkt. Het grote voordeel is dat
de lijn minder slijt bij een grotere
houdkracht. De stopper is ultra
licht en eenvoudig uit elkaar te
halen voor onderhoud. De stopper
is geschikt voor lijnen van 8 t/m 12mm. Bij een 12mm lijn heeft de stopper
een houdkracht van 1000kg. De XTR is verkrijgbaar in het zwart, wit of
zilver en heeft een adviesprijs van € 116.80. www.moremarine.nl

BLITSE BRIL
De bemanningen van de
foilende

America's

Cup

catamarans zagen we al met
brillen

die

tactische

informatie op het glas
projecteerden. Nu kan je de
eerste

zijn

die

op

de

woensdagavondwedstrijd
van je club deze technologie
op het water brengt. Voor zo'n 1900 dollar wordt de Afterguard bril bij je
thuisbezorgd.

Via

wifi

stuurt

een

zender

de

gegevens

van

je

boordinstumenten naar de bril, die de data op de binnenkant van het glas
projecteert. www.afterguard.co

ZILTESPULLEN
VICTOIRE OPENT SERVICECENTER IN MONNICKENDAM
Victoire is al sinds 1961 een
begrip maar de afgelopen jaren
heeft het merk een moeilijke tijd
doorgemaakt. Met de verhuizing
naar Marina Monnickendam en
de introductie van een nieuw
model slaat Victoire een nieuwe
weg in. In Monninckendam opent een ‘servicecenter’ waar bestaande
Victoire-eigenaren terecht kunnen met alle vragen over hun boot en
uitrusting en voor levering van onderdelen en nieuwe zeilen. En er is meer
ruimte om gebruikte schepen te presenteren. Na de recente introductie
van de Victoire V42RE zal dit jaar de V37RE, een zeewaardige dagzeiler
worden gepresenteerd. www.victoire.nl

FISHFINDER IN EEN DOBBER
Met enige regelmaat vinden we in onze
mailbox producten die helemaal niet
voor zeilers zijn bedoeld. Dat over de
SonarPhone T-Pod verhuisde echter
niet direct naar de prullenbak. Daarvoor
vinden wij de digitale dobber veel te
leuk. Het gaat om een fishfinder die zijn
data draadloos doorstuurt naar je tablet of smartphone. Om vis te vinden,
of om de diepte te meten ver van je boot. Waarom dat ook voor zeilers
nuttig is, konden we niet direct bedenken. Wie dat het wel weet kan het
apparaat voor 130 dollar bestellen. Maar alleen als je Zilt daarna een foto
en verslag van je zeilende toepassing stuurt. www.vexilar.com

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

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

Zwaan Sails

of kijk op www.elektrische lierhendel.nl

Uw Nederlandse kwaliteits zeilmaker

UITDAGENDE

ZEEZEILTOCHTEN
KLIK voor ons programma

Vaar op zeker

TOOLUKA

Verzekeringen en financieringen

Vaarvakanties op hoge breedte

SNORKELEND NAAR HET STRAND
Elly en Ben Boodts liggen met hun White Spirit voor anker
bij de Tobago Cays. Elly: “We liggen zo dicht bij het strand
dat we er snorkelend heen kunnen zwemmen. Behalve een
klein standtentje en honderden palmbomen is hier hele-
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maal niks, heerlijk.”

ZILTEWERELD

Elly en Ben Boodts weten al snel
na hun eerste ontmoeting dat ze
ooit samen een zeilreis willen
maken. Ze beginnen in een
Marieholm en worden dan verliefd op een Polka Mazurka, een
Koopmans ontwerp van 36 voet.
Ben: “We vielen meteen voor de
prachtige romp, maar realiseerden ons wel dat er veel aan moest gebeuren. De boot was zeer spartaans ingericht, dus we hebben het gehele
interieur vernieuwd. En een stalen kiel op een aluminium romp vertrouwden we niet, dus hebben we er een nieuwe kiel onder laten zetten. Na vijf
jaar klussen was het eerst onwerkelijk toen we op afgelopen augustus
onze thuishaven uitvoeren. 'We zijn dit echt aan het doen!' ging er steeds
door mijn hoofd.”

OVERSTEKEN
Ben over het eerste deel van de reis: “We wilden graag de Golf van Biskaje
in september oversteken, dus hebben we de eerste weken flink door
geracet. De gevreesde crossing van de Golf verliep relaxt. De Atlantische
oversteek was wel zwaar voor ons, we hadden dit toch onderschat,
geromantiseerd. De boot was er helemaal klaar voor en heeft zich
fantastisch gedragen in de kolkende zee met altijd golven van twee
richtingen, maar voor ons was het zeer vermoeiend. Pas eenmaal hier in
de Carieb met al die prachtige eilanden, kan ik zeggen dat we het er zeker
voor over hebben gehad.”

foto: © bemanning White Spirit

WE DOEN DIT ECHT

ZILTEWERELD

www.ziltewereld.nl
TROUWEN
“We hebben het geweldig hier.” vult Elly aan, “Ons leven bestaat uit eiland
hoppen en eiland bekijken, genieten van de Caribische zon, boodschappen doen, de was doen, wat klussen aan de boot (dat blijft altijd door
gaan) en verder natuurlijk vooral veel borrelen met elkaar en mede zeilers.
We vervelen ons eigenlijk nooit. Ons Caribische avontuur begon op
Barbados, vervolgens zeilden we via Grenada naar het noorden. Vooral de
Grenadines met alle kleine eilandjes vinden wij echt prachtig. Ook Dominica met de overweldigende natuur is een echte aanrader! En ons bezoek
aan Sint Maarten werd heel bijzonder. Ben vroeg mij midden op de
Atlantische oceaan ten huwelijk, en onder een strakblauwe lucht zijn we
op het witte zandstrand van Simpson Bay getrouwd, in witte bikini en
zwembroek!”
En nu wordt het tijd om aan de terugweg te denken. Ben: “Of er nog tijd
over blijft om via het Caledonisch Kanaal te varen is de vraag. Helaas
moeten we dan weer wat haast maken, omdat onze banen in augustus
weer verder gaan, wat wij als grote luxe beschouwen. [Z]
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