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Greenline 33 Hybride

Hallberg-Rassy 34

9,99 x 3,47 x 0,70
2010
€ 128.000,-

10,28 x 3,25 x 1,85
2004
€ 139.500,-

Hanse 540E

Jeanneau Sun Fast 40

16,08 x 4,91 x 2,43
2007
€ 295.000,-

12,20 x 3,95 x 1,95
2000
€ 89.500,-

Najad 373

Najad 440

11,30 x 3,65 x 1,90
2004
€ 215.000,-

13,50 x 4,03 x 2,10
2008
€ 437.000,-

Nimbus 380 Coupe

Spirit 36

11,50 x 3,60 x 1,10
2003
€ 179.500,-

11,30 x 3,66 x 1,70
1990
€ 65.000,-

X-40

Maxi 1300 (video)

12,19 x 3,80 x 2,10
2005
€ 199.000,-

12,70 x 3,80 x 2,00
2007
€ 239.000,-

foto:© Sander van der Borch

BUREAUBLAD
Hollandse luchten in hun meest dreigende
vorm… Dat is het beeld dat fotograaf
Sander van der Borch vastlegde tijdens de
Delta Lloyd Regatta in Medemblik. Klik op de downloadknop en maak deze prachtige foto de achtergrond van je computer of tablet.

VIJFENTWINTIG
Bijna onopgemerkt zijn de opvattingen over de
uitrusting van een zeegaand jacht nogal veranderd. Oplossingen waar we kort geleden nog
nooit

van

hadden

gehoord,

worden

nu

beschouwd als essentieel. Dat ze het leven aan
boord veraangenamen staat wel vast. Vooral
doen dus, als je je dat kunt en wilt permiteren.
Zelfs als je realiseert dat elke oplossing ook wel
weer een volgend probleem creëert. Zo'n watermaker, vriezer, broodbak- of wasmachine heeft
immers onvermijdelijk gevolgen voor de energiehuishouding aan boord. Dus staat er voor je het

reflectie

weet een groot aantal webpagina's over laadsystemen, hoog-rendements accu's en generators
in de favorieten van je browser. Maar ook dat is
een consequentie waar wij ons geen enkel waardeoordeel over aanmeten...
Opmerkelijk is wel, dat wanneer voldoende zeilers dezelfde keuze maken dat als vanzelf een
norm wordt. Een standaard waardoor niemand
zich meer afvraagt of een drinkwatertank van 800
liter en een watermaker nu echt zo'n logische
combinatie is. Of dat je misschien ook een prachtig brood in een halfuurtje uit de oven kunt
halen. Of hoe erg zo'n lauw biertje nu werkelijk
is. Toegegeven, dat laatste voorbeeld is niet het
meest gelukkige...

Vorige week waren we aan boord van De Wilde Vaart,
het resultaat van dat bezoek lees je in deze Zilt. Nog
deze zomer vertrekt de boot voor een reis om de
wereld, of waar ook naartoe als het toch iets anders
loopt... Een vooruitzicht waar veel zeilers van dromen
zonder er ooit aan toe te komen. Dat Paul, Laurens en
Frederiek dat al op hun vijfentwintigste kunnen doen
heeft slechts een reden, de Norm zit ze op geen
enkele wijze in de weg.
Hun boot is van beton en ook na jaren werk nog altijd
buitengewoon Spartaans. De complete apparatuur
bestaat uit één GPS, gestuurd wordt er met de hand
of door de Aries. De wind lezen ze af met een vaantje
in de top van de mast. En ja, het bier is lauw.
Simpelweg omdat ze de reis belangrijker vinden dan
te wachten tot ze zich de ideale boot kunnen permiteren. Even goed doordacht en verantwoord als in de
tijd dat er helemaal geen andere keuzes mogelijk
waren. En wij? Wij blijven gewoon achter, met onze
gelikte boten en het pijnlijke besef dat je maar een
keer vijfentwintig zult zijn...

foto: © Zilt Magazine

TEKST MARJOLEIN BRANDT

‘IN PLAATS VAN

HUISJE
BOOMPJE
BEESTJE…’
Na een voorbereiding van drie jaar vertrekken Frederiek Looije, Laurens Higler en
Paul Jansen op 1 juli voor een wereldreis.
Uniek, omdat ze pas 26 zijn én als drie
vrienden het avontuur samen aandurven.
Ze hebben globaal een route gepland,
maar laten ruimte voor veranderingen.

D

e haven aan de polderkant van het Gooimeer is
klaar voor het seizoen. Glimmend gepoetst en
vers geschilderd gaan de laatste zeiljachten te
water. De hoogte van de Hollandse brug beperkt

hun lengte tot een meter of negen. Een van de laatste
boten op de wal voldoet absoluut niet aan dat profiel.
De Wilde Vaart is groter, stoerder, minder gepolijst en nog
niet helemaal af. Er wordt hard gewerkt. Aan het onderwaterschip en aan een bijzondere droom. Binnen een paar
weken zal de blauwe boot en zijn drie eigenaars beginnen
aan een reis rond de wereld…

ZEEVERKENNERS
Frederiek, Laurens en Paul zijn nogal a-typische vertrekkers. De nu midden-twintigers zijn vrienden vanaf hun
twaalfde toen ze elkaar bij de zeeverkenners ontmoetten.
Het plan voor een wereldreis ontstond al twee jaar later.
Frederiek: “Laurens en ik riepen toen al ‘dat moeten we
gaan doen’. Vanaf dat moment keken we naar geschikte
boten. Op die manier waren we er altijd een beetje mee
Bij scouting De Wildevaart in Almere kregen we een hechte
club zeilvrienden. Twee daarvan, Paul en Marius, hadden
een eigen boot waarmee we altijd met zijn zevenen op
vakantie gingen. Drieënhalf jaar geleden moest de knoop
doorgehakt worden. Gaan we wel of niet? Want dan moest
er een boot komen en een datum geprikt worden. Paul en
Marius deden mee, de rest haakte af. Minder dan drie
maanden later kochten we deze boot…”

foto’s: © bemanning De Wilde Vaart

bezig, maar nooit met een vastomlijnd plan.

MARKTPLAATS
De ferrocementen one-off van elf meter paste precies
binnen het budget, maar was een flinke opknapper. Paul:
“We hadden één eis en dat was dat het een S-spant moest
zijn. We hadden gehoord dat die veiliger is. Bovendien is
hij makkelijk op koers te houden en ligt hij lekker op de
golven. We hebben hem voor tienduizend euro op Marktplaats gekocht, het maximale dat we konden besteden. We
noemden hem de Wilde Vaart, naar de scoutinggroep waar
het allemaal begon. Uiteindelijk hebben we er veel meer
werk aan gehad dan we hadden ingeschat. Alle houten
delen waren rot en de romp vertoonde veel slechte plekken. Daar is ruim tien kilo epoxy in gaan zitten. Maar toch
konden we er meteen mee weg. Diezelfde zomer zeilden
we naar Engeland, zonder er aan te klussen.”

FUNCTIONEEL
Ondertussen kan Marius vanwege zijn studie alleen de
eerste maanden mee en zijn ze eigenlijk met zijn drieën
over. Zijn aandeel blijft in de boot, dat is van te voren
afgesproken. Laurens: “Ook dacht Marius iets anders over
het opknappen, hij is heel perfectionistisch. Wij zijn pragmatischer. We doen het voor de reis, niet omdat het schip
iets scheef zit, vinden we dat niet erg.
We hebben gewoon een deadline en bovendien doet
epoxy wonderen. Het heeft ons geleerd dat we elkaar een
eigen manier van werken moeten gunnen en dat we
moeten loslaten”.

foto: © Zilt Magazine

zo prachtig moet zijn. Functioneel, meer niet. Als het kastje

LAAT MAAR KOMEN
Al ruim drie jaar klussen ze elk weekend. Frederiek: “Je
geeft best veel op, maar we weten dat we het ergens voor
doen. Anderen hebben huisje, boompje, beestje en wij
helemaal niet. Ik woon tijdelijk bij mijn zus totdat ik aan
boord ga en ik heb alles weggedaan op twee dozen na.”
Ruzie hebben ze nog nooit gehad, wel stevige discussies.
Laurens: “Nadien hebben we het er met elkaar over hoe
we dit nu het beste hadden kunnen aanpakken, want er
moet wel een oplossing komen. Dat maakt ons tot een
sterk team. We laten dingen niet liggen. Ook niet op het
persoonlijk vlak.”
Frederiek vult aan: “We gaan al jaren met elkaar op zeilvakantie, dus we kennen elkaar. En we zeilen altijd met veel
mensen. Dan leer je wel beslissingen te nemen en omgaan
met elkaar. Het moeilijkst is misschien dat we met drie
schippers zijn. Maar de roerganger is de baas, die bepaalt
hoe we iets gaan doen. Alleen een echt belangrijke beslissing nemen we gezamenlijk. Dat heeft altijd gewerkt en zal
nu ook werken. We hebben meer vertrouwen in elkaar
gekregen door de grote tochten in de afgelopen zomers.
Het voelt goed dat je rustig in je bed kan liggen als de
ander wacht heeft. Maar we houden wel er wel rekening
papieren driedubbel, zodat je niet gebonden bent aan een
persoon. Misschien ga ik wel in Australië wonen. En Paul
wordt heel makkelijk verliefd. Maar we staan er relaxt in.
We hoeven niet in twee jaar rond te gaan. Het is een
avontuur en laat maar komen.”

foto’s: © Zilt Magazine

mee dat we het níet met elkaar uithouden. We hebben alle

GRENZEN VERLEGGEN
De laatste jaren hebben ze hun kennis en ervaring uitgebreid. In theorie, maar vooral in de praktijk. Ze zochten ze
steeds groter water op en verlegden grenzen. Met hun
vrienden zeilden ze naar Zuid-Engeland, de Scilly eilanden
en de Kanaaleilanden. Steeds meer zagen ze een verschil
met de rest van de groep.
Laurens: “Als zij onderweg gingen slapen, navigeerden wij
en verdeelden de wachten. Bij ons stond altijd alles in het
teken van grote reizen.”
Zo ook moesten ze beslissingen nemen over grote uitgaven
voor bijvoorbeeld apparatuur.
Paul: “Over de meeste dingen waren we het snel eens.
Alleen over de radar kunnen we het maar niet eens worden. We hebben AIS en SSB, maar bij mist is een radar toch
wel fijn. Binnenkort moeten we daarover een ei leggen.”

BUDGET
Voor de reis zelf berekenen ze tienduizend euro per
persoon voor twee jaar en vijfduizend als reserve, mochten
er grote uitgaven nodig zijn, bijvoorbeeld een nieuwe
motor. Daarnaast hebben ze drie jaar lang elke maand 250
euro in de pot gestopt voor het opknappen van de boot.
laatste voorbereidingen. Alle drie hebben ze net hun baan
opgezegd.
Frederiek: “Ik ben fysiotherapeut en al drie jaar afgestudeerd. Wat dat betreft heb ik het wat makkelijker, ik heb
al die jaren kunnen sparen. Laurens en Paul zijn net afge-

foto: © Zilt Magazine

Op 1 juli steken ze van wal, dus nu gaat het nog om de

studeerd en hebben een tijdelijke

baan

buiten

hun

vakgebied genomen om snel
geld te verdienen. Als we
terugkomen, zien we wel
weer. Het grappige is, dat in
het begin niemand ons serieus nam en dat nu pas iedereen begint te snappen dat we
dit echt willen. Ook onze
ouders. Die vinden het oké,
maar zijn wel bezorgd.”
Wat betreft de route nemen
ze alle vrijheid. Hij is globaal
uitgestippeld, maar ze hebben kaarten van de hele
wereld. “En anderhalve meter
pilots”, zegt Laurens. “Dus we
kunnen van de route afwijken. Tot de Pacific hebben we
echter met de heersende seizoenen te maken en ligt het
redelijk vast, daarna zijn we

dan gaan tegenkomen, komt
nu pas. We laten het ons maar
gewoon overkomen.” [Z]
www.wildevaart.com
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weggaan en het besef wat we
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flexibel. Het idee is dat we
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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...

Al het hele weekend komen ze elkaar tegen en hebben regelmatig
discussies over ontstane situaties. Als ze het weer eens niet met elkaar
eens zijn, is de schipper van Anneke het zat en protesteert tegen de
schipper van Nanine.

Windriting

startlijn
Nanine
Anneke

HET VERHOOR
De schipper van Anneke vertelt tijdens het verhoor. "Nanine voer
geruime tijd met heel weinig snelheid langs de lijn. Ik voer iets lager dan
aan de wind en kwam langszij. Ik riep naar Nanine dat hij moest loeven,
maar hij bleef rechtdoor varen. Ik kon dus niet rechtdoor varen, omdat hij
langs de lijn bleef varen. Vervolgens werd ik gedwongen om af te vallen,
anders hadden we elkaar geraakt. Nanine had een heel goede start, maar
mijn start was echter volledig verknald."
De schipper van Nanine is het eens met wat de schipper van Anneke
heeft verteld. "Het klopt dat ik langs de lijn voer. Echter het startsein was
nog niet gegeven en daarom mocht en kon ik niet loeven, want als ik dat
zou doen ging ik te vroeg over de startlijn. Ik hoorde Anneke wel roepen,
maar hij mocht mij niet over de lijn dwingen. Ik wilde niet te vroeg
starten."

PROTEST
PERIKELEN
Geen van de protesterende partijen heeft een
getuige. Op vragen van de PC wordt geantwoord, dat op het moment dat
de overlap ontstond er voldoende ruimte was voor Nanine om op te
loeven. De afstand tussen beide boten bedroeg toen ruim 3 meter. Ook
wordt aangegeven dat Anneke daarna slechts langzaam heeft geloefd.

DE BERAADSLAGING
De feiten zijn voor de protestcommissie erg duidelijk, want er zijn geen
tegenstrijdige verklaringen. Als vrij voorliggende boot had Nanine voorrang. Nadat een overlap tot stand was gekomen kreeg Anneke als
lijwaartse boot voorrang. De protestcommissie moet vaststellen of
Anneke aanvankelijk Nanine ruimte gaf om vrij te blijven. (Regel 15

Voorrang verkrijgen). Bovendien moet vastgesteld worden of Nanine niet
te snel is opgeloefd (Regel 16 Van koers veranderen). Omdat er voor het
startsein geen juiste koers is mag Anneke als lijwaartse boot loeven tot
recht in de wind. In tegenstelling tot wat veel zeilers denken moet een
loefwaartse boot loeven zelfs als dat betekent dat hij te vroeg over de
startlijn gaat.
De Protestcommissie stelt de volgende feiten vast.
● Het incident vond ongeveer 20 seconden voor het startsein plaats.
● Nanine voer over bakboord met geringe snelheid langs de startlijn.

illustratie: © Henk Plaatje

● Anneke voer met een knik in de schoot over bakboord en verkreeg een
overlap aan lij; de afstand tussen beide boten is dan ongeveer 3 meter.
● Nadat er overlap is loeft Anneke langzaam op.
● Nanine handhaaft haar koers waardoor Anneke moet afvallen om een
aanraking te voorkomen.
● Na het startsein loeven Anneke en Nanine beide op tot aan de wind.
● Er is geen vervangende straf genomen.

VIDEO

Nanine

Wind

Startlijn
Nanine
Anneke

Anneke

Overlap
CONCLUSIE EN BESLISSING
Nanine is als loefwaartse boot niet vrij gebleven van de lijwaartse boot
Anneke en heeft regel 11 (Boten over dezelfde boeg) 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:© Eize Hoekstra

FOTO’S EIZE HOEKSTRA – TEKST LAURENS VAN ZIJP

LEKKERE

ALLROUNDER
Randmeer: handzame toer-wedstrijdboot

De klassenorganisatie van de Randmeer viert dit seizoen het tiende
lustrum. Zowel als toerboot en als wedstrijdschip blijft het kielmidzwaardjachtje onverminderd populair.

foto:© Eize Hoekstra

EENHEIDSKLASSE
Eind jaren vijftig zocht het bestuur van de
‘Koninklijke

Verbonden

Nederlandsche

Watersport Vereenigingen een boot voor
ondiep open water met golfslag, zoals de
Randmeren. J. Kraaijer, De Vries Lentsch jr en
E.G. van de Stadt dienden voorontwerpen in.
De keuze viel op Van de Stadt, die een 6,50
meter lange boot tekende met uitgesproken
zeeg, kiel-midwaard en aangehangen roer. In
1962 stelde het bondsbestuur de Randmeer
eenheidsklasse in. Aanvankelijk bouwde Van
de Stadt de boot en vanaf 1969 werd Jachtwerf Heeg dé Randmeer-werf. Sindsdien zijn
er een slordige 2000 gebouwd. In 1992 verschenen naast het oer-model de Advance en
Touring modellen. In 2008 volgde opnieuw
een modernisering. Belangrijke verbeteringen zijn een hogere, zelflozende kuipvloer en
een lichtere mast.

LEREN KENNEN
‘Hoe zeilt dat nou, zo’n Randmeer?’ vragen
we aan Christoffel van Hees (zeilnummer
498). “Ja, prima natuurlijk, anders was ik
allang overgestapt,” lacht de veteraan die al
zo’n 30 jaar Randmeer zeilt. “Je moet de boot
wel een beetje leren kennen. Hoewel het een
kielboot is, moet je hem als een zwaardboot
zeilen. Hij is best gevoelig voor gewichtstrim
en je moet hem goed vlak varen, want onder
helling wordt hij loefgierig. Als het begint
door te waaien moet de bemanning in de
trapeze en de stuurman in het gangboord
zitten. Planeren onder spi wil hij ook wel; het
achterschip is vrij vlak voor een rondbodem.
De grote genua vraagt aandacht, zeker in
situaties voor de start. Tegenwoordig mag je
een fokroller gebruiken, wat beslist een verbetering is. De Randmeer is een lekkere allrounder, hij zeilt sportief, maar je kunt er ook
uitstekend mee toeren. Vroeger gebruikten
we hem voor vakantietochten en staken we

foto:© Eize Hoekstra

er het IJsselmeer mee over. Ikzelf zeil hem
het liefst met z’n drieën in de wedstrijd.”

foto:© Eize Hoekstra

GOED IN DE HAND TE HOUDEN
“Ik zeil juist het liefst met twee
man,” zegt Henk Plaatje (zeilnummer 1052), “dat ben ik gewend
vanuit de zwaardboten en vind ik
het fijnste varen. Het is een boot
die goed in de hand te houden is,
al wil hij wel op z’n kant door de
relatief korte kiel. Die zou trouwens wat mij betreft wel een mooi
profiel mogen hebben. De nieuwe
masten zijn vooral bovenin lichter
dan de oude, dus dat is een goede
verbetering. Die mast is vlot de
strijken en de kiel-midzwaardconstructie maakt de boot makkelijk
trailerbaar. Kortom, een goed zeilend, handzaam schip. Dat verklaart ook waarom de Randmeer
nog altijd in trek is, ook bij toerzeilers, want hij heeft een ruime kuip.
Ik zeil veel woensdagavondwedstrijden op Loosdrecht en daar is
altijd een sterk veld op het water.”
www.rko.nl

BRUNEL
EVEN THUIS

Vier maanden voor de start van de Volvo Ocean Race is
Team Brunel voor het eerst in Nederland. Direct na de
tewaterlating vertrok schipper Bouwe Bekking met zijn
bemanning naar Lanzarotte op de Canarische eilanden.
Half mei voer de VOR 65 tussen de pieren van IJmuiden
door. In de komende weken zal de boot geregeld te
zien zijn in en rond Nederland. Binnenkort zal ook de
definitieve bemanning worden bekend gemaakt.

foto:© Ruud Kattenberg/Zilt Magazine
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30 mei-1 juni Sevenstar Contest Cup. Medemblik. www.contestyachts.com
3 juni

Avondwedstrijden H'sluis. www.haringvlietwedstrijden.nl

4 juni

Woensdagavondwedstrijd. Naarden. www.rzvnaarden.nl

4 juni

Avondwedstrijd. Andijk. www.dekreupel.nl

4 juni

Avondwedstrijden. Kaag. www.kwvdekaag.nl

4 juni

Avondwedstrijden. Muiderzand. www.flevomare.nl

5 juni

Avondwedstrijden Numansgors. www.haringvlietwedstrijden.nl

5 juni

Avondwedstrijd. Enkhuizen. www.ewva.nl

6 juni

Engelandtocht. www.rzvnaarden.nl

6-9 juni

North Sea Regatta. Scheveningen. www.nsr.nl

7 juni

Eurocup RS 700 en 800. Bruinisse. www.aquavitesse.nl

7 juni

Eenzame Noord. 50 Mijls solo/duo www.eenzamenoordrace.nl

7-8 juni

Hardzeilerij Westlanders. Vinkeveen. http://okwh.nl

7-9 juni

Pinksterevenement. Sneek. www.sneekweek.nl

7-9 juni

Braassem Zomerwedstrijden. www.braassemermeer.nl

10 juni

Haringvliet Shorthanded. Duo. www.haringvlietwedstrijden.nl

14 juni

Ronde Tiengemeten. www.haringvlietwedstrijden.nl

14 juni

Beneteau Cup Noord. Stavoren. www.beneteauclub.nl

14-15 juni

Lenco Regatta. Lelystad. Scherpe jachten www.lenco.eu/regatta

14-15 juni

Dutch Quarter Ton Cup. Lelystad. www.kwarttonzeilers.nl

14-15 juni

Kampioenschap Westlanders. Braassem. http://okwh.nl

14-15 juni

Holland Weekend. Loosdrecht. www.kwvl.nl

21 juni

Beneteau Cup Zuid. Bruinisse. www.beneteauclub.nl

21 juni

6 Uren van Loosdrecht. www.wvdea.nl

20-21 juni

YSY Ronde Noord-Holland. www.ysy.nl

20-21 juni

Brouwse Classic Regatta. www.wvbrouwershaven.nl

ZEILAGENDA
20-22 juni

Lustrumevenement Pampus. Sneek. www.pampusclub.nl

20-22 juni

Assurmada Rally. Naar Lowestoft. www.assurmada.nl

21 juni

Markervuurrace. Muiden-Volendam. www.knzrv.nl

21 juni

Bokking Race. Lemmer. www.zevenwolden.nl

21 juni

Midzomeravondwedstrijd. Reeuwijk. www.elfhoeven.nl

21-22 juni

12 & 24 Uur Veerse Meer. www.jachthavenoranjeplaat.nl

21-29 juni

Kieler Woche. www.kieler-woche.de

27-28 juni

Lustrum. Twaalfvoetsjol. Loosdrecht. www.twaalfvoetsjollenclub.nl

27-28 juni

Nacht van Lelystad. www.wsvlelystadhaven.nl

27 juni-6 juli

Deltaweek. Zierikzee/Colijnsplaat. www.deltaweek.nl.

28 juni

Haringvliet Solo. www.haringvlietwedstrijden.nl

28 juni

Ronde om Texel. www.roundtexel.com

28-29

Zomerwedstrijden. Alle erkende klassen. www.sneekweek.nl

28-29 juni

Oud-Zeilend-Hout. Slotermeer. Balk. www.oudzeilendhout.nl

29 juni

4 Uren van Flevomare. Muiderzand. www.flevomare.nl

1-6 juli

Nationaal Regenboog evenement. www.nre.nl

5 juli

Colin archer Memorial Race. Lauwersoog. www.camr.nl

6 juli

Oude Deuren Surf Cup. Aalsmeer. www.oudedeurensurfcup.nl

* van de avondwedstrijden is alleen de eerste
datum van de maand vermeld.

EVENEMENTEN, OPEN DAGEN
20-21 juni

Loggerfestival. Vlaardingen. www.vl-loggerfestival.nl

27-29 juni

Havendagen. Terneuzen. www.havendagen-terneuzen.nl

3-6 juli

Sail Harlingen. www.thetallshipsracesharlingen2014.com

EVENEMENT AANMELDEN?

agenda@ziltmagazine.nl

TEKST LAURENS VAN ZIJP

De A-cat is een eenmansboot met trapeze.
Het is een internationale klasse met een
boxrule. Dat betekent
dat er ruimte is voor
ontwikkeling en experimenten, zolang voorgeschreven maten worden
gerespecteerd.

De

lengte- en breedtemaat
liggen vast: 5.50 x
2.30 meter, evenals het
zeiloppervlak van 13,96
m2. Het minimumgewicht

foto:© Jasper van Staveren

is 75 kilo zeilklaar.

In de lift

CATAMARANS
IN DE

LIFT

De America’s Cup vorig jaar was een
grensverleggend evenement. De 72 voets

catamarans vlogen niet door, maar óver
het water, dankzij de speciaal gevormde
zwaarden. Opzienbarend voor het
gewone volk, maar zeilers in de A-catamaran klasse keken er niet van op. Zij
experimenteren al zo’n tien jaar met
liftende kromzwaarden.

‘Het is zeilen in
drie dimensies…’
Wie in Nederland A-cat zegt, zegt Pieter
Jan Dwarshuis. Samen met Piet Saarberg
is hij een van de boegbeelden van de
klasse in ons land. Dwarshuis, in het
dagelijks leven managing partner
van Holland Composites in Lelystad, zeilt al sinds zijn Delftse

foto:© Laurens van Zijp

studietijd A-cat.

In de lift
Pieter-Jan: “De Franse zeilers in het ORMA 60 circuit pasten als
eersten volop gebogen zwaarden toe op hun trimarans. Die
gebruikten zij om de lijdrijver lift te geven. In de A-cat klasse begon
de Australiër Scott Anderson rond 2003 te experimenteren met
foilende zwaarden. Aanvankelijk zette hij de steekzwaarden onder
een hoek. Dat zorgde voor een liftende werking en verminderde de
neiging tot duiken op voordewindse koersen. Binnen de klasse
volgde een discussie en het werd toegestaan, zolang de tips van de
zwaarden onder water niet binnen 1,50 meter zouden komen.”

T-ZWAARD
Foils of draagvleugels zijn niet nieuw; het principe is al een eeuw
oud. De meest bekende toepassing is die op snelvarende motorschepen met een V-vormige draagvleugel. In de zeilerij waren
draagvleugels minder gangbaar. Eric Tabarly experimenteerde
ermee, en de Franse test-tri l’Hydroptere is het meest bekend. In de
monuhulls loopt de Moth-klasse voorop waar het om foilen gaat.
Die Motten hebben een zwaard met een T-vleugel waaraan een
trimflap zit.
Pieter-Jan: “Uiteraard hebben we in de klasse besproken of wij dat
ook wilden op de A-cat. Maar zo’n T-zwaard is lastig; je kunt hem
niet van bovenaf monteren en hem alleen gebruiken bij voldoende
waterdiepte. Bovendien wilden we de A-cat praktisch houden en
toegankelijk voor een grotere groep zeilers.”

C-BOARDS
De boxrule schrijft voor dat de A-cat in geen enkele positie breder
mag zijn dan 2.30 meter, afgezien van de helmstok. De schuin
geplaatste zwaarden leverden een probleem op, want als je ze
ophaalde, staken ze buiten de boot. Pieter-Jan: “We vonden de
oplossing door kromme zwaarden te gaan gebruiken; C-boards
genoemd. Die lopen onder water naar binnen, maar blijven binnen
de 2.30-regel als je ze ophaalt. Op het Wereldkampioenschap 2005
in Frankrijk werden ze gebruikt en een van de deelnemers daar was
de Amerikaanse ontwerper Pete Melvin. Hij is tweevoudig wereldkampioen in de A-cat, maar kreeg de grootste bekendheid als
ontwerper van de America’s Cup catamaran van Team New Zealand
die werd uitgerust met het L-zwaard.”
De toepassing van de kromzwaarden in de multihullwereld nam de
afgelopen jaren een vlucht, de vorm werd geperfectioneerd en ook
een fabrikant als Nacra bijvoorbeeld paste ze toe op de nieuwe F20
en de nieuwe olympische klasse, de Nacra 17.

ROMPVORM

foto:© Laurens van Zijp

De A-cat maakte nog een stap. Pieter-Jan: “De
zeeglijn van de rompen werd aangepast. De
klassieke vorm van een onderwaterschip heeft
een kromming. Logisch, want je wilt dat kop en
kont vrij liggen en dat het diepste punt het

In de lift
center of buoyancy is. Voor de gekromde zwaarden is het echter
heel belangrijk dat de boot strak in het water ligt, zodat de
aanstromingshoek gelijkmatig is. Daarom kregen de rompen een
strakke zeeglijn met een knik op het lateraalpunt. Het is opnieuw
een voorbeeld hoe een ontwikkelklasse leidt tot vernieuwing.”
De rompvormen van de A-cat waren eerder al in doorsnee veranderd. Vroeger waren ze V-vorming met de grootste breedte aan
dek, nu hebben ze een meer druppelvormige doorsnede.
Pieter-Jan: “Als een boot stampt beïnvloedt dat de stroming langs
de zwaarden en ook het tuig negatief. Je wilt dus rompen die
stabieler blijven en door golven snijden, daarom heb je meer
volume onderin nodig en minder aan dek. Met dergelijke rompen
(‘wave piercers’), herkenbaar aan de terugvallende boegen, struikelt de cat niet meer.”

DNA SUCCES
Samen met zijn zeilmaat Arno Terra besloot Dwarshuis zelf een A-cat te ontwikkelen, de DNA, en toen
nog acht liefhebbers er een bestelden, konden ze
de eerste tien exemplaren bij Holland Composites
bouwen. In prepreg carbon, dat op 90 graden
wordt ‘afgebakken’.

Ook de 9 meter lange mast is van

koolstofvezel, waarbij voor langs-versteviging super-carbon
(pitch fibre van 630 gpa) is toegepast. Voorjaar 2010 voer de
nieuwe DNA direct voorin de wedstrijdvelden. De bestellingen stroomden binnen en Dwarshuis maakte van zijn
hobbyproject een bedrijfje: racingcats.com. In vier jaar
tijd zijn een slordige 180 (!) boten verkocht, het gros
naar het buitenland. Dwarshuis: “Veel America’s
Cup-zeilers zeilen een DNA; Dean Barker, John

illustratie:© Rudo Enserink

Kostecki, Glenn Ashby, James Spithill, Nathan
Outteridge, Tom Slingsby, Ray Davies, maar
ook de Franse topzeilers Loïck en
Bruno Peyron.” In 2012 won Mischa Heemskerk de wereldtitel A-cat met een DNA. Voor de afbouw en verkoop zorgt
nu Sailcenter in Almere.

In de lift

J-BOARDS
Ondertussen perfectioneerde Dwarshuis ook de
vorm van de kromzwaarden. De C-boards werden
J-boards (zie tekening). Dwarshuis: “Tijdens de belasting buigen de boards misschien wel 20 cm naar
binnen. Normaal hebben ze een liftoppervlak van
350 tot 400 mm. Door ze iets slapper te maken, neemt het
liftoppervlak toe tot wel 600 mm. De redenatie was: in verhouding iets meer horizontaal oppervlak creëren en de tip dunner
maken geeft meer lift. In combinatie met kleine vleugeltjes op
de roeren bleek het mogelijk om met de rompen helemaal
uit het water te vliegen. Tijdens de Franse kampioenschappen vorig jaar mei was Mischa de eerste zeiler die de
A-cat echt ‘vliegend’ kon zeilen.”

BALANCEREN
Grote kunst daarbij is balans te vinden en te
houden. De lift is afhankelijk van het
foiloppervlak, de snelheid en de aanstromingshoek. Als je harder gaat, ontstaat meer lift, de boot stijgt verder,
maar als de zwaarden lucht slaan, valt hij weer terug in het water.

De klassieke V-draagvleugel is zelfregulerend, maar
voor het J-board moet je zoeken naar de perfecte
vorm, in combinatie met de winglets aan het roer. De
zeiler moet de boot in balans houden door zijn
lichaamsgewicht subtiel te verplaatsen en met de
schootspanning te spelen. In golven en met variërende
windsterkte is dat pure acrobatiek… “Het is heel dynamisch zeilen,” weet Pieter-Jan Dwarshuis uit eigen
ervaring, “het is te vergelijken met een foiling kiteboard. Je stuurt in drie dimensies met je voeten.”

NEVER ENDING STORY
Met de plaats van het J-boards is eveneens druk geëxperimenteerd. Pieter-Jan: “De zwaarden zijn ten
opzichte van de romp-hartlijn 8 cm naar buiten gezet.
Dat betekent dat het oprichtende moment van 2 meter
naar 2.16 m gaat; het levert een betere dynamiek op,
de effectieve breedte neemt foilend toe.”
Het door Pete Melvin bedachte L-zwaard is intussen
ook verder door-ontwikkeld en heeft een surface piercing tip; bijna een V-vorm waarvan het uiteinde het
wateroppervlak raakt. Pieter-Jan: “Er zijn zoveel parameters waar je rekening mee moet houden, zoals twist,
flex, bend, dat we voorlopig nog niet uitgerekend zijn.
De foils zijn een never ending story.” [Z]

In de lift
De zwaarden op de
A-Cat

zijn

een

moderne variant op

LIFT

het draagvleugelprincipe dat al in het

HOGE SNELHEID - LAGE DRUK

begin van de 20e eeuw
werd beschreven.
Het principe van een
draagvleugel

ID
LAGE SNELHE

- HOGE DRUK

Het vleugelprincipe

is

hetzelfde als dat van
een vliegtuigvleugel.
Door het profiel van
de vleugel legt het
water aan de bovenkant een langere weg
af, en stroomt dus

Een experiment in 1919

sneller, dan aan de
onderkant. Hierdoor
ontstaat een drukverschil dat resulteert
in een opwaartse
kracht die 'lift'
wordt genoemd.
Bij voldoende vaar-

De international Moth

snelheid duwen de
draagvleugels de boot
omhoog totdat hij
volledig op zijn
vleugels rust en de
waterweerstand van de
romp vrijwel wordt
opgeheven.

recordjager l’Hydroptère
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In de lift
‘De lift is afhankelijk van het
foiloppervlak, de snelheid en de
aanstromingshoek. Als je harder gaat,
ontstaat meer lift en stijgt de boot
verder, maar als de zwaarden lucht
slaan, valt hij weer terug in het water...’

GUNBOAT G4

illustratie:© Holland Composites

LOA 12.14m
Breedte 6.78m
Diepgang 0.46/2.14m
Masthoogte 19.36m
Waterverpl. 2400kg
Grootzeil 70m2
Fok 33m2
www.hollandcomposites.nl
www.gunboat.com

‘A BIG
SMALL BOAT’
‘Foils zijn een Never Ending Story’ beweert Pieter-Jan Dwarshuis
aan het eind van het vraaggesprek met Zilt. Voor voorbeelden van
die stelling hoeven we niet ver te zoeken. De Gunboat G4 die PieterJan’s bedrijf Holland Composites ontwikkelt, is een radicaal ontwerp dat de draagvleugel zwaarden introduceert bij een heel
andere doelgroep dan de open catzeilers. Een boot voor de jonge,
gefortuneerde happy few die op zoek is naar America's Cup appeal.

In de lift
“A big small boat.” Met die wens klopte Peter Johnstone,
telg uit de bekende familie achter J/Boats, aan bij Pieter-Jan
Dwarshuis van Holland Composites. Ze kenden elkaar van
de DNA A-cat (zie vorige pagina’s), die Johnstone had
gekocht. De Amerikaan is eigenaar van Gunboats, bouwer
van kajuitcatamarans. Pieter-Jan: “Hij zocht een nieuw
model, met accommodatie, maar vooral gericht op snelheid en met de aantrekkingskracht van de America's Cup.
Hij vroeg of ik geen ontwerp kon maken. Dat is weliswaar
niet onze corebusiness, maar samen met Arno Terra en
Rudo Enserink, een studiegenoot die
een eigen ontwerpbureau heeft, hebben we
de

DNA

opgeschaald

naar 40 voet.”
Het

resultaat

is

een

strakke 'coastal cruiser-racer', met opbouw, leefruimte en
slaapplaatsen, maar wel voorzien van foils, klaar om door
de geluidsbarrière te gaan. Holland Composites bouwt het
schip in licentie en is nu nog druk doende met de mallen.
Naar verwachting gaat de eerste boot in het najaar te
water. De cat wordt volledig gebouwd in koolstofvezel en
is daardoor superlicht, superstijf en superdynamisch om te
zeilen. Het 12,15 meter lange casco weegt slechts 1400 kilo!
Zeilklaar komt het gewicht rond de 2400 kilo. Net als het
ontwerp zelf, zal ook de prijs extreem zijn: ruim boven de
half miljoen euro. Dat blijkt geen belemmering voor de
doelgroep. De eerste boot is al verkocht aan een professioneel snowboarder. [Z]

NIEUWE SLUIS STAVOREN OPEN
Friesland heeft een nieuwe toegangspoort. Op 8 mei opende
koning Willem-Alexander, staand
op een Bestevaer 56ST, de nieuwe
Johan Frisosluis in Stavoren. De
grotere schutcapaciteit vermindert de lange wachttijden. De
sluiskolk heeft een lengte van 65
meter, de breedte varieert van 7
tot 18 meter en de minimum diepte is 2,60 meter. De doorvaartbreedte
van beide sluishoofden is 7 meter. Een knik in de sluis moet het manoeuvreren vergemakkelijken. De uitbreiding van de Johan Frisosluis (VHF 18)
is onderdeel van Het Friese Merenproject. www.friesemeren.nl

ZUIDERBAAN WINT MATCHRACE TITEL
Bakken regen, bergen wind, dat waren de omstandigheden tijdens het
Batavia Stad NK Matchracen in Lelystad. Van de acht ploegen bleek Team
Zuiderbaan de beste. Klaartje Zuiderbaan c.s. versloeg in de finale het
team van Frans Hin nipt en pakte daarmee de Nederlandse titel.

INDEWIND

SAMENWERKINGSVERBAND

ANWB, HISWA Vereniging, Platform Waterrecreatie en Sportvisserij
Nederland hebben een intentieverklaring ondertekend om te blijven
samenwerken in het platform Waterrecreatie Nederland, toekomstig
opvolger van de Stichting Recreatietoervaart
samenwerking

Nederland.
richt

zich

De
op

behoud en ontwikkeling van het
landelijke vaarroutenetwerk van
4.400 kilometer, veiligheid en
duurzaamheid. Het Watersportverbond

ondertekende

niet.

Bondsdirecteur Leeser licht toe: Om de belangen van de watersport
optimaal te kunnen behartigen, wil het Watersportverbond bewegingsvrijheid behouden om namens onze achterban eigen standpunten te kunnen
innemen en uit te dragen. Samenwerken kan ook
bundeling in een overkoepelend verband.”

25 JAAR EENDRACHT
Zeilschip Eendracht bestaat dit jaar
25 jaar en dat wordt gevierd op 15
juni.

De

driemastgaffeltopzeil-

schoener ligt dan in Scheveningen
en bemanning, opstappers, leden,
vrienden, sponsors, leveranciers,
bestuur, personeel en bouwers zijn
welkom. Aanmelden via
info@eendracht.nl of 010-4486186.
www.eendracht.nl

zonder formele

INDEWIND

TALL SHIPS RACE HARLINGEN
Van 3 tot en met 6 juli is Harlingen het epicentrum van alles wat met de
grote zeilvaart te maken heeft. Dan meren tientallen tall ships af in de
Friese havenplaats, die startpunt is van de Tall Ships Race 2014. Op 3 juli
is een schepenparade; de intocht van de grote zeilschepen, begeleid door
een vloot andere vaartuigen. Van 3 tot 6 juli zijn de tall ships te bewonderen in de haven en op zondag 6 juli volgt de uittocht. Dat is de start van
de eerste etappe die voert naar het Zweedse Frederikstad. Het verdere Tall
Ship programma ziet er volgt uit:
12-15 juli Frederikstad, Zweden, 24-27 juli Bergen, Noorwegen, 2-5 augustus Esbjerg, Denemarken. De Tall Ships Race zijn opgezet om jonge
mensen van 15 tot 25 jaar kennis te laten maken met de zee en de
zeilschepen. Ook dit jaar gaan er veel jongeren mee.
www.thetallshipsracesharlingen2014.com

ADVERTENTIE

®

Ook upgrades beschikbaar...

www.robwink.nl

LIKE US ON

SUCCESVOLLE
Y-TOREN RACE
Aanzienlijk meer boten dan in de voorgaande
jaren en een succesvolle introductie van de
sportboten-klasse waren enkele kenmerken
van de Y-toren Race van dit jaar. Maar helaas
hoorde daar ook het ontbreken van de wind
op de tweede wedstrijddag bij.
Gelukkig maakten de ideale condities op de
eerste dag veel goed.

INDEWIND

AANGEPASTE SPORTBETONNING IJSSELMEER
Als zeilers vaarwegbetonning op het IJsselen Markermeer gebruiken voor zeilwedstrijden, is dat onduidelijk voor de beroepsschippers en het levert gevaar op. Het
Watersportverbond heeft na klachten van
de beroepsvaart overleg gevoerd met Rijkswaterstaat, Schuttevaer en wedstrijdverenigingen. Afgesproken is dat de betonning
van de vaarroute Amsterdam-Lelystad-Lemmer niet meer voor zeilwedstrijden mag
worden gebruikt en dat het gebruik van
overige vaarwegbetonning wordt beperkt. Het oversteken van de vaarroute moet worden voorkomen, onder meer bij Sport-K (Pampushaven).
Ook zijn sinds april van dit jaar extra sportboeien uitgelegd.

GRIFFITHS REUNIE IN FRIESLAND
Ontwerpen van de Brit Maurice Griffiths
zijn karakteristieke klassiekers. In het
weekend van 14 en 15 juni wordt in het
Friese Gaastmeer voor de tweede maal
een reünie gehouden van dit type schepen en aanverwante ontwerpen. Organisatoren zijn Eilard Jacobs en Martin
Holtes.

Informatie

en

griffithsreunie@upcmail.nl

aanmelden:

ZOET-ZOUTSCHEIDING KRAMMERSLUIS
Rijkswaterstaat

INDEWIND

hanteert

sinds april in de noordelijke jachtensluis van de
Krammersluizen

een

nieuwe methode om zoet
en zout water te scheiden.
Een systeem van luchtbellen, zoetwaterinjectie en
spoeling met zoet water
scheidt

het

water

aan

weerszijden van de sluis. Watersporters moeten rekening houden met een
onrustig wateroppervlak, waar je wel gewoon doorheen kunt varen. De
sluisdeuren sluiten eerder dan voorheen en er kunnen per schutting
minder

schepen

mee,

maar

het

schutten

gaat

wel

sneller.

www.rws.nl/krammerjachtensluis.

VAREN VOOR ELKAAR
Onder het motto ‘Varen voor elkaar’ organiseert
het Nautischfonds uitwaaidagen op het water
voor kankerpatiënten en hun naasten. Ze
kunnen tijdens gratis vaartochten even hun
zinnen verzetten, wat van onschatbare
waarde is. Het seizoen werd begin mei
geopend in Huizen en er volgen dit seizoen
diverse vaardagen. Vrijwilligers, schippers en
donateurs zijn van harte welkom om te helpen. www.nautischfonds.nl

‘ALSOF DE REIS BEGONNEN IS…’
Kennismaken met elkaar en ervaringen uitwisselen. Dat was het belangrijkste doel van de zeilersforum-bijeenkomst voor vertrekkers op 19 april. Die
werd gehouden in de haven van de WSV Blocq van Kuffeler in Almere.
Uit de flinke opkomst bleek dat veel vertrekkers het prettig vinden vooraf
hun mede-vertrekkers te leren kennen. Het was, zoals iemand opmerkte,
‘een beetje het gevoel alsof de reis begonnen is’.

8STE CHARITY CUP
De achtste editie van de Charity Cup is
14 en 15 juni en wordt op de Oosterschelde verzeild. De organiserende
Stichting Sail4Charity steunt ditmaal als
goed doel www.traditioneelvaren.nl
dat het behoud van erfgoed nastreeft.
Jeugdzeilers in de Splash strijden om de
Junior Charity Cup. Locatie: het Goese
Sas. www.sail4charity.nl

INDEWIND

OUD ZEILEND HOUT
Oud Zeilend Hout. Onder die verzamelnaam zeilen oude houten wedstrijdzeilboten, die niet meer in reguliere wedstrijden starten, een eigen
evenement. De 8ste editie is op 28 en 29 juni op het Slotermeer bij Balk.
Naast klassen als de Lark (foto), BM, ZM-jol, houten Finn en FD komt ook
de bijzondere Vrijbuiter aan de start. www.oudzeilendhout.nl

INDEWIND

SCHONE VAART, EERLIJKE HANDEL
Het blijft een sympathieke onderneming: de schone handelsvaart onder
zeil van de Tres hombres. De motorloze schoenerbrik heeft zijn vijfde
trans-Atlantische handelsreis volbracht en loste eerlijke handelswaar, cacao, koffie, rum en kokosnotenolie – in Amsterdam.
www.svtreshombres.com

BLAUWE VLAG
Jachthaven Nauerna heeft de 100ste
Blauwe Vlag voor jachthavens gekregen. De Blauwe Vlag is een internationale onderscheiding die jaarlijks wordt
toegekend aan stranden en jachthavens die veilig en schoon zijn. Dit jaar
zijn 159 vlaggen in Nederland toegekend; 100 jachthavens en 59 stranden.
www.blauwevlag.nl

ADVERTENTIE

UNIEKE GELEGENHEID!
Ter overname aangeboden...

Zie: www.stadtdesign.com

ZEVEN

MEDAILLES

Thuiswatervoordeel. Dat hebben Nederlandse zeilers op de Delta Lloyd
Regatta. Maar je moet het nog wel waarmaken. Dat lukt de afgelopen editie
in Medemblik - de 30ste! - uitstekend. Goud was er voor - alweer - Marit
Bouwmeester in de Laser én Michelle Broekhuizen/Marieke Jongens (foto) in

foto: © Guilain GRENIER|www.grenierguilain.com

de 470. Verder gingen plakken naar: Pieter-Jan Postma (zilver, Finn), Nicholas
Heiner (zilver, Laser), Vera Voorbach/Jan Rein van Esseveld (brons, Skud 18),
Berend Kol (zilver, 2.4 M) en Guus Bijland (brons, 2.4 M).
www.deltalloydregatta.nl

In veilige Haven • Eemshaven

Redden
op de grens

Eemshaven

Van alle KNRM-stations bedient Eemshaven het grootste
gebied: de Eemsmonding. Want Eemshaven doet er een flink
stuk ‘Ostfriesland’ bij. In innige samenwerking met de oosterbuur, dat wel.
Tekst: Michiel Scholtes - Beeld: Peter van der Laan

De monding van de Eems heeft veel gezichten: voor Delfzijl een
gewone rivier, ten noorden van Eemshaven deel van de Waddenzee, westelijk van Borkum een zeegat. Dat zeegat is complex, en
splitst zich rond droge banken op in Huibertgat, Westereems en
Riffgat. Het stroomt er hard, wel drie knoop over de eb. De wind
heeft grote invloed op waterstand en stroom, noordwesters zijn
berucht. Ten oosten van Borkum loopt nog de ‘Osterems’,
feitelijk een Duitse waddengeul, maar evenzeer KNRM-werkgebied. Edze Knol, Henk Kramer en Vincent Medendorp, co-schippers van Eemshaven, kennen dit gebied als hun broekzak.
Edze: “Oefenen, oefenen en nog eens oefenen. We zitten de ene
keer tussen de brekers in het zeegat, de andere keer ploeteren
we in modder en zand. En na elke noordwesterstorm ziet het er
weer anders uit. Neem Noordpolderzijl. Jarenlang hadden we
daar veel acties. Nu is het er stil, dichtgeslibd. De laatste jaren
komen we veel vaker aan de Duitse kant, in de Osterems en bij
Greetsiel.”

Samenwerking
De vraag is waarom de KNRM
daar komt; Duitsland heeft de
reddingboot Alfried Krupp, een
grote ‘Rettungskreuzer’ met lanceerbare bijboot op Borkum liggen. Edze heeft een verrassende
verklaring. “Nederland stelt dat
de grens op de hartlijn van de
rivier ligt. Volgens Duitsland
loopt de grens langs de laagwaterlijn aan onze kant en varen wij
overal in Duits water. We hebben
dus geen keus. Maar de samenwerking met de Duitse Kustwacht en de MRCC-Bremen is
prima. In het hele NederlandsDuitse Eemsgebied opereren wij
gezamenlijk met de Duitse Rettungskreuzer Alfried Krupp. Wanneer onze reddingboot Jan en
Titia Visser een betere uitgangpositie heeft, belt de Duitse
schipper ons direct. Dankzij onze
tube kunnen wij makkelijker
langszij komen dan zij. Andersom

Tips van Edze Knol
● Vaar bij hoge zee niet door het
ondiepe Riffgat, daar lopen
gevaarlijke brekers, kies de
Westereems over de vloed.
● Kom liever ook niet binnen
door het Huibertgat, vanaf de
H5 zijn de dieptes zeer veranderlijk en door stromingen
staan er verraderlijke golven.Bij
problemen zit je direct aan
lagerwal.
● Pas op voor de stenen dam bij
Rysumer Nacken en die voor
Emden.
● Pas op voor de Leitdammen
voor Emden, die liggen over de
volle breedte van de Dollard.
De rijzing is daar 4 meter bij
springtij.

In veilige Haven • Eemshaven
vragen wij hun assistentie voor zware sleepklussen, de Krupp is veel
sterker dan wij. En sinds het kapseizen van de Amelandse reddingboot
Anne Margaretha in 2006 varen we bij slecht weer altijd samen op.”

Leitdamm
Eemshaven is met 22 acties in 2012 een relatief rustig station (tegen
bijv. Den Helder 55, Breskens 72). Zijn de watersporters op de Eems
kundiger dan elders? Edze lacht bij de gedachte. “Ha, misschien zijn
we hier in het noorden wat nuchterder, vastgelopen watersporters
piepen hier niet zo snel, die kennen het gebied, wachten tot het water
terugkomt en proberen eerst zelf los te komen. Bovendien, je merkt
vaak dat Duitse watersporters een beetje benauwd zijn om hulp te
vragen, die kunnen thuis bekeurd worden wegens nalatigheid. Wij
hebben hier wel verraderlijke stenen ‘Leitdammen’, vooral voor
Emden en bij de Rysumer Nacken, ten noorden van Delfzijl aan de
Duitse kant. Daar blijven regelmatig jachten op hangen, bijvoorbeeld
jachten vanuit Nieuw Statenzijl die recht oversteken naar Emden en
dan op de Geise Leitdamm lopen. Foutje. Maar, wij hebben ook
gevalletjes dat je denkt… Een motorjacht liep hopeloos vast onder
Rottumeroog en de schipper beweerde dat hij op weg was naar
Simonszand om te tanken. Daar heb je alleen vogels en zeehonden.
Nou, dan ben je echt wel de weg kwijt.” [Z]

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in De Reddingboot 222.
Met dank aan de KNRM en de Dienst der Hydrografie

Riffgat

Brekers in
Riffgat vanaf
6 Bft tussen
W en N

Dam waarop
veel jachten
vastlopen

Bron: Dienst der Hydrografie

Verlopende ondieptes
en gevaarlijke brekers
bij hoge zee

Stroomgeleidingsdammen
voor Emden

foto:© Menno van Loon

DE NATUUR,
DE BOOT
EN WIJ

TEKST MENNO VAN LOON
Menno van Loon droomde er al jaren van: met zijn eigen boot een
grote zeilreis maken. In 2010 kocht hij een Sweden Yachts C34 uit
1983, en maakte hem klaar voor grote tochten. Hij vertrok in 2011,
maar moest zijn reis enkele keren onderbreken. In december van het
vorige jaar stapte Menno op de Canarische Eilanden weer aan
boord om naar de Kaapverden te zeilen en daarvandaan over te
steken naar de Carieb. Zijn plan is om later via het Panamakanaal
naar de de Stille Oceaan te gaan om zijn reis te eindigen in Australië. Menno zal van tijd tot tijd verslag doen in Zilt. We pakken zijn
impressie op als hij vertrekt van de Canarische eilanden.
Voor me op het strand wapperen de vlaggen van de surfclub.
De passaat doet het even wat rustiger aan. Een bescheiden 3
Beaufort, schat ik. Windsurfplanken liggen vlakbij de vloedlijn.
Aan de bar achter me bestellen mensen met plastic bandjes om
hun pols cappuccino’s.
Een vrijwel vlakke zee, hoogstens 5 knopen wind. Te weinig
om te zeilen. Onder ons werkt de motor ons in zijn strakke ritme
door het water. Al sinds ons vertrek vier uur geleden uit Las
Palmas. Binnenkort zet ik hem uit. We kunnen niet blijven
motoren. Dan maar een hele lange, rustige oversteek naar de
Kaapverden.
We zitten heel ontspannen in de kuip. Alweer ruim een dag en
nacht onder weg. Alleen de eerste vier uur moesten we motoren.
Sindsdien zeilen we. De autopilot dirigeert ons onverstoorbaar
naar de Kaapverden. Naast ons sist het van de boot afspattende
water zachtjes. Ik lees een boek. Marc tuurt over de eindeloze
blauwe pannenkoek waar wij het middelpunt van vormen.

Een dik zwart kleed is over de boot is gespannen. Er zit een
onvoorstelbare hoeveelheid gaatjes in. Speldenprikjes waardoor
helder wit licht fonkelt. Te weinig om de woeste zee om me heen
te kunnen zien. Horen kan ik hem wel. Regelmatig breekt er
vlakbij een grote golf. Het klinkt als een gevaarlijk beest dat ons
briesend achtervolgt.
Veertig knopen, zegt de windmeter. Geen probleem, varend op
het stormzeil. Met ruim zes knopen, soms zeven, schieten we
door het water. Moeiteloos stuurt de autopilot ons door het
duistere golvenlandschap. Half twee ’s ochtends, zie ik op mijn
horloge. Over anderhalf uur lost Marc me af. Dan kan ik weer een
poging doen in slaap te vallen. Tot nu toe is het niet gelukt.
Het lawaai is onvoorstelbaar. In kasten schieten blikjes, flessen,
gereedschap en weet ik wat nog meer met harde klappen tegen
elkaar en de kastwanden aan. Water suist, met wat klinkt als een
aan de lichtsnelheid grenzend tempo, op een paar centimeter
afstand van mijn oren langs de romp van de boot. In het suizende
water lijken stemmen te zwemmen. Stemmen van mannen,
vrouwen, kinderen. Ze praten, lachen, roepen. Soms denk ik ten
onrechte dat het Marc is die me roept.
Het is niet alleen het lawaai. In mijn kooi word ik van links naar
rechts, en onder naar boven gekatapulteerd. Het ene moment
lijkt de boot in 1 seconde van 0 naar 100 te accelereren. Het
volgende net zo snel van 100 naar 0 af te remmen.

De wind is wat afgenomen. Het ochtendlicht fonkelt als strooigoud op het water. Windvlagen schieten gejaagde ribbels over
het wateroppervlak. Achter ons rijst weer een diepblauwe watermuur op.

Even lijkt het alsof hij ons zal verpulveren. Dan worden we rustig
opgetild. Meteen daarna surfen we met acht knopen van de golf
af. Hij rolt onverstoorbaar door. Minstens twee keer zo hard als wij.
Voor hem is de reis naar de Kaapverden een lachertje.
Met autopilot zou dat voor ons ook gelden. Ik kijk naar mijn
handen. De blaren beginnen te komen. Na 400 mijl begon de
autopilot plotseling te piepen en kraken. Na een paar minuten
was dat het enige wat hij nog deed.
We surfen van een grote golf af. Ik zie hem nauwelijks. Het is
te donker. Ik ben moe, maar high. Zeilen zoals ik nog nooit gezeild
heb. Zonder zeil. Weer ruim 40 knopen wind. Even was het alsof
we in een slechte rampenfilm terecht waren gekomen. Eerst die
storm van gisteravond die er volgens de voorspellingen helemaal
niet had moeten zijn. Toen het uitvallen van de autopilot. Toen
een tweede storm. En vervolgens het kapotgaan van het stormzeil.
The place to be in Las Palmas. Negen uur ‘s avonds. De tent
begint vol te lopen met hippe locals. De vroegsten onder hen
schuiven ruim een uur na ons pas aan tafel. Twee grote ribeyes,
een stevige rode wijn; voor Marc de door de charmante serveerster aangeraden yoghurt met honing, en voor mij de brownie. Ons
galgenmaal, zeggen we grappend. We hebben net besproken hoe
perfect Marc’s timing is. De afgelopen weken had de wind heel
hard uit het zuiden geblazen. Nu is de passaat weer terug en
belooft de voorspelling ons een week rustig zeilweer. Vreemd
idee, dat wij ooit in een wereld met ribeyes en charmante serveersters rondliepen.
Nu is er alleen die woedende natuur, de boot en wij.

Geen maan. Duisternis met het niets verlichtende licht
van die onvoorstelbaar mooie sterrenhemel. Het sissen
en spatten van het zilte nat. Af en toe trekt een vallende
ster een spoor van glinsterend zilverpoeder door de
hemel. Mijn ogen blijven maar dichtvallen. Ik kan de
navigatie-instrumenten niet meer goed aflezen. Ik zie
alleen nog schokkerige beelden; alsof ik naar een film
kijk waar telkens beelden uit zijn geknipt.
Met een schok word ik wakker. Mijn hoofd tegen het
stuurwiel. Ik concentreer me en slaag erin de koers van
de meter af te lezen. Weer veel te ver opgeloefd. Dit
gaat niet. Zo wordt het gevaarlijk. Ik moet even liggen.
Ik kijk op mijn horloge. Twee uur. Ik draai pas een uurtje
wacht.
Ik pak het fluitje dat om mijn nek bungelt. Het fluitje
waarmee ik ooit nog floot voor strafcorners en buitenspel. Nu is het ons communicatiesysteem. Ik blaas er
twee keer hard op. Een paar seconden later staat Marc
in de opening bij de kajuit. ‘Ik trek het niet meer,’ zeg
ik. ‘Ik dreig in slaap te vallen. Vind jij het goed om nu
even een uurtje de wacht over te nemen?’

van de surfplanken die net nog op het strand lagen,
planeren nu over het azuurblauwe water vlakbij het
strand. Het waait inmiddels harder. Iets verder de zee
op verandert de kleur van het water. Verspreid over het
diepe blauw liggen korte, dunne streepjes wit.
Noordoost. Twintig knopen schat ik. Ik mis het alweer. [Z]

foto:© Menno van Loon

De ober pakt mijn lege koffiekopje van tafel. Veel

foto:© Jesús Renedo/Consell Insular de Menorca

VIDEO

‘BESTEMMING
BEREIKT’
Menorca Maxi is de naam van een nieuwe wedstrijd voor
Wally's en J-class jachten,. Deze beauty's zeilden afgelopen week tegen elkaar rond het eiland Menorca. De Lionheart, van TomTom oprichter Harold Goddijn, stal de
show op de eerste editie van dit evenement. Goddijn had
hulp van 5 bemanningsleden van het Brunel Volvo Ocean
Race team, waaronder Bouwe Bekking, maar stuurde toch
voornamelijk zelf. Dan moet het extra goed voelen om
van professionals als Ken Read, stuurman op de Hanuman
en Earl Williams aan het roer van de Ranger te winnen.

ANTI-DIEFSTAL HOES
Zilt-lezer Rob Besse maakte ons opmerkzaam op een verbluffend simpel idee. Om
diefstal te voorkomen adviseert de Britse
politie om de kap van je buitenboordmotor mee naar huis te nemen en te vervangen door een eenvoudige hoes. Zonder
kap is de motor praktisch onverkoopbaar, en het aanschaffen van een
nieuwe kost vrijwel evenveel als het bedrag dat een gestolen buitenboordmotor oplevert. De Engelse politie verkoopt de hoezen, inclusief hun extra
afschrikkende logo, zelf. In ons land zul je een eigen oplossing moeten
vinden. Of is er een slimme watersportondernemer die hier wel iets in ziet?

EERSTE BREEHORN 31 UIT DE MAL
Eind mei losten ze bij de Friese
werf Breehorn de eerste 31
voeter uit de mal. De boot is
gebaseerd

op

de

fameuze

Victoire 933, een model met
miljoenen zeemijlen aan ervaring.
Er werd een nieuwe mal gemaakt
voor de romp, waarbij de bekende Victoire-knik ter hoogte van de
stootlijst is verdwenen en de romp er volgens de bouwers veel beter
uitziet. Ook de scheg voor het roer is verdwenen, met het nieuwe
balansroer zal de boot lichter sturen. Het interieur zal in opzet nauwelijks
veranderen. Met de 31 mikt Breehorn op zeilers met kleine gezinnen die
het IJsselmeer of Zeeland als thuiswater hebben en eens per jaar ook langs
de kust naar het buitenland willen. Vaarklaar gaat de boot 119.500 euro
kosten. www.breehorn.nl

ZILTESPULLEN
CROWDFUNDING VOOR INNOVATIEVE WINDMOLEN
Op 27 mei lanceerde het Rotterdamse
bedrijf The Archimedes een revolutionaire
windmolen die met minimale weerstand en
geluid een zeer hoog rendement behaalt. De
Liam F1 molen is echter bedoeld voor stedelijk gebruik en te groot om op je boot te
monteren. Om daar verandering in te brengen is er een crowdfunding actie gestart, onder
de naam Silent Sailing. De ontwikkeling van een
30 cm versie zal kapitaalintensief zijn door de carbon schelpvorm en omdat er nog niet bestaande randapparatuur bedacht moet
worden. Het hoge rendement wordt behaald, door in plaats van voor
rotorbladen te kiezen voor een op de nautilusschelp gebaseerde turbinevorm. www.dearchimedes.com

JUBILEUMBOEK DOV GEDIGITALISEERD
Het DOV-jubileumboek is nu ook digitaal beschikbaar. Dit boek uit 1985
geeft een unieke inkijk in de historie van scheepsverzekeringen in Nederland. ‘Het water dun’ schetst de ontwikkeling
vanaf het begin van de 19e eeuw (DOV is opgericht in 1835), toen leden van ‘compacten’ (unies
van beroepsschippers) elkaar hielpen in noodsituaties, zoals totaalverlies. In het jubileumboek is
goed te zien hoe de scheepvaart in de loop der
tijd veranderde en hoe DOV hierop inspeelde. Het
historische boek is te lezen op
www.dov-verzekeringen.nl.

EFM ORANJE COMBINATIE
Onderlinge verzekeringsmaatschappijen EFM en Oranje gaan per 1
juli van dit jaar samen. Op 9 mei gaven de ledenvergaderingen groen
licht voor de fusie. De nieuwe naam wordt voluit
EOC Onderlinge Schepenverzekering U.A, waarbij EOC staat voor EFM Oranje Combinatie. De
fusie versterkt de positie van de verzekeraar,
terwijl de kwaliteit en klantgerichtheid gegarandeerd blijven. Volgens EOC directeur Tom
Boerema zullen de leden en verzekerden profiteren van de nieuwe
verbeterde EOC verzekeringsvoorwaarden; zelfs premieverlaging voor het
merendeel. www.efm.nl en www.oranje-verzekeringen.nl

ZONDAGMIDDAGZEILEN
De Zeilvloot Muiden organiseert
dit seizoen iets nieuws naast het
bestaande

charterprogramma:

zondagmiddagzeilen. Voor mensen die geen deel uitmaken van
een groep, maar wel eens op een
traditioneel schip willen meevaren. Tot en met 28 september
maken zeilschepen elke zondagmiddag een tocht over het Markermeer. Vertrek om 13.00 uur, aankomst om 17.00 uur in de haven van
Muiden. Kaarten kosten € 30 voor volwassenen en € 20 voor kinderen t/m
12 jaar. www.zeilvlootmuiden.nl

ZILTESPULLEN
HANDZAME WINNER 8.00
Amper twee jaar na de introductie van de 9.00 brengt Winner een kleiner
model uit van 8 meter lengte. Met dit handzame zeiljacht bedient de
27-jarige Enkhuizer werf doelgroepen als instromers, jonge gezinnen én
‘terugschalers’: zeilers die na jaren zeereizen hun grote schip willen
verruilen voor een makkelijk te hanteren, goed zeilende boot, waarmee
ze ook kleinere vaargebieden kunnen bereiken. Dat kan, want behalve een
standaardkiel van 1,50 meter is de boot eveneens verkrijgbaar met een
ondiepe kiel van 1,00 m. De boot
is trailerbaar (al is
vergunning
wel nodig),
wat tal van
Europese
vaarwateren
bereikbaar maakt.
Een optionele maststrijkinstallatie komt daarbij van pas. Het ontwerp van 8.00 is van Cees van Tongeren van Van de Stadt Design. Er zijn
twee uitvoeringen: de Welcome en de Performance. De eerste is het
instapmodel, de tweede is een sportievere versie voorzien van een groter
grootzeil met uitgebouwde top, uitschuifbare boegspriet en gennaker.
Dankzij modulebouw kan een eigenaar zijn Winner 8.00 in een later
stadium met pakketten (kastjes, elektronica, uitschuifbare boegspriet, etc)
aanpassen aan zijn zeilwensen. De belangrijkste maten van de Winner 8.00,
die op de komende natte Hiswa in september wordt geïntroduceerd, zijn:
lengte 8.00 m. Breedte 2.80 m en diepgang 1.50 of 1.00 m.
www.winneryachts.nl

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

Vaar op zeker

TM

Kiwiprop
Een innovatieve propellor
voor zeiljachten

Verzekeringen en financieringen

KLIK VOOR
INFORMATIE
2, 3 of 4 blads - as of saildrive - 12-80 pk
Al uw lieren elektrisch?
Dat kan nu met de
draadloze
elektrische lierhendel
Bel voor informatie:
0654 363 092
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Zwaan Sails

Uw Nederlandse kwaliteits zeilmaker

of kijk op www.elektrische lierhendel.nl
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BISHOP BAY
Ondanks het spiegelgladde water heeft de bemanning van
De Ware Jacob een onrustige nacht in Bishops Bay, Canada.
Ze worden wakker gehouden door een slapende maar bla-

foto: © Sharon Murray

zende walvis vlak naast de boot.

ZILTEWERELD

Renée en Jaap van den Broek zijn al
tien jaar onderweg met hun Koopmans
53 kits met kiel-midzwaard. Renée:
“Sinds 2004 is De Ware Jacob ons thuis.
We vertrokken met een flexibele
planning.

Na

een

paar

jaar

omzwervingen in de Carribean, viel in
2009 het besluit om door het Panamakanaal te gaan en zo kwamen wij via
de ‘milk run’ terecht in Nieuw-Zeeland. Onze nieuwe thuisbasis werd
Whangarei, een absolute aanrader voor cruisers die het hurricane seizoen
willen overblijven. Van daaruit verkenden we Fiji en Nieuw-Caledonië en
een deel van het Noordereiland van Nieuw-Zeeland.”

ALASKA
Door het lange verblijf in Whangerei kregen Jaap en Renée daar nieuwe
vrienden, waaronder Dirk, een ‘Dutchborn’ Canadees. Jaap: “Dirk had
goede herinneringen aan zijn reis naar Alaska en wilde graag terug. Omdat
een bezoek aan Alaska altijd al hoog op onze wensenlijst stond, besloten

foto: © bemanning De Ware Jacob

MILK RUN

ZILTEWERELD

www.ziltewereld.nl
we met hem op te gaan varen. Het plan om via Japan te gaan werd al snel
verlaten door de ramp in Fukusjima. Dirk zette een alternatieve route uit,
we waren er helemaal klaar voor. En toen werd zijn al lange tijd te koop
staande boot plotseling toch verkocht...”
Renée vervolgt: “Even overwogen we het plan te laten varen, maar Dirk
beloofde een noordelijk stuk met ons mee te varen. Dus zeilden we via
Palmerston, Penrhyn en Hawaii naar Sitka in Alaska. Daar stapte Dirk, nu
bootloos, bij ons aan boord voor de tocht door de Inside Passage. Wat een
fantastisch groot en groots vaargebied!”

OP HERHALING
Voor ons stond inmiddels vast dat we nog lang niet genoeg Alaska hadden
beleefd. Daarom besloten we in Victoria, British Columbia te
overwinteren. Daar deelden we de haven met watervliegtuigen, visotters
en zeehonden.
We zijn nu in Vancouver om nieuwe paspoorten, visa en visvergunningen
te regelen. Als het ijs daarboven voldoende is gesmolten gaan we weer
omhoog naar de beren en de zeeotters, de walvissen en natuurlijk de zalm.
Het wordt zomer, we zijn klaar voor de zalmrun!” [Z]
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