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MIDWEEK GALAPAGOS?
Dit jaargetijde leent zich er bij uitstek voor. Maar
eigenlijk kan het op elk moment zomaar de kop
opsteken. In de file, op tochtige treinperrons of
lusteloos zappend op de bank. Wegdromen bij de
gedachte aan zeilreizen naar verre bestemmingen,
exotische kusten en ongerepte ankerbaaien. Dat
die doelen de vakantie-actieradius ver
overschrijden zit zulke overpeinzingen niet in de
weg. Integendeel, voor een droombestemming is
een zekere mate van onbereikbaarheid zelfs een
absolute voorwaarde.

Lang waren de mooiste plekken op aarde
gereserveerd voor de weinige zeilers die het wel
lukte om baan, hypotheek en pensioenbreuk te
negeren. Als beloning voor hun jarenlange
inspanningen en de talloze ongemakken
onderweg. En tevens als een onmisbare bron voor
hun verhalen en foto's die de fantasie van al die
achterblijvers in de file in stand hield. Een
aangename vicieuze cirkel zonder noodzaak om
die te willen doorbreken.
Natuurlijk, op veel tropische eilanden liggen lange
rijen huurboten te wachten op al die zeilers die
niet eerst maandenlang onderweg willen zijn. Klaar
voor een zorgeloze week zeilen op azuurblauw
water inclusief snorkelen en cocktails bij
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zonsondergang. Een ultiem vakantiegevoel waar je zeker
ook van kunt dromen, maar wel zonder de voldoening
van een lange tocht naar een onbekende kust.

Echte ongerepte ankerplaatsen op Groenland,
Patagonië, Spitsbergen of in Noorwegen boven de
poolcirkel willen nog altijd op eigen kiel worden
veroverd. Maar ook daarin lijkt verandering te komen.
Bedrijfjes en particulieren stappen in een marktsegment
dat voor de grote charterbedrijven te klein is. En door
het internet weet hun doelgroep ze ook nog eens
gemakkelijk te vinden. Plotseling liggen onbereikbare
bestemmingen op nog maar op een kwartiertje
googelen. In deze Zilt lees je hoe dat bijvoorbeeld
uitpakte op de Lofoten. Rondzeilen in een schitterend
vaargebied, op een doorsnee polyester jacht en vooral
zonder alle voorbereidingen die een wekenlange
aanbrengtocht nu eenmaal vereist.

Zullen zeilende droombestemmingen steeds meer de
status krijgen van lang weekend Azoren of een midweek
Galapagos? En zo ja, is dat dan erg? Of blijft er ook dan
altijd veel te dromen over? Omdat het nu eenmaal niet
alleen om de bestemming gaat maar ook om de reis er
naartoe?



Vanaf het duin bij het Groene Strand op Terschelling
schoot Metha Kamminga deze foto. In een frisse bries
koerst dit jacht aan de wind door het Schuitengat, op weg

naar de haven. De foto laat mooi de rijke schakeringen zien die
het wad zo fascinerend maken. Met een muisklik maak je dit
beeld tot bureaublad voor de komende maand.

http://ziltmagazine.com/wallpapers/bureaublad93.html
http://www.ziltmagazine.com/wallpapers/bureaublad106.html


BUREAUBLAD

www.methakamminga.nl/Fotografie/waddenzee.html

http://ziltmagazine.com/wallpapers/bureaublad93.html
http://www.ziltmagazine.com/wallpapers/bureaublad106.html


LOFOTEN
LOFder

Charterreis door een prachtige Noorse archipel
Met zijn zeilmaten Bart, Geoffrey en Bart vloog Vincent de
Caluwe naar Noorwegen, tot boven de poolcirkel. In Tromso
stapte het viertal aan boord van de Arctic Vision, een Delphia
37, voor een tocht naar de indrukwekkende Lofoten.
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PERMANENT LICHT
Na een uur varen valt de wind weg
en starten we de motor. Door de
Straumsfjord worstelen we met een
sterke stroming om op onze
ankerplek te komen achter het
beschutte eiland Ryoy. Het anker
valt in een prachtig beschutte baai
met zicht op het groene eiland en
de omringende bergen met
besneeuwde toppen. Het eiland
blijkt een muskusossen reservaat te
zijn en met de bijboot gaan we aan
land. We zakken diep weg in het
zachte mos en hebben na wat
klimmen een schitterend zicht op
onze boot voor anker in een
adembenemende scene. Doch geen
glimp van de ossen. Terug aan
boord overweeg ik voor het slapen
gaan om het ankerlicht op te zetten,
maar besef dat het hier permanent
licht blijft in deze periode. Na een
rustige nacht wrijven we de slaap uit
onze ogen en zien voor ons op het
land twee grazende muskusossen...
We gaan terug aan land om deze
langharige, bijna prehistorische
beesten van dichtbij te fotograferen. fo
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HAMN I SENJA
Via de Straumsfjorden en de Malangen
varen we verder door naar Sommeroy voor
een middagstop. Sommeroy is een mooi
vissershaventje, verscholen achter eilanden
en rotsen aan de buitenste kust van Senja,
het tweede grootste eiland van Noorwegen.
We moeten zorgvuldig navigeren vanwege
ondiepten en rotsen onder water. Eenmaal
binnen leggen we vast langs een steiger van
het visverwerkingsbedrijf Johanssen. We
genieten er van het aperitief en een hapje
in de kuip. Het uitzicht is geweldig.
Kleurrijke Noorse huisjes, exotische
strandjes en steeds weer die machtige
besneeuwde bergen op de achtergrond.
Met dit kalme weer besluiten we om verder
zuidwest te varen, langs de diep ingesneden
inhammen van Senja. De bewolking neemt
evenwel toe, wat ons zicht op de idyllische
kustlijn beperkt. Toch weerspiegelen de
vele tinten grijs in de lucht en het water
een zekere schoonheid. Met zijn vieren
zoeken we een weg langs de vele eilandjes
naar Hamn i Senja. Vroeger een
vissersdorp, nu staan er vakantiehuizen en
een hotel met restaurant. We zijn de enige
zeilboot die in de haven afmeert.



MOSSELEN
Op advies van onze verhuurder zeilen we
naar Helloya en na ruim 40 mijl bereiken
we een archipel van wonderschone en
pure natuur. Met eilanden die luisteren
naar de naam Grytoy en Bjarkoy, waar de
Vikings vroeger leefden. We zijn niet zeker
over de diepte en doen enkele peilingen
vanuit de bijboot met een touw en een
moersleutel en ankeren uiteindelijk in een
prachtig beschutte baai. Zodra we zeker
zijn dat het anker stevig in de grond zit,
gaan we op Zodiac-expeditie in de
omgeving. Na een glibberige zeewier
landing klimmen we omhoog om een zicht
te hebben op deze wilde, natuurlijke
omgeving, waar we blijkbaar volkomen
alleen zijn. Terug in de bijboot zien we aan
de rotsen hele trossen mosselen hangen.
We plukken reuzenmosselen à volonté
voor het avondmaal. Aan boord worden
ze grondig gekuist. Ze smaken overheerlijk,
al knarst er af en toe een parel tussen onze
tanden... Na het mosselfestijn vertrekken
we opnieuw met de bijboot om een
kolonie te bekijken van duizenden
zilvermeeuwen die huizen op een steile
klif. Het lijkt wel een plaatje uit de National
Geographic. fo
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KAMPVUUR
Om 06.30 uur gaat het ankerop. Er staat nauwelijks
wind en we motoren verder naar Harstad om  te
tanken. Het blijkt dat we verderop in de marina
moeten zijn. Gelukkig klaart het weer op als we
aankomen in Svellingen. Alweer sta ik versteld
van deze prachtige vaarwateren. De kaart lijkt wel
een kerkhof vanwege de ontelbare kruisjes die
we behoedzaam ontwijken. De crew is ervaren
en stuurman en navigator wisselen elkaar af.
Aangekomen in onze ankerbaai ligt er welgeteld
één mooring waaraan wij moeiteloos vastmaken.
Verder is er geen ander leven te bespeuren en
voelen we ons heel ver weg van onze dagelijkse
besognes. De eilandjes zijn begroeid met dik mos
en liggen bezaaid met schelpen, uitgepikte
mosselen en zee-egels, maar helaas vinden we in
deze prachtige natuur ook allerhande
aangespoelde plastiekresten (flessen, dopjes,
fenders, teenslippers…). Met drijfhout maken we
een kampvuur waaraan we mijmerend genieten
van de complete stilte en van een frisse Artic pils.
We worden wakker met een stralende zon en
varen verder langs de eilanden naar Risvaer, een
oud en langgerekt vissersdorp uit de jaren ’20,
toen de visserij in de Lofoten op zijn best was. Nu
vind je er voornamelijk pittoreske
zomerverblijven met privésteigers langs een
kanaal midden door het eiland.
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TROLLFJORD
Met zijn steile wanden die diep onder water
duiken en weerspiegelen in het
wateroppervlak, is de beroemde Trollfjord
één van de meest bezochte attracties van
Nordland. Met onze boot komen we vlak bij
een waterval en leggen aan het eind van de
fjord aan voor een bergwandeling die ons een
vogelperspectief geeft. We besluiten te
overnachten in Henningsvaer op 20 mijl varen.
In de pilot wordt Henningsvaer omschreven
als een pittoresk vissers- en kunstdorp en
wordt ook wel, naar onze mening wat
vergezocht, het ‘Venetië van het Noorden’
genoemd. We leggen er aan voor het hotel
naast een gepensioneerd Schots koppel dat
op toer is met hun Najad.

                              HOE, WAT, WAAR?
Vluchten: SAS Scandinavian airlines naar
   Tromso via Oslo - www.flysas.com
Vaarinfo: Imray Pilot -
   Norway van Judy Lomax en
        www.norwegiancruisingguide.com
Bootcharter: www.yachtcharternorway.com



ORKA’S SPOTTEN
Er staat een harde wind met vlagen tot 35
knopen. Met dubbel gereefd zeil zetten we koers
verder in zuidwestelijke richting. Onze Arctic
Vision loopt met 8 knopen als een trein. Wat we
de voorbije dagen tekort kwamen aan wind
wordt nu ruimschoots gecompenseerd. Urenlang
denderen we zo verder over de Vestfjord met
de Lofoten aan stuurboord, tot ik opeens vier
orka’s spot, vanaf mijn favoriete plekje: liggend
op de kuipbank aan lij. Achteraf hebben we nog
spijt dat we niet overstag zijn gegaan om ze van
nabij te bewonderen. Bij het binnenvaren van
Reine wanen we ons in een landschap uit de film
‘The Lord of the Rings’. Ook binnen in het
haventje, waar amper plaats is om af te meren,
waait het nog steeds hard. Bart manoeuvreert
het schip behendig aan lagerwal van het enige
beschikbare plekje aan het ponton.  Reine is een
droomplek, een ansichtkaart, omgeven door
dramatische bergen en opgefleurd door de
typische in het roodbruin geverfde houten
huisjes met grasgroene daken. Hier ook weer
hele legers kabeljauwen die in het gelid hangen
te drogen aan houten raamwerken. We maken
een uitgebreide wandeling en besluiten ’s avonds
onze indrukken met de lokale aquavit. Morgen
moeten we helaas de boot alweer terugbrengen
naar Svolvaer, hoofdstad der Lofoten. fo
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                              HEERLIJK ZEILEN
Bij ons vertrek staat er nog steeds een

flinke wind, maar de zon schijnt. Na

anderhalf uur heerlijk zeilen, maken we

een tussenstop in de natuurlijke haven van

Nusfjord, waar we het wel wat toeristische

dorp bezoeken. Met twee reven in het zeil

gaan we verder; nog 28 mijl te gaan tot

Svolvaer. Het is prachtig zeilweer en een

feest om aan het roer te staan, de boot

laat een lang schuimspoor achter. Vanuit

de kuip nemen we de voorbijglijdende

landschappen maximaal op.

Tegen de avond varen we de haven van

Svolvaer binnen en leggen aan naast

de andere boten van de relatief kleine

chartervloot. ’s Nachts maken we nog

een bergtocht om de middernachtzon

te bewonderen. Aan de ene kant zien

we het avondrood evolueren naar de

meer helder blauwe nuances van de

opgaande zon, zonder dat het echt

donker wordt. Aan de andere kant een

lavendelblauwe zee met rode gloed in

de lucht en een grote oranjekleurige

maan. Tegen halfdrie liggen we moe

maar voldaan in onze kajuit… [Z]
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‘GEEN PLANNING
WERKT HET

BESTE VOOR
 DIT PROJECT’

SAMENSTELLING: SJORS VAN DER WOERD
EN LAURENS VAN ZIJP

Ontwerper Peter Bosgraaf
werkt acht jaar aan eigen boot

Wat voor schip maakt een jachtontwerper
voor zichzelf? Voor het antwoord op deze

intrigerende vraag ging Zilt langs bij Peter
Bosgraaf. Samen met een zeilmaat bouwt hij

een snel toerschip. Al een paar jaar…

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://issuu.com/ziltmagazine/docs/zilt106/28?e=1793436/10825843


Na twintig jaar zeilen met een skûtsje wilde Niels wel weer
eens wat anders. Een scherp jacht om andere vaargebieden
te verkennen, liefst met klassieke lijnen. Hij klopte aan bij zijn
goede vriend Peter Bosgraaf. Geen onlogische stap, want
Peter is sinds eind jaren tachtig actief als zelfstandig
scheepsontwerper en heeft een breed portfolio opgebouwd.
Peter: “Een jaar of tien geleden wilde ik voor mijzelf een boot
bouwen van rond de 40 voet en ik tekende een modern schip.
Omdat Niels iets klassiekers wilde, heb ik er een kotter van
gemaakt met een tijdloze opbouw en klassieke uitstraling,
maar met behoud van een modern onderwaterschip in
multiknikspant. Zo is deze Svalbard 41 ontstaan. We besloten
tot een coproductie om hem samen te bouwen.”

MENSELIJKE MAAT
De grootte is een bewuste keuze. Peter: “41 voet is mooi,
omdat de menselijke maat nog aanwezig is. Zeilen, schoten
en lijnen zijn nog net makkelijk te hanteren met de hand. Een
kleinere lengte willen we niet vanwege de ruimte aan boord,
en voor een goed zeegedrag wil je juist veel lengte; daarmee
kun je bovendien grote daggemiddelden maken. Die komen
van pas bij de zeereizen die we willen maken, zoals naar
Noorwegen, Zweden of Frankrijk. Bij dergelijke reizen is een
coproductie ook handig: de ene ploeg zeilt heen, de andere
ploeg zeilt terug.”
Peter had de Svalbard weliswaar voor zichzelf getekend, maar
destijds bleek er serieuze belangstelling voor te bestaan, en
wel is zo’n mate dat het de moeite waard was een rompmal
te maken.



Peter: “We hebben de buitenspanten genomen en een moedermal
gemaakt, waar we de gangen in hebben gezet. Daar hebben we een romp
– sandwich met schuimkern - uitgehaald.” Het bleef daarbij, want de
opdrachtgever kwam in problemen en de mal werd uiteindelijk opgeruimd.
Peter bracht de romp over naar een locatie in de buurt van het woonschip
waar hij op woont en werkt; naar de bouwloods Levant in Amsterdam.
Later werd ook het dek daar naartoe gebracht.

ONDER DE TON
Zowel romp als dek is gemaakt van polyester. Dat is vooral een
kostenkwestie. Peter: “Je kunt dit ontwerp ook bouwen in aluminium,
epoxy-composiet of hout en je kunt het zo duur maken als je wilt. Maar



wij willen proberen onder de ton te blijven, los van de arbeidsuren die we
erin steken. Dat kan door de juiste keuzes in materiaal te maken en door
slim spullen op de kop te tikken. Zo hebben we een compleet tuig van een
X-40 overgenomen. De motor, een driecilinder Vetus van 28 pk, komt uit



een sloep. Verder hergebruiken we materialen. De wrangen bijvoorbeeld
zijn oude bergingsdeuren uit een sloopflat. Ze zijn gemaakt van watervast
multiplex. Ook de trap is van oud hout gemaakt.” Aan dek komt geen teak,
maar antislip verf, dat scheelt behalve geld ook gewicht.





LANGETERMIJNPROJECT
De bouw van Svalbard is een langetermijnproject; inmiddels
zijn Peter en zijn maat al zo’n acht jaar bezig. Wordt zoiets
geen gebed zonder end en levert het onderling geen wrijving
op?
Peter: “Nee hoor, we hebben geen frictie gehad. We hebben
allebei onze beslommeringen, werk, gezin en woning, want
we hebben ook allebei thuis een verbouwing uitgevoerd. Bij
een project als dit moet je geen strakke planning aanhouden.
Dat werkt het beste…”
Wat niet inhoudt dat Peter maar wat voor de vuist weg doet.
De boot ligt dichtbij, dus hij benut menig vrij uurtje en hij
zorgt ervoor dat alle materialen klaar liggen zodra er gewerkt
gaat worden. “We kunnen dan meteen aan de slag. Een deel
van het werk zit ook in de voorbereiding. We zijn nu in een
afrondende fase en willen dit jaar te water. Dat maakt een
nieuwe dynamiek los.”

RUIM EN BREED
Als we aan boord klimmen, valt onmiddellijk de riante kuip
op, met lange langsbanken en helemaal achterop twee
opstaande bakskisten met aparte toegangsluiken. Een
stuurwiel ontbreekt; sturen gebeurt met een helmstok die
aan dubbele roeren wordt gekoppeld.
Ook het doghouse loopt in het oog, bestemd voor het
toekomstig gebruik van deze boot: zeereizen. Peter: “Het is
een grote comfortfactor aan boord. Als je er eenmaal in zit
op zee, wil je niet meer zonder.”



De Svalbard is een toerboot, maar wel een vlotte, met waterballasttanks
van 750 liter aan weerszijden onder het gangboord. De flinke breedte van
3,92 meter draagt bij aan de stabiliteit en ruimte. Om het vaargebied te
vergroten heeft het schip een hefkiel gekregen waarmee de diepgang
varieert van 0,90 – 2,55 m. Drooggevallen kan het schip op de brede bulb
en de dubbele roeren staan.

FUNCTIONELE INDELING
Binnen loopt de kielkast tot het dak en dat heeft natuurlijk consequenties
voor de indeling. Peter: “Het is onderdeks geen balzaal zoals in
hedendaagse ontwerpen. In plaats daarvan heb ik diverse plekken
gecreëerd, waardoor de accommodatie een heel eigen karakter krijgt. Aan
bakboord is de zithoek, met aan het begin van de bank een kaartentafeltje.
Aan stuurboord is de kombuis, langsscheeps geplaatst. De spoelbak zit in
een bergmeubel tegen de kielkast. Als je staat te koken vind je altijd steun.”
Op het vlak aan stuurboord naast de kielkast zit de pomp voor het
waterballastsysteem. Met een capaciteit van 130 liter per minuut kan die
tevens dienst doen als noodlenspomp.  Voor de keuken aan stuurboord is
nog een lounchebank. Aan bakboord, voor de kielkast, zit de natte cel en
natgoedkast. De voorpiek herbergt een tweepersoonshut en helemaal
voorin is de ankerbak. Meer slaapruimte is achterin te vinden: onder de
kuip bevinden zich twee tweepersoonshutten. Er kunnen met gemak acht
mensen aan boord slapen. De motor, die via een vaste as een klapschroef
aandrijft, staat onder de trap. Deze heeft extra brede treden gekregen, wat
een extra zitplaats oplevert. En zo zit dit schip vol met functionele
toepassingen en ruimtes. Een concessie heeft Peter wel moeten doen: hij
had de puttings aanvankelijk buitenop geplaatst, maar die moesten naar
binnen omdat het X-40 tuig smaller is. Dat kost onderdeks wat ruimte.





HELEMAAL NAAR WENS
In de periode van acht jaar zijn er nieuwe ontwikkelingen geweest. Zijn er
dingen die hij nu anders zou aanpakken? Peter: “Nee, ik zou dezelfde
afmetingen houden… Hooguit zou ik details iets veranderen, bijvoorbeeld
de romp ietsje vlakker maken achterin. En ik zou proberen iets lichter te
bouwen, hij weegt nu rond de 7,5 ton. Maar dat gewicht is ook een keuze
vanwege de kostprijs. Nee, alles overziend is deze boot helemaal naar onze
wens. We kunnen niet meer wachten om te gaan zeilen!” [Z]

Svalbard 41
Lengte    : 12,40 m
Breedte   : 3,92 m
Diepgang   : 0,90 – 2,55 m
Waterverplaatsing : 7800 kg
Grootzeil   : 50,2 m²

High aspect  : 40,00 m²

Gennaker   : 125,00 m²

http://www.winneryachts.com/
http://zeemuis.wordpress.com
http://www.winneryachts.com/wp-content/uploads/2014/08/Catalog-2015.pdf
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door de ogen van:Sirius 40DS
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PRODUCTIE

Geregeld stellen we op deze plek een nieuwe of bij-
zondere boot aan je voor. Een boottest is het niet.

Onze eigen mening doet er niet toe. We nodigen
telkens iemand uit die recht van spreken heeft. Een

zeiler met ervaring in vergelijkbare scheepstypen en
met affiniteit met de boot die we uitlichten. 'Door
de ogen van...' noemen we dat. In deze aflevering

stappen Inge en Egenolf van Stein Callenfels  op de
Sirius 40DS.

  Inge en Egenolf  van Stein Callenfels

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://issuu.com/ziltmagazine/docs/zilt106/40?e=1793436/10825843


Inge en Egenolf
van Stein Callenfels

Inge en Egenolf zeilen al
decennia samen. Van Spanker
naar kwarttonner naar half-
tonner naar een aluminium
Atlantic 36. Deze boot
hebben ze na zes jaar inten-
sief zeilen doormidden
gezaagd om de romp met twee
meter te verlengen. Nu is

hun Riddle een bekende verschijning
in de havens tussen Noorwegen en
Bretagne en tussen Schotland en de
Azoren.
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De Duitse werf Sirius bestaat al ruim 40 jaar, maar in Nederland is het
merk door het ontbreken van een importeur niet heel erg bekend. De
boten die Sirius bouwt vallen wel op, zonder uitzondering zijn het model-
len met een forse deksalon. Onlangs liep de eerste 40 voeter van stapel.
Werfbaas Torsten Schmidt was eind november met de hagelnieuwe Sirius
40DS onderweg van Southampton naar Duitsland en deed even Nederland
aan. Zo'n kans om deze bijzondere boot onder de loep te nemen laten we
niet graag lopen, ondanks dat vooraf duidelijk is dat stevig zeilen er door
gebrek aan wind niet in zal zitten.

GEEN SPIERKRACHT NODIG
Het is winters grijs in de marina van Brouwershaven. Het daglicht is zo
mager dat de binnenverlichting van de Sirius al brandt als we aan boord

DOORDACHT DUITS

DOOR DE OGEN VAN…



stappen. “Beter wordt het niet”, merkt
Egenolf op, “als we nog het water op
willen kunnen we beter nu gaan.” Torsten
start de motor en gooit los, Egenolf staat
aan het roer. De boegschroef is niet nodig
om de korte draai richting sluisdeur te
maken. Er staat zo weinig wind dat hijsen
van zeilen zinloos lijkt, maar daar wil
Torsten niets van weten. Met een druk op
de knop van de elektrische lier staat het
grootzeilval strak. En met het voorzeil op
een elektrische roller is er ook weinig
spierkracht nodig om 63 m2 van de genua
erbij te krijgen. De Sirius glijdt door het
kraakheldere water van de Grevelingen.
Hard gaan we niet, maar het verbaast
Egenolf dat de bijna 12 ton wegende boot
nog af en toe de 3 knopen aantikt. “Dat
we vandaag weinig over de zeileigen-
schappen kunnen zeggen is duidelijk,
maar ik heb er een goed gevoel over. Dit
stuurwiel-mechanisme is wel geniaal be-
dacht. Als ik met m'n voet de knop onder
de stuurstand indruk, kantelt het wiel
naar bakboord of naar stuurboord. Zo
heb je sturend vanaf de kuiprand goed
zicht naar voren, terwijl je daarvoor niet
zo'n lastig groot wiel nodig hebt die de
doorloop belemmert.”
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ONDER DE INDRUK
Inge ziet onder de plotter een kogelscharnier. De hele console met plotter
blijkt volledig draaibaar te zijn zodat je er vanuit elke stuurpositie goed
zicht op hebt. Inge: “Het is allemaal net even anders dan je gewend bent,
maar er zijn zoveel goede ideeën toegepast dat ik nu al onder de indruk
ben. De kuip zit perfect door de brede zitting en hoge, goed gevormde
rugleuning. De stevige voetsteunen onder de tafel zitten ook op de juiste
plaats. En dan die zitjes achterop bij de hekstoel, beetje truttig misschien,
maar wel een erg prettige plek om van het zeilen te genieten. Het rvs werk
oogt erg stevig. Wat minder enthousiast ben ik over de grootschoot op
een vast punt boven de stuurstand.” Torsten heeft dat meer gehoord en
daarvoor is er een beugel met lange overloop op het kajuitdak als optie
toegevoegd. Egenolf geeft het roer over aan Inge: “Het zicht naar voren is
beter dan ik had verwacht. Staand kijk je net over het hoge dekhuis heen,
zittend heb je door de grote ramen in de opbouw heen ook redelijk zicht.”



GEEN STANDAARD OPLOSSINGEN
Terwijl Egenolf de genua viert, valt Inge
af. De snelheid valt terug tot onder de 2
knopen en Egenolf loopt een rondje over
het dek. “Het is duidelijk dat ze niet in
standaard oplossingen denken. Door de
hoge opbouw lopen de lijnen op een
aparte manier naar achteren. De blokken
zitten hoger dan de mastvoet om bij de
lier op het kajuitdak uit te komen. De
vallen en trimlijnen zitten allemaal aan
bakboord, waardoor er maar één elektri-
sche lier nodig is. De twee rolvoorzeilen
vlak achter elkaar lijken me ook goed
uitgevoerd, al moet je bij het overstag
gaan de grote genua wel oprollen om
door de wind te gaan. Wat me verder
opvalt is dat alles erg degelijk is uitge-
voerd. Je hebt het gevoel op een grotere
boot te zijn. Op welke 40 voeter kom je
nu zo'n ruime ankerbak tegen? Zo kun je
een forse ankerlier onderdeks  monteren
en is er ook nog plaats voor stootwillen,
landvasten en de steigertrap. Ik zie ook
nog wel dingen de ik liever anders zou
oplossen, zoals de hoogte van de zeere-
ling, maar mijn eerste indruk van de boot
is zeker positief. Ik zou er graag eens met
20 knopen wind mee zeilen.”
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‘Wat me het meeste opvalt is de
 enorme hoeveelheid
 denkwerk die erin moet zitten…’



GERMAN ENGINEERING
In de haven warmen we ons op rond de grote tafel in de kajuit. Inge: “Dit
is toch helemaal wat je wilt? Een heerlijke zit met rondom zicht. Dat zo'n
dekhuis een boot misschien minder mooi maakt telt voor mij minder, dit
is nu eenmaal geen sportieve racer.”
“Kan ik er even bij?” vraagt Torsten. Hij klapt een deel van de salontafel
omhoog en weer terug waardoor er in een oogwenk een twee keer zo
grote tafel ontstaat. Egenolf kijkt verbaasd en leunt even stevig op de
tafel. “Klasse hoor, dit is prachtig gemaakt, zoiets zag ik nog niet eerder.
German engineering op z'n best.”
Aan stuurboord van de hoofdkajuit is de kombuis langsscheeps geplaatst.
Inge: “Een mooie werkplek, met 4 pits Force Ten fornuis, dubbele koelkast
en ontzettend veel opbergruimte in laden en kastjes. Ik zie hier zelfs een
afwasmachine, dat zou mij toch echt net iets te ver gaan op een boot.”
Voor de kombuis zit aan stuurboord een natte cel en aan bakboord een
ruime tweepersoonshut. Het bed van van deze hut ligt onder het niveau
van de salon en toch voelt de ruimte niet laag. Grote ramen in de romp
zorgen voor veel licht en zicht op het water vanaf je hoofdkussen.
‘Foeilelijk’ noemt Egenolf de ramen in de romp, maar desgewenst laat de
werf ze ook weg. Zijn indruk dat dit vast de mastercabin is, blijkt onte-
recht. In de punt zit een minstens even indrukwekkende hut met eigen
natte cel, groot tweepersoonsbed en een fauteuiltje.

HOOG EN BREED
Egenolf: “Waar komt al die ruimte toch vandaan? Deze boot is toch echt
maar 12 meter? Torsten ziet die reactie vaker en legt uit dat dit komt
omdat drieënhalve meter van het breedste deel van de boot twee niveaus
heeft. Een hut onder de hoofdkajuit is haast op geen enkele 40 voeter
denkbaar en hier kan het wel, zonder dat het allemaal erg vol of hokkerig

DOOR DE OGEN VAN…





aanvoelt. In de drie hutten versie is er ook nog een hut achterin. Om hier
makkelijk in te komen klapt de leuning van de navigatorstoel weg. Het
dubbele bed in de achterhut is dwarsscheeps geplaatst, en zit deels boven
de motorruimte. Als Egenolf opmerkt dat voor hem een derde hut niet
nodig is en hij hier liever een bakskist of werkbank zou hebben, vraagt
Torsten hem mee naar voren. Hij haalt twee kussens van de salonbanken
en klapt een deel van de zitting omhoog, waardoor er een trapje naar
beneden in zicht komt. Als Egenolf beneden is kan hij een brede grijns niet
onderdrukken: “Niet te geloven, een complete werkplaats hier. En een
hele goede toegang tot de buiten de motorruimte geplaatste brandstoffil-
ters en wierpot. Ook  zekeringkasten zijn hier weggewerkt. Echt prachtig.
En er is zelfs ruimte genoeg voor een watermaker of duikcompressor, om
maar wat te noemen. En via een klep met gasveer kom je hier makkelijk
bij de motor zelf, een Volvo saildrive zo te zien, van 55 pk. Top gedaan!”

GOED DENKWERK
Inge en Egenolf zijn verknocht aan hun eigen boot en hebben geen
plannen de Riddle te verkopen, maar Inge denkt dat ze heel snel aan de
luxe en ruimte van deze Sirius zou kunnen wennen. Egenolf kwam aan
boord met een lange lijst van punten waarop hij de boot wilde inspecteren
en is daar halverwege mee gestopt omdat de werf echt aan alles gedacht
lijkt te hebben. “Ik heb een paar kleine kritiekpunten, zoals het groot-
schootsysteem en de kaartentafel is prima voor het moderne navigeren
maar ik vind hem wat klein. Torsten liet me echter weten dat alle
individuele wensen heel makkelijk verwerkt kunnen worden zonder hoge
meerkosten. Dat is een groot voordeel van een werf die niet met grote
productielijnen werkt. Dus mijn punten zijn makkelijk oplosbaar. Wat me
het meeste opvalt aan deze boot is de enorme hoeveelheid denkwerk die
erin moet zitten. Alles is niet alleen kwalitatief goed gemaakt, het is vooral

DOOR DE OGEN VAN…





goed ontworpen met veel aandacht voor ergonomie. De ontwerpers
hebben ontzettend veel handigheidjes verwerkt in deze 12 meter. Wat
me ook aanspreekt zijn de opties voor een swingkiel of een twinkiel. Wij
zijn fanatieke droogvallers, en met die twee kielkeuzes kan je met deze
boot goed terecht in de prachtige droogvallende baaien in Bretagne, een
van onze favoriete vaargebieden.” Dat de boot met een instapprijs van
rond de vijf ton geen koopje is, vinden Egenolf en Inge wel te begrijpen.
Inge: “Een zeiler die hiervoor kiest krijgt echt waar voor z'n geld, en hij
bespaart op een duur zeilpak, want lang in de regen zeilen is er met zo'n
deksalon niet meer bij. De ideale boot voor op leeftijd rakende lange
tochtenmakers die graag wat comfort willen…” [Z]

Lengte :11.99 m

Lengte w.l. :11.17 m

Breedte : 4.08 m

Diepgang

vaste kiel :1.75,2.00 of 2.30 m

Kimkielen :1.45 m

Zwenkkiel :0.96 – 2.45 m

Waterverpl.:11.600 kg

Ballast :3.450 kg

Grootzeil :49 m²

Keerfok :32.3 m²

Ontwerper :

Yachtdesign von Ahlen/

Sirius Design Team

Prijs  :v.a.€484.800

www.sirius-werft.de

 FEITEN EN CIJFERS SIRIUS 40DS
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1 februari Winterwedstrijd. Haringvliet. www.wsvhelius.nl

1 februari Winterwedstrijd. WV Almere Enkhuizen. www.ewva.nl

1 februari IJspegel. Scheveningen. www.ijspegeltrophy.nl

7 februari Volvo Inportrace. Sanya. www.volvooceanrace.com

7 februari Goofies Race, Colijnsplaat. www.wsvnb.nl

8 februari Volvo Start etappe 4. Sanya. www.volvooceanrace.com

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

8 februari Grevelingen Cup. Port Zélande Ouddorp. www.grevelingencup.nl

8 februari Winterwedstrijden. Kaag. www.kwvdekaag.nl

8 februari Winterwedstrijd. Braassem. www.braassemermeer.nl

8 februari Winterwedstrijd. Pampus. Loosdrecht. www.pampusclub.nl

8 februari Winterwedstrijd. Kajuitboten SW. Loosdrecht. www.wvdea.nl

8 februari Winterwedstrijd. Drimmelen. www.wsvbiesbosch.nl

agenda@ziltmagazine.nl
http://www.zeilersforum.nl/index.php/50-zeilersforumnl/276-wintermeeting-2015
www.ijspegeltrophy.nl


ZEILAGENDA

EVENEMENT AANMELDEN:
agenda@ziltmagazine.nl

15 februari Winterwedstrijd. WV Almere Enkhuizen. www.ewva.nl

15 februari IJspegel. Scheveningen. www.ijspegeltrophy.nl

22 februari Winterwedstrijd. Markermeer. www.flevomare.nl

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

5-8 maart St. Maarten Heineken Regatta. www.heinekenregatta.com

BEURZEN, BIJEENKOMSTEN
6-11 februari Boot Holland. Leeuwarden. www.boot-holland.nl

7 februari Driehoek Noordzee Infomiddag. Lelystad. www.kustzeilers.nl

14 februari Infodag Azoren flottielje 2016. www.oceanpeople.nl

14-16,20-22 feb. Belgian Boatshow. Gent. www.belgianboatshow.be

21 februari Wintermeeting Zeilersforum. Almere. www.zeilersforum.nl

11-15 maart Hiswa. Rai Amsterdam. www.hiswarai.nl

11-14 maart Zilt Meteo Clinics tijdens Hiswa. www.ziltmagazine.com/meteoclinics

agenda@ziltmagazine.nl
http://www.zeilersforum.nl/index.php/50-zeilersforumnl/276-wintermeeting-2015
www.ijspegeltrophy.nl


http://www.nimosmeteo.nl/zilt.html


CURSUSSEN
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WEERKAARTEN
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ROUTEPLANNING
ROUTERING

SOFTWARE

en nog veel meer over het weer…

in samenwerking met

http://www.nimosmeteo.nl/zilt.html
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WINTER
Allereerste zeiltocht van 2015

FOTO’S: CRISPIJN VERKADE – TEKST: MICHIEL SCHOLTES

LICHT
Ga je zeilen, op het IJsselmeer, in dit weer?
Onthutst kijken vragers je aan. Ja, juist nu
trekt het. Omdat kou en regen lekker zijn.
Om de duizend variaties winterlicht. En
om te voelen dat natuurkracht zich niks
aantrekt van molens en bruggen.

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://issuu.com/ziltmagazine/docs/zilt106/56?e=1793436/10825843


aarden, 1 Januari: 6 graden en zuidwest 5. We zijn het

nieuwe jaar wel kouder begonnen, Crispijn en ik.

Eigenlijk hoopte ik op vrieskou: knisperdroge lucht, de

hemel strakblauw, een vilein windje dat grijnzend langs de

opperhuid van je gezicht snijdt. In plaats daarvan port de wind

in onze kleren, draagt de hemel vale sluiers, daartussen blauw

vol condensstrepen.

Op naar Enkhuizen. Eerst passeren we de Hollandse Brug en

de nieuwe brug in aanbouw ernaast. Die tweede brug komt

in de plaats van een brug over het IJmeer en in gedachten

klop ik dankbaar op zijn betonnen pijlers.

In de late middag drijft er lage bewolking binnen waaraan de

zon alle kleuren geeft: lila, goudgeel en vuurrood. Even later

begint de nacht te vallen en kleurt zelfs het modderige

Markermeer blauwgrijs. Als rond zessen de maan opkomt,

schemert ze vaag door kaasdoek.

Bij het Naviduct staan de verkeerslichten op dubbel rood. We

meren af aan de wachtsteiger, de boeg op de verwachte harde

wind, met tuinslang om de lijnen: twee voortrossen, een extra

dikke achterspring, de vallen weg van de mast. Wanneer ik

een pan over de schoorsteen hang opdat de kachel niet

uitwaait, roffelt de eerste regen op mijn zeiljas. Die nacht giert

de wind en stampt Eenhoorn onrustig.

WONDER
’s Ochtends, 2 januari, in de steenkoude kajuit, vragen we ons

af of de kachel aan moet. We besluiten van niet, anders valt



het buiten zo tegen. Dan denken we nog aan Den Oever en

Texel. Maar nog voor we de Ven voorbij zijn, stompen harde

vlagen ons scheepje een paar keer op zijn kant. Bam! Je snapt

niet dat het tuig dan heel blijft. Het voelt zo ongezond dat

we koers verleggen naar Lemmer, heerlijk ruimwinds, de

golven op de kont. We zeilen achter een front: de wind is

naar west geruimd, in het noorden is de hemel helder blauw,

in het zuiden hangen wolken. De lucht is niet opwindend, er

drijven geen aanbeeldwolken waaruit een vlaag kan vallen.

Wat fascineert zijn de golven en hoe zij het licht weerkaatsen

in steeds wisselende en ontelbare schakeringen, met een

hoofdrol voor het ketsende licht onder de zon. Ik krijg er

geen genoeg van: het wonder van ons druipende scheepje

dat rolt en nijgt en voort bruist over de mottige spiegel van

dit winterse IJsselmeer. “Hoogst gemeten golfhoogte bij de



Rotterdammerhoek 1,6 meter”, meldt kanaal 1. Wel is het

koud, huiverend trek ik aan kragen en cols om te

voorkomen dat kou naar mijn lichaam lekt. Als ik even mijn

muts afzet, zuigt de wind mijn warmte door mijn schedel

weg. En als ik uiteindelijk handschoenen aantrek, lukt dat

nauwelijks doordat mijn vingers verstijfd zijn. En toch, onder

de buiskap, waar de wind omheen waait, voel je een heel

klein beetje zonnewarmte. Zo moeten de mannen van het

Behouden Huis in het voorjaar moed gevat hebben om in

de sloepen te gaan, door dat eerste beetje warmte op hun

gezicht. Alleen zagen zij nergens windturbines oprijzen,

terwijl onze horizon er vol mee staat. Tussen Lemmer en

Urk verrijst een immens windmolenpark: 86 stuks. Nu staat

er slechts de eerste rij, net achter de dijk, ashoogte 135

meter, tiphoogte 198.5 meter. De volgende twee rijen zullen

in het water staan. Een industrieel landschap. Groene stroom

betaald met openheid en vergezicht.

IJZIGE REGEN
Je kunt wel naar Lemmer, maar hoe kom je er weg? Op 3

januari waait het ’s ochtends westzuidwest vijf, voorspeld

zes. Eerst een ontbijt met eieren met spek voor de

weerstand. Zwaar gereefd kruisen we naar buiten, half onder

water, klaar voor een lange dag. Ik speur de hemel af naar

iets dat het door kanaal 1 beloofde ruimen aankondigt.

Maar ik zie in het westen alleen maar vuile watten boven

een onafzienbare vlakte van grijze golven met koppen van

gebroken wit. Het duurt even voor ik besef dat ook dit



winterkleuren zijn, ook voor deze kleur ben ik hier. Dat

verzoent me met de eerste buienlijn, die lang blijft hangen

en zijn ijzige regen over ons uitgiet. Gaasterland verdwijnt

in druilerigheid, de windturbines achter ons ook.

Dit is het weer waarin ik voor het GPS-tijdperk minutieus

rekende aan verheid en drift en met een lange lat naar de

bodem tastte om te weten waar ik zat. Nu bepalen we de

parallel waar we niet voorbij mogen vanwege het

Vrouwenzand en turen op een schermpje: onze eigen flirt

met de vooruitgang. Eitje. En toch moeten we alert blijven,

want we zien geen klap.

Halverwege de middag zakt de wind in en ruimt. Over

bakboord lopen we dood tegen oude golven. We zetten

meer zeil en houden vol over stuurboord tot Enkhuizen is

bezeild. Als de Ven ontbrandt hebben we hem dwars en een

uurtje later volgt ons kacheltje zijn voorbeeld.



KALME DAG
Zondag 4 januari is een kalme aangename zeildag onder een

rustige, overwegend blauwe hemel. We lopen zo’n 5 knoop,

de bestemming is bezeild en er zijn zowaar meer winterzeilers

op het water. In de verte staan de hoogste torens van

Amsterdam en Almere als eenzame naalden op het water,

alsof de zee die steden al heeft overspoeld. Naarmate je

zuidelijker komt, verdwijnen ze achter bebouwing dichterbij

die snel hoger wordt, een verschijnsel dat me altijd bezig

houdt. Vliegtuigen op weg naar Schiphol hangen er bijna stil

in de lucht. Gek hoe ver je boven de Houtribdijk van die

beschaving weg lijkt, alsof de winter daar veel strenger is dan

hier. Voorbij het Paard van Marken zeilen we weer op een

stadsplas, nu leeg, over zes maanden bij mooi weer drukker

dan de Kaag. Bij Muiderberg is het lusje rond. Bijna terug in

de auto en bij de centrale verwarming. Jammer.

http://www.oceanpeople.nl/ac_belle-ile-2015.htm
http://www.zwaansails.nl/
http://www.parasailor.nl
http://www.kuiperverzekeringen.nl/pleziervaartuig-verzekeren/
http://www.yachtservicevisser.nl
http://www.winchrite.nl/
http://www.zeilwasserij.nl/


ADVERTENTIE

Al uw lieren elektrisch?

Dat kan nu met de
draadloze
elektrische lierhendel

Bel voor informatie:
0654 363 092

of kijk op www.elektrische lierhendel.nl

ultramar
Zwaan Sails

Uw Nederlandse kwaliteits zeilmaker

Vaar op zeker

Verzekeringen en financieringen

ANTIFOULING

http://www.oceanpeople.nl/ac_belle-ile-2015.htm
http://www.zwaansails.nl/
http://www.parasailor.nl
http://www.kuiperverzekeringen.nl/pleziervaartuig-verzekeren/
http://www.yachtservicevisser.nl
http://www.winchrite.nl/
http://www.zeilwasserij.nl/


VIER WEKEN ONDERWEG

RETOURTJE
BARCELONA
Een maand onderweg hebben de leiders van de Barcelona World Race de
Zuidelijke Oceaan bereikt. Favoriet Hugo Boss is daar niet bij. Opnieuw
verhinderde materiaalbreuk dat Alex Thompson de hooggespannen
verwachtingen waarmaakte. De mastloze boot en zijn en bemanning zijn
inmiddels veilig in Brazilie aangekomen. Op de breedte van Kaapstad is
het de Cheminées Poujoulat van Bernard Stamm en Jean Le Cam die de
vloot leidt. Het team heeft nog 17.000 mijl te gaan voor ze Barcelona
opnieuw aan de horizon zullen zien opduiken.
www.barcelonaworldrace.com

VIDEO

http://ziltmagazine.com/video/nummer106-2015/bwr.html
http://www.barcelonaworldrace.com/en


http://ziltmagazine.com/video/nummer106-2015/bwr.html
http://www.barcelonaworldrace.com/en


ZEILERSFORUM WINTERMEETING
Voor veel leden van
Zeilersforum.nl is het
inmiddels een klassieker: de
jaarlijkse Wintermeeting in
februari. De 8ste editie vindt
plaats op zaterdag 21
februari bij  Haddock
Watersport in Almere. Net
als de vorige keer worden er
's middags een aantal
workshops georganiseerd en
is de avond gereserveerd voor een lezing, dit keer van wedstrijdcoryfee
Fred Imhoff.  www.zeilersforum.nl

HEINER WINT VAN RIETSCHOTEN TROFEE
Vorig jaar veroverde Nicholas
Heiner (foto) de wereldtitel in
de Laser-klasse. Deze prestatie
heeft hem tevens de Conny van
Rietschoten Trofee opgeleverd.
Tijdens het uitreikingsfestijn
kreeg Odile van Aanholt als het
meest succesvolle Nederlandse
jeugdtalent de Flyer Trofee.
Plassenkoning Martin Heineke

ontving in de vorm van de Maas Trofee heel terecht een ‘oeuvreprijs’.
www.vanrietschotentrofee.nl
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INDEWIND
ZEILJACHT VAN HET JAAR
De titels ‘Europees Zeiljacht van het Jaar’ werd voor de twaalfde keer
toegekend. Er waren vijf categorieën: Performance Cruisers, Family Cruisers,
Luxury Cruisers, Special Yachts en - voor het eerst - Bluewater cruisers.

In de categorie Family Cruiser won
de Bavaria Cruiser 46. De meest
onderscheidende Performance
Cruiser vond de jury van Europese
zeiljournalisten, de Franse JPK
10.80. Luxury Cruiser van het jaar
werd de Wauquiez Centurion 57.

De groep Specials werd gewonnen
door de Advanced 44. In deze
categorie waren ook twee
Nederlandse schepen genomineerd:
de Pointer 25 en de Saffier SE 33.

De Boréal 52 werd verkozen tot
Bluewater Cruiser van het jaar.

 BAVARIA CRUISER 46

 JPK 10.80

 ADVANCED 44  BORÉAL 52

www.zeilersforum.nl/index.php/50-zeilersforumnl/276-wintermeeting-2015
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http://ziltmagazine.com/video/nummer106-2015/vor.html


Dongfeng Race Team heeft op 27 januari de
derde etappe van de Volvo Ocean Race
gewonnen. Het is daarmee de eerste Chinese
etappewinnaar in de VOR-geschiedenis. Abu
Dhabi Ocean Racing finishte als tweede in Sanya,
gevolgd door Team Alvimedica. Bouwe Bekking’s
Team Brunel liep als vijfde binnen. De 4642 mijl
lange, derde etappe van Abu Dhabi naar Sanya
was vooral een race waarin de invloed van het
land voortdurend merkbaar was. De passage van
de Straat van Malakka en Singapore (foto) was
lastig met alle scheepvaart, de stroming en de
onstabiele wind. www.volvooceanrace.com

DONFENG WINT 3E ETAPPE VOLVO OCEAN RACE
4600 MIJL KUSTRACE

VIDEO

http://ziltmagazine.com/video/nummer106-2015/vor.html


KNRM IN 2014
In 2014 zijn de vrijwilligers
van de KNRM 2.238 keer
uitgevaren en werden
3.444 mensen gered of
geholpen. Gemiddeld
komt de 190-jarige
organisatie zes keer per
dag in actie. Het aantal reddingen bleef stabiel. Volgens de KNRM zijn
motorstoring en navigatiefouten de meest voorkomende oorzaken
waardoor, voornamelijk watersporters, in problemen komen. Er werd ook
meer gebruik gemaakt van de Radio Medische Dienst. De KNRM ontvangt
geen subsidie, maar draait geheel op giften en donaties. www.knrm.nl

AFSCHEID
De vaderlandse zeilsport moest begin januari
afscheid nemen van twee markante
persoonlijkheden. Op 8 januari overleed Floris
Wijnbergh op 48-jarige leeftijd. Een Koenen-
man in hart en nieren; al 15 jaar havenmeester
van de Amsterdamse vereniging. Maar hij was
veel meer dan dat, zo zette hij zich ook in voor

het jeugdzeilen. In goed Amsterdams: een ‘gouwe
gozer’. Twee dagen later overleed ook Frans Bolweg
(64), die jarenlang met zijn startschepen Saffier en
later Jade op menig wedstrijdbaan te vinden was.
Frans was zo’n 40 jaar actief als trainer, jurylid,
wedstrijdleider en spreekstalmeester. Beide
zeilliefhebbers worden erg gemist.



INDEWIND
TWEEDE SCHIP FAIRTRANSPORT
Rederij Fairtransport vervoert eerlijke
handel over de zeven zeeën op een
klimaatneutrale manier. De brik Tres
Hombres is daartoe in de vaart en daar
wordt de 141 jaar oude Nordlys aan
toegevoegd. Vrijwilligers knappen het
schip van onder tot boven op en begin
april moet het weer onder zeil zijn.
www.fairtransport.eu en
www.svnordlys.com

NU MET ISAF-KEUR…
De internationale zeilbond ISAF heeft het International Sailing Center
Medemblik goedgekeurd als officiële trainingslocatie. Het betekent dat het

ISC, dat al in 1998 de
deuren opende, alle
faciliteiten heeft voor
trainingen in alle
olympische klassen.
‘Medemblik’ staat
internationaal al lang
op de kaart. Zo begon
daar in 1985 de Spa
Regatta, tegenwoordig
Delta Lloyd Regatta;

de jaarlijkse internationale wedstrijdserie voor olympische en
paralympische klassen.



VESTAS VERDER ZONDER VERBRAAK
Team Vestas Wind heeft
bekend gemaakt dat de
Nederlandse navigator
Wouter Verbraak niet langer
deel uitmaakt van de
bemanning voor de Volvo
Ocean Race. Schipper Chris
Nicholson nam deze
beslissing na onderzoek en

evalutatie. De Deense 65-voeter boot liep op 29 november op een rif, in
de tweede etappe van de Volvo Ocean Race. Team Vestas Wind wil de
boot repareren en herstarten in Lissabon voor de achtste etappe.
www.volvooceanrace.com

BRAND IN IJMUIDEN
Op maandag 26 januar heeft een felle uitslaande brand een Zwitsers
zeiljacht in Marina Seaport vernield. De beide opvarenden bleven
ongedeerd maar hun boot moet als verloren worden beschouwd. Bij het
blussen werd de
brandweer geassisteerd
door een reddingboot
van de KNRM.  De
brand is waarschijnlijk
tijdens het koken
ontstaan. Andere
jachten in de haven
liepen geen schade op. fo
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ZILT METEO CLINICS TIJDENS DE HISWA 2015
Net als in voorgaande jaren organiseert Zilt Magazine tijdens de droge Hiswa
een aantal Meteo Clinics. De clinics zijn bedoeld voor zeilers die actief willen
omgaan met weersinformatie, zowel voor vertrek als aan boord. Hiswa
bezoekers kunnen gratis deelnemen aan de Zilt Meteo Clinics

Dit jaar zijn de onderwerpen:
HET VOLLEDIGE PLAATJE - De weerkaart spreekt geen geheimtaal. Door
meteoroloog Henk Huizinga.
JE GAAT HET PAS ZIEN ALS JE HET DOORHEBT - Waarom lijken gribfiles
soms niet te kloppen?  Door Ruud Kattenberg.

Ga voor het volledige programma, data en aanvangstijden naar:
www.ziltmagazine.com/meteoclinics of gebruik de knop hierboven om je
direct aan te melden.

GRATIS AANMELDEN

http://www.ziltmagazine.com/meteoclinics
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BLOKKEN
AAN BOORD

FOTO’S EN TEKST VICTOR VANDERSMISSEN

ONDERWIJSREIS MET DE WYLDE SWAN
De tweemastschoener Wylde Swan maakt een
reis in vier etappes naar de Carieb. Aan boord

bemanning, docenten én leerlingen uit het
voortgezet onderwijs. Onder de naam

Masterskip maken zij enkele weken een
intense studiereis. Bemanningslid Victor

Vandersmissen bericht vanaf boord.

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://issuu.com/ziltmagazine/docs/zilt106/74?e=1793436/10825843


a! Wakker worden!” Wiskundedocent Erik is
onverbiddelijk als hij om 06.45 met luide stem
reveille blaast. 22 leerlingen – hier aan boord
trainees genoemd – keren ruw terug in de

wakkere realiteit. Langzaam dringt het besef door. Waar zijn
we? O ja, aan boord van de Wylde Swan. Erik intussen
spoort iedereen aan tot actie. Om 07.00 uur ontbijt. Daarna
begint de zelfstudie. Want, laten we meteen maar een
vooroordeel wegnemen: Masterskip is géén vakantietripje.
Aan boord heerst discipline. ‘s Ochtends van 08.00 tot 11.00
uur onderwijs van meevarende docenten, dan lunch en
corvee, en de rest van de dag training in het zeilen en
navigeren door de vaste bemanning. Masterskip is gericht
op leerlingen met een beta-pakket. Ze volgen lessen, maken
uitstapjes op de wal en leren op, van en over de zee. En
diezelfde zee vormt hen. In een tijdsbestek van vijf weken,
want zolang duurt de eerste etappe naar Las Palmas.

OP WEG
Op 26 oktober is de Wylde Swan vertrokken vanuit de
Leuvehaven in Rotterdam richting Canarische Eilanden.
Naast de vaste bemanning zijn ook vier docenten aan boord.
Wij krijgen het niet cadeau zo blijkt al snel: harde tegenwind
en regen. Gelukkig veraangenamen later zon en rugwind
ons zeeleven. Natuurlijk worstelen de trainees die eerste
dagen met hun veranderde leefomgeving: allereerst is daar
de spanning van het onbekende avontuur. De een heeft een
vleugje heimwee, een ander valt ten prooi aan zeeziekte,
maar ze weren zich allemaal kranig. fo
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Zo geeft Simon Boot (15) met een zelfverzekerd “Hi, my
name is Simon Boot, do I have to say more?” te kennen zijn
naam eer aan te doen en hij wimpelt zeeziekte weg als een
kleinigheid. Groen en geel weggetrokken stort hij zich in
zijn eerste week vastberaden op de zelfstudie. In alle stilte.
Want dat hoort erbij: het is stil in de studievertrekken.

HAPPY HOUR
Vast patroon aan boord: na de lunch van scheepskok
Wouter, is het tijd voor schoonschip maken. Aangeduid met
de voorspelbare term ‘Happy Hour’. Tijdens dit vrolijke uur
gaan er putsen water over het dek en wordt het interieur
gesopt. Bemanningslid Elise introduceert een wedstrijd wie
het snelst de wc kan schrobben. Geen enkel record houdt
stand, zo fanatiek gaan de trainees te werk. Daarna geeft
kapitein Fosse Fortuin centraal een uur les over
scheepsvormen, stabiliteit en de algemene zeilbeginselen.
Het dek dient als schoolbord. Scheepsarts Bart is deze eerste

● Markland College, Zevenbergen
● 15 jaar
● Uit Willemstad
● Vwo 4
● Scheepskok bij scheepsovername
● Mooiste moment:

brood bakken als iedereen nog slaapt

SIMON BOOT - Bikkel
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reis ook een graag geziene lector met lessen over eerste
hulp. Zelf geef ik lesjes maatschappijleer; ze mogen rekenen
op de interesse van de trainees die dat vak op school volgen.
Onder hen Hikmet (17), leerling uit Havo 4 van het Markland
College in Zevenbergen, de school die vijftien leerlingen
heeft meegestuurd met Masterskip. Hikmet stelt veel vragen
die verder gaan dan de voorgeschreven lesstof. Hij is sociaal
en uit op deze reis geen onvertogen woord over iemand.

SAILTRAINING
Behalve om te studeren, maken de trainees natuurlijk ook
deze reis om goed te leren zeilen. Dat is een fijn omslagpunt
in de dag als je de hele ochtend in de boeken hebt gezeten.
Elke dag na Happy Hour begint het wachtschema voor de
trainees, wat betekent dat ze in vier groepen drie uur wacht
houden tot 02.00 uur ‘s nachts. Het even lekker in de
touwen klimmen doet je je eventuele sores vergeten en
samen de zeilen hijsen kweekt samenhorigheid. Sommige
trainees missen hun thuisfront, maar door het zeilen drukt

● Markland College, Zevenbergen
● 17 jaar
● Uit Zevenbergen
● Kapitein bij scheepsovername
● Havo 4
● Mooiste moment:

scheepsovername als kapitein

HIKMET ÜZGUN - Leider
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dat de stemming niet. Zo heeft Aurelia (15) tijdens stille
uren wat last van heimwee, maar ze vliegt tijdens haar wacht
energiek en zingend over het dek. Met iedereen maakt ze
een praatje en ze doet bloemrijke uitspraken. Over het
motorzeilen bijvoorbeeld, zegt zij: “Misschien moet je, als
de wind tegen is, er dan ook niet willen komen.”

SCHEEPSOVERNAME
In week vier krijgt de sailtraining een andere wending; de
zogenoemde ‘scheepsovername’ staat voor de deur. De
trainees zullen het schip overnemen. Om allemaal de leukste
positie te krijgen, solliciteren zij naar hun twee
voorkeursfuncties op het schip. In week vijf kunnen ze dan
bijvoorbeeld kapitein worden, first mate, deckhand of kok;
functies waarin ze ook echt de bijbehorende
verantwoordelijkheden krijgen. Hikmet schopt het tot
kapitein en in die rol leidt hij het schip met strak gezag.

● 't Hooghe Land College, Amersfoort
● 15 jaar
● Uit Amersfoort
● Stuurman bij scheepsovername
● Vwo 4
● Mooiste momenten:

de avontuurlijke tripjes naar de wal

AURELIA WURFBAIN - Ontdekker



Meest in het oog springt de sollicitatie van Simon Boot. Uitgerekend de
man met de meeste last van zeeziekte, solliciteert naar de functie van
scheepskok. Zo stijgt iedereen boven zichzelf uit. Dat is het mooie van de
Masterskip-reis: je ziet de leerlingen in korte tijd enorm groeien. Ze
overwinnen hun angsten, zorgen en zenuwen en leren samen te werken
en doen discipline op. Een onbetaalbare rijke ervaring die je een leven lang
bijblijft…
In Rotterdam kwam een groep schuchtere bleekneuzen aan boord; als de
Wylde Swan afmeert in Las Palmas, gaat een snel wijzer geworden,
gebruinde groep leerlingen van boord. “Wij hebben veel gelachen. Succes
verder met je leven!” klinkt het gespierde afscheid… [Z]
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Niet alle racers op oceaan zijn carbon
jakkerbakken. Op 6 januari vertrokken vanuit
Lanzarote tien klassiekers voor een
transatlantische oversteek naar Martinique.
Het waren de deelnemers aan de Panerai Transat
Classique. Het evenement is open voor schepen
die gebouwd zijn voor 1976 en replica’s naar een
ontwerp van voor die tijd. Een echte race kun je
het niet noemen, daarvoor lopende de
deelnemende schepen te veel uiteen. Het is
eerder een stijlvol tijdverdrijf. Op 21 januari
schoof de gaffelschoener Altair, een William Fife
uit 1931, als eerste over de finishlijn op
Martinique. www.paneraitransatclassique.com

STIJLVOL
TIJDVERDRIJF
PANERAI TRANSAT CLASSIQUE
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HOUSE OF YACHTS APP
De full-service jachtmakelaar in Bruinisse,
House of Yachts, lanceerde onlangs
een app waarmee je gemakke-
lijk door hun grote boten-
aanbod bladert. Ideaal voor
een verveelmomentje in de
trein, maar ook prettig bij een
gerichte zoekopdracht. De app is beschikbaar voor IOS en Android.
www.houseofyachts.nl/house-of-yachts-app/

NIEUWE DIESELS VAN YANMAR
Yanmar ontwikkelde een
nieuwe serie common rail
diesels, JH-CR genaamd, met
vermogens van 45, 57, 80 en
110 pk. De motoren, door
Yanmar 'middenklassers'
genoemd, zijn bedoeld voor
grotere zeilboten. De diesels zijn
compact en licht van gewicht.
Bovendien zijn ze schoner, stiller en zuiniger dan de
oudere modellen in deze range. De importeur meldt dat
de nieuwe viercilinders Plug en Play geïnstalleerd kunnen
worden. Er zijn verschillende voorstuwingsystemen mogelijk,
waaronder saildrives, ZT-sterndrives en hydraulische keerkoppelingen.
Yanmar is van 6 tot en met 11 februari aanwezig op Boot Holland en laat
daar de nieuwe serie zien. www.yanmar.nl



ZILTESPULLEN
NEXT GENERATION M.A.T. 11.80
Bach Yachting heeft grote verwachtingen van de nieuwe M.A.T.11.80. Het
is een next-generation IRC racer, waarmee Mark Mills design studio samen
met M.A.T Yachts heeft ingespeeld op de ruimte die de IRC meetformule
biedt voor een licht en snel ontwerp. Het resultaat is een high-end racer
in de 39-voets range. De moderne rompvorm biedt weinig weerstand
wanneer deze rechtop in licht weer condities gevaren wordt en een

toenemende stabiliteit onder helling bij meer wind. Volgens Bach Yachting
kan hierdoor een bijzonder lichte boot toch een grote stijfheid hebben.
De carbon mast, giek en boegspriet dragen bij om het gewicht laag te
houden. De M.A.T. is bijna 500 kg lichter dan bijvoorbeeld de succesvolle
Ker 40.
De boot wordt gevaren met een square-top grootzeil en masttop
spinnakers.  Hij is eenvoudig uitgerust met vier slaapplaatsen, een keukentje
met wasbak, kookstel en toilet.
www.bachyachting.nl



FLOTTIELJE NAAR DE AZOREN

In de zomer van 2016
organiseert Ocean People
een flottieljetocht naar de
Azoren. De voorbereiding
is intensief; in het
voorafgaande winter-
seizoen zijn er cursussen
op het gebied van
communicatie, bootuitrusting, proviandering, veiligheid, het weer en
bootonderhoud, en kunnen de deelnemers een sea survival training doen.
Iedereen die meer wil weten over deze drie maanden durende 'eens in je
leven ervaring' kan terecht op de website of kan zich aanmelden voor de
informatiebijeenkomst op 14 februari. www.oceanpeople.nl

ZOEKSITE VOOR HUURBOTEN
Fotograaf Gerrit Veldman wilde een boot huren. Hij vond prachtige sites,
maar moest telkens al zijn gegevens en voorkeuren invullen. Dat kon beter,
vond hij en zette www.popeye.nl op. Een zoeksite met alle huuraanbod.
Dankzij filterfuncties trechtert de
site snel naar de huurboten van
je voorkeur. Ook voor recreatie-
woningen en restaurants aan het
water. Op Boot Holland in
februari gaat een vernieuwde,
snellere versie van de site de
lucht in. www.popeye.nl



ZILTESPULLEN

BOOT HOLLAND EN BELGIAN BOAT SHOW
Het is nog steeds beurzen-tijd. Van vrijdag 6 tot en met woensdag 11
februari is in het WTC Expo in Leeuwarden de 25ste Boot Holland. Van

oudsher ligt het accent op motorboten
en sloepen, maar er zijn ook
toebehoren te vinden, evenals
zeiljachten, zoals de Delphia 24 en 34
die Tornado Sailing exposeert. Het

paviljoen klassieke schepen is twee keer zo groot als vorige keer.
www.boot-holland.nl
Wie niet naar het noorden wil, kan in
zuiden terecht bij de Belgian Boat Show
in Gent. Deze beurs biedt een mix aan
zeiljachten, open boten, accessoires en
waterrecreatie. Het maritiem café biedt
lezingen en demonstraties. Verspreid over twee weekenden: 14-16 februari
en van 20-22 februari. www.belgianboatshow.be

PROLOC BIJ CLOUDS
Clouds International in Lopik heeft kit, schuim en lijm van Proloc Marine
Line in het assortiment opgenomen. De Proloc-lijn bestaat onder meer uit
deknadenrubber op basis van MS polymeer, kitten en lijmen op basis van

MS polymeer en polyurethaan, PU-
schuim en een aantal speciale lijmen
en primers. Verkrijgbaar via de
vakhandel. Prijsvoorbeeld: een patroon
zwarte dekkit (Proloc Deck Caulk 291)
van 290 ml kost €14,58. www.clouds.nl



HANDBOEK VAREN OP DE WADDENZEE
In het Handboek Varen op de Waddenzee
behandelt Marianne van der Linden alle
aspecten van het varen op de Waddenzee, voor
beginners én gevorderden. Het boek geeft de
lezer inzicht in wat hij moet weten alvorens het
wad op te gaan. Daarnaast dient het als
naslagwerk voor meer ervaren wadvaarders. In
het handboek komen onder andere de
onderwerpen getij en stroming, navigeren,
wantij of ondiepte passeren en droogvallen aan
bod.  Marianne is onder Wadvaarders bekend vanwege haar publicaties,
cursussen en lezingen over het varen op de Waddenzee. Deze vijfde-
generatie-schippersdochter is vanaf haar jonge jaren op de Waddenzee te
vinden. In 2003 richtte Marianne vaarschool ScheepsWijs op, waarmee zij
theorie- en praktijkcursussen aanbiedt over het varen op dit getijdenwater.
www.handboekwaddenzee.nl.

HANDFORMAAT WASMACHINE
Als de Dolfi waarmaakt wat de makers beloven dan zou dit wel eens een

handig ding voor aan boord kunnen zijn. Het apparaat,
ter grootte van een hand, doet de was met behulp
van ultrasone technologie. Als je de Dolfi in een
bak met water en wat vuile was gooit, heb je er
geen omkijken meer naar. Je wasgoed heeft vol-

gens de uitvinders minder te lijden en je kleren wor-
den schoner dan bij een gewone handwas. De Dolfi gebruikt 80 keer
minder energie dan een wasmachine. Investeren in deze start-up kan ook
nog. Intekenprijs voor een Dolfi is 99 dollar.  www.indiegogo.com

www.indiegogo.com/projects/dolfi-next-gen-washing-device.html


ZILTESPULLEN

OPSTAPPEN BIJ ROND DE WERELD ZEILERS
Bastiaan van Rijswijk zeilde in 1985 al op een bijzondere boot rond de
wereld. Met de Rucanor Tristar voer hij de Whitbread Round the World
Race. Dertig jaar later is Bas nog steeds niet uitgezeild. Samen met Monique
gaat hij volgend jaar weer de de wereld rond op zijn Red Max, een Simonis
Voogd ontwerp van 63 voet. Met deze niet alledaags boot willen Bas en
Monique laten zien dat fitte vijftig plussers niet als bejaarden hoeven te
zeilen. De route loopt via de grote kapen, Kaap Hoorn, South Cape
Tasmania en Kaap de Goede Hoop,  tegen de heersende winden in.
Opstappers zijn welkom, je kunt je nu al inschrijven voor een van de
trajecten op deze wereldtrip. www.redmax4friends.com
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EUEIKI - TONGA
Bij het eiland Eueiki, Tonga, ligt de Full Circle vlakbij een
pleisterplaats van bultruggen. Monique en Paul beleven er een
onvergetelijke duik als ze samen opzwemmen met deze walvissen.fo
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PROFESSIONEEL
De Full Circle van Monique Knijnenburg en
Paul van der Linden stond drie jaar geleden al
eens centraal in deze rubriek met een
jaloersmakende ankerfoto. De zeilers meldden
toen dat het hun bedoeling is om onderweg
de scheepskas aan te vullen door met
betalende gasten te varen. Er zijn meer zeilers
met dat plan vertrokken, maar erg succesvol
is dat maar zelden. De professionele aanpak
van Monique en Paul heeft bewezen wel te
werken en met een strak schema zijn ze inmiddels halverwege hun
wereldomzeiling. Afgelopen jaar zeilden ze in de Pacific.

BLAUWER DAN BLAUW
Monique: “Frans Polynesie heeft ons hart gestolen. De enorme contrasten
tussen de verschillende eilandengroepen zijn spectaculair. De dramatische
ruige, groene, ongerepte Marquesas met de aardige bevolking en de
prachtige natuur. Iedere ankerplek is weer een beleving op zich. De
Tuamotus zijn ook bijzonder. Je moet daar de doorgang door de passen
wel goed plannen, maar dan vaar je een atol binnen dat blauwer dan blauw
is. Ankeren is er soms lastig door de 'coralheads'.
Bij de Society Eilanden is het ankeren relaxter. De bergen hier lijken op die
van de Marquesas maar er ligt een ring van koraal omheen, waarbinnen je
perfect ligt in plat water en een imposant decor.”
De zeilers hadden graag wat meer tijd doorgebracht bij de Hapai groep,
op Tonga; die eilanden worden door maar weinig zeilers bezocht.

http://www.ziltewereld.nl


ZILTEWERELD

www.ziltewereld.nl

[Z]

Paul: “Het is er ongerept, zoals we het kennen uit de zeilersboeken die we
in Nederland altijd zo graag lazen. Hier worden we veelvuldig getrakteerd
op walvis-bommetjes, van springende bultruggen. Daar krijg je nooit
genoeg van.”

ZIN IN NIEUWE GASTEN
Het varen met chartergasten is Monique en Paul zo goed bevallen dat ze
voor het komende jaar een uitdagend reisschema hebben gemaakt.
Monique: “Nu houden we een korte zeilpauze in Nieuw Zeeland, maar we
hebben weer zin om nieuwe mensen te ontmoeten en hun mee te laten
genieten van onze reis. Zodra het cycloonseizoen voorbij is vertrekken we
richting Azië. Vanuatu, Indonesië, Borneo, Singapore, Maleisië en Thailand
staan op het programma. We plannen strakker dan veel andere vertrekkers,
maar deze manier van varen stelt ons in staat om deze onvergetelijke reis
te maken, hoe mooi wil je het hebben...?”

www.fullcirclesailing.nl

http://www.ziltewereld.nl
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Ruud Kattenberg
Sjors van der Woerd

Laurens van Zijp
Michiel Scholtes
Henk Huizinga

en talloze opstappers…

 b
em

an
ni

ng

mailto:
http://ziltmagazine.com/archief.html
http://www.ziltmagazine.com/abonneren
http://ziltmagazine.com/archief.html


ab
on

ne
er

 je
 g

ra
tis

mailto:
http://ziltmagazine.com/archief.html
http://www.ziltmagazine.com/abonneren
http://ziltmagazine.com/archief.html

