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LAURENS HIGLER
1988 - 2015
In deze Zilt had een verhaal
van de bemanning van de
Wilde Vaart moeten staan. Een
nieuwe serie video's die niet alleen
hun oceaanoversteek zou laten
zien, maar vooral de passie en het
plezier van drie jonge mensen die
hun droom realiseren.
We leerden Laurens, Frederiek en Paul vorig jaar kennen op een
mooie zomerdag in Almere Haven. Aan de vooravond van hun zeilreis
om de wereld. Vol trots lieten ze ons hun boot zien. Ferrocement,
spartaans en heel wat ouder dan hun eigen leeftijd.
Het contrast met al het glimmende polyester om hen heen was groot.
Maar zij gingen wél de zeilreis maken waar al die anderen al zo lang
van

droomden.

We

doorzettingsvermogen

waren
en

onder

de

vastberadenheid.

indruk
Jaloers

van

hun

op

hun

onbevangenheid. Hun levenslust. Op 25 jaar zijn… Inspirators zonder
zich dat bewust te zijn, zeilers van een nieuwe generatie zoals ze zich
veel te weinig aandienen.
Op 12 maart eindigde de reis van Laurens Higler op Puerto Rico. Hij
werd aangereden door een auto en overleefde het niet. We wensen
Frederiek en Paul en iedereen die Laurens liefheeft, veel sterkte.
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INSPELEN
Tot ver in de jaren negentig hadden jachthavens
een lange wachtlijst. Het aantal boten groeide
sneller dan er nieuwe steigers konden worden
aangelegd. Dus stonden de investeerders in de
rij. Hun nieuwe havens waren vaak al uitverkocht
voor de eerste paal de grond inging.
Hoe anders is de situatie nu. Op een enkele
verenigingshaven na, heeft de schaarste van toen
plaatsgemaakt

voor

een

overschot

aan

ligplaatsen. Jachthavens investeren in horeca,
winkels en sanitaire voorzieningen om hun
concurrenten de loef af te steken. Ze adverteren

reflectie

paginagroot met faciliteiten waar menig luxe
vakantiepark jaloers op is. Een paar dagen gratis
proefliggen? Je plek tijdelijk wisselen met een in
een partnerhaven? Het wordt in hoog tempo
gewoon. Net als al de open dagen, lifestyle
markten en springkussens op het haventerrein.
Niets duidt erop dat er aan het overschot van
ligplaatsen binnenkort een eind zal komen. Dus
zal ook de strijd om de zeilende consument nog
wel even doorgaan. Met goede service, een hoog
niveau van voorzieningen en concurrerende
prijzen als voornaamste wapens. Inspelend op
een nieuwe tijd en de veranderende wensen van
de klant.

Zoals dat hoort bij goed ondernemersschap: niet
afwachten maar investeren in de toekomst. Dat is zeker
niet eenvoudig omdat het bij jachthavens dikwijls om
grote infrastructurele projecten gaat. Maar we zien in
elk

geval

tal

van

jachthavenbeheerders

actie

ondernemen.
Al die uitbreidende service en voorzieningen zijn
natuurlijk prettig voor de zeiler. Die heeft er profijt van.
Al zal er ongetwijfeld ook een groep zijn die juist wars
is van die toevoeging van 'een stukje lifestyle-beleving'.
Wat maar aangeeft hoe lastig het is om het iedereen
naar het zin te maken.
De havens zijn niet de enige sector die worstelt met de
terugloop van watersporters.
Dat is een problematiek die zich branchebreed doet
gelden. In dat licht zetten jachthavenbeheerders in elk
geval dappere stappen, waar andere watersportondernemers een voorbeeld aan kunnen nemen...

foto:© Ainhoa Sanchez / Volvo Ocean Race

BUREAUBLAD
Kort na de start van de 5e etappe van de
Volvo Ocean Race zeilt de vloot langs de
indrukwekkende kust van Nieuw-Zeeland.
Fotograaf Ainhoa Sanchez legde het vast. Je maakt
deze foto de achtergrond van je computer of tablet
door op de downloadknop te klikken.

foto:© Egenolf van Stein Callenfels

FOTO'S EN TEKST EGENOLF VAN STEIN CALLENFELS

BRETONS

WADGEVOEL
Riddle scharrelt langs Zuid-Bretagne
Inge en Egenolf van Stein Callenfels maakten
ooit hun huwelijksreis met een Spanker naar
Schiermonnikoog. Dat vrijbuitersgevoel zijn ze
nimmer vergeten. Hun huidige schip is niet voor
niets een droogvaller. Met de Riddle, een
verlengde Atlantic 36, verkennen ze graag verre
kusten. Zoals vorige zomer de zuidkust van
Bretagne. Een impressie…

L'ABERWRAC'H
We boffen. Als we eind juli uit Nederland
vertrekken voor een zesweekse zeilreis zit de
wind in de noordwest hoek. De Riddle loopt als
een trein zuidwaarts. We zijn met z'n drieën,
behalve Inge en ik is ook opstapper Henjo aan
boord, die meevaart tot onze eerste Franse
bestemming L'Aberwrac'h. We klokken 450 mijl
in 75 uur.
De Bretonse kust oogt grimmig. De Atlantische
deining breekt op rauwe rotspartijen. Voor de
kust staat een sterke dwarsstroom die je
wegzet, dus je moet goed navigeren en

foto:© Egenolf van Stein Callenfels

veelvuldig achterom kijken of je nog in de lijn
tussen twee tonnen zit. Vanaf de Libenter
kardinaalboei zetten we koers naar binnen door
het diepwater kanaal, in 15 knopen wind.
Naarmate je verder naar binnen vaart, neemt
de deining af en loopt de stroom in de
lengterichting van het vaarwater. Het is niet
spannender dan de aanloop van IJmuiden, maar
áls het hier misgaat, zit je meteen op de rotsen.
De beloning van alle inspanning is groot: de
echte Bretonse sfeer opent zich als je de Aber
van L'Aberwrac'h tot het eind opvaart en
temidden van oesterbanken en oerbossen in
de kuip een wijntje opentrekt. Of je laat
verwennen in het plaatselijke visrestaurant….

EERSTE STOP NA DE RAZ
We slaan even stevig aan het rekenen, want we moeten een beruchte
hoek ronden, met stroomgaten Chenal du Four en de Raz de Sein, om
Lesconyl te bereiken. Het is zaak om precies met doodtij bij Raz de Sein
te zijn en je moet vermijden dat je wind tegen stroom hebt, want dan
wordt het daar een heksenketel. We gaan op pad en weten Raz de Sein

foto:© Egenolf van Stein Callenfels

met mooi weer in rap tempo te ronden. Twee vuurtorens houden we
aan bakboord, de grote La Vieille en zijn buurman La Plate. Daarna lijkt
het net allemaal een tikje relaxter en warmer te worden. Het water is
helderder en de Atlantische swell voelbaarder.
Lesconyl is lastig aan te lopen door alle rotsen rondom, maar een prima
eerste stop na de Raz. We liggen aan twee boeien middenin het
kommetje van het gemoedelijke havenplaatjes, in een heerlijk
ontspannen Bretonse vakantiesfeer. We trakteren onszelf op moules
met frites met uitzicht op de Riddle.

ZEILMEKKA
Zuid-Bretagne is een zeilmekka. Je ziet hier de prachtigste
klassiekers, maar je wordt ook voorbij gescheurd door
ultramoderne zeilmachines. Plaatsjes als Benodet en Concarneau
brengen herinneringen boven aan generaties Bretonse vissers in
het Musée de Peche en natuurlijk ook aan de Franse zeilheld Eric
Tabarly en zijn navolgers. In droogvallende havenbekkens zie je
veel traditionele boten met wadpoten. We treffen zowaar de
roemruchte Joshua aan, de voormalige boot van Bernard

foto:© Egenolf van Stein Callenfels

Moitissier.

BRETONSE EILANDEN
Voor de kust van Benodet liggen de Ȋles
de Glenan. Je waant je met het glasheldere
water een beetje in Frans- Polynesië. Naast
de rotsriffen zijn er witte stranden waar
je fantastisch kunt droogvallen. Het kan
ook makkelijk met 4 - 5 meter tijverschil.
De Riddle heeft een zwenkkiel, een
versterkte bodem en drie roeren waarop
de romp kan steunen. We hebben dit
schip expliciet gekocht om ermee droog
te vallen. We houden hier de weerkaart
wel scherp in de gaten, want bij onstabiel
weer is er weinig beschutting. Daarna door
naar Ȋle de Croix en Belle ȋle, waar we
opnieuw op het strand droogvallen. Het
is een kwestie van beoordelen of de
ondergrond geschikt is, dus zonder
stenen. Dan gaan we voor anker en

foto:© Egenolf van Stein Callenfels

wachten tot het water valt.
Onze favoriete stek is het droogvallende
haventje van Sauzon. Met laag water loop
je over de grindbedding zonder modder
aan je schoenen naar de kant, en met
hoog water pak je de dinghy. Alweer
vallen we met onze neus in de boter door
het havenfestival met een echt Frans
sfeertje.

GOLFE DU MORBIHAN
We zetten koers naar de Golfe du Morbihan.
Een merengebied met vele zijarmen en
kreken en daarin honderden eilanden en
eilandjes. Slechts door een nauwe invaart
verbonden met de zee. In mijn naïviteit
veronderstel ik dat de stroomkentering wel
ongeveer zal samenvallen met laag water.
Niet dus: als een overvolle badkuip blijft deze
binnenzee nog zeker twee tot drie uur na laag
water massieve hoeveelheden zeewater
uitbraken. Het is springtij, en ook nog eens
een 'coëfficiënt' van 110, wat een tijverschil
van 5 meter inhoudt... Al dat water perst zich
tussen de tientallen eilanden door, plaatselijk
oplopend tot 9 knoop stroom. Daar kan zelfs
de Riddle niet tegenin. Rare ervaring: onder
vol tuig 6 knoop door het water, maar de

foto:© Egenolf van Stein Callenfels

speed over ground is 0,5 knoop, terwijl het
om ons heen kolkt en bruist. Franse zeilers
lachen in hun vuistje, zij weten slim contraeddies langs te kant te nemen en verdwijnen
spinnakerend achter het volgende eiland. Aan
het eind van lange slingerende riviertjes
liggen de vestingsteden Vannes en Auray,
beide met een roemrucht verleden en zeker
een bezoek waard.

MOOI ANKEREN
We maken ons op om weer huiswaarts te koersen. Langs de
noordpunt van Belle Ȋle, de 'Pointe de Poulins', bekend van de
huiveringwekkende stormfoto's van Plisson. Bij rustig weer kan je er
ook mooi ankeren temidden van grimmige rotsformaties. En als
foto:© Egenolf van Stein Callenfels

contrast vaar je een paar uur later weer door zwoele eiken- en
beukenbossen het slingerende riviertje de Aven op naar het
kunstenaarsdorp Pont Aven, bekend van Paul Gaugin en andere
impressionisten. Nu huizen er wel vijftig kunstgalerieën...
Op de terugweg moeten we voor de sprong door de Raz de Sein
weer een geschikt weergat vinden. Daarna met de westenwinden
onder spi naar huis. Denken we. Niet dus: een zeer stabiel blokkerend
hoog zorgt voor een stevige noordooster. We moeten tien dagen
kruisen… Maar ons Bretons vakantiegevoel kan niet meer kapot.

foto's:© Egenolf van Stein Callenfels
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NAVIGATIE
Aan boord hebben we weliswaar nog alle Imray kaarten, maar die komen
zelden meer uit de la. Voor de navigatie hebben we twee aparte laptops
met het navigatieprogramma Seaclear en elk met een volledige set kaarten.
Bij uitval van de ene computer kunnen we binnen een paar minuten
overschakelen op de andere. Verder is er een externe harddisk aan boord
die als backup kan dienen. Als pilots hebben we een recente uitgave van
de Reeds aan boord, voor deze reis aangevuld met twee Franse pilots:
'Almanac du Marin Breton' en 'Pilote Cotier Bretagne'. De Riddle is
uitgerust met SSB, radar een Seame radartransporder en AIS transponder,
wat in het drukke Kanaal goed van pas komt.
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foto:© Carlo Borlenghi/Rolex
Foto Carlo Borlenghi/Rolex Swan Cup

WIND
WATER
ZON

VIDEO
Het wedstrijdseizoen staat hier op het punt van beginnen, maar in de
Carieb wordt allang geracet onder jaloersmakende omstandigheden.
Wind, warm water, zon… Begin maart profiteerden de deelnemers aan
de Rolex Swan Cup Caribbean daar volop van, zoals deze winnende
Swan 80 Selene. Het evenement werd verzeild rond Gorda, een van de
Britse Maagdeneilanden, in 20 knopen wind. www.regattanews.com
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ONGEZOUTEN
Rapport over de stranding van Team Vestas openbaar
Het onderzoek naar de gebeurtenissen die leidden tot de stranding van
Team Vestas Wind in de Volvo Ocean Race is afgerond. Begin maart
publiceerde de onderzoekscommissie zijn bevindingen in 81 uiterst
grondige maar ook zeer leesbare pagina's...

N

avigator

Wouter

Verbraak

verklaarde tijdens een aantal
optredens op de Nederlandse
radio en televisie dat hij de

conclusies met opluchting had gelezen.
Ze zouden hem vrijpleiten als de
hoofdschuldige die zovelen in hem zien.
Een positie waar Verbraak zich overigens
zelf in manouevreerde door nog op het
strand de schuld al op zich te nemen.
Inderdaad wordt er in het rapport niet
specifiek naar de Nederlandse navigator
gewezen, noch naar iets of iemand
anders. In plaats daarvan analyseerde de
driemans commissie de omstandigheden
in groot detail, zowel voor de start als
aan boord.
Het verhaal van de stranding was te lezen
in Zilt 105.

WERKDRUK
Het rapport gaat uitgebreid in op een
verandering in de Sailing Instructions
voor de tweede etappe. De teams
worden daar minder dan 24 uur voor
vertrek over geïnformeerd. De wijziging
heeft nogal wat gevolgen. Doordat de
Oostafrikaanse 'exclusion zone' smaller
zal zijn, schuift de meest waarschijnlijke

route op naar het westen en wordt de Cargados Carajos archipel een
obstakel waarmee mogelijk rekening moet worden gehouden. Alle teams
hebben moeite om de consequenties van die wijziging direct te doorzien.
Zo kort voor de start hebben de navigators hun handen al meer dan vol
aan de lastige condities die voor de eerste dagen worden verwacht.
Desondanks kijkt Wouter Verbraak volgens zijn zeggen wel naar de
routewijziging en is hij zich ook bewust van de Cargados Carajos Shoals.
Een volledige analyse moet hij echter uitstellen tot na vertrek. De
onderzoekers merken op dat Team Vestas niet beschikte over evenveel
ondersteuning als de meeste andere teams bij de navigatie- en
meteorologische analyse voorafgaand aan de start. De beslissing om daar
wel of niet in te investeren wordt door elk team afzonderlijk gemaakt.

APPARATUUR
In de navigatiehoek op Team Vestas werden twee computers gebruikt. Op
een daarvan was het navigatieprogramma Expedition geïnstalleerd dat
gebruik maakt van C-map kaarten in hun hoogste resolutie. De tweede
computer werd voornamelijk gebruikt voor routeringsbeslissingen. Daar
werd het programma Adrena op gebruikt, echter zonder de meest
gedetailleerde kaarten. Dat is niet ongebruikelijk, al hadden veel van de
andere teams wel een tweede licentie voor de C-map kaarten aangeschaft.
Ook op Wouter Verbraak's eigen computer, die hij bij de voorbereiding
gebruikte, ontbrak het aan de meest gedetailleerde kaartinformatie. Op
de elektronische overzichtskaart worden de Cargados Carajos slechts
getoond als een gebied met een waterdiepte van 40 meter. Enig land is
daar niet op te zien.
Volgens het rapport werd in de aanloop naar de stranding alleen de
routeringscomputer geraadpleegd. Die focus op weersinformatie en
routeberekeningen alleen is niet zo vreemd als je denkt vele honderden

mijl van het dichtstbijzijnde land te zijn. In de conclusie is het gebruik van
de 'verkeerde' computer niet meer dan een terloopse opmerking. Veel
meer aandacht is er voor de eigenschap van elektronische kaarten dat
essentiële informatie verloren kan gaan door uitzoomen. Niet genoemd
wordt, dat zoiets natuurlijk pas een factor is, als er op de gebruikte
computer kaarten met voldoende resolutie zijn geïnstalleerd.
Papieren kaarten waren wel aan boord, maar werden niet gebruikt als de
elektronische kaart daar geen aanleiding toe gaf.

ZEEKAARTEN
Het rapport maakt een definitief einde aan alle suggesties dat het gebied
niet juist in kaart is gebracht. In plaats van de 19e-eeuwse kaarten die
volgens sommigen de meest recente bron zouden zijn, is de eilandengroep
in werkelijkheid in 2010 gedetailleerd door de Indiase Hydrografische
Dienst gekarteerd. De elektronische zeekaarten die aan boord waren,
werden in augustus 2014 bovendien nog bijgewerkt met de allerlaatste
wijzigingen. Afwijkingen tussen de kaart en de werkelijke situatie werden

door de commissie niet vastgesteld en hebben dus geen rol bij de stranding
gespeeld. Wel legt het rapport omstandig uit, waarin elektronische kaarten
die niet door Hydrografische Diensten maar door commerciële partijen
worden uitgegeven, verschillen. Het komt erop neer dat commerciële
kaartmakers hun informatie samenstellen uit verschillende bronnen en dat
zoiets een naadloze overgang tussen verschillende kaartniveaus erg
bemoeilijkt. Een complicatie is ook nog eens dat verschillende
navigatieprogramma's daar niet op dezelfde manier mee omgaan.

VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN
Dat de boten nog maar door 8 zeilers worden bemand, zorgt volgens de
onderzoekers voor een extreme belasting van de bemanningsleden waarbij
met name de navigator het extra zwaar heeft. Zij noemen het inherent aan
het karakter van de race, maar ook als een factor die zeker heeft
meegespeeld. Net als het gebrek aan slaap en de stress van het wekenlang
op het hoogste niveau moeten presteren.
Team Vestas schipper Chris Nicholson wordt omschreven als zeer ervaren

zeezeiler met een goede algemene kennis van navigatie. Nicholson
verklaart echter aan de onderzoekers dat hij geen uitgesproken kennis
heeft van alle navigatiesystemen aan boord. Hij ging ervan uit dat dat deel
van zijn verantwoordelijkheid was gedelegeerd aan de navigator.

AANBEVELINGEN
De onderzoekers roepen de organisatie van de Volvo
Ocean Race op om hun invloed en gezag te
gebruiken bij de elektronische kaartproducenten. In
de hoop dat zoiets leidt tot een product dat beter
aansluit bij de praktijk van het oceaanracen. Erg
interessant zijn de Recommended Guidelines for
Passage Planning and Racing Using Electronic Charts
die de onderzoekers als appendix F bij hun rapport
hebben gevoegd. Omdat deze bijlage vooral
zeemanschap als uitgangspunt heeft, staat er veel in

DOWNLOAD
het rapport

dat ook voor minder ambitieuze zeezeilers het overdenken waard is. Er
wordt onder meer gepleit voor het gebruik van checklists, zoals dat ook
in de luchtvaart gebeurt, als hulpmiddel bij stress en vermoeidheid.

TENSLOTTE
In plaats van een schuldige aan te wijzen, schetst het rapport alle
omstandigheden in groot detail. Elke ervaren zeiler die de moeite neemt
om alle 81 pagina's te lezen kan zo zijn eigen conclusies trekken. Een
verklaring voor de openlijke opluchting van de navigator hebben wij in
het rapport niet kunnen ontdekken. De suggestie dat een boot op een
eiland vaart zonder dat iemand, en zeker de navigator niet, dat had kunnen
voorkomen, zullen maar weinig zeilers begrijpen. Alle zorgvuldige nuances
en terecht verzachtende omstandigheden ten spijt... [Z]
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30 mrt-5 aprRace of the Classics. www.rotc.nl
3-6 april

Magic Marine Easter Regatta. Optimisten. www.braassemermeer.nl

4-5 april

Paashaas wedstrijden. Eenheidsklassen. www.elfhoeven.nl

4-6 april

Paaswedstrijden. Eenheidsklassen. www.kwvl.nl

4-6 april

Paasevenement. Eenheidsklassen. www.sneekweek.nl

4-6 april

Paas-Kaag. Eenheidsklassen www.kwvdekaag.nl

4-6 april

Paas-Draak. Westeinder. www.dragonclass.nl

4-6 april

Paaswedstrijden. Eenheidsklassen. Loosdrecht. www.kwvl.nl

5 april

Voorjaarsbokaal. Elke zondag. Cats. Muiderzand. www.roerkoning.nl

5 april

Winterwedstrijd. Scherpe jachten. Markermeer. www.flevomare.nl

6 april

BaggerCup. Scheveningen. www.ijspegeltrophy.nl

11-12 apr

Pieperrace. Opening platbodemseizoen. www.pieperrace.nl

11-12 apr

Tulpenrace. Star, Finn. Loosdrecht. www.wsv-hetwittehuis.nl

12 april

Winterwedstrijd. De Kaag. www.kwvdekaag.nl

12 april

1e Zomerwedstrijden. Scherpe jachten. Enkhuizen. www.ewva.nl

12 april

Zomerwedstrijd 1. Eenheidsklassen. www.elfhoeven.nl

15 april

1e Woensdagavondwedstrijd. Scherpe jachten. www.flevomare.nl

18-19 apr

Van Uden Reco Regatta. Stellendam. www.vanudenreco.nl

18-19 apr

Klasse-evenement. Cats. Muiderzand. www.roerkoning.nl

18-19 apr

Primus Inter Pares. Loosdrecht. 16 m2. www.gwvdevrijbuiter.nl

ZEILAGENDA
18-19 apr

Openingswedstrijden. Eenheidsklassen. Sneek. www.sneekweek.nl

18-19 apr

United 4. Jeugdklassen. Medemblik. www.united4sailing.org

18 april

Havenrace Itajaí. Volvo Ocean. www.volvooceanrace.com

19 april

Start Etappe 6. Itajaí-Newport (5010 mijl). www.volvooceanrace.com

22 april

1e Woensdagavondwedstrijd. IJmuiden. www.ysy.nl

22 april

1e Woensdagavondwedstrijd. www.wvlelystad.nl

24 -27 april Zachte Bed Race. Waddenzee. www.zachtebedrace.nl
25 april

50 Mijl Duo en Singlehanded. www.shorthanded.nl

25 april

Mattenschippersrace. Platbodems. Blokzijl. www.mattenschippersrace.nl

25-26 april Voor-Kaag. Eenheidsklassen. www.kwvdekaag.nl
NB: Van series is alleen de startdatum vermeld.

OPEN DAGEN, BIJEENKOMSTEN
5 april

Vlootdag. Monnickendam. www.zeilvlootmonnickendam.nl

6 april

Muider Vlaggetjesdag. www.zeilvlootmuiden.nl

8 april

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

19 april

Clubdag Sailhorse. Muiderzand. www.sailhorse.nl

25 april

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

25-26 april More than Boats. Jachthaven Bruinisse. www.morethanboats.nl
27 april

Koningsdag (maandag).

2 mei

Nationale Reddingbootdag. www.knrm.nl

EVENEMENT AANMELDEN:
agenda@ziltmagazine.nl

GROOT BARRIERE RIF

het mooiste zeilgebied in Australië

Hanneke Klaver en Nils Honhoff zijn al ruim vijf jaar onderweg
met hun catamaran Pelagie, een Lagoon 380. In Zilt nummer
96 vertelden ze uitgebreid over de voordelen van het reizen
met een meerromper. Afgelopen jaar verbleven ze lang in
Australië en daar horen ze van lokale zeilers dat het Groot
Barriere Rif met de Whitsunday eilanden het mooiste
zeilgebied van het land is...

foto:© Bemanning Pelagie

TEKST EN FOTO'S HANNEKE KLAVER EN NILS HONHOFF

an The Goldcoast, het gebied ten zuiden van Brisbane, zeilen we
in één keer door naar het begin van het Groot Barriere Rif: de
Whitsunday eilanden. Helaas zit de eerste dagen het weer niet mee:
het waait ruim windkracht zes met vlagen van zeven, vaak van voren.
De Pélagie houdt zich prima; met twee riffen in grootzeil en fok trekken
we ons van het slechte weer niets aan, we zeilen stug door tot we ons doel
bereiken. De Whitsundays blijken inderdaad een prachtig zeilgebied. Hier
vinden we beschutte baaien, waar elders aan de Australische oostkust je
het moet doen met riviermondingen met lastige zandbanken er voor. De
afstanden tussen de verschillende eilanden zijn klein, alles is in dagtochtjes
te doen. Aan land komen is niet altijd gemakkelijk: het grote verval zorgt
voor lange stranden en dus moeten we Peltje, ons bijbootje, lange stukken
trekken. We zijn erg blij met onze net aangeschafte wieltjes.

foto's:© Bemanning Pelagie

hannekenils.blogspot.nl

ARLIE BEACH
Arlie Beach, een klein plaatsje aan het
vasteland, is het vertrekpunt van vele
excursieboten naar de eilanden. Ook
voor veel zeilers in dit gebied is dit de
uitvalsbasis. Alle eilanden van de
Whitsundays, met uitzondering van
foto:© Bemanning Pelagie

Hamilton Eiland, zijn onbewoond en
Nationaal Park; er is dus niets te
krijgen. De winkels in Arlie Beach zijn
de enige mogelijkheid om vers fruit
en groente in te slaan en daarom zijn
we waarschijnlijk niet de enige boot
voor anker hier…

NARA BAY
foto:© Bemanning Pelagie

Met weer windkracht 7 zeilen we naar de noordelijke
groep van de Whitsundays - Hook Island, met de
prachtige beschutte Nara baai. Eenmaal voor anker
merken we weinig meer van de harde wind die er
buiten staat. In deze baai lopen we naar een oud
Aboriginal heiligdom. Op borden wordt uitleg gegeven
over de oorspronkelijke bewoners.

foto:© Bemanning Pelagie

WHITEHAVEN
Gelukkig knapt het weer op en gaat de wind liggen,
zodat we toch nog naar de prachtige baai van
Whitehaven kunnen gaan. We maken een lange
wandeling en vanaf het hoogste punt hebben we een
fantastisch uitzicht. Het vallende water tovert steeds
nieuwe kleuren te voorschijn en witte zandbanken
lichten op in het blauwe water.

foto:© Bemanning Pelagie

HOPE ISLAND
De nieuwe papieren kaarten geven
maar

weinig

informatie

en

we

gebruiken Google Earth om onze weg
door de ondieptes te vinden. Dolfijnen
zwemmen voor ons uit. Een prachtige
zeildag tussen riffen en zandbanken
door brengt ons naar Hope Island waar
we op het strand onze vers gevangen
makreel barbecuen.

foto:© Bemanning Pelagie

LIZARD ISLAND
Het strand bij Lizard Island is witter dan wit.
Onder water is er juist veel kleur. Op bijna elke
ankerplaats hijsen we ons in het duikpak om deel
te worden van de spectaculaire onderwaterwereld met uitbundig gekleurde vissen en grillig
koraal. Dit maakt onze trip door het Groot
Barriere Rif een onvergetelijke ervaring.

foto's:© Bemanning Pelagie

UITWEG
Op een hoog uitzichtpunt op Lizard Island lezen we op een plaquette dat
captain Cook hier de uitweg uit het rif vond. Ook voor ons wordt het hoog
tijd om door te varen. Ondanks de pittige wind hijsen we de zeilen om
door en langs de riffen naar Darwin te varen. Het is spannend, overdag
zien we de riffen aan de kleur van het water, maar 's nachts moeten we
op de weinige vuurtorens vertrouwen. Gelukkig zijn zowel de papieren als
de elektronische kaarten redelijk betrouwbaar, en maakt ook de grote
scheepvaart gebruik van deze route.
Het is een uitdaging om op het juiste moment bij de Albany Straat aan te
komen, het noordelijkste puntje van het vasteland van Australië. Daar kan
het hard stromen en wind tegen stroom is geen goed idee. Gelukkig zien
we andere zeilboten die dezelfde kant opgaan. Met ruim 25 knopen en
een beetje stroom mee vliegt de Pélagie door de Albany Pass. Twee dagen
later zijn we in Darwin, onze laatste Australische haven. [Z]

DARWIN
CAIRNS

AUSTRALIË
BRISBANE

ADVERTENTIE

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

KAAP HOORN

5E ETAPPE VOLVO OCEAN RACE
De cycloon Pam zorgde er voor dat de
start van de koninginneetappe van de
Volvo Ocean Race drie dagen moest
worden uitgesteld. Het is niet het enige
fenomeen dat de 6 boten parten speelt.
Op de route van Nieuw-Zeeland naar
Kaap Hoorn komt veel ijs voor. Een serie
waypoints moet de deelnemers uit de
gevarenzone houden maar dwingt de
boten ook noord van de grootcirkelroute te blijven. Een gegeven dat
bovendien de tactische opties voor de
navigators aanzienlijk verkleint.
Tien dagen na de start doet de Zuidelijk
Oceaan zijn reputatie volledig recht zoals
de foto's op de volgende pagina's laten
zien. De wind varieert tussen hard en
storm en vergt het uiterste van zeilers
en materiaal. Het log komt zelden nog
onder de 20 knopen. Bij het verschijnen
van deze Zilt gaat Team Brunel aan de
leiding, maar zoals in alle voorgaande
etappes zijn de onderlinge verschillen
ook dit keer weer buitengewoon klein.
De vloot wordt rond 7 april in het
Braziliaanse Itaja verwacht.
www.volvooceanrace.com

VIDEO

WAYPOINT KAAP HOORN

55°58.57S 067°16.11W

VERANDERDE BEDIENINGSTIJDEN
Sinds 1 januari hebben verscheidene
bruggen en sluizen andere bedieningstijden,
omdat Rijkswaterstaat moet bezuinigen.
De bediening is op verschillende manieren
aangepast.
▪ Gewijzigde bedieningstijden: op bepaalde
tijden is er geen bediening meer.
▪ Minder brugwachters en sluismeesters op
een bedieningscentrale, dus minder
bediening.
▪ Geen vaste brugwachter meer, de
bediening gebeurt op aanvraag.
www.rws.nl/versoberingbediening en www.vaarweginformatie.nl

‘VAREN DOE JE SAMEN!’ TOT 2020
Het project ‘Varen doe je
Samen!’ is verlengd tot 2020. De
campagne om de veiligheid op
het vaarwater te vergroten
wordt

ondersteund

door

watersportorganisaties

en

overheden. Op de site is veel
foldermateriaal te downloaden,
evenals

de

zogenoemde

‘Knooppuntenboekjes’. Daarin staan honderd drukke punten op vaarwegen
beschreven. VDJS houdt zich ook bezig met analyse van ongevallen op het
water waarbij recreatievaart betrokken is. www.varendoejesamen.nl

INDEWIND
SB20 BIJ HEIN RUYTEN
Hein Ruyten One Design heeft sinds
1 maart 2015 het exclusieve
verkooprecht van de SB 20 in de
Benelux. De SB 20 is een open
driemans-kielboot klasse. Zeilklaar
verkrijgbaar vanaf 33.500 euro.
Teams die dat niet kunnen betalen,
kunnen de boot ook leasen bij de Hein Ruyten: “Dat doen wij al jaren
succesvol met de Yngling, Melges 24 en Melges 20. Deze formule vergroot
de wedstrijdvelden. Daarnaast is de SB 20 een prima opstap naar de Melges
24 en 32." www.heinruyten.com

DE RIDDER VALT IN BIJ TEAM BRUNEL
Bouwe Bekking heeft de 42-jarige
Dirk de Ridder aan boord genomen
als vervanger voor de geblesseerde
Laurent Pagès. Voor de zware vijfde
etappe met de ronding van Kaap
Hoorn wilde Bekking iemand met
veel ervaring hebben. En dat heeft
De Ridder. Hij voer de (toen nog)
Whitbread Round the World Race
van 1997/98 aan boord van Merit
Cup. De daarop volgende Volvo Ocean Race won hij met Ilbruck Challenge.
In 2005/06 werd hij weer tweede met de Pirates of the Caribbean. In 2010
won Dirk de Ridder met BMW Oracle Racing de America’s Cup.
www.brunelsailing.net

ALMERE REGATTA
De SW-klasse is toegevoegd aan
de Almere Regetta, die op 9 en
10 april wordt verzeild. Voor
deze

SW-klasse

is

geen

meetbrief nodig en iedere boot
kan meedoen. De SW-klasse
(maximale diepgang 2.20 meter)
krijgt eigen starttijd en vaart een
lange baan van ongeveer 20
mijl. De Almere Regatta is
verder open voor ORC 1 t/m 4, Sportboten en Eenheidsklassen. Ook is er
een Family Class voor ongemeten X-Yachts. Het is ook mogelijk voor één
dag in te schrijven. www.almereregatta.nl.

SCHARRELSCHIP
Zonder twijfel het meest
opmerkelijke schip op de
afgelopen
zelfbouw

Hiswa:

dit

project

met

hefdak van Jo Houben uit
Bemelen. Hij zocht een
scharrelschip

met

enige

verblijfsmogelijkheden,
trailerbaar

en

vooral

betaalbaar. Drie jaar bouwde hij aan de Zuiderling, naar een ontwerp van
CMD Boats uit Amerika, in epoxy sandwich. Aardig detail: de bezaan kan
tevens dienst doen als spudpaal.

INDEWIND
ZOUTE VEILIGHEIDSBEURS
Jachtclub Scheveningen houdt op zaterdag 11 april de tweede iSafety-Fair
beurs. Van 11 tot 18.00 uur is aan de Hellingweg 120 een uitgebreid aanbod
te zien van veiligheidsmaterieel voor op zee. Bezoekers kunnen hun
reddingsvlotten,
epirbs

en

-vesten,
dergelijke

voordelig laten keuren. De
deelnemende

bedrijven

tonen ook alle door de ISAF voorgeschreven veiligheidsmiddelen. Het
initiatief van Jachtclub Scheveningen wordt ondersteund door de KNRM,
de Noordzee Club en de Delta Lloyd North Sea Regatta. www.isafetyfair.nl

ZEILERS BRENGEN HULP NAAR VANUATU
Voor Monique en Paul van der
Linden van de Full Circle zou
Vanuatu de volgende stop zijn op
hun reis om de wereld. Maar door
de verwoestende cycloon Pam, die
over de eilanden trok, krijgt hun
geplande bezoek een heel andere
lading. Ze gaan nu niet als toerist,
maar willen ter plekke hulp gaan
bieden. Momenteel ligt de Full Circle in Opua, Nieuw-Zeeland. Monique
en Paul hebben daar een actie op touw gezet om geld in te zamelen, zodat
ze spullen kunnen kopen voor de bevolking van Vanuatu. Ze willen de Full
Circle volstoppen met spullen die daar hard nodig zijn. Donaties van zeilers
uit de Lage Landen zijn heel erg welkom. Meer informatie over de hulpactie
vind je op de Full Circle website.

MEER DAN BOTEN ALLEEN…
Op 25 en 26 april is in Jachthaven
Bruinisse

voor

de

derde

maal

MoreThanBoats. Een gratis toegankelijk
lifestyle-evenement voor watersportliefhebbers. MoreThanBoats heeft een
andere

insteek

dan

de

reguliere

watersportbeurzen. Behalve boten zijn op
het evenement ook andere dingen te
zien, zoals tuinaccessoires en overige
lifestyle attributen. Entertainment en kinderattracties zijn er ook. Kortom,
veel te zien, te proeven en te beleven. Zoals de naam als zegt: méér dan
boten. Op 12 en 13 september wordt het evenement ook in Marina
Muiderzand in Almere gehouden. www.morethanboats.nl

LUSTRUMFEEST NAJAD CLUB
De Najad Club Nederland viert
dit jaar op 9 mei het twintigjarig
bestaan met een lustrumfeest op
het Kaageiland voor leden en
aspirant-leden.

Ongeveer

70

procent van de Najad-eigenaren
is verenigd in de club, die ook
Belgische en Duitse leden telt.
De Najad Club wil het varen met
Najad zeiljachten en het zeilen, met name op zee, bevorderen. De Club
organiseert

jaarlijks

www.najadclub.nl

meerdaagse

zeilevenementen

en

cursussen.

INDEWIND
PROJECT MADE IN HOLLAND
“We hebben meer tijd
uitgetrokken voor het
onderzoekstraject
door de TU. Daarom is
het planningsschema
van ons project Made
in Holland veranderd”,
zegt campagneleider
en zeezeiler Erik van
Vuuren. Plan was om komend najaar te starten in de Global Challenge,
maar dat gaat niet door. Het doel blijft: de ontwikkeling en bouw van een
Class 40 type racer, waarin Nederlands vakmanschap, producten en
innovatie worden gecombineerd. Het Project Made in Holland is een
samenwerkingsverband van Van Vuuren Performance Sailing, Arthur Peltzer
van Peltzer Performance Yacht Design en Roelof Niezen, eigenaar van
jachtenbouwer

Waarschip.

Nieuwe

sponsor

is

Magic

Marine.

www.projectmadeinholland.com

SOLOTOER 2015
Zeezeilers

Olav

Cox

en

Mathijs

Dijkema

bedachten vijf jaar geleden de Solotoer. Een
uitwaaitocht voor solozeilers, dus alléén solozeilers.
Geen organisatie, geen reglement, geen website
en geen prijsuitreiking… Alleen het doel staat vast:
de laatste zaterdag in mei om 16.00 uur een pint vatten
in het wereldberoemde zeilerscafé Butt & Oyster in Pin Mill.
Elke deelnemer trekt zijn eigen plan. Zilt betaalt het eerste biertje.

BOOT EN PRODUCT VAN HET JAAR
Tijdens de Hiswa in de Rai werden de Boot en Product van het Jaar 2015
bekend gemaakt. De Saffier Se 33 kreeg het predikaat Zeilboot van het
Jaar. De Hiswa Product van het Jaar was ditmaal ook een boot: de RS Aero
van Aquavitesse. De Saffier Se 33 blinkt uit omdat het een perfect zeilend
high end concept is, zonder compromissen. De andere genomineerde
boten waren de Winner 8,
Beneteau Oceanis 35 en de
Pointer 25. De RS Aero, verkozen
tot Product van het Jaar, is een
uitgekiende,

superlichte

eenmansboot. Verkrijgbaar met
drie dacron tuigen: 5, 7 en 9 m2.
De boot meet 4.00 x 1.40 m.
Bouwmateriaal: epoxy met carbon versterking. Mast en giek: carbon. Prijs
vanaf 7075,00 euro.

INDEWIND
ZACHTE BED RACE
Van 24 tot en met 27 april 2015 is
4de Zachte Bed Race. Een 72-uurs
zeilmarathon voor traditionele
vissersschepen op de Waddenzee.
De race is vernoemd naar het
zachte bed, een ondiepte tussen
Texel en Harlingen, die grofweg
het

middelpunt

wedstrijdgebied

van

het

vormt.

De

deelnemers doen verscheidene plaatsen aan. De schipper bepaalt de route.
Het komt aan op goed navigeren, benutten van het getij, omgaan met
wisselende weersomstandigheden en in het donker varen.
www.zachtebedrace.nl

ZEILERSFORUM PINKSTERTRIP
Traditioneel steekt een flink aantal Zeilersforumleden rond de
Pinksterdagen – dit jaar op 24 en 24 mei - van wal om ergens aan de
oostkust van Engeland gezamenlijk een biertje te pakken in een van te
voren afgesproken pub. Het begon ooit met een paar boten, maar vorig
jaar voeren zeventien schepen mee. Een goede gelegenheid voor
opstappers om een eerste oversteek te maken. Inschrijven als opstapper
of schipper kan op www.zeilersforum.nl.

GREVELINGENCUP
Met in totaal 176 gestarte boten is de Grevelingen Winter Cup een
succesvolle serie.
Zaterdag 22 maart was de finale, die eerder onder winterse dan
lenteachtige omstandigheden werd verzeild. De Grevelingencup komt voort
uit een samenwerking tussen alle aan de Grevelingen gelegen jachthavens
en is nadien met de oprichting van een stichting naar een hoger plan getild.
Laagdrempelig, goed georganiseerd, mooi wedstrijdwater en open voor
alle wedstrijdzeilers zijn steekwoorden die bij het evenement passen. De
deelnemers kunnen zich nu weer richten op de zomerse variant van de
Grevelingencup. www.grevelingencup.nl

ADVERTENTIE

®
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DE WERELD IS ROND
Barcelona World Race 2014-15
Echt spannend is de Barcelona World Race niet geworden. Nadat Alex
Thomson zijn mast verspeelde van de Hugo Boss voeren Bernard
Stamm en Jean le Cam met hun Cheminées Poujoulas met meer dan
1000 mijl voorsprong onbedreigd naar de overwinning. Op 31
december vertrokken de duo-bemanningen uit Barcelona en op
woensdag 25 maart, na ruim 84 dagen non-stop zeilen, finishte het
Zwitsers/Franse koppel Stamm-le Cam als eerste weer die havenstad.
www.barcelonaworldrace.com

ADVERTENTIE

BETER LEREN ZEILEN?
De Brielse Zeilschool
Brielle

Willemstad

Zuid Holland - Zeeland

Zeeuwse Wateren

www.debrielsezeilschool.nl

www.tiptopsailing.nl

Watersportcentrum
't Garijp

Zeilcentrum De wijde Aa

Goingarijp - Friese Meren

Roelofarendsveen
Hollandse Plassen

www.garijp.nl

www.dewijdeaa.nl

Aquavitesse

Flevo Sailing

Bruinisse
Zeeuwse Wateren

Lelystad
IJsselmeer en Noordzee

www.aquavitesse.nl

www.flevosailing.nl

1e Brabantse
Zeilschool de Biesbos

Zeilschool
De Vinkeveense Plassen

Drimmelen

Scouting

Tip Top Sailing

Vinkeveen

www.zeilschool-biesbos.nl

www.zeilschoolvinkeveen.nl

Scouting Zeilschool

Zeilschool de Ûlepanne

Harderwijk
Randmeren

Zeilschool www.zeilschool.scouting.nl

't Vossenhol
Jeugdzeilkampen
de Kaag
www.vossenhol.nl

Balk
Friese Meren
www.ulepanne.nl

De Zeezeilers
Zeezeilschool
Noordzee en verder
www.zeezeilers.nl

RESERVEER NU JOUW PLEK AAN HET ROER

ADVERTENTIE

Al uw bestaande

lieren
elektrisch
met één oplaadbare
WinchRite ®
elektrische lierhendel

www.winchrite.nl

TM

Kiwiprop
Een innovatieve propellor
voor zeiljachten

Zwaan Sails

Uw Nederlandse kwaliteits zeilmaker

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

Vaar op zeker
LIKE US ON
Verzekeringen en financieringen
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VRIJPLAATS
VOOR

BOUWLIEFHEBBERS

In een eerdere Zilt zag je hoe Peter Bosgraaf
zijn boot bouwt in een bijzondere loods op het
Amsterdamse KNSM-eiland. Die Botenloods
Levant is een verhaal op zich. Een klein paradijs
voor liefhebbers van houten zeilboten die op de

foto:© Lisette Vos

eerste plaats van klussen houden…

et is misschien wel het best bewaarde geheim van
het KNSM-eiland in Amsterdam Oost. Al moet de
bescheiden haven voor de deur passanten wel een
idee geven van wat er in de Botenloods gebeurt. Achter de
lichtblauwe houten deuren van het onopvallende pand aan
de Levantkade staan tientallen houten zeilboten – en enkele
motorboten - kris kras door elkaar. Het is geen stalling: elke
boot is een project (bouw of restauratie). “Er lopen veel
zeilverdwaasden rond”, vertelt Klaas van Haeringen die voor
die omschrijving zelf in aanmerking komt. “Mijn uitdaging is
om te bouwen, niet om een zeilboot te hebben.”

BOOTLIEFHEBBERS
Van Haeringen heeft heel wat uren in de Botenloods heeft
doorgebracht. Bootliefhebbers die het geluk hadden deze
verborgen plek in Amsterdam te hebben ontdekt, willen graag
voor een bescheiden bedrag per maand in de loods aan hun
zeilboot klussen. Er is geen wachtlijst, nieuwe mensen die bij
de stichting Botenloods de Levant aankloppen, moeten in de
groep passen. En wat dat dan precies is, waarom de één wel
een plek krijgt, en ander niet? Havenmeester Kees Pet kan er
niet echt antwoord op geven. Hij is verantwoordelijk voor de
indeling van de loods. “Zoiets voel je aan.”
De Botenloods kent een bijzondere geschiedenis en is één
van de laatste vrijplaatsen in Amsterdam. De initiatiefnemers
van indertijd, krakers die voor het behoud van de leegstaande
loods op het KNSM-eiland vochten, willen de eigen sfeer graag
behouden. Het is nog steeds een plek waar weinig regels
gelden; alleen als die nodig zijn voor de gemeentelijke

foto:© Lisette Vos
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vergunning en waar iedereen zijn eigen gang kan gaan. Dat
straalt de loods ook uit: het is een georganiseerde chaos. “Het
is een ideale plek”, vertelt Van Haeringen in het keukentje dat
uitkijkt over de loods. “Ik was verrast door deze locatie. Ik
woon in Amsterdam, maar kende het niet. Het kost bijna niets.
En de geschiedenis van de loods spreekt mij aan.”

CACAO OPSLAG
Op de website www.botenloods.nl staat deze geschiedenis van
de Botenloods beschreven. Begin vorige eeuw zijn op het
aangelegde KNSM-eiland zes havenloodsen gebouwd. Loods
1, waarvan een deel bewaard is gebleven, werd onder meer
gebruikt voor de opslag van stukgoed en later cacao voor de
chocolade-industrie in Zaandam. Door verplaatsing van de
havenactiviteiten naar de westkant van Amsterdam in de jaren
tachtig, kwamen de havenloodsen leeg te staan. Krakers namen
bezit van de gebouwen en wisten de sloop te voorkomen.
Havenmeester Kees Pet, die al 18 jaar regelmatig in de loods
te vinden is, geeft op verzoek een korte rondleiding. De
oorspronkelijke houten dakconstructie is bewaard gebleven
en zorgt voor een authentieke sfeer. Pet heeft zelf heeft ooit
een Draak gehad, vertelt hij als hij zich een weg baant door de
boten en het gereedschap. Tien jaar duurde de restauratie.
Daarna heeft hij de houten zeilboot verkocht. “Ik ben blij dat
ik eraf ben. Ik heb een huisje in Frankrijk, werk als
meubelmaker, en dan nog de boot die onderhoud nodig heeft.
Dat was iets teveel van het goede. Ik wilde ook wel eens zeilen.
Ik heb nu een polyester Draak en heb er in één jaar al zes keer
mee gezeild…”

BOOT OF VROUW
Pet heeft in de afgelopen 18 jaar inmiddels genoeg
bootliefhebbers zien komen en gaan om te weten: de bouw
of restauratie van een boot valt altijd tegen. De stelregel is:
als iemand voor een jaar een plek wil in de loods, kan je
dat minstens met drie vermenigvuldigen. Pet: “Je ziet de
meesten enthousiast beginnen. Maar het is bijna altijd veel
meer werk dan je denkt. En het kost geld. Dat kan ook
tegenvallen. Sommigen slopen eerst zo’n beetje de hele
boot, en haken dan af. De ervaring leert dat het thuisfront
achter deze tijdrovende hobby moet staan. Soms stelde een
vrouw haar man wel eens voor de keuze: of de boot of ik.”
Het blijkt echter vaak moeilijk om afstand te doen van een
boot – of, zoals Pet het noemt – van de droom om een boot
te bouwen of restaureren. Hij wijst op een Zestienkwadraat
die vijftien jaar rechtop heeft gestaan in de loods. Al die
jaren is de zeilboot niet aangeraakt. Dat moet de eigenaar
handen vol geld hebben gekost. “Hij wil de boot nu alsnog
restaureren. Misschien wel omdat de stalling al zoveel geld
heeft gekost”, vertelt Pet. Maar iedereen die de staat van
dit schip ziet, kan het alleen maar met de harde conclusie
van de havenmeester eens zijn: rijp voor de container.

PUZZEL OPLOSSEN
In de haven voor de loods ligt een Kingston Lobster Boat
die in een aanzienlijk betere staat verkeert. Van Haeringen
heeft de houten zeilboot zelf gebouwd, vooral op basis van
instructies uit het boek American Small Sailing Craft uit
1951 van Howard Chapelle. Hij was lange tijd materiaalbaas
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bij de zeilvereniging Haven Jongerenzeilvereniging in
Heemstede. Beetje bij beetje leerde hij het ambacht, door
zeilboten voor de jeugd te restaureren. En hij volgde een
cursus bij de Bootbouwschool in Enkhuizen, indertijd
opgericht door Kees Prins. Zijn project duurde uiteindelijk
negen jaar. “Je bent continu in opleiding. En steeds sta je
weer voor de uitdaging om een puzzel op te lossen,” aldus
Van Haeringen die in het dagelijks leven assistentanesthesist is.

NOESTE ARBEID
Met bewondering kijkt hij naar de andere resultaten van
noeste arbeid in de Botenloods. Zo wijst hij naar de
trimaran in de haven die de naam Houd van hout draagt.
Zeezeiler Leon Bart bouwde deze stoere raceboot, een
Marples 37, eigenhandig en deed in zijn eentje mee aan
de OSTAR. “Hij is echt een epoxy-tovenaar. Van zijn kennis
en techniek kan ik veel leren. Het komt zo aan op precisie.
Je moet vooraf elk risico zoveel mogelijk uitsluiten. Dat
maakt het bouwen van een boot voor mij ook zo
bijzonder.”
Van Haeringen draagt zijn eigen houten zeilboot over aan
zijn ‘oude’ zeilvereniging in Heemstede. Hij hoeft de boot,
zoals gezegd, niet te hebben. Toch heeft hij regelmatig
met plezier op zijn Kingston Lobster Boat gezeild. Op het
water kreeg hij louter positieve reacties. Lachend: “Als je
je depressief voelt, moet je met dit bootje gaan zeilen,
dan is het direct over.”
www.botenloods.nl
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VIDEO

ZEVENDE LUSTRUM

St. Maarten Heineken Regatta

De St. Maarten Heineken Regatta beleefde begin maart het
zevende lustrum. Na 35 keer blijft de door Robbie Ferron bedachte
formule in trek: onder het motto ‘Serious Fun’ wedstrijdzeilen én
ontspannen in de zon. Op een moment dat het gros van de
zeilliefhebbers net uit de winterslaap ontwaakt. St. Maarten is als
locatie ideaal: wind en warmte. Geen wonder dat er nu al ruim
drie decennia begin maart een soort vogeltrek richting het
Caribische eiland op gang komt. www.heinekenregatta.com.

NIEUWE PECH-APP
Onlangs is de 112Pleziervaart app gelanceerd. Die biedt
de keuze om hulp te vragen bij levensbedreigende
situaties of om een pechhulp in te schakelen. De app
heeft daartoe twee duidelijke knoppen. De rode is voor
112 en via de blauwe knop word je in contact gebracht
met de dichtstbijzijnde hulpdienst. Die hulpdienst weet
op het moment van alarmering direct waar de
watersporter is dankzij het gebruik van gps. De app werkt
overal waar is mobiel internet is. De app kost € 1,79 in
de Appstore en Playstore. www.112pleziervaart.nl

POLYESTERSHOPPEN.NL BREIDT UIT
De online-aanbieder van producten voor het werken met polyester heeft
zijn aanbod onlangs flink uitgebreid. Op de website vind je naast schuuren polijstmiddelen nu ook de geschikte machines om deze aan te brengen en het complete assortiment van Double Coat/De IJssel is toegevoegd. Voor lijmtoepassingen is het uitgebreide assortiment van Araldite
lijmen beschikbaar. Zowel vakman als doe-het-zelver kunnen terecht bij
www.polyestershoppen.nl

ZILTESPULLEN
‘HYDROFOILEN BEREIKBAAR MAKEN’
In het Innvovatiepaviljoen
op de Hiswa stond een
soort ‘vliegende schotel met
zeil’. Het betrof een prototype van een carbon draagvleugel

zeilboot,

van

Aeronamics. “Doel is het
hydrofoilen bereikbaar maken voor een brede doelgroep”, legt Jurian
Rademaker uit, “uitdaging is om de boot stabiel vliegend te krijgen en het
gebruiksgemak te optimaliseren. Aeronamics is onderdeel van Q Concepts
Design Engineering dat gespecialiseerd is in productontwikkeling op basis
van stromingsanalyses en composietmaterialen. www.aeronamics.com

COMPACTE LIER VAN PONTOS
De Franse lierenfabrikant Pontos introduceert een
nieuwe compacte lier, de zelfhalende 28. Deze heeft
twee standen: een voor het snelle werk en eentje om
kracht te zetten. “Het is een lier met de maat 28
maar met de kracht van een 45 lier”, aldus
importeur Pieter Kok van Rake Rigging. “een
powerratio van 1:45 en een maximum werklast van
850 kilo. Een ideale lier voor jachten onder de 30
voet, zoals dagzeilers en kleine kajuitboten.”
Prijs vanaf 895 euro. www.rakerigging.nl

KAJUITCAT MET L-ZWAARDEN

Op

2

maart

onthulde

Holland

Composites

de

baanbrekende

draagvleugelcatamaran Gunboat 40. Het volledig in carbon uitgevoerde
paradepaard is in eigen huis ontwikkeld en gebouwd. Bijzonderheid: het
is de eerste kajuitcat met draagvleugelende L-zwaarden. Het schip is tot
stand gekomen in samenwerking met de Amerikaanse Gunboat company
van Peter Johnstone, bekend van J/Boats. De Gunboat 40 is verscheept naar
Sint Maarten, waar proefvaarten plaatsvinden, met catcrack Mischa
Heemskerk als testpiloot. Die bedient de grootschoot met pedalen. Ze zijn
gekoppeld aan een hydraulisch systeem dat door loopt in de giek en zo
de grootschoot inhaalt of viert. Een extra, oranjekleurig pedaal dient als
‘kill-switch’ en loost direct alle kracht, in geval van een calamiteit.
www.gunboat.com en www.hollandcomposites.nl

PAASACTIE DE VALK
Rond het Paasweekeinde, van vrijdag 3 tot en met maandag 6
april heeft Jachtmakelaardij De Valk de ‘Paas Taxatie Actie’.
Jachteigenaren kunnen voor slechts 50 euro de Paas Taxatie
Bon aanschaffen, waarmee ze tot en met 1 juni 2015 een
officieel taxatierapport kunnen krijgen. Geldig voor
schepen vanaf 10 meter, niet ouder dan 1995 en met
een Nederlandse ligplaats. www.devalk.nl/taxatieactie

ZILTESPULLEN
VLIEGENDE VAART
Slechts 98 kilo zeilklaar weegt de nieuwe draagvleugelcatamaran Whisper.
Een volledig carbon ontwerp van Ron Price van de Solent Universiteit in
Southamptom, gebouwd door White Formula. Er zitten vleugeltjes aan de

roeren en zwaarden die de boot uit het water tillen. Een vlottersysteem
aan het zwaard reguleert trimtabs en daarmee de ‘vlieghoogte’. Volgens
importeur Cees van Bladel van Volans Sailing foilt de tweepersoon cat al
bij 5 knopen wind en doet hij dat ook op een aandewindse koers. De boot
is makkelijk te zeilen. “Iedereen kan foilen!” zegt de oud-olympisch zeiler
stellig. Belangrijkste maten: lengte 5.90 m. Lengte waterlijn 4.20 m. Breedte
2.40 m. Grootzeil 12.9 m2. Fok 3.2 m2. Spi 14 m2. Prijs 27.000 euro.
www.volanssailing.com

BENETEAU OCEANIS 35
De Franse werf Beneteau claimt met de nieuwe Oceanis 35 de toerboot
opnieuw te hebben uitgevonden. Het ruimtewonder heeft dezelfde strakke lijnen als de 38 voeter in deze serie en is leverbaar in drie versies: de
daysailer is bedoeld voor mensen die er op uit willen om een dag te
genieten op het water. Veel interieur-elementen zijn weggelaten zodat er
een loft-achtig interieur mogelijk is.

Het ontbreken van een hoofdschot draagt bij aan het ruimtelijke effect.
De Weekender heeft iets meer interieur en is leverbaar in een 2 of 3
cabine uitvoering. De Cruiser heeft een klassieke indeling en is zeer
compleet uitgerust. Voor zeilers in gebieden met beperkte waterdiepte is
de kiel-midzwaard uitvoering van de Oceanis 35 een interessante optie,
daarmee is droogvallen geen probleem. Prijs vanaf 99.280 euro.
www.novayachting.nl en www.nautischkwartier.nl

ZILTESPULLEN
KIJK EN VERGELIJK
Scherpzeilen.nl is een site om
productkenmerken en prijzen van
watersportartikelen te vergelijken.
Marco Snel heeft de portal opgezet,
omdat hij als watersporter zelf een
dergelijk

platform

miste.

De

bezoeker kan artikelen op specifieke
kenmerken filteren, zodat hij precies
te zien krijgt wat hij zoekt en kan
vervolgens goed vergelijken. Het systeem wordt dagelijks, of beter gezegd
iedere nacht ververst, zodat altijd actuele prijzen vermeld zijn.
www.scherpzeilen.nl

KIJK ACHTER DE SCHERMEN
Op zaterdag 25 april
houdt KM Yachtbuilders
in Makkum een open
dag, van 10 – 16 uur. De
kans om een kijk achter
de schermen te nemen.
In de hal staan vijf
schepen in aanbouw en
buiten liggen twintig
jachten. Er zijn lezingen door Jeremy Wyatt van de World Cruising Club en
navigator Wouter Verbraak. Verder zijn er tal van watersport gerelateerde
stands. www.kmy.nl

ALVOR
De baai van Alvor, tussen Lagos en
Portimao in Portugal is een van de
ankerplaatsen waar Pim Blokland
graag wat langer blijft hangen. Zijn
Linea is er inmiddels een bekende
verschijning.

ZILTEWERELD

ZEILEN MET PAUZES
Het is alweer zeven jaar geleden dat Pim Blokland met zijn Linea, een
Bavaria 430 Lagoon, uit Nederland vertrok. Hij zeilde naar de Carieb en
bleef daar een paar jaar hangen. Pim: “Het is natuurlijk heerlijk dat het
daar het hele jaar door lekker weer is. En het orkaanseizoen geeft een
soort natuurlijke pauze aan het reizen. Na een paar maanden van eiland
naar eiland zeilen is het eigenlijk heel lekker om eens een tijdje op een
plek te liggen. In Curaçao vond ik een soort tweede thuisbasis. Toen ik in
2012 weer naar Europa zeilde vielen de winters in Spanje en Portugal me
wel wat tegen. Het is soms gewoon koud op de boot en mede daarom heb
ik er deze winter voor gekozen de boot op de kant te zetten in Portugal
en een tijdje naar Nederland te komen.”

ANKEREN
Pim zeilde twee zomers langs de kust van Zuid-Portugal en Spanje. Bij
voorkeur ligt hij met de Linea voor anker. “Maar in de Middellandse Zee
is dat niet altijd even relaxt, je moet de wind goed in de gaten houden
want van het ene op het andere moment kan de rustige baai bij een
winddraaiing veranderen in een hobbelige plek aan lagerwal. Wat dat
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betreft is ankeren in de Carieb een stuk zorgelozer."

ZILTEWERELD

www.ziltewereld.nl
Binnenkort vertrekt Pim weer naar zijn boot met het plan zijn favoriete
ankerplaatsen weer op te zoeken. Pim: “Ik zie vooral uit naar een verblijf
op de Rio Guadiana, de grensrivier tussen Spanje en Portugal.
Mijn plan is om na dit zeilseizoen daar plek te zoeken om een laatste winter
aan boord te verblijven. Daarna wil ik weer langzaam aan richting
Nederland varen.”

OPSTAPPERS
Deze zomer scharrelt Pim langs de kust van de Algarve. Wie een of twee weken
wil meezeilen is welkom. Voor de terugreis naar Nederland in mei 2016 zoekt
Pim twee opstappers die geen strakke agenda hebben en willen bijdragen aan
de boordkas. Ook dan geldt het mantra van de hele reis: Afhankelijk van het
weer. Eenmaal in Nederland gaat de Linea in de verkoop, dan komt er een
eind aan mijn prachtige jaren op het water.”

www.sy-linea.com
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