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BUREAUBLAD
Aandewind in de Golf van Biskaje was een van de laatste
beproevingen van de deelnemers aan de Volvo Ocean Race.
De vrouwen vanTeam SCA maakten het beste gebruik van de
omstandigheden en bereikten als eerste de finish in Lorient. Een prestatie
die prachtig wordt gesymboliseerd door deze indrukwekkende foto van
Ainhoa Sanchez. Klik op de downloadknop om dit beeld de achtergrond
van je computer of tablet te maken…

INZET
Als je de zeilkalender bekijkt, dan zie je deze
zomer weer een massa aan evenementen.
Van

Vrijbuiterweekend

en

Kaagweek

tot

Sneekweek en de Kruis van Heech. We hebben
zelfs

verscheidene

Europese

Wereldkampioenschappen

binnen

en
onze

landsgrenzen. Best bijzonder als je eens even
stilstaat bij het werk dat achter de schermen is
en wordt verricht om al die zeilactiviteiten
mogelijk te maken. Dat veelal onzichtbare werk

reflectie

wordt voor een groot deel gedaan door
enthousiaste, anoniem blijvende vrijwilligers.
Dankzij hun niet aflatende inzet kunnen zeilertjes
straks floreren op de wedstrijdbaan. Dit nu is een
even uniek als kostbaar element van het
verenigingsleven: zelfwerkzaamheid. De met-z’nallen-de-schouders-eronder-mentaliteit. Denk
daar vooral aan als u deze zomer op een
zeilevenement

stuit.

Chapeau

voor

alle

zeilvrijwilligers.
Misschien is hulpvaardigheid wel zeilers eigen.
Dat zou je voorzichtig kunnen concluderen als
je actie ziet die de bemanning van Full Circle

ondernam.

Nadat

cycloon

Pam

zijn

verwoestende spoor trok rond Vanuatu (we zijn
het alweer bijna vergeten), begonnen ze
spontaan een hulpactie. Ze stouwden de boot
vol en voorzagen ter plaatse getroffen bevolking
van simpele maar o zo waardevolle zaken als
voedsel kleding en gereedschap. Doeltreffende
hulp op microniveau. Het verdient hulde.
In de huidige woelige wereld zijn een dergelijke
hulpvaardigheid en belangeloze inzet hoopvolle
tekenen. Met dat optimisme zeilen we de zomer
in. Mooi zeilweer en een fijne vakantie
toegewenst!

PS: Zoals elk jaar brengen we in de zomer een
dubbelnummer uit. In de komende week kiest de
redactie zelf zee om zich te laten inspireren door
de horizon. De volgende Zilt verschijnt dus niet
eind juli, maar eind augustus.
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EXPEDITIE
SURINAME

COMMEWIJNE- EN COTTICARIVIER
Veel IJsselmeerzeilers zullen Jocé en Ron Lub
kennen van hun winkel Joosten Watersport in
Enkhuizen. Inmiddels zeilen ze een Rondje
Atlantic met hun Breehorn 37 De Verleiding. Op
weg naar het Caribisch gebied maken ze een
stop in Suriname.

FOTO’S EN TEKST RON EN JOCÉ LUB

foto’s:© Bemanning De Verleiding en anderen

COMMEWIJNE
Domburg, aan de Surinamerivier, is vooral voor
zeilers uit Nederland een geliefde stek. De
Verleiding van Jocé en Ron ligt er samen met
de Nederlandse Trintella Antares en catamaran
Madeleine. De drie bemanningen willen wat
meer van Suriname zien en besluiten om samen
de Commewijne- en de Cotticarivier op te varen.
Motorend

gaan

we

stroomopwaarts

de

Commewijnerivier op. Het water is modderig
bruin. Langs de oevers geen grote huizen,
roestige schepen en oude fabriekspanden meer,
zoals bij Paramaribo, maar alleen maar groen.
Onze eerste ankerplaats is bij Plantage Aliance.
Door de smalle maar diepe kreek varen we een
totaal stiltegebied in. We zetten gelijk alle
muggenhorren voor de ramen en hangen zelfs
de klamboe over de kuip, je wordt hier echt
opgevreten door de muggen.
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BRUIN WATER
Hoe verder we de rivier opkomen, hoe minder de invloed wordt van eb
en vloed. We hebben soms een paar uur stroom mee, ‘meewater’
noemen ze het hier, maar er is geen pijl op te trekken. Het water wordt
van modderig bruin meer helder bruin. Het is alsof we in een rivier van
cola varen. De natuur wordt steeds imposanter, we zien de papegaaien
van boomtop naar boomtop vliegen en horen apen krijsen. Ook de
bemanningen van de Antares en de Madeleine zijn onder de indruk van
dit alles, er gaan nu al stemmen op om ons geplande vierdaagse trip
met een paar dagen te verlengen.

foto’s:© Bemanning De Verleiding en anderen
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WANHATTI
We laten het anker zakken voor het dorpsplein van Wanhatti. Van alle
kanten worden we bekeken, heel vreemd om dit mee te maken. Aan land
gaan we op zoek naar de dorpskapitein, om toestemming te vragen om te
ankeren, meer een formaliteit dan een vraag. Iedereen in het dorp weet
inmiddels van onze komst en we voelen ons bijzonder welkom. Voor de
avond zijn we uitgenodigd op een dorpsfeest, dat de hele nacht blijkt te
duren. Om zeven uur 's ochtends speelt de swingende band nog steeds!
Als we na de party in het lokale kerkje zitten worden we geroepen: De
Verleiding ligt tegen de bomen. Het anker heeft gehouden, maar de sterke
stroom drukt ons tegen de dik begroeide oever.

PINKIN SANTIE
In een bocht van de rivier ligt het Warondorpje
Pinkin Santie, wat ‘klein zandje’ betekent. Het is er
bijna te diep om te ankeren, dus we willen graag
met een paar lange lijnen aan de wal vastmaken.
Na wat onderhandelen, een fles rum, een voetbal
en een doos kleurpotloden krijgen we toestemming
van de plaatsvervangende dorpskapitein. Het dorp
is alleen per boot bereikbaar en je merkt dat het
contact met de buitenwereld beperkt is. Het voelt
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heel bijzonder om op deze afgelegen plek te liggen.
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MOENGO
We varen langs verschillende kleine dorpen, allemaal met vriendelijke en
zwaaiende mensen. We zijn hier echt een bezienswaardigheid. Een zeilboot
kennen de meesten alleen van een plaatje. Als we ergens voor anker liggen
wordt er van bijna iedereen een foto gemaakt, met de boten op de
achtergrond. Bij het plaatsje Moengo wordt ons verste punt, er is een vaste
brug, dus keren we om voor de terugtocht richting ‘bewoonde wereld’.

foto’s:© Bemanning De Verleiding en anderen

COTTICA
Het traject over de Cotticarivier is prachtig,
het is de diepste, maar ook de smalste rivier
van Suriname. We kennen inmiddels de
mooie stops op deze route en we vermijden
de beginnersfouten die we op de heenweg
maakten. Varend langs de resten van
verlaten plantages is de historie van die
plekken bijna voelbaar. Om de hoek bij
Nieuw Amsterdam ruiken we de oceaan,
maar we gaan nog even bakboord uit voor
een paar dagen Domburg voordat we het
blauwe water van de Carieb gaan opzoeken.
Suriname bevalt ons erg goed, en deze
riviertocht maakt ons bezoek helemaal
onvergetelijk.
www.sy-deverleiding.com
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Bekijk race collectie

Bekijk offshore collectie
VRAAG EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE AAN

Bekijk cruising collectie

SOLOTOER
VOOR DOORZETTERS
DRIE ZEILERS VOLTOOIEN ONSTUIMIGE SOLOTOER 2015

foto’s: © Twan Biemans

Olav Cox en Mathijs Dijkema bedachten in 2010 een soort
‘springbreak’: elkaar eind mei treffen in Pin Mill. Dat was
de start van de Solotoer. Geen organisatie, geen website,
gewoon op eigen houtje gáán. De afgelopen editie eind
mei was een barre. Slechts drie voltooiden de tocht. Lees
mee in hun logboeken...

Twan Biemans - Hallberg Rassy 36 Kendu:
Het is wachten op de Solotoer waarbij er één zeiler echt helemaal solo in
de Butt & Oyster zit om 16:00 uur lokale tijd op de laatste zaterdag van
mei... Deze editie was met drie deelnemers nog maar enkele zeilers van
die ultieme Solotoer verwijderd. De omstandigheden waren deze keer dan
ook niet optimaal. De harde wind pal tegen was de beproeving die we
moesten doorstaan.

26 UUR
Vorig jaar meldde ik mijn Solotoervrienden dat ik een ambitie had om de
Solotoer 2015 met een groter schip te varen. De Dartsailer 30 Sentijn werd
verkocht en er kwam een Hallberg Rassy 36 Mk1, Kendu. En dus op voor
de Solotoer! Maar toen ik vrijdagmiddag 29 mei tegen windkracht 8 met
vlagen tot 9 Harwich binnen hakte, vervloekte ik mijn besluit te gaan… Het
was de wilde afsluiting van een lange tocht. Bijna 26 uur in een ruk vanaf
Bruinisse. Tegen de westenwind in maakte ik vanaf Zeeland een lange slag
richting Lowestoft, ging ik net voor bij het verkeersscheidingsstel een paar
uur zuid, om vervolgens bij het ochtendgloren mijn volgende slag te maken
richting Harwich.
Toch is de voldoening dan extra groot eenmaal aan de 'Fresh battered cod'
in de Butt & Oyster. En inderdaad, just the three of us… Want ook Hans
van Dijk (Beneteau Oceanis 390 – Aqua Vite) en Willem van Veen (Contest
34 - Faam) hadden de tocht ondernomen. Wie wel gestart is, maar wijs
genoeg was om te keren, is – geheel volgens het karakter van de
Solotoer – volledig onbekend.

VLAG EN WIMPEL
De terugtocht op zondag was supersnel. Weer 8 Beaufort bij vertrek, maar
nu als bakstagwind. Continu over de 8 knopen lopen en met soms 10

knopen aan het surfen geweest. Bij Blighbank draaide wind naar pal west
en viel weg. Dat was met de heersende golven een beetje vervelend. Om
precies om 2 uur ‘s nachts lag ik in de Roompotsluis; 16 uur na vertrek van
Woolverstone Marina en 14 uur nadat ik het zeegat bij Harwich/Felixstowe
uitvoer. Wat een tocht, wat een schip! Mijn derde Solotoer was een

foto: © Solotoer A-team

geslaagde persoonlijke uitdaging. En ook Kendu slaagt met vlag en wimpel!

Willem van Veen - Contest 34 Faam:
‘De snelheid moet wel wat hoger worden om voor de harde wind in
Woolverstone te zijn. De shippinglane steek ik vlot over, geen boot te zien. Af
en toe zet ik de motor bij om de snelheid boven de 5 knopen te houden. Zo nu
en dan een beetje dommelen, en steeds weer goed rondkijken.’

Hans van Dijk - Beneteau Oceanis 390 Aqua Vite:
‘Om 23:30 naar buiten en prachtig zeilen met veel maanlicht, al is Harwich
niet bezeild. Ik maak een slag over stuurboord vanwege schepen. Na de
verkeersroute in het ochtendlicht koers ik op de Galloper windfarm aan. Ik
steek de rotonde correct over en kom na de nodige uren voor de Deben uit...’

foto:© Gilles Martin-Raget/Giraglia Rolex Cup

Giraglia
Giraglia Rolex Cup

KLASSIEKER IN DE MED

Een prachtige actiefoto van hard werkende voordekkers, genomen tijdens
de Giraglia Rolex Cup. Een klassieker van 243 mijl van Saint Tropez naar
Genua via de Giraglia rots, de uiterste noordpunt van Corsica. Medio juni
werd de 63e editie verzeild van het evenement dat ooit is opgezet om de
band tussen Frankrijk en Italië te verstevigen. Dit jaar deden 240 schepen
–een record- mee uit 17 landen. De winst op line honours ging naar Esimit
Europa 2, in een tijd van ruim 29 uur. www.regattanews.com

VIDEO

Cup

BESTEMMING
ONDER COUVERT
Voorjaarsoversteek naar de Deben

Als Njord, een Sigma 33, ’s middags op 20 april
door het Slijkgat naar zee zeilt, is ze ondanks de
vroege datum niet alleen. Njord maakt deel uit
van een TipTopSailing flottielje dat elk voorjaar
een week gaat trainen met zeilinstructeurs,
leergierige cursisten en eigenaren. Elk van de vijf
jachten heeft een brief mee waarin de
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bestemming staat, te openen op volle zee.

TEKST MICHIEL

SCHOLTES

N

jord houdt bewust het midden van de geul, de randen
van het Slijkgat zijn niet pluis. Onder een krachteloos

voorjaarszonnetje kleurt het water groen met bruine wolken
opdwarrelend zand en witte strepen langs de banken. De
Kwade Hoek, op een steenworp aan bakboord, ligt er bars
bij, net uit zijn winterkramp: grijs strand waarover de
noordnoord-ooster fijn zand stuift, met verderop timide
groen aan struik en boom. Waar de eb schuurt en de zee
breekt, trippelen strandlopertjes tussen lillend schuim en
kleumen wat aalscholvers met gespreide vleugels. Golven
smijten planken op het zand, verward in oranje nylon rafels.

OPDRACHT
Op

Njord

zijn

de

taken

verdeeld.

Andrea

stuurt

geconcentreerd, Monique staat in de kajuitingang, vinkt
boeien af en controleert koersen, Peter zit nog in
havenkleding, geboeid door de tegenstelling natuur over het
ene en de mega-industrie van de Maasvlaktes over het andere
boord.
Het laatste poortje. De banken wijken, de zeegang neemt toe.
Een zeehond steekt zijn kop uit de golven alsof hij de grens
bewaakt tussen kust en zee. Terwijl de vuurtoren van Ouddorp
achter ons vervaagt, openen wij onze brief. De opdracht blijkt
simpel: morgenmiddag op tijd zijn voor de drempel van Tide
Mill Yacht Harbour, aan de bovenloop van de Deben. Heerlijk,
naar Engeland, de wind is gunstig, het weer goed!
Voor ons verlegt de ene na de andere deelnemer zijn koers
naar de zuidwestkant van het Noordhinder voorzorgsgebied,
waar we vannacht het VSS zullen oversteken.

foto: © Bemanning Njord

BENAUWD
Peter komt boven in zeilpak en reddingvest. Zijn gezicht is bleek, hij geeuwt.
“Pfff, benauwd binnen”, zegt hij en hij ploft neer op de loef kuipbank. Even
later laat hij zich voorover naar lij vallen en geeft over. Ik grijp hem bij zijn
vest. Vijf mijl verder is zijn maag echt leeg, maar hij blijft overgeven en
verliest elke aandacht voor het schip, ons en zijn veiligheid. Hm, die had
al na het laatste poortje niet meer naar binnen mogen gaan. Nog eens vijf
mijl verder is hij er alleen maar slechter aan toe.
“Peter, je moet naar binnen en te kooi, hierboven word je koud, straks
raak je nog onderkoeld.”
Na veel aandrang stroopt hij zich uit zijn zeilpak, ik help hem naar binnen, hij
landt op de kuipbank aan lij, ik zet de puts binnen handbereik. Na nog twee
keer overgeven (er komt niets meer uit) valt hij gelukkig uitgeput in slaap.

SLECHT GEVOEL
Nacht valt. Het wordt kil. De wereld verkleint tot een
verzameling zacht gloeiende schermpjes en verre
lichtjes. Njord danst op onzichtbare golven westwaarts,
af en toe door elkaar geschud door hekgolven van allang
gepasseerde schepen.
Door Peter’s zeeziekte kan ons wachtschema overboord.
Monique zou met hem wachtlopen, ik met Andrea. Nu
zal ik beide wachten lopen en na het VSS hazenslaapjes
doen.
Zo zeilen we na middernacht en rond de kentering het
VSS binnen. Probleemloos kruisen we de NE-gaande
verkeersbaan. In de SW-gaande baan is het drukker.
Twee van stuurboord inkomende AIS-pijltjes laten een
veel te korte passeerafstand zien. Heel traditioneel draai
ik bij om ze ruim een mijl voorlangs te laten gaan. Oh
ja? Op datzelfde moment zie ik het voorste vrachtschip
draaien, rood groen worden en het schip erachter
hetzelfde doen. Onmiddellijk leggen we Njord weer op
koers, weg van het gevaar. De twee reuzen dreunen
minuten later achter ons langs en vervolgen hun weg
naar Het Kanaal.
Hun gezamenlijke manoeuvre geeft me een slecht
gedaan. Hun AIS herkende Njord als zeilschip, zij zijn
geweken omdat ze een aanvaring vreesden. Bijdraaien
was dus geen afdoende maatregel, ik had hen ook
moeten

oproepen,

communiceren

bedoelingen, ‘AIS oblige’.

over

mijn

foto: © Bemanning Njord

gevoel. Ik mocht ze niet hinderen en heb dat toch

foto: © Bemanning Njord

DWARSSTROOM
Na het Noorhinder-Zuid VSS moeten we 12 mijl opsteken om uit het Outer
Sunk VSS te blijven. De stroom helpt mee en tilt ons boven de Gabbart
Windfarms. Oversteken is tegenwoordig zigzaggen langs rotondes en
windmolenparken.
Als de zon opkomt en zijn licht over de golven strijkt, liggen we west voor
naar Noord Shipwash. Omdat er bij de Deben nog geen water staat, draaien
we Njord bij in de Shipway en laten haar door de vloed meevoeren naar
het zuidwesten.

Bij uiterton Woodbridge Haven liggen de anderen al ten anker, knikkend
en gierend. Onze ankerpoging mislukt door het ontbreken van voldoende
ketting en de slapte van de ankergrond. Dan maar op verkenning bij de
grindbanken Groynes en Mid Knoll en terug om onze loding te melden:
net genoeg, behalve voor Aurelius, die wachten moet op meer rijzing. Een
voor een lopen we door het woelige water naar binnen, aanvankelijk steeds
vooruit en achteruit peilend op West en Mid Knoll om ondanks de
dwarsstroom voor de monding in het geultje te blijven. Eenmaal achter de
droog liggende grindbank aan stuurboord spoelen we met 5 knoop stroom

foto: © Bemanning Njord

mee en kloppend hart langs Felixtowe Ferry naar binnen.

WONDER
Mijn geheugen bewaart van de Deben prenten met
weelderig groen en zomerse drukte. Maar, zo
vroeg in het seizoen zijn de heuvelachtige oevers
van de Deben net zo melancholiek als de Kwade
Hoek: de akkers liggen er nog bruin en kaal bij,
heggen en bossen staan in pril groen. De winter
heeft zijn greep op het landschap pas net gelost.
Jachten liggen verlaten aan hun moorings. Alleen
voor de vogels is het al volop lente: vanaf de
linkeroever

draagt

de

wind

opgewonden

gekwetter van nestelende landvogels over het
water en op de glimmende slikken zoeken
scholeksters, wulpen en plevieren driftig naar
voedsel voor de vloed ze verjaagt. Groepjes
brandganzen in kiellinie kruisen waardig onze
koers. Bijna negen mijl genieten we van dit
ontwakende Engelse landschap. Voor de drempel
van Tide Mill Yacht Harbour pikken we een
mooring op tot de peilschaal op de drempel
vertelt dat naar binnen kunnen.
Later die dag bij diezelfde drempel - droog nu we pas nog voeren. De Deben is eigenlijk geen
rivier, er komt nauwelijks water van het achterland,
maar een steeds weer onderlopende vallei. Zo’n
plek waar land en zee elke vloed weer in elkaar
verstrengelt raken, krachtig en vruchtbaar. Een
doorlopend wonder, slechts een etmaal varen weg.

foto: © Bemanning Njord

kijken we uit over de slijkige landplooi waarover

Een doorlopend wonder,
slechts een etmaal varen weg

Fraile/Volvo Ocean Race
foto:© Ainhoa Sanchez/Volvo Ocean
foto: Race
© Victor

TEAM BRUNEL

ALS EERSTE IN LISSABON

De 7e etappe van de Volvo Ocean Race liet een vertrouwd beeld
zien. Ook tussen Newport en Lissabon waren de onderlinge
verschillen tussen de 6 boten weer uiterst klein. In de vroege
ochtend van 26 mei was het Team Brunel dat als eerste de Taag
opvoer. Slechts 22 minuten lEen

DE PRIJZEN
ZIJN VERDEELD

Volvo Ocean Race finisht in Gothenburg

Een fantastische pitstop in Scheveningen, een laatste etappe die even
spannend was als alle 8 voorgaande, en een prachtige in-port race
vormden het slotakkoord van de Volvo Ocean Race. Abu Dhabi Racing
ging met de beker naar huis. Maar ook de Nederlandse zeilers kunnen
voldaan terugkijken op de afgelopen maanden. Sommige kijken direct na
de finish al weer drie jaar vooruit…

foto: © Marc Bow/Volvo Ocean Race

Bouwe Bekking:

'ELKE DAG MET PLEZIER NAAR KANTOOR...'
De bemanning van Team Brunel gaat naar huis met een tweede plaats in
de Volvo Ocean Race. Een meer dan eervolle plek, maar niet de
eindoverwinning die zo nadrukkelijk het doel was van de Nederlandse
campagne. Desondanks staat deze editie van de Volvo Ocean Race hoog
in het lijstje met favoriete race van schipper Bouwe Bekking. "Mijn eerste
Volvo Ocean Race was de mooiste van mijn zeven deelnames, maar deze
komt met stip binnen op een tweede plaats. Ik heb genoten van de
eenheidsklasse en het team. Het zeilen was spannender dan ooit, de boot

is heel gebleven en we zijn tweede geworden. Elke dag met
plezier naar je kantoor toe gaan is iets unieks."
De ervaren schipper roemt ook het functioneren van zijn
bemanning.

“We

hebben

een

ontzettend

goede

voorbereiding gehad en gedurende de race heeft het team
geweldig gefunctioneerd. Die voorbereiding heeft de basis gevormd voor
onze succesvolle campagne. Wat ook goed ging was de communicatie met
de sponsors en de budgetbewaking.”
Als hoogtepunt noemt Bouwe zonder aarzelen de pitstop in Scheveningen.
"Voor mij was dit – naast de twee etappe overwinningen - hèt hoogtepunt
van de race. De minst leuke etappe was die van Abu Dhabi naar Sanya. We
voeren op zich goed, maar kwamen aan de wind snelheid te kort. Het leukst
vond ik de laatste etappe, omdat we vanaf Scheveningen naar Gothenburg
super goed gevaren hebben. We hadden voor het eerst een goede
bootsnelheid aan de wind.”
Hoewel Bouwe Bekking zeer te spreken is over de huidige opzet van de
Volvo Ocean Race ziet hij wel verbeterpunten. “Ik vind de VO65 een
geweldige boot, maar ik zou graag wat meer lood in die kiel willen hebben,
mits dat geen problemen voor de mast oplevert. Tevens zou ik wat andere
elektronicasystemen en een extra zeil willen hebben. Ook vind ik dat het
AIS-systeem in bepaalde gebieden waar nauwelijks schepen varen
uitgeschakeld moet kunnen worden.”
Bouwe Bekking blijft verbonden met Sailing Holland. “Samen met Sailing
Holland gaan we weer proberen om sponsors te vinden voor een nieuwe
Nederlandse Volvo Ocean Race-campagne. Wat mijn rol gaat zijn laat ik in
het midden…”

foto: © Ainhoa Sanchez/Volvo Ocean Race

Gerd-Jan Poortman:

'IK PLEIT VOOR MEER VRIJHEID…'
Ook Gerd-Jan Poortman kijkt tevreden terug op de afgelopen 9 maanden.
“Ik ben trots op het feit dat iedereen bereid was om voor elkaar te werken,
zowel aan boord als op de wal. We zijn immers maar een klein team, met
een niet al te groot budget. Natuurlijk hadden we te maken met onderlinge
irritaties, maar na iedere etappe werden deze door onze teamcoach Anje
Marijcke van Boxtel vakkundig de wereld uit geholpen.

Er zijn altijd zaken die we beter hadden kunnen doen. Dit
zijn voornamelijk tactische beslissingen op het water, die
niet uitpakten zoals we gehoopt hadden.”
“Ik vind zeilen in een eenheidsklasse boot geweldig”,
vervolgt Gerd-Jan Poortman. “De race was nog nooit zo
spannend. Alleen om de continuïteit te waarborgen, moeten er naar
mijn mening nog wel wat zaken veranderen. Een deel van de VO65
boten gaan tot het begin van de volgende Volvo Ocean Race in 2017,
verspreid over de wereld, een eigen programma varen. Het is belangrijk
om te weten of de boten na zo’n periode allemaal nog wel exact gelijk
zijn.”
“De boten zijn top. Ik vind wel dat er weinig ruimte is voor de teams
om uit te blinken. We varen in een teveel gecontroleerde omgeving.
We hebben dezelfde boten, zeilen, software en weerberichten. En in
het parcours komen steeds meer exclusion zones te liggen. Ik vind dat
niet nodig. We zijn allemaal ervaren zeemannen en zijn op de hoogte
van alle internationale vaarregels. Het AIS-systeem helpt ook niet mee.
Alle teams houden elkaar continu in de gaten op de digitale zeekaart.
Ik pleit voor meer vrijheid.” Over de vraag of Gerd-Jan een volgende
keer weer aan boord zal zijn, hoeft hij niet lang na te denken: “Het zal
mij verbazen als dit mijn laatste Volvo Ocean Race was...
De komende twee maanden is Gerd-Jan Poortman de schipper van de
Brunel als de boot vanuit IJmuiden met relaties gaat zeilen. Daarna gaat
de boot naar het Caribisch gebied om deel te nemen aan bekende
regatta’s als de Heineken Sint Maarten Regatta en Les Voiles de Saint
Barth. "Ondertussen gaat Sailing Holland op zoek naar sponsors voor
een mogelijk nieuw Nederlands Volvo Ocean Race-team...”

foto: © Victor Fraile/Volvo Ocean Race

Stefan Coppers:

'DE VERZENDKNOP WAS HEILIG…'
Onboard media reporter Stefan Coppers heeft Team Brunel een gezicht
gegeven. Met zijn vaak humoristische verhalen, foto's en video's vertelde
hij het menselijke verhaal van de acht zeilers die in een 20 meter lange
zeilboot de wereld rondzeilden.
"De Volvo Ocean Race varen is slopend. Ik ga waarschijnlijk in mijn leven
nooit meer iets doen, dat zwaarder is dan dit. Ik heb mijzelf overtroffen
en heb grenzen verlegd, waarvan ik niet eens het bestaan wist.

Toen we vorig jaar uit Alicante vertrokken hadden we een
tocht van ruim 25 dagen op zee in het vooruitzicht. Ik kon
mij daar simpelweg geen voorstelling bij maken. Voor mij
was een zeilreis van drie dagen al lang. Nu vind ik een
etappe van meer dan 25 dagen geen enkel probleem. Je
went eraan en zet je blik op oneindig.”
“Met harde wind en hoge golven is het lastig werken aan dek. Je moet je
met één hand vasthouden, terwijl je met je andere hand filmt en
fotografeert. Onderdeks zijn de omstandigheden misschien nog wel lastiger
als het weer slecht is. Je zit helemaal achterin de boot opgekruld achter
een klein bureautje, terwijl je letterlijk helemaal suf wordt gebeukt als de
romp zich weer in een gigantische golf boort. Het is ook mentaal zwaar.
Elke dag moet je weer nieuwe interessante verhalen bedenken voor de
blogs en video's. De verzendknop was heilig. Het voelde zo ontspannend
om die knop in te drukken en je content naar de wal te versturen. Er zijn
momenten geweest dat ik er helemaal klaar mee was, maar opgeven is
geen optie. Je moet door…”
Veel bemanningsleden roemen Stefan als de sfeermaker aan boord. "De
sfeer aan boord is heel aanstekelijk. Als Bouwe bijvoorbeeld knorrig was,
dan was vaak de hele groep humeurig. Maar ik had snel door dat je de
negatieve sfeer ook makkelijk kan ombuigen, door een paar goede grappen
te maken. Er zijn momenten geweest dat ik de jongens probeerde op te
vrolijken, terwijl ikzelf nauwelijks nog energie in mijn lichaam had zitten.
Op die momenten haalde ik het echt uit mijn tenen.”
Hoe zijn toekomst eruit ziet, weet Stefan nog niet. "Hoewel ik supertrots
ben, besef ik nog niet echt dat ik de zwaarste zeilrace ter wereld heb
uitgezeild. Daarom ga ik de komende weken eerst nagenieten…”

foto: © Ainhoa Sanchez/Volvo Ocean Race

PITSTOP
SCHEVENINGEN

Niet meer dan 36 uur lagen de zeven
deelnemers aan de Volvo Ocean
Race in de haven van Scheveningen.
De ‘pitstop’, halverwege Lorient en
Gothenburg, vormde een nieuw
element in de race om de wereld
waarbij het belang van teamsponsor
Brunel duidelijk niet uit het oog werd
verloren. ‘Bandenwissels’ waren niet
toegestaan

en

‘Bijtanken’

bleef

beperkt tot een nacht in een echt
bed voor de bemanningsleden.
De publieke belangstelling was er
niet minder om. Tienduizenden
slenterden over het haventerrein,
duizenden zwaaiden de boten weer
uit vanaf de pieren. En op het water
krioelden honderden boten rond de
VO 65’s voor ze aan hun laatste
honderden mijlen van de race
begonnen.

VIDEO

foto: © Rick Tomlinson/Team SCA

Carolijn Brouwer:

'HET IS EEN STEILE LEERCURVE GEWEEST…'
Net als voor haar collega’s van Team Brunel is het eind van de Volvo Ocean
Race ook voor Carolijn Brouwer het moment om over een eventuele
volgende race na te denken. Als we Carolijn in Scheveningen spreken geeft
ze aan dat ze het liefst nog een keer een Volvo Ocean Race zeilen, helemaal
als de huidige sponsor SCA weer een vrouwenploeg steunt en het huidige
team grotendeels bijeen blijft.

Er is echter een obstakel: over twee jaar moet haar zoon
Kyle naar de basisschool en dat vraagt een meer geregeld
levenspatroon. Hij kan dan niet meer de hele wereld zijn
moeder achterna reizen, zoals hij nu deed. Een kind aan de
wal was natuurlijk de zwaarste morele druk voor Carolijn gedurende
deze oceaanrace; ze moest ook in elke etappeplaats daarover steevast
vragen beantwoorden, terwijl die zelden of nooit aan zeilende vaders
worden gesteld.
Het team SCA had gehoopt dat een jaar langere voorbereiding
voorsprong zou geven. In praktijk bleken de fysieke verschillen te tellen.
“De mannen tillen zo’n zeil met z’n drieën, waar wij het met vijf vrouwen
moeten doen.” Maar meer nog was de ervaring doorslaggevend.
Carolijn: “Het niveau is zo ontzettend hoog, wie deze race al eerder
heeft gezeild is in het voordeel. Als wij met dit team nu weer zouden
starten, zouden we veel beter presteren.”
De zwaarste etappe vond Carolijn het parcours door de Zuidelijk Oceaan
langs Kaap Hoorn. “Het varen in de Zuidelijke Oceaan kan je niet trainen.
Het zou goed zijn om te proberen dat een volgende keer wel te doen.”
Tijdens haar wacht verspeelde Team SCA een voorzeil dat juist voor die
etappe het meest geschikt was. “Zo’n verlies werkt dan de rest van de
etappe door”, aldus Carolijn, “je denkt steeds: wat als…’ “
“We zijn ontzettend trots op wat wij met z’n allen hebben bereikt,
helemaal onze overwinning in Lorient. Het is een steile leercurve
geweest en we hebben veel progressie geboekt. Maar ja, je wordt
uiteindelijk afgerekend op die 6e overallplaats…”

ADVERTENTIE

OCEAN
SAT

FURUNO
STORE

INDEWIND
NIEUWE VAARROUTE TUSSEN AMELAND EN TERSCHELLING
Medio juli is er een extra vaarroute tussen Ameland en Terschelling: de
vaarroute Waardgronden. Als veel schepen deze kortere route kiezen
krijgen de zeehonden en vogels langs de geul bij de Blauwe Balg meer rust.
Naast de Blauwe Balg is een hoge zandbank waarop beesten rusten.
Schepen zorgen dikwijls voor verstoring, zo meldt het persbericht. De route
door de Waardgronden wordt opengesteld zodra de zeehonden met
jongen uit dit gebied zijn vertrokken. Gele tonnen geven aan waar de
doorvaart is toegestaan. De openstelling wordt bekendgemaakt op de
website www.nautin.nl en via twitter @blauwebalg.

EK’S en
WK’S
We hebben deze zomer weer een
aantal Europese en Wereldkampioenschappen binnen onze
landsgrenzen.
De 49er en 49erFX houden van 6-12
juli het EK in Medemblik. Van 17-21
juli gevolgd door het EK 29er.
www.9er.nl
De goede oude Vaurien zeilt de
wereldtitelstrijd van 23-29 juli op het
Sneekermeer.
www.vaurien.nl/worlds2015
De Contender – eenmansboot met
trapeze – heeft het WK van 25-31 juli
in Medemblik.
www.worlds2015.contenderzeilen.nl
Bij Aquavitesse zijn twee WK’s. De RS
Tera, een handzame jeugdboot,
heeft van 26-30 juli het WK vanuit
Bruinisse. Gevolgd door dat WK RS
500, een tweemansboegsprietboot
(foto), dat van 2-6 augustus wordt
gehouden. www.aquavitesse.nl

foto:© Paul Wyeth/RsSailing.com

INDEWIND

ADVERTENTIE

AUTONOMY THANKS

VIDEO

TO RENEWABLE ENERGY

BROCHURE

VIDEO

BROCHURE

JE DROOM BEGINT HIER…

INDEWIND

DUTCH CLASSIC YACHT REGATTA
Shiplovers. Zo kun je de deelnemers aan de Dutch Classic Yacht Regatta
typeren. Liefhebbers van lak en lijnen. Ze koesteren hun boten, leggen die
graag te pronk, maar: willen er ook mee varen. Dat doen ze van 22 tot en
met 26 juli in Hellevoetsluis, waar dan de 14e aflevering van dit
tweejaarlijkse evenement is. De DCYR vloot wordt afgemeerd in de
Buitenhaven van Hellevoetsluis, zodat publiek de boten kan bekijken.
Uiteraard staan er overdag wedstrijden op het programma. www.dcyr.nl

MEER PASSANTENPLAATSEN IN SCHEVENINGEN
Jachtclub Scheveningen ( JCS ) meldt dat er deze zomerperiode maar liefst
1000 extra overnachtingsplekken zijn voor jachten. Met steun van de
gemeente Den Haag is in de derde haven een nieuwe steiger beschikbaar
voor passanten. Die kunnen met een watertaxi naar de JCS of naar een
andere halte in de haven. www.jachtclubscheveningen.com

INDEWIND

DRUKTE ROND SAIL
SAIL Amsterdam 2015 is van woensdag 19 tot en met zondag 23 augustus.
Het is dan extreem druk op en rond het IJ. Houd rekening met het
volgende:
▪

Een deel van Het IJ is elke avond gestremd van 21.30-23.30 uur in
verband met vuurwerk.

▪

Er geldt een afmeerverbod langs het Noordzeekanaal, Het IJ en in het
evenementengebied.

▪

Tijdens de parade op woensdag 19 augustus van 09.00-17.00 uur is de
verplichte vaarrichting: van IJmuiden naar Amsterdam. Maximum
vaarsnelheid: 6 km/u.

▪

De sluizen van IJmuiden zijn tijdens de in- en uittocht gestremd.

▪

Deelname is vrij voor schepen met een lengte tot 15 meter. Langere
schepen moeten aangemeld zijn.

Voor algemene vragen over SAIL: 0900-7245200. Alle info staat op
www.sail.nl

GEEN GECOMBINEERDE HISWA
De droge en natte Hiswa blijven bestaan. Na onderzoek hebben de
organisatoren van beide beurzen hiertoe besloten. Weliswaar is de roep
om één gecombineerde beurs in de watersportwereld groot. Het scheelt
exposanten een berg geld en bezoekers willen een zo compleet mogelijk
aanbod. Echter, over de datum van zo’n combi-evenement zijn de
meningen verdeeld. Een deel van exposanten wil per se in het vroege
voorjaar. Een ander deel houdt vast aan september. Volgens de
onderzoekers ‘rechtvaardigt dat de conclusie dat er in feite twee markten
worden bediend’. Dus blijft alles zoals het was…

INDEWIND

VOC CUP
Van 11-13 september organiseert de Enkhuizer watersportvereniging
Almere de allereerste VOC Cup. Een open internationaal evenement voor
sportboten, waarvan de Far East 28 en de MaxFun 25 het leeuwendeel
zullen uitmaken. Jachtontwerper Maarten Voogd is een van de
initiatiefnemers.

“De

power-to-weight-ratio

is

maatgevend

voor

deelnemende schepen. Het moet een terugkerende evenement worden
dat rouleert tussen oude VOC steden. We benadrukken het feit dat vanuit
Enkhuizen voor het eerst handel werd gedreven met Shanghai.” De
inschrijving sluit op 1 augustus. www.ewva.nl

Expeditie moet omvang probleem in kaart brengen

ZEILERS ONDERZOEKEN PLASTIC SOEP

Elk jaar komt er naar schatting zo'n 8 miljard kilo plastic in zee terecht.
Een derde van die krankzinnige hoeveelheid heeft zich verzameld in de
Stille Oceaan. Die plastic soep wordt door windpatronen en zeestromingen
bij elkaar gedreven in wat de Great Pacific Garbage Patch is gaan heten.
Uit satellietbeelden blijkt dat die schandvlek van de moderne tijd in ieder
geval al is aangegroeid tot zo'n 1000 bij 500 mijl.

METHODE SLAT
De 21-jarige Nederlander Boyan Slat bedacht een methode om het plastic
op te ruimen. Zijn uitvinding kreeg in de afgelopen jaren niet alleen veel
publiciteit, maar ook erkenning in wetenschappelijke en politieke kring.
Nadat de levensvatbaarheid van Boyan's methode werd aangetoond, startte

INDEWIND
hij het Ocean Cleanup project. Een succesvolle crowdfunding campagne
leverde een werkkapitaal van ruim 2 miljoen dollar op. Genoeg voor de
eerste fase van het project dat ertoe moet leiden dat 50% van het
pacifische oceaanplastic in de komende tien jaar wordt opgeruimd. “Het
is belangrijk dat we dan precies weten om hoeveel plastic het gaat", legt
Boyan uit. "De schattingen lopen nu erg uiteen. Er zijn relatief weinig
metingen gedaan en die zijn bovendien over een lange periode
verspreid."

ZEILJACHTEN GEZOCHT
Ocean Cleanup organiseert dit jaar de Mega Expedition. Doel: de omvang
en de samenstelling van het millieuprobleem preciezer in kaart te
brengen. En dat gebeurt met jachten. Daarom zoekt Ocean Cleanup vijftig
jachten die parallel aan
elkaar varen van Hawaii
naar Californië aan de
Amerikaanse westkust.
Elk

jacht

sleept

een

instrument dat plastic verzamelt en in kaart brengt. De bijzondere tocht
vertrekt in augustus en wordt drie weken later in Los Angeles verwacht.
Deelnemende jachten worden volledig gefaciliteerd in zowel de
vertrekhaven als aankomstplaats. De booteigenaar krijgt bovendien een
vergoeding van 10.000 dollar, terwijl aan de schipper ook nog eens 3500
dollar wordt betaald. Wie met zijn boot in de buurt is, en iets voelt voor
deelname aan dit project kan terecht op:
www.theoceancleanup.com/the-technology/mega-expedition

foto:© eredivisiezeilen.nl

CLUBCOMPETITIE
Het Watersportverbond en sportmarketingbureau Marvin & Miles starten
komend najaar met een competitie voor zeilverenigingen, onder de titel
Eredivisie Zeilen. Het gaat om een proefproject; in 2016 moet de officiële
versie beginnen. Die is overgenomen uit Duitsland waar de clubcompetitie
al sinds 2013 loopt. In het concept is voorlopig plek voor maximaal 18
zeilverenigingen. Het doel is wedstrijdzeilverenigingen sterker te maken,
de wedstrijdzeilsport toegankelijker te maken voor clubs en zeilers en beter
onder de aandacht te brengen van een groter publiek. De pilot wordt
gezeild in J/70’s. www.eredivisiezeilen.nl

INDEWIND

RCM: JEUGDZEIL-EPICENTRUM
Op 13 juni was de openingsborrel van het nieuwe Regatta Center
Muiderzand. Een accommodatie met alle faciliteiten die nodig zijn om te
trainen en te wedstrijdzeilen: sport- en instructielokalen, kleedkamers,
douches, toiletten en slaapplaatsen. Ook is Jeugdzeilvereniging Muiderzand
opgericht en is de CWO/NPJ Zeilschool Muiderzand gestart. Het RCM ligt
lekker centraal, aan prima zeilwater, kortom, een nieuw epicentrum van
jeugdwedstrijdzeilerij. www.regattacentermuiderzand.nl

KRUIS VAN HEECH 2.0
De 37e editie van het Kruis van Heeg op 22
augustus wordt aangepast. De langeafstandswedstijd wordt gesplitst in een ochtend- en
middagetappe, met een pauze bij het nieuwe
onderkomen van watersportvereniging Heeg. De
baan ligt op het Heegermeer en de Fluessen. Na
afloop is het WSH Zeilcentrum trefpunt voor
napraten, eten en drinken, muziek en natuurlijk de prijsuitreiking.
www.wsheeg.nl

BAKBOORD!

Het gaat er soms heftig aan toe tijdens het
ORC wereldkampioenschap dat voor de kust
van Barcelona wordt verzeild…

foto:© Maria Muiña/SailingShots/Barcelona ORC Worlds

VIDEO
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juli2015
t/m 5 juli

Deltaweek. Kajuitjachten en platbodems. www.deltaweek.nl

4 juli

Zomerwedstrijd. www.maasenroer.nl

4-5 juli

Vrijbuiterweekend. Loosdrecht. www.vrijbuiterweekend.nl

4-12 juli

Warnemünder Week. www.warnemuender-woche.com

5 juli

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

6-12 juli

EK 49er-49FX. Medemblik. www.9er.nl

8 juli

Woensdagavondwedstrijd. Kaag. www.kwvdekaag.nl

8 juli

Woensdagavondwedstrijd. Lelystad. www.wvlelystad.nl

8 juli

Woensdag Avond Regatta. Markermeer. www.flevomare.nl

11-12 juli

ZZ Weekend. Alle klassen. www.zvzuidlaardermeer.nl

13-24 juli

Zomerzeilen weken. Optimist. Medemblik. www.wsvbestevaer.nl

15-18 juli

X-Yacht Gold Cup. Tuborg. www.x-yachts.com

16-19 juli

Kaagweek. www.kwvdekaag.nl

17-19 juli

Marieholm Zomertreffen. Oude Tonge. www.marieholmvereniging.nl

17-21 juli

EK 29er. Medemblik. www.9er.nl

17-23 juli

Schildmeerweek. www.zvoss.nl

ZEILAGENDA
17-26 juli

Travemünder Woche. www.travemuender-woche.net

18 juli

ZeilRace & Rally. Scheveningen-St. Malo. www.zeilrace-rally.nl

18 juli

Van Loon Hardzeildagen. Platbodems. www.hoogaars.nl

18-31 juli

Skûtsjesilen. Friesland. www.skutsjesilen.nl

22-26 juli

Dutch Classic Yacht Regatta. Hellevoetsluis. www.dcyr.nl

22-24 juli

ONK Contender. Medemblik. www.contenderzeilen.nl

23-29 juli

WK Vaurien. Sneek. www.vaurien.nl/worlds2015

25-31 juli

WK Contender. Medemblik. www.worlds2015.contenderzeilen.nl

26-30 juli

WK RS Tera en EC RS Aero. Bruinisse. www.aquavitesse.nl

30 juli- 2 aug.

Zomerbijeenkomst. Balk. Rond en Plat. www.vsrp.nl

31 juli- 2 aug.

Reunie LVBHB. Historisch Bedrijfsvaartuig. www.lvbhb.nl

EVENEMENTEN
16-18 juli

Optimist on Tour. Rotterdam. www.optimistontour.nl

16-18 juli

Visserijdagen Bruinisse. www.visserijdagen-bruinisse.nl

23 jul-29 aug.

Westfriese Waterweken. www.westfriesewaterweken.nl

EVENEMENT AANMELDEN:
agenda@ziltmagazine.nl

augustus2015
1 aug.

IFKS kampioenschappen. Friesland. www.ifks.nl

1-6 aug.

80e Sneekweek. www.sneekweek.nl

2-6 aug

WK RS 500. Bruinisse. www.aquavitesse.nl

6-15 aug.

WK Laser 4.7. Medemblik. www.ryc-hollandia.org

8 aug.

Mosselrace. Platbodem en SW. Oosterschelde. www.mosselrace.nl

11-13 aug. Jolly Midweek. Loosdrecht. 12-voets jol. www.kwvl.nl
14-16 aug. Alkmaar Open. Open eenheidsklassen. www.alkmaardermeer.nl
15-16 aug. Flevo Race. IJsselmeer. www.knzrv.nl
15-16 aug. Eneco Luchterduinenrace. Cats. www.wvzandvoort.nl
15-16 aug. Benelux kampioenschappen. Grevelingen. www. kwvdekaag.nl
16 aug.

Rolex Fastnet Race. Plymouth. www.fastnet.rorc.org

foto:© Zilt Magazine

17-21 aug. Easy Week. Pampus. Loosdrecht. www.pampusclub.nl
18 aug.

Zomeravondwedstrijd. Markermeer. www.zvhety.nl

20 aug.

Zomeravondwedstrijd. Enkhuizen. www.ewva.nl

22 aug.

Kruis van Heeg. Toerboten. www.wsheeg.nl

25-30 aug. EK Int. Moth. Lelystad. www.bataviahaven.nu
26 aug.

Woensdagavondwedstrijd. Lelystad. www.wvlelystad.nl

28-29 aug. Delta Lloyd 24 Uurs. www.kustzeilers.nl

EVENEMENT AANMELDEN:
agenda@ziltmagazine.nl

ZEILAGENDA
22-23 aug. ONK Hobie Cat. Noordwijk. www.zvnoordwijk.nl
27-30 aug. NK Pampus. Loosdrecht. www.pampusclub.nl
28-30 aug. Damen Breskens Sailing. IRC jachten. www.breskenssailing.nl
29 aug.

Hertha race. Kajuitjachten. www.maasenroer.nl

30 aug.

Zondagmiddagwedstrijd. Andijk. www.dekreupel.nl

EVENEMENTEN
7-9 aug.

Visserijfeesten. Breskens. www.visserijfeesten.com

15,16 & 18 aug. Pre Sail Festival. IJmuiden. www.presailijmond.nl
19-23 aug.

Sail Amsterdam. www.sail.nl

19-23 aug.

Optimist on Tour. Amsterdam. www.optimistontour.nl

21-23 aug.

Gebruikte botenbeurs. Hoorn. www.gebruiktebotenbeurs.nl

26-29 aug.

Harlinger Visserijdagen. www.visserijdagenharlingen.nl

1-6 september

Hiswa te Water. Amsterdam Marina. www.hiswatewater.nl

4-6 september

Wereldhavendagen. Rotterdam www.wereldhavendagen.nl

foto: © Zilt Magazine

Maxi 12oo

PRODUCTIE
Geregeld stellen we op deze plek een
nieuwe of bijzondere 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 stapt
Peter van den Driesche
op de Maxi 1200.

Peter van den Driesche

door de ogen van:

PETER VAN DEN DRIESCHE (1951) is
leraar in ruste. Hij zeilt al zijn hele leven, eerst
bij de Zeeverkenners, later in eigen boten,
van schouw, Kolibri, stalen s-spant, Etap en
Dufour naar zijn huidige Dehler 39. Hij racete
naar de Azoren en terug en vaart graag shorthanded wedstrijden, het liefst op zee. Peter is
voorzitter van Yachtclub Seaport Ymuiden en
actief betrokken bij de organisatie van de
Ronde om Noord-Holland.

MAXI NIEUWE STIJL
Oudere zeilers zullen Maxi Yachts kennen van hun populaire model, de 77,
waarvan er in de jaren zeventig honderden gebouwd zijn. Voor de Zweedse
werf tekende huisontwerper Pelle Petterson zo'n 30 modellen. De boten
waren befaamd om hun goede zeilcapaciteiten, de degelijke bouw en de
redelijke prijzen. De werf is inmiddels niet meer in Zweedse handen. De
nieuwe Maxi's worden gebouwd in Polen, op dezelfde werf waar onder
andere Delphia Yachts en sommige modellen van J-boats gebouwd worden.
Importeur Alexander Jonkers: “Het is indrukwekkend om te zien hoe ze
daar bouwen. Niet voor niets weten steeds meer grote grote merken de
weg naar die werf te vinden.” Peter vraagt of er nog iets Scandinavisch is
aan deze Maxi. “Jazeker, de 1200 is ontworpen door Pelle Petterson,
dezelfde Zweedse olympisch zeiler en America's Cup schipper die de

foto’s: © Zilt Magazine

oer-Maxi's tekende.”

EIGEN WENSEN
“Echt een boot van nu”, concludeert Peter van af de steiger. Mooie lijn
wel, hij lijkt wat minder hoog dan de boten die vooral om het interieur
heen getekend zijn. Laten we maar met de binnenkant beginnen, dan
bewaren het lekkerst, het zeilen, voor het laatst.”

Binnen legt Alexander uit dat we hier geen
boot met een standaardindeling zien. “Er is
een twee- en een drie cabine versie, maar
deze klant koos voor een aangepaste drie
cabine indeling. Wel met drie hutten, maar
met een natte cel die wat minder ver de
salon

in

kaartentafel

komt.
die

Ook
wel

ontbreekt
in

de

de

beide

standaardversies te vinden is. Deze eigenaar
koos ervoor om het navigatiesysteem
draadloos met zijn tablet te bedienen.” Peter
vindt het bijzonder dat er bij zo'n grote werf
makkelijk aanpassingen zijn door te voeren,
al zou hij zelf een kaartentafel niet graag
opgeven. “En door de aanpassingen moet je
nu douchen boven het toilet”, merkt hij op,
“maar zo'n ruime derde hut is natuurlijk wel
weer prettig. Mocht je die niet altijd als
slaapplaats nodig hebben, dan is het een fijn
opberghok.” In de kombuis ziet Peter veel
mooie details. “Fijn dat je je aan de goed
geplaatste rvs beugels hier ook onder helling
prima staande kan houden. En die grote
koelkast, een voorlader, dat vind ik ook wel
wat.” Alexander legt uit dat deze bij de
standaarduitvoering hoort. “Niet alleen die
grote koelkast, maar ook de kleinere
bovenlader koelkast zit er in de basisprijs al
bij. Trek de lade boven het fornuis maar uit,
dan zie je de afzuigkap met koolstof-filter,
ook standaard ingebouwd.”

Peter: “Ziet er allemaal goed uit hier, met veel kastjes, dubbele spoelbak,
mooie mengkraan met uittrekslang, corian werkblad en glazen spatrand.
Alleen voor je afval moet je nog wel iets creatiefs bedenken. Als je niet
voor een magnetron kiest zou dat goed op die plek kunnen.”

RUIM EN LICHT
De salon is licht en ruim. Een grote uitklaptafel verdeelt de ruimte met aan
bakboord een lange bank en aan stuurboord een U-bank die kan worden
omgebouwd tot een tweepersoonsbed. “Handig als er toch een keer veel
mensen aan boord slapen”, vindt Peter. Hij maakt het grote schakelpaneel
op het schot naast de U-bank open: “Elektrotechniek is mijn vak, en dit
foto’s: © Zilt Magazine

ziet er netjes uit allemaal.” Peter neemt nog een kijkje in de ruime hutten
voor en achter. “Veel opbergruimte, ook onder de matrassen. En door de
witte wanden is het prettig licht. De OceanAir horren/zonwering zijn ook
een mooi detail, ze zijn netjes weggewerkt in de plafondbekleding. Dit
soort dingen staan bij veel werven op de optielijst, ik ben nu wel benieuwd
naar de prijs van de boot.”

BIJZONDER COMPLEET
Alexander heeft de gegevens paraat:
“Standaard kost deze Maxi 215.380 euro,
af werf. Dan is de boot al veel beter
uitgerust

dan

boegspriet,

gebruikelijk.

intrekbare

Carbon

boegschroef,

antifouling, teak op dek, kuip en voetrail,
ankerbeslag,

kuiptafel,

grootschootlier,

elektrische

buiskap,

carbon

stuurwielen, klapschroef, walstroom met
lader, 3 AGM accu's, B&G snelheids- en
dieptemeter met twee displays, afzuigkap
en twee koelkasten staan bij vergelijkbare
boten op de optielijst, hier is het allemaal
standaard. Dan is er nog een introductiepakket met onder andere zaken als
verwarming, ankerlier, twee elektrische
lieren, elektrisch toilet, marifoon, plotter,
autopilot, kuipkussens en omvormer voor
een prijs van 24.200 euro. Dat zijn echt
scherpe prijzen. De boot zoals die hier ligt
heeft nog extra's als gennaker, zwaardere
motor,

gekleurde

romp,

magnetron

etcetera, en dan nog het transport naar
Nederland, dan kom je op 281.485 euro
voor de boot zoals die hier ligt.” Peter
maakt een vergelijking met de prijs van zijn
Dehler 39 en concludeert dat de Maxi
inderdaad gunstig geprijsd is. Laten we er
nu maar eens mee gaan zeilen...”

STEVIGE WIND
Met ruim 20 knopen staat er een stevige wind op de Grevelingen. Eenmaal
foto: © Zilt Magazine

buiten geeft schipper Sander het roer over aan Peter en gaat het grootzeil
omhoog. De standaard zeilen zijn dacron van North Sails, op deze boot
zijn de zeilen van North Soft NorLam. Met de 108% genua erbij gaat de
snelheid al snel over de 8 knopen. “Dit wil wel”, zegt Peter, “het stuurt licht
en direct en de ovale grip van de carbon stuurwielen voelt prettig aan. Wel
goed dat het rif erin zit, we hebben power genoeg zo.” Bij het stuurwiel

zitten ook de knoppen voor de elektrische grootschootlier, die twee kanten
op werkt. Bij het loeven en vallen bedient Peter de knoppen. “Bij het loeven
werkt het perfect. Bij een plotselinge windvlaag gaat het vieren eigenlijk
net wat te langzaam, dan is het beter om het val met de hand los te gooien.
En de bedieningsknop bij de stuurwielen is handig als je alleen vaart, maar
ik zou ervoor kiezen deze bij de lier zelf te plaatsen. Dan kan je er als
stuurman ook prima bij en kan de lier ook beter door een ander

bemanningslid bediend worden. De genualieren, eveneens
elektrisch, zijn ook vanachter mijn stuurpositie goed bereikbaar,
ze staan op een console, iets naar binnen in de kuip, en de lijnen
lopen er via keerblokken en stoppers naartoe. Goed doordacht,
al zou ik me kunnen voorstellen dat je hier voor handbediende
lieren kiest en een van de vallieren elektrisch maakt. Op mijn
Dehler hijs en reef ik het grootzeil ook elektrisch, dat bevalt me
uitstekend.” We maken een paar slagen aan de wind. In de vlagen
is de helling fors en Peter heeft moeite de boot op de rails te
houden. “Los dat grootzeil!” De toekomstige eigenaar van de boot
zeilt op ondiep thuiswater en koos voor de ondiepe kiel van 1.75.
Peter: “Zo'n relatief beperkte diepgang op 12 meter lengte is een
concessie aan de zeileigenschappen. In harde wind zal je eerder
moeten reven en aan de wind zal een diepere kiel zeker ook wat
hoger zeilen. Ik zou graag het verschil met de standaardkiel eens
willen zien.” Dat de boot geen overloop heeft vindt Peter geen
probleem: “Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik overweeg hem
op mijn boot ook weg te halen.”

AAN DEK
Eenmaal weer in de haven maakt Peter nog een rondje over dek:
Wat me opvalt is het mooi uitgevoerde rvs-werk. De stevige
hekstoel heeft een dikkere diameter dan normaal en staat solide
gemonteerd op het dek, net zoals de zeereling, standaard met
foto’s: © Zilt Magazine

instap-opening. Er zijn veel handgrepen en die zitten op de juiste
plekken. Ook het rvs ankerbeslag ziet er prachtig uit, daar is veel
aandacht aan besteed. De boegspriet, van carbon, is ideaal voor
de bevestiging van een gennaker op een roller, daar vaar ik graag
mee. De zit in de kuip is goed, en het vele teak aan dek geeft de
boot een sjieke uitstraling.

AANSPREKEND
Peter: “Deze boot is gebouwd voor een eigenaar met specifieke wensen.
Het is mooi als een werf de wensen van een klant soepel inwilligt. Zelf zou
ik wel meer naar de standaarduitvoering neigen. Dus een boot met
kaartentafel, aparte douche en met een kiel van 2 meter diepgang. In die
uitvoering lijkt me de Maxi 1200 een aantrekkelijke boot. De lage en niet
te brede romp oogt modern en strak, en door die grijze gelcoat (optioneel)
komen de mooie lijnen extra goed uit. Het varen met twee stuurwielen is
me goed bevallen. Het meest opvallende aan deze boot is wel de enorm
uitgebreide basisuitvoering, daar kunnen andere werven een voorbeeld
aan nemen. Ook met de extra's die op de vandaag gezeilde boot zitten is
een totaalprijs van 280.000 euro vast geen fijn nieuws voor sommige andere
merken met boten in dit segment. Ik denk zeker dat de Maxi 1200 een
grote groep zeilers zal aanspreken… [Z]
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FEITEN EN CIJFERS MAXI 1200
Lengte
: 12,16 m
Lengte waterl : 10,60 m
Breedte
: 3,75 m
Waterverpl : 7.300 kg
Ballast
: 2.500 kg
Diepgang
: 2,32/2,00/1,75 naar keuze
Grootzeil
: 46,50 m²
Genua
: 37,50 m²
Ontwerp
: Pelle Petterson, interieur: Tony Castro
Prijs vanaf
: € 215.380
Importeur
: Jonkers Yachts
www.jonkers.org

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

Zwaan Sails

Uw Nederlandse kwaliteits zeilmaker

Al uw bestaande

lieren
elektrisch
met één oplaadbare
WinchRite ®
elektrische lierhendel

www.winchrite.nl
Vaar op zeker

Verzekeringen en financieringen

LIKE US ON
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HULPACTIE

VANUATU

Full Circle-bemanning helpt orkaanslachtoffers
Op hun reis rond de wereld zijn Monique
Knijnenburg en Paul van der Linden in Nieuw
Zeeland aangekomen. Als Vanuatu, het
volgende reisdoel van de Full Circle, getroffen
wordt door een cycloon zetten ze spontaan
een hulpactie op.
Het is begin maart als zich in de South Pacific een
cycloon ontwikkelt. Meteorologen houden hem
angstvallig in de gaten. De cycloon krijgt de naam
Pam en groeit uit tot één van de zwaarste soort,
categorie 5. Wij verblijven op dat moment in de
Bay of Islands in Nieuw-Zeeland. Komt Pam ook
deze kant op? Uiteindelijk wel, zij het in
afgezwakte vorm. De start van de 5e etappe van
de Volvo Ocean Race wordt twee dagen
uitgesteld…

HULPACTIE

VANUATU

Cycloon Pam, de zwaarste cycloon in meer dan dertig
jaar, is vol over Vanuatu geraasd. De paradijselijke
eilanden met hun prachtige baaien zijn de geplande
‘next stop’ op onze reis rond de wereld. Maar wat
gaan we daar aantreffen? Moeten we niet een andere
route kiezen?
We besluiten wel te gaan en onze boot af te laden
met hulpgoederen. Via onze website en Facebook
starten we een actie. Rond de Bay of Islands plaatsen
we bij de lokale winkels donatieboxen. In korte tijd
komt er ruim 4.500 euro binnen en

tassen vol

kleding, voeding, speelgoed en knuffels. De mensen
waarderen onze directe vorm van hulp bieden. We
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kopen heel veel gereedschap. Hamers, zagen, tangen,
dekzeilen, touwen. Maar ook melkpoeder, meel, rijst.
En medicamenten zoals pleisters en anti-bacteriële
crèmes. De Full Circle ligt een stuk dieper als we begin
mei vertrekken. Eerder vertrekken was niet mogelijk,
er kon nog een cycloon komen. Gelukkig is alles goed
gestouwd, want we krijgen drie dagen met ruim
dertig knopen voor onze kiezen.

foto’s: © Bemanning Full Circle

HULPACTIE

VANUATU

Op Tanna zijn rond Port Resolution vijf dorpen. Veel
huizen en bomen liggen om. In de baai zijn mannen en
jongens aan het vissen vanuit zelfgebouwde kano's. We
ontmoeten Stanley. Hij laat ons het dorp zien. Ja, hier zijn
onze spullen zeer welkom. We brengen veel aan land en
alles wordt keurig verdeeld. Van de internationale
hulporganisaties zien we alleen twee tenten van Unicef.
En alle schoolkinderen hebben een rugzakje gekregen.
Maar het is niet genoeg. Met wat epoxy kunnen we een
drinkwatertank repareren. 'Bob de Bouwer zonder
grenzen', grapt Monique. Iets verder naar het noorden in
Waisisi Bay is de toestand nog erger. De twee dorpjes hier
lagen helemaal open naar de noordoosten wind en de
metershoge golven. Bootjes zijn wel honderd meter
landinwaarts op de kust gegooid en zwaar beschadigd. De
huisjes worden vrij snel weer opgebouwd. Tot de spijkers
op zijn. Daken worden gemaakt van gevlochten
palmbladeren. Die zijn normaal in overvloed aanwezig,
maar de storm heeft alles weggevaagd. Hier komen onze
dekzeilen en touwen van pas. De mensen leven sober en
leven van wat de natuur hun geeft. Ze verbouwen wat
groente en vangen wat vis. Fruit is er normaal in overvloed.
Maar nu niet. De natuur heeft ze in de steek gelaten.
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HULPACTIE

VANUATU

Op Erromango maken we kennis met de locale Chief. Hij bedankt
ons en onze donateurs uitvoerig voor alle spullen. Er is zojuist
een vergadering van de Community Council aan de gang. Er is te
weinig te eten en daarom wordt besloten de kinderen 's middags
niet meer naar school te laten gaan. Dat is schrijnend. Toch zijn
de mensen blijmoedig. David ontfermt zich over de 'yachties'. Hij
is al jaren bezig met het bouwen van een yacht club. Dat brengt
wat geld in het laadje. Het werk heeft nu flinke achterstand
opgelopen. Er zijn geen bouwmaterialen meer. Maar hij is blij met
onze vlag om de club wat te decoreren. We wandelen met David
door het dorp en delen kleurplaten en krijtjes uit aan de kinderen.
En knuffels voor de allerkleinsten. Verderop is een man aan het
timmeren. Hij zwaait met z'n hamer. Is dat er niet één van ons?
Ja dus. Het is hulp op kleine schaal. Maar de hulp op grote schaal
is hier uitgebleven. Dus we zijn blij dat we dit konden doen.
De boot is leeg als we in Port Vila aankomen. Dit is de hoofdstad
van Vanuatu op het eiland Efate. Hier is dus alles te koop. We
spenderen de rest van het donatiebudget aan gereedschap en
voeding. Morgen zetten we koers naar enkele noordelijke
eilanden die zwaar getroffen zijn. Wellicht dat we de mensen
ook daar kunnen helpen met een hamer en wat spijkers…
www.fullcirclesailing.nl/

AND THE WINNER IS…

38e Ronde om Texel

‘Ronde om Texel 2015 winnaar: Matthijs van
Assema in singlehanded Prindle 15’ kopte het
persbericht na de 38e Ronde. Het vermeldde
verder: ‘Ook voor Van Assema zelf was deze uitslag
vermoedelijk verrassend. Mogelijk had hij er niet
foto © Laurens Morel/Salty Colours

op gerekend, want hij ontbrak bij de prijsuitreiking.’
Maar wat bleek: Matthijs was door pech helemaal
niet gefinisht. Het siert het bestuur van het Rondje
Texel dat ze snel de menselijk fout ruiterlijk
erkenden. En dus werden Mandy Mulder en Coen
de Koning, zeilend op de Nacra 17 (foto), alsnog
tot winnaar uitgeroepen. Line honours ging naar
team Noordstrand/Eelkman Rooda met een Nacra
F20. www.roundtexel.com

VIDEO
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ADRENALINE
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EENZAME NOORD RACE: LAAGDREMPELIGE KLASSIEKER

De Volvo Ocean Race begon ooit met een weddenschap
tussen twee mannen in een rokerige kroeg. Met de Eenzame
Noord Race ging dat niet veel anders. Het is halverwege de
jaren tachtig als twee zeilers elkaar uitdagen om vanuit
Almere-Haven solo naar Broekerhaven en weer terug te
varen. 52 Mijl over het Gooimeer, IJmeer en Markermeer. De
Eenzame Noord Race is geboren...

EENZAME

NOORD

S

inds het 25-jarige jubileum van de solo-race in 2013
kent de Eenzame Noord ook een dual handed-klasse.
Een ontwikkeling waar de oudere deelnemers nog

altijd moeite mee hebben. De 35 duo’s onder de 62
inschrijvingen van dit jaar tonen echter het bestaansrecht
aan voor deze niet-zo-eenzame klasse. Ik ben één van die
35, want ik zeil mijn Friendship 28 Fram samen met mijn
wedstrijdmaatje Hennie.

KEURING EN VOORPROGRAMMA
Door de vroege start op zaterdagochtend om 5:05 uur, zijn
het palaver en de veiligheidskeuring al op vrijdagavond.
De

verenigingshaven

van

Almere-Haven

loopt

vrijdagmiddag langzaam vol. De klassenvlaggen worden
gehesen en de veiligheidscontroles worden uitgevoerd.
Van brandblusser tot lifelines en van kaarten tot een
werkende marifoon of iPhone – het moet allemaal
aanwezig zijn.
De

race

mag

misschien

‘Eenzaam’

heten,

het

voorprogramma op vrijdagavond is het tegenovergestelde.
De neutrale toeschouwer zou denken dat de race al
gevaren is, want tot half twaalf vloeit het bier rijkelijk en
speelt huisband ‘de Waterpokken’ de bekende evergreens.
Elke zeiler weet dat katers niet van water houden, dus die
zal morgen snel van boord zijn.
Zoals alle wedstrijden dit seizoen willen wij bij de beste
helft horen. Het ‘linker rijtje’. En met een handicap net iets
boven het gemiddelde, zullen we een paar snelle jongens
eruit moeten varen.

EENZAME
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NOORD

BETONNEN SPELVERDELER
Na het palaver spreek ik organisator Mike Brouwer en ik vraag hem wat
deze race nou zo bijzonder maakt. "Die grote betonnen spelverdeler",
grijnst Mike cryptisch. Hij doelt daarmee op de Hollandse brug die een
maximale doorvaarhoogte van 12,50 meter dicteert. Het vertaalt zich naar
een ruime vloot van 26 tot 28 voeters met een paar uitzonderingen
eronder en erboven. Hierdoor is er voor iedereen een competitief veld en
kan het gebeuren dat je zomaar 50 mijl aan het strijden bent tegen die
andere vier boten.
Voor ik het weet is het half twaalf en moeten we echt terug naar Fram.
Over iets meer dan vier uur klinkt de wekker. Hennie heeft een extra troef
voor de vroege ochtend: goede, sterke koffie. Dus klinkt om 4:10 uur de
Nespresso-machine die hij van thuis heeft meegenomen...

VAN START!
Het is iets over half vijf als we aansluiten in de ‘sail-out’
richting het startschip. Buiten staat meer wind dan ik had
verwacht en we twijfelen of de genua niet te groot is. Vooral
omdat de 14 knopen wind zal toenemen gedurende de dag.
Als Hennie mij eraan herinnert dat deze genua soms met
overstag achter het babystag blijft hangen, ben ik overtuigd.
We zetten de fok. Met nog maar acht minuten voor het
startsein mengt de adrenaline zich met de Nespresso. Van
een slaaptekort merk ik al niks meer.
Vrije wind is met zo’n grote vloot een schaars goed. Een
goede start is dus essentieel en zoals al vaker dit seizoen,
lukt dat nu ook. Yes! We kruisen tegen de westenwind op
richting de Hollandse brug. Na de brug hebben we tijd om
iets te eten en te drinken én om te genieten van de
zonsopkomst. Een magisch moment, dat ik eigenlijk alleen
beleef met deze race en de 24-uurs.

TRIMKUNSTEN
Het is kwart voor zeven als we de IJM 15 ronden en koers
zetten richting het noorden. Intussen lijkt de wind met ons
die het midden houdt tussen halve wind en aan de wind
worden onze trimkunsten op de proef gesteld. We leven op
ontbijtkoek, bananen en Chocomel. Na de E-A 2 ton, die
we bakboord moeten laten liggen, kunnen we iets oploeven
richting Broekerhaven. De wind en de golfslag nemen toe
en de eerste genua’s worden iets ingerold. Tevreden kijk ik
naar onze fok.
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mee te draaien en hij ruimt naar noordwest. Met een koers

EENZAME

NOORD

Bij de keerton in Broekerhaven keert de wind ook en draait
weer terug naar het zuidwesten. Bovendien doet ‘ie er een
tandje bovenop. Hierdoor trakteert het buiswater ons steeds
vaker op een verkwikkende douche. En ondanks dat het
bovenlijk helemaal openstaat, moeten we af en toe de
overloop naar beneden gooien om de vlagen op te kunnen
vangen.

DIRECTE TEGENSTANDER
Sinds vanochtend zes uur zijn we in een directe strijd
verwikkeld met een andere boot. Na zo’n 10 mijl passeerde
hij ons, maar nu lijken wij weer in te lopen. Dit is wat Mike
bedoelt met de betonnen spelverdeler. Centimeter voor
centimeter komen we dichterbij. We halen alles uit de kast
en trimmen de zeilen continu. Even denk ik aan de Volvo
Ocean Race waar ze dit niet 50, maar 5000 mijl achtereen
doen. Om gek van te worden!
In de verte zie ik hoe de wind onze voorlopers platdrukt. De
wind neemt verder toe en als we even later uit ons roer lopen,
wordt het tijd voor een rif in het grootzeil. We verliezen
meteen meters op onze concurrent, maar als het grootzeil
eenmaal gereefd is lopen we 0,2 knoop harder. We halen de
First 30 Bolling (want zo blijkt hij te heten) in en laten hem
voorgoed achter ons.
Het is half één als we het Paard van Marken ronden. De zon
en de pleziervaart laten hun gezicht zien. Het wordt druk. We
praten soms hele stukken niet, afgezien van een ‘wil jij nog
een Chocomel?’ of ‘fok iets aan’. En toch zijn de stiltes alles
behalve pijnlijk. We genieten, trimmen en hiken.
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EENZAME

NOORD

FINISH
Na de IJM 15 varen we halve wind naar de Hollandse brug
en daarna kan eindelijk de spinnaker erop. In de luwte van
de brug hijsen we ons lichtweerzeil en met een paar
meedogenloze rukken vult het doek zich met de 20
knopen wind. We kijken op het log en grijnzen van oor
tot oor als we zien dat deze rond de 8 knopen snelheid
klokt. Voor ons doen hard. Heel hard!
Met een dikke hekgolf in ons kielzog passeren we precies
9 uur, 27 minuten en 10 seconden na het startsein het
finishschip. Goed voor een plek in de top tien, zij het
precies op de tiende plaats. We zijn blij met dit resultaat,
want hiermee is onze doelstelling om te eindigen in het
‘linker rijtje’ ruimschoots behaald.

Terug in de thuishaven stel ik mijzelf nogmaals de vraag
wat deze race nou zo bijzonder maakt. Enerzijds het
oergezellige voorprogramma, anderzijds die betonnen

geconcentreerd zeilen en ook nog shorthanded de spi
hijsen als Centrale Meldpost IJsselmeer het heeft over 5
Beaufort, is een uitdaging. Een test uit welk hout je nu
eigenlijk gesneden bent. Daarom proosten we nog één
keer op die twee mannen die halverwege de jaren tachtig
deze uitdaging aangingen. [Z]

VIDEO
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spelverdeler. Maar het is meer dan dat. Negen uur lang

EENZAME

NOORD
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VLIEGENSVLUG

RONDJE WIGHT

GC32 klasse op zout water

Sinds de afgelopen America’s Cup zijn we gewend
aan foilende catamarans. Toch blijft het een
bijzonder gezicht, helemaal op zee, zoals hier bij de
Needles. De GC32 klasse koos Wight als locatie voor
hun tweede seizoensevenement en de vliegende cats
deden mee JP Morgan Asset Management Round the
Island Race. Een monsterrondje tegen de klok in, met
dit jaar 1391 deelnemers van wie er 102 uitvielen.
De GC’s van Oman rondde Wight in 3 uur en 50
minuten. Goed voor een tweede plaats in het line
honours klassement. Slechts 20 minuten achter de
MOD 70 trimaran Concise 10. www.gc32racing.com
en www.roundtheisland.org.uk

VIDEO

WINNER NAAR MEDEMBLIK
Winner Yachts verhuist deze zomer van Enkhuizen naar Medemblik en
wordt daar buurman van Contest Yachts, Medemblik Yacht Service en Rake
Rigging. Op de nieuwe locatie (Hal
10) kan Winner beter uit de voeten
om de groeiende modellenlijn te
produceren. Zoals bekend is die lijn
de afgelopen jaren uitgebreid met
de 8, 9 én de door Maarten Voogd ontworpen Winner 11. Winner bestaat
sinds 1986, destijds opgericht door Dick Rus. In 2005 nam huidig directeur
Remco Sol de werf over. www.winneryachts.com

7E GEBRUIKTE BOTENBEURS HOORN
Van 21 tot en met 23 augustus is de 7e
editie van de Gebruikte Botenbeurs
Hoorn. De aangeboden motor- en
zeilboten

liggen

in

de

beschutte

Karperkuil, die een goede looproute
heeft. De beurs is onderdeel van de
Hoornse

Westfriese

Waterweken.

www.gebruiktebotenbeurs.nl

ZILTESPULLEN
NIEUWE HANSE 315
In de nieuwe Hanse
315, combineert ontwerpbureau Judel &
Vrolijk sportieve zeileigenschappen

met

comfort aan boord.
Onderdeks is er veel
ruimte, met in de achterhut een royaal dwarsscheeps bed met een lengte
van 2 meter. Het grotere zeiloppervlak ten opzichte van zijn voorganger
en de standaard helmstok (dubbele stuurwielen zijn een optie) benadrukken het sportieve karakter. Standaard is de diepgang 1.85 m. maar er is
ook een uitvoering met een kiel van maar 1.39 m.
Door de zelfkerende fok en de naar de stuurpositie geleide vallen en
schoten is deze Hanse volgens importeur West Yachting prima alleen te
varen. De kleinste telg van de Hanse-familie zal in september op de Hiswa
te water in Amsterdam te zien zijn. De basisprijs van de 315 is € 72.479.
www.westyachting.nl

NIEUWE VERTEGENWOORDIGING DEHLER
GT performance Yachts (Bach Yachting Stellendam) en Sailing World
Lemmer zijn sinds 1 juni Dehler dealers in Nederland en België. Beide
bedrijven verkochten al de Varianta die
binnen dezelfde groep gebouwd werd.
Het Duitse merk werd de afgelopen
jaren vertegenwoordigd door Messink Yachting. www.dehler.nl

PICCOLO: COMPACT, KRACHTIG, STIL
De WhisperPower Piccolo is een compacte,
maar krachtige generator. Met afmetingen
van 52 x 47 x 45 cm en een gewicht van 65
kilo is deze generator op veel schepen in
te bouwen. De motor is een ééncilinder
diesel, die WhisperPower zelf bouwt. Deze
WP1 is 4.8 kW sterk bij 3600 toeren. Het
integreren van de dynamo in het vliegwiel
zorgt voor een aanzienlijke ruimtewinst. De
Piccolo heeft een instelbaar toerental en in combinatie met de
geluiddempende kap en de optionele fundatieplaat blijven geluid en
trillingen ruimschoots binnen de perken. www.whisperpower.com

UPGRADE RAYMARINE BESTURINGSSYSTEEM
Raymarine geeft zijn LightHouse IIbesturingssysteem een upgrade met
nieuwe zeilfuncties voor de displays uit
de a-, c-, e-, gS en de nieuwe eSSerie. Volgens de fabrikant: ‘Om
te winnen, of gewoon om beter
te zeilen.’ De gratis software
vind je via www.raymarine.com

ZILTESPULLEN
NIEUWE 1270 VAN RM-YACHTS
Marc Lombard tekende voor RM Yachts de opvolger van de 1260. De
nieuwe RM1270 heeft de lijnen van de succesvolle 1070. De boot kreeg

een langere waterlijn en een opvallend moderne negatieve boeg.
De romp van de RM's wordt gemaakt van watervast verlijmd multiplex
op een gegalvaniseerd stalen frame. Epoxy verlijmde glasvezelmatten
vormen de buitenste schil, een kevlar laag is een optie. Het dek wordt
gemaakt van polyester. In de uitvoering met twee kielen kan de 1270
droogvallen. Nieuw is de mogelijkheid voor een hydraulische hefkiel met
een diepgang van 1,30 tot 3,20 meter. Door de extreem brede romp
(4,25 m) heeft de boot een ruim interieur dat door de enorme raampartij
ook bijzonder licht is. De RM1270 heeft een vanaf-prijs van 261.663 euro.
www.rm-yachts.nl

TUSSEN DE GROTE BEER EN HET ZUIDERKRUIS
Bastiaan van Rijswijk maakte van 1999 tot 2001
een zwerftocht rond de noordelijke en zuidelijke
Atlantische Oceanen met een zelfbedachte snelle,
comfortabele zestig voeter, de Red Max. In zijn
zelf uitgegeven boek ‘Tussen de Grote Beer en het
Zuiderkruis’ neemt Van Rijswijk de lezer mee over
tienduizenden mijlen oceaan, naar onder andere
Kaapstad, Rio de Janeiro en New York en ook naar
exotische bestemmingen als Tristan da Cunha, de
Abrolhos eilanden en Paramaribo. Prijs €24,95. Dit boek wordt in eigen
beheer uitgegeven en kun je bestellen via: www.redmax4friends.com

KAN JE VRIJEN ALS HET STORMT?
Ook het boek van Ton Bruns gaat over een reis
die al een tijdje geleden is gemaakt. Met zijn
Tonkin zeilde Bruns tussen 1996 en 2001 rond
de wereld. Bruns: “Ik wilde niet het zoveelste
dagboek schrijven, maar ben vooral op zoek
naar de menselijke factor. Spanningen, geluk,
verdriet, haat, liefde, angst, teamgeest, individualisme en tolerantie. Maar ik beschrijf ook
de kennismaking met onbekende culturen, de
sprookjesachtige eilanden, de verre kusten en de oerkracht van de natuur.”
‘Kan je vrijen als het stormt?’ is in eigen beheer uitgegeven. Het boek kost
20 euro, en daarvan gaat 5 euro naar het KWF en 5 euro naar de KNRM.
Te bestellen op www.tonbruns.nl

ZILTESPULLEN
BLIJVEN DRIJVEN
Vivian en Bram worden verliefd op een
oude zeilboot en beginnen aan een
avontuur dat hun leven verandert. Ze
kopen de Duende, een 10 meter lange
yawl uit 1962. Een plaatje van een boot,
maar zowel interieur en de stalen romp
hebben meer aandacht nodig dan gepland. Na jaren klussen gooien ze los,
met geld voor een jaar en plannen voor
zes. Onderweg vinden ze de balans tussen zeilen, klussen, werken en nieuwe
vriendschappen, totdat een storm hun
dromen bijna vernietigt. Om de boot te
redden bouwen ze aan een afgelegen
kust een enorme trailer. De herstelklus duurt maanden en stelt hun
wilskracht op de proef, maar uiteindelijk kan de reis worden voortgezet.
In Chili wordt dochter Flora geboren. Als jong gezin vervolgen ze hun
tocht door de Pacific. Op de eilanden van de Stille Zuidzee is het nieuwe
blonde bemanningslid een opvallende verschijning en zo komen Bram en
Vivian overal snel in contact met de bevolking. In Nieuw-Zeeland gaan de
zeilers een nieuwe uitdaging aan. Ze stoppen daar hun reis om aan de
andere kant van de wereld een nieuw bestaan op te bouwen.
‘Blijven drijven’ is een aangrijpend reisverhaal; met vaart en humor verteld.
Met veel kleurenfoto's. €16,95, www.hollandia-boeken.nl

SLEUREN
EN

TREKKEN
Vrouwenteam Carpe Ventum
in pittige HT Race
Hemelsbreed liggen Harlingen en
Terschelling slechts een slordige 18
mijl van elkaar. Het prikkelt zeilers

foto:© Dorus Breidenbach

om die afstand zo snel mogelijk te
overbruggen in de jaarlijkse HT
Race. Dit jaar was de 69e editie
van de zeiltweedaagse. Een heftige
aflevering, waarin vrouwenteam
Carpe Ventum zich kranig weerde.
Een impressie vanaf boord.

TEKST TJIMKA BAKKER

lk jaar weer is het een hele toer om alle logistiek rond
onze deelname aan de wedstrijd te verzorgen. We hebben
alle zes onze dagelijkse beslommeringen met werk en
gezin. Ons team bestaat uit Birgitte, Ilse, die de boot beschikbaar
Irene, die weer zal sturen, en ik zeilen de boot vooraf samen naar
Harlingen. De Carpe Ventum is een Bavaria 39 en is voor de HT
Race ingeschreven met spinnaker. Die nemen we echter niet mee,
vanwege de voorspelde harde wind. Helaas kan dit niet meer
gewijzigd worden bij de wedstrijdorganisatie, waardoor de boot
nu een zeer ongunstige rating heeft.
We plakken wedstrijdnummer 114 op de romp die gedeeltelijk
de naam van de boot bedekt: Carpe Vent, oftewel 'Pluk een man'…

foto’s:© Bemanning Carpe Ventum

stelt, Irene, Karin, Margot en ik.

HARD WERKEN
Op de startdag waait het 6 à 7 Beaufort uit het westen, later
toenemende tot 8. We steken een rif en rollen de genua half
uit. Een goede beslissing blijkt later. Met ongeveer 130 andere
boten gaan we op weg. Tijdens de route langs de Pollendam
moeten we kruisen. Hard werken! De taken zijn verdeeld,
Margot en Ilse aan bakboordzijde en Birgitte en ik aan
stuurboord voor de lieren van de genua, Karin aan de
grootschoot en Irene aan het roer.
"Fok los! Karin, het zeil iets lozen! Ik moet onderlangs om
aanvaring te voorkomen", roept Irene. Het is goed uitkijken
geblazen, helemaal met deze wind. We sleuren en trekken aan
de lieren en de schoot.

NEK AAN NEK
Ilse oppert nog even of we geen pauze kunnen nemen.
Verderop ligt een boot op het droge. Hebben zij wel een pauze
ingelast? Later wordt de boot door de KNRM van de zandbank
gesleept.
We vechten continue in het kielzog van de Nooitgedacht; een
nek aan nek race tot de finish, waar we met een meter verschil
winnen! Bij aankomst op Terschelling wordt er eerst een
welverdiende borrel ingeschonken. Gezelligheid in de haven,
stoere verhalen en gewoon slap ouwehoeren. Pleisterplaats is
de Braskoer, waar de voorlopige uitslagen bekend worden
gemaakt.

VOL TUIG
De volgende dag wordt er iets minder wind verwacht; tot
maximaal 20 knopen. Daarom zeilen we onder vol tuig. Het
begint goed met een top start! De 'Carpe Vent' gaat als een

foto’s:© Bemanning Carpe Ventum

speer en haalt een aantal tegenstanders in. Dit gaat lekker! De
wind neemt toch toe tot ruim 25 knopen en we moeten, met
teveel tuig op, nog even serieus zeilen… De haven van
Harlingen komt in zicht en met een paar laatste tactische
manoeuvres ligt de boot weer voor op enkele schepen. Na
deze eindsprint zeilen we over de finishlijn. Moe maar voldaan.
Keihard gewerkt, maar uitgewaaid en de hoofden leeg. Weer
klaar voor een frisse start met het reilen en zeilen van gezin,
werk en de dagelijkse gang van zaken... [Z]

foto:© Bemanning Wildeman

GREAT BIRD ISLAND
Dat het Caribisch gebied niet overal steeds drukker wordt, ervaren
Jose en Coen Essenburg op Great Bird Island bij Antigua. Ze
verkennen dit prachtige gebied samen met de Puff en ze komen
verder nauwelijks andere boten tegen.

ZILTEWERELD

LOSLATEN
Vanaf het moment dat samen waren, wisten Jose en Coen Essenburg dat
zij op een gegeven moment een lange zeilreis zouden gaan maken met
elkaar. Coen: “Er tussenuit knijpen zonder strakke planning en zonder een
alles bepalend terugkeermoment. Tijd is in deze een merkwaardig fenomeen. In de jachtige maatschappij
kunnen we ons geen leven meer
voorstellen waarin tijd geen rol
speelt. De tijd kunnen wij nauwelijks
datgene is wat wij willen. Loslaten
van werk, ambitie, (klein)kinderen,
familie, vrienden en financiën. Het
loslaten wordt vaak een hele queeste, een krampachtige poging om los
te geraken van alles en vooral van
tijd.”

TIJD
Jose: “Op een van onze reizen naar Denemarken werd het gevoel rond tijd
en loslaten serieus. We realiseerden ons dat de tijd ons probeerde in te
halen en dat wij niet met vertrekken moesten wachten tot wij met
pensioen zouden zijn. We zetten onze plannen in een volgende versnelling, kochten de Wildeman, een Hallberg Rassy 36 uit 1992 en verkochten
ons huis. De boot werd uitgerust voor de reis, met onder andere een
windvaan, windgenerator, watermaker, AIS zender en ontvanger, nieuwe
grotere accu’s, lader/omvormer, reddingvlot, SSB, EPIRB, Rocna anker, LED
verlichting en visuitrusting.”

foto: © Bemanning Wildeman

meer loslaten, terwijl loslaten juist

ZILTEWERELD

www.ziltewereld.nl
ZEEGRAS
“Op 14 augustus 2014 gooiden we los”, vervolgt Coen, “vervolgens heeft
het maanden geduurd voordat we ons bewust werden dat dagen slechts
op papier iets betekenen, het loslaten begon zich te manifesteren. Bij de
oversteken naar respectievelijk Madeira, Canarische Eilanden, Kaap Verdische Eilanden waren wind en zee ons telkens zeer goed gezind. We
kwamen steeds meer binnen de invloedssfeer van de Passaatwind en toen
begon tijd echt een relatief begrip te worden. De oversteek van de
Atlantische Oceaan naar Suriname was een nieuwe stap. Niet eerder waren
wij immers zolang achtereen op groot water. Het werd een heerlijke,
rustige oversteek. Wel kwamen we erg veel zeegras tegen. Zes etmalen
achtereen. Het roerblad van de windvaan raakte er voortdurend in
verstrikt, waardoor deze geen koers meer kon houden. Maar haast hadden
we niet meer, dus we maakten ons er niet druk om. We zijn nu in het
Caribisch gebied. Ook hier zien we vaak zeegras drijven. We raken eraan
gewend.” Jose: “Je komt hooguit ergens later aan, maar hoe belangrijk is
dat, als je zeeën van tijd hebt?”
www.wildemanopzee.nl
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