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BUREAUBLAD
Prachtige omstandigheden kenmerkten
de start van de Mini Transat. Dit
sfeervo;;e beeld werd vastgelegd door
fotograaf Jacques Vapillon. Je maakt het de
achtergrond van je beeldscherm of tablet door
op de downloadknop te klikken.

PROEFTUIN
Het vaderlandse wedstrijdwater lijkt dezer
dagen

een

proeftuin,

waar

nieuwe

evenementen worden getest.
Eind september was daar de Tour de Holland.
Een bundeling van langeafstandstochten, baanwedstrijden én matchraces. Het parcours liep
van Medemblik naar Hindelopen en Lemmer,
vervolgens terug naar Enkhuizen en tenslotte
Medemblik.
Het mooie is de verfrissende invulling van

reflectie

bestaande

wedstrijdvormen.

Het

is

de

bedoeling om uiteindelijk een hele week dwars
door Nederland te varen in gelijke boten,
waarbij alle zeildisciplines worden verenigd.
Tevens een manier om de zeilsport naar het
publiek toe te brengen.
Op het Weerwater in Almere is begin oktober
een pilot van de Eredivisie. Een naar Duits
voorbeeld

opgezet

verenigingsteams.

strijdperk

voor

De belangstelling is groot, achttien ploegen hebben
zich ingeschreven en ze trekken ten strijde in een
moderne eenheidsklasser, de J/70. Het is een goede
keuze om te gaan varen in een hedendaags ontwerp
en niet te blijven hangen in een antieke klasse.
De naam Eredivisie is misschien wat hoog gegrepen,
maar prikkelt wel de strijdlust om het beste team te
worden en daarmee vooral de eer van de club hoog
te houden. Wie weet krijgen we straks zelfs wel een
transfermarkt van topzeilers die door verenigingen
worden begeerd.
Het is hoe dan ook een positief signaal dat er druk
gezocht

wordt

wedstrijdzeilen.

naar

nieuwe

vormen

van

Want ontwikkeling houdt de

zeilsport levendig en bij de tijd.

‘IK BEN NOG LANG
NIET UITGEKEKEN…’
Hans van Rijn bijna dertig jaar onderweg
Dat hij normaal gesproken dit jaar met pensioen
was gegaan, zou je niet zeggen, Hans van Rijn ziet
er aanzienlijk jonger uit dan zijn zesenzestig jaar.
Bovendien is pensioen nu juist een van die
zekerheden waar de Amsterdamse zeiler al lang
geleden afscheid van nam. Al bijna 3 decennia leeft
hij voornamelijk aan boord van zijn boot, ergens op
een bij voorkeur weinig ontdekte plek. Maar ook die
dertig jaar zeezwerven hebben nauwelijks uiterlijke
sporen nagelaten. Het kost weinig moeite om in
Hans de succesvolle manager te herkennen die hij
ooit was. Een carrière die hij al op jonge leeftijd
inruilde voor een onzeker vertrekkersbestaan
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waarvan het einde nog lang niet in zicht is…

FOTO’S BEMANNING ALK TEKST RUUD KATTENBERG

E

igenlijk ben ik vooral een avonturier”, begint Hans van Rijn
zijn bijzondere levensverhaal. “Zeilen is voor mij een
manier om te reizen. Om andere culturen te leren kennen.

Ik ben nooit vertrokken met het doel om in een paar jaar rond
de wereld de zeilen. Volgens mij blijf je dan te veel aan de
buitenkant van de gemeenschappen waar je komt. Rode draad
is altijd geweest dat ik ergens langer wilde blijven…”
Het is een niet te overtreffen understatement. Door Hans zijn
manier van reizen deed hij er 29 jaar over om met zijn boot in
Indonesië terecht te komen. “Halverwege? Dat weet je nooit…”

REKENEN
Eind jaren zeventig beperkt Hans’ interesse voor zeilen zich tot
het af en toe eens huren van een boot. “Dat varen was wel mijn
ding, maar een aanleiding om met een boot weg te gaan was
het nooit”. Dat verandert als Hans en zijn vrouw ‘gewoon met
een rugzak’ op vakantie in Turkije zijn en iemand ontmoeten
die net een traditioneel houten zeilschip” had laten bouwen.
“Die man vertelde dat je zoiets voor zo’n 60.000 gulden kon
laten doen. Dat zette ons aan het denken. Ik zie ons nog
rekenen. We hadden goed verdiend met z’n tweeën en
becijferden dat we misschien een jaar later wel voldoende
gespaard zouden hebben…” Dat inzicht valt samen met de
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laatste fase van de verbouwing van het eigen huis van Hans dat
voor huurinkomsten kan zorgen.
Het idee van een lange bootreis laat Hans niet meer los. Hij
verkent de Turkse markt en brengt een bezoek aan een
Taiwanese werf. “Daar moest ik toch in de buurt zijn voor mijn
werk.”

“Zeilen is voor mij
een manier om te reizen”

D

uidelijk wordt dat bouwen in een ver land financieel
aantrekkelijk is, maar ook gecompliceerd. “Je zou zo’n project
intensief moeten ‘supervisen’, maar daar had ik toch te weinig

ervaring voor.
Dus oriënteert Hans zich ook in eigen land. Al snel leidt dat tot de
aankoop van een 9 meter lange stalen knikspant. “Om eerst maar eens
wat ervaring op te doen, maar nadrukkelijk nog steeds in functie van
de lange reis die we wilden maken.”

CONSUMINDEREN
Hans is op dat moment 32 jaar en heeft een prima baan als sales
manager van professionele geluidsapparatuur. “Hartstikke leuk, maar
niet iets waar ik oud in wilde worden. Ik ben niet in hart en nieren
een commercieel iemand.”
Twee jaar na de aanschaf van zijn eerste boot, enkele kustreizen en
een cursus Kustnavigatie later, komt hij een advertentie tegen voor
een zwaar gebouwde stalen boot van nog maar 5 jaar oud. De Alk is
12 meter lang en dat is in 1982 erg groot. Hans herinnert zich dat na
drieëndertig jaar nog goed: “Dan voel je je wel een bink, hoor!”
Het is 1986 als de Alk Nederland definitief achter zich laat. Banen zijn
opgezegd en het huis wordt verhuurd. “Aanvankelijk was het plan om
niet verder dan de de Middellandse Zee te gaan. Een einddatum
hadden we niet. De boot was betaald, we hadden geen schulden en
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genoeg inkomsten uit ons huis om daar bescheiden van te kunnen
leven.” Maar dan besluit je dus ook op je 37e dat je wel klaar bent
met werken? Hans kan smakelijk om de vraag lachen: “Ja inderdaad!
Maar weet je, dat paste ook wel in de tijdgeest hoor… En daar komt
bij, dat ik geen grote financiële eisen heb. Met betrekkelijk weinig geld
ben ik gelukkig. Ik ben geloof ik een beetje een ‘consuminderaar’…

“Ik ben geloof ik een
beetje een consuminderaar”

H

ans en zijn vrouw zwerven een paar jaar in de westelijke
Middellandse zee en langs de kust van Noord-Afrika. Het is
een periode waarin ‘vertrekken’ en langeafstandszeilen veel

minder gewoon zijn dan tegenwoordig. Corrupte officials,
verboden ankerplaatsen, bijzondere ontmoetingen, ook zoveel
jaren later herinnert Hans zich de vele anekdotes nog maar al te
goed.
Geleidelijk scharrelt de Alk naar het oosten. Op Rhodos bereikt de
reis een dieptepunt als Hans’ relatie strandt. Hij blijft alleen achter
aan boord, maar overweegt geen moment om zijn bootleven op
te geven. Hans herinnert het zich als een ‘een moeilijke tijd’. Dat
wordt beter als hij op het Griekse eiland een bedrijf overneemt
dat gespecialiseerd is in koeltechniek op jachten. Daarnaast gaat
hij met betalende gasten varen. “Het internet bestond nog niet,
dus adverteerden we in het NRC en de Volkskrant.” Op een van
zijn charterreizen ontmoet Hans zijn nieuwe liefde Marijke. Kort
daarna heeft de Alk weer een tweekoppige bemanning.

HET KOMT ALTIJD WEL GOED
Als na een aantal jaren de scheepskas weer voldoende is aangevuld,
steekt de reislust weer de kop op. “We besloten om door het Suez
Kanaal en de Rode Zee te gaan, met Zuid-Afrika als voorlopige
eindbestemming. Een prachtige reis. Egypte, Soedan, Eritrea...
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Aden. De Hoorn van Afrika was toen nog wel oké. Nu is het er
allemaal oorlog. Vreselijk.”
Opnieuw volgen de anekdotes elkaar in hoog tempo op. Jaar na
jaar rijgen zich in Hans’ verhaal aaneen met ogenschijnlijk dezelfde
onvermijdelijkheid als het leven zelf...

“Het komt altijd
wel goed”

eet je wat het is, ik denk niet zo heel veel naar voren. Van

W

een groot briljant plan is geen sprake. Ik heb ervaren dat
het altijd wel goed komt. En je ontmoet altijd wel weer

andere zeilers die je adviseren.”
Na een lange en vooral windarme tocht van Oman bereikt de Alk
via de Seychellen Zuid-Afrika. In Durban blijft de boot opnieuw
lang liggen. Marijke werkt in een vrijwilligersproject voor
straatkinderen en ook Hans zet zich in voor de arme bevolking.
Als het tijd is voor een nieuw avontuur, zeilen de twee van Kenia
naar

Thailand.

Na

vijftien

jaar

is

het

de

allereerste

oceaanoversteek voor de Alk. “Een beetje ongebruikelijke route,
maar prima te doen. Eindelijk hebben we toen voor het eerst het
gevoel gehad van zeilen op een oceaan die je helemaal voor jezelf
hebt...”

NOG NIET UITGEKEKEN
In zuidoost Azië wordt duidelijk dat Marijke niet ook de rest van
haar leven permanent op een boot wil doorbrengen. Het is een
draaipunt in het verhaal, maar zeker nog geen ‘keerpunt’. Hans
legt uit: “De Alk daar verkopen kun je wel vergeten. Dat wilde ik
ook helemaal niet. Die boot is toch mijn kindje. En terugvaren is
lastig. Bovendien; ik was daar nog helemaal niet uitgekeken.”
Sinds het besluit van zijn partner om zich nuttig te maken in
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Nederland, combineert Hans een half jaar varen met een half jaar
Amsterdam. Een keuze die hij inmiddels ook waardeert als: “Een
remedie tegen verzadiging”.
Inmiddels zeilt de Alk alweer een paar jaar in de Indonesische
archipel, “Voornamelijk met opstappers.” Ook duiken is een
steeds grotere rol gaan spelen in het avontuur.

“Pas na 15 jaar de eerste
oceaanoversteek”

T

oen Hans 30 jaar geleden vertrok waren post-restante brieven,
telefooncellen en travellers cheques nog de norm. In hoe verre heeft
de huidige tijd zijn onderweg zijn veranderd? “Zonder de moderne

communicatiemiddelen en het gemakkelijke vliegen zou ik niet kunnen
rondvaren zoals ik nu doe”, antwoordt Hans beslist: “Het maakt alles
zoveel eenvoudiger. Zonder dat had ik het misschien wel helemaal niet
zo lang uitgehouden. Of ik had mijn schip achteruit moeten laten gaan.
En dat kan ik dus niet hè…”.
“Nu is de Alk, ondanks zijn leeftijd, nog altijd een fantastisch en
comfortabel schip. En ondanks de nadelen heeft staal toch ook veel
voordelen. Zeker ook omdat ik door het duiken op plekken lig waar een
andere zeiler nooit zou komen. Dus dan zit je wel eens op het koraal…
Maar dat is met staal toch een ander gevoel dan met je Bavaria…”
Ook zijn eigen ouder worden ervaart Hans nog niet als een groot item.
“Natuurlijk merk je dat je lichamelijk wel wat inlevert. Zeker met het
onderhoud moet ik me tegenwoordig nog wel eens ergens overheen
zetten. Een probleem is het nog niet, al heb ik inmiddels wel een
elektrische ankerlier, hoor…”

HOE LANG NOG?
Veel liever dan te antwoorden op de onvermijdelijke slotvraag vertelt
Hans over zijn plannen voor een Rondje Papua Guinea. Een tocht van
ruim 6000 mijl waar hij één of twee jaar over denkt te doen. “Maar daarna
moet ik er misschien toch langzamerhand eens aan gaan denken om
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richting Nederland te varen.” Komt de Alk dus ooit nog Amsterdam
binnenvaren? “Dat is wel mijn idee ja. Opnieuw naar Zuid-Afrika en dan
via de Carieb weer terug. Naar die lange oversteken kan ik wel uitkijken.
Zoveel fantastisch gezeild heb ik uiteindelijk ook nog niet…
Ja, terugzeilen… Dat zou wel een mooie afsluiting zijn…”
www.zeilzwerver.blogspot.nl

“Zoveel fantastisch gezeild
heb ik uiteindelijk ook nog niet”

Damarin

D-Sailer 23

foto: © Zilt Magazine

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 Marcel van Mierlo op de
Damarin D-sailer 23.

Marcel van Mierlo

door de ogen van:

MARCEL VAN MIERLO (53)
zeilt al zolang hij zich kan herinneren.
Zeilschool 't Vossenhol was zijn halve
leven zijn basis. Van de 16-kwadraat
stapte hij over naar een Kalik 33, waar
hij clubwedstrijden voer en
vakantietochten op zee. Hij is nu al
een tijdje bootloos en overweegt het
zeilen op een andere manier dan
daarvoor weer op te pakken.

KIEZEN VOOR ZEILEN
Nu Nederland nog maar weinig zeilbootbouwers telt denk je misschien alle
werven wel te kennen, maar toch zal Damarin Jachtbouw menig zeiler niet
bekend voorkomen. De werf uit Gouda richtte zich vooral op de bouw van
sloepen, maar met de introductie van de D-sailer 23 komt daar verandering
in. Mede-eigenaar Ad van Dam: “Toen mijn ouders in 1995 de werf
oprichtten groeide de populariteit van sloepen enorm, ze bouwden er 25
per jaar. Toen ik in 1999 bij het bedrijf kwam ontwikkelde ik twee zeilboten
foto’s: © Zilt Magazine

op basis van de romp van een sloep, de Damarin 19 en 21. Omdat ik me
vooral een zeiler voel vind ik het nu tijd worden voor een nieuw model
dat vooral heel fijn moet varen.” Bouwnummer 1 van de D-sailer 23 kwam
net voor de afgelopen Hiswa te Water de werf uit rollen en trok op de
beurs veel aandacht. We proberen de hagelnieuwe boot uit bij zo'n 15
knopen wind op de Westeinder.

TIJDLOOS
“Op het eerste gezicht doet de boot me
wat denken aan een Victoire 22 en er zit
ook wel iets van een FF65 in,” zegt Marcel
als hij aan boord stapt. “Een tijdloos model
en toch met een eigentijdse uitstraling.
Mooi, die lage romp en de bescheiden
opbouw. Ook de spiegel oogt goed. De
blauwgrijze kleur van de romp benadrukt
de sierlijke lijn. En dat aangehangen roer
is opvallend, ik ben benieuwd hoe dat zeilt.
Haal de huik er maar af, dan kunnen we
de plas op.”

TUSSEN OPEN BOOT EN JACHT
De Yanmar 1 cylinder 9pk diesel brengt
ons naar buiten. Ad: “Voor dezelfde prijs
kan een elektromotor worden ingebouwd.
Dat lijkt Marcel een prima optie: “Met een
boot als deze moet je toch vooral zeilen,
urenlang motoren zal je niet snel doen,
dus ik zou zo'n elektromotor serieus
overwegen.” Als het grootzeil staat, trekt
Marcel de rolfok erbij. “Mooi, met die
onderdeks gemonteerde roller. En ik zie
dat ook de rolfoklijn onderdeks naar
achteren loopt, dat werkt prima.” Marcel
legt de boot aan de wind en vraagt Ad hoe
diep we steken. “Een meter precies,

daarmee kun je op de Nederlandse plassen goed uit de voeten en op zee
is de stabiliteit ook voldoende omdat het meeste gewicht in de bulp van
de gietijzeren kiel zit.” Een paar meter uit het riet gaat Marcel overstag:
“De boot zeilt eigenlijk precies zoals ik had verwacht, als tussen een open
boot en een groter jacht, direct en toch koersstabiel. Dat beetje
loefgierigheid vind ik wel prettig, maar in vlagen moet ik wel alert blijven.
Wellicht kan het een groot verschil maken als de mast iets meer naar voren
foto’s: © Zilt Magazine

getrimd wordt.”

FIJNE KUIP
Het aangehangen roer stuurt prettig en als stuurman heb je daardoor
achterin de kuip een goede positie. Voor mij zou de helmstok wel wat
langer mogen.” Ad meldt dat een joystick nog ontbreekt, daarmee zou je

ook zittend op de kuiprand een fijne
stuurpositie hebben. Marcel: “Ik zit hier op
de kuipbanken erg goed. De kuiprand is
hoog en geeft voldoende steun. Er is ruimte
voor zeker vier personen en doordat de kuip
relatief smal is kan je makkelijk steun vinden
voor je voeten op de bank aan de lage kant.
De trimlijnen zijn allemaal goed bereikbaar
voor de stuurman en ik denk dat ik na een
uurtje oefenen de boot prima alleen kan
varen.” De wind trekt aan en Marcel probeert
de Damarin op alle koersen uit; “Een fijne
zeiler is het, en zo laag bij het water beleef
je het zeilen optimaal. Het is duidelijk dat de
boot vooral ontworpen is om mee te toeren,
maar ik zou er ook best eens een wedstrijd
mee willen varen. Dan zou ik wel wat kleine
aanpassingen doen, zoals het traploos
verstelbaar maken van de overloop.”

UITSTRALING
Terug in de haven loopt Marcel een rondje
over het dek. “Prima, geen teak op de
gangboorden, weinig onderhoud, dat spreekt
me wel aan. En door de stootrand van
Flexiteek en de kuipbanken van hetzelfde
materiaal ziet de boot er verre van kaal uit.
Zaken

als

het

kliksysteem

voor

de

stootwillen, de mooie navigatieverlichting en
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de onderdeks gemonteerde fokroller laten zien dat de
bouwer aandacht voor detail belangrijk vindt. Dat een
zeereing ontbreekt vind ik wel passen bij dit type boot,
hierdoor komt de mooie lijn van de D-sailer 23 ook beter
uit. Verder is er hoogwaardige uitrusting gebruikt, zoals
de Selden mast en de Hagoort zeilen. Daardoor krijg je
het gevoel met een kwaliteitsproduct te maken te
hebben. De sjieke kleur van de romp helpt daarbij ook
mee.”

COMPLEET
“Ad vertelde me dat de boot in de toekomst ook
gebouwd kan worden met een grotere kuip en een
kortere opbouw, waarmee het nog meer een dagzeiler
wordt, maar ik vind dit interieur ook wel voordelen
hebben. Met het kleine keukenblokje aan bakboord en
de wc aan stuurboord is het completer dan ik dacht. Je
kan er prima een weekendje mee weg, en langer ook
wel eigenlijk. Even kijken of de kuipbanken lang genoeg
zijn voor mijn 1,90 meter lengte.” Ad: “Dat moet passen,
de kooien in de voorpiek zijn twee meter en de
kajuitbanken zijn 2,20 meter lang.” Het valt Marcel op
dat er geen binnenschaal is toegepast. Ad legt uit dat
het de bouw van de eerste boot veel duurder zou
hebben gemaakt, en bovendien is door de toepaste
bouwwijze de boot erg stijf geworden. De schotten en
banken zijn rechtstreeks op de romp gelamineerd, dat
vormt een sterk geheel.

HERINTREDEN?
“Zelf ben ik al een tijdje bootloos. Toen we onze Kalik 33 verkochten
heb ik nog even een uitstapje gemaakt naar een sloep, maar dat was
niet alles; mijn zoon bleek geen waterrat. Nu hij volwassen is komt
zeilen weer meer in beeld. Regelmatig iets huren is een optie, maar een
boot als dit is ook best aantrekkelijk. Beperkte kosten, weinig
onderhoud, lekker zeilen en de mogelijkheid van een boot dicht bij
huis zijn allemaal voordelen. Wat dat betreft val ik wel in de doelgroep
die Ad voor ogen heeft met deze 23 voeter. De Damarin D-sailer 23
vind ik een aantrekkelijke boot, zowel om te zien als om te zeilen.” [Z]

FEITEN EN CIJFERS DAMARIN D-SAILER 23
Lengte
: 7,00 m
Lengte waterl : 6,00 m
Breedte
: 2,25 m
Waterverpl : 1.250 kg
Ballast
: 500 kg
Diepgang
: 1,00 m
Zeiloppervl. : 23,00 m²
Ontwerp
: John Jansen
Prijs vanaf
: € 52.500
Werf
: Damarin Jachtbouw Gouda
www.damarin.nl
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OVERLEVEN
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VAN
WATER

SAMENSTELLING

SJORS VAN DER WOERD EN
LAURENS VAN ZIJP

Begin dit jaar doken er berichten op in de
media over een Amerikaan die na 66
dagen ronddobberen voor Amerikaanse
oostkust was gered van zijn omgeslagen
jacht. Beelden toonden een opmerkelijk
fitte, weldoorvoede zeiler.
Het voorval deed denken aan eerdere
overlevingstochten van zeilers op zee en
waarvan een groot aantal zijn beschreven.
Reden voor de redactie om weer eens in
de rijk gevulde Zilt-bibliotheek te duiken.
Het zijn aangrijpende verhalen van schipbreukelingen die in een nietig notendopje
overschakelen op de survivalmodus en
met veel vindingrijkheid en een taai
doorzettingsvermogen weten te overleven
in die onmetelijke woestijn van water.
Verhalen over falend noodvuurwerk,
leeglopende opblaasvlotten, het eten van
rauw voedsel en over mentale tegenslagen
als passerende schepen de drenkelingen
niet opmerken… Opvallend detail: in veel
gevallen was een botsing met een walvis
de oorzaak van het zinken.
Lees en huiver…

RondDobberTijd: 12 dagen
Locatie

: Middellandse Zee, noord van de Balearen

Jaar

: 1972

Drenkelingen

: Lucien Schiltz (25) - Catherine Plessz (19)

Schip

: 26 voets stalen spitsgatter Njord

Boek

: La rage du survive. B. Arthaud. Paris. 1973.

OP LEVEN EN DOOD
‘There, barely thirty yards behind Njord, a monstrous wave was
approaching, a veritable wall of seagreen water, its crest
dangerously curling. What was going to happen?’

Onderweg vanuit Zuid-Frankrijk naar de Canarische eilanden komt
de Njord in een zware storm terecht en wordt door een monstergolf
gegrepen. Lucien en Catharine worden overboord gespoeld, maar
weten zich aan de schoten vast te houden en klauteren terug aan
boord. Alles staat vol water en bovendien is het schip roerloos. Ze
weten in het reddingsvlot te kruipen, het begin van een
uitputtingsslag.
Ze hebben nauwelijks voorraden en spullen in het reddingsvlot
kunnen laden. Hoop is er even als ze een schip in de buurt ontwaren,
maar ondanks afgestoken noodvuurwerk blijven ze onopgemerkt.
De situatie verslechtert wanneer het reddingvlot ondersteboven
wordt gegooid en de tent afscheurt. Nu zijn beide drenkelingen
onbeschermd tegen kou, water en brandende zon. De twee raken in
een soort schijnbewustzijn, waarin droomwereld en werkelijkheid
nauwelijks te scheiden zijn. Tot het moment dat Catharine opschrikt
door een geluid en op 500 meter een groot vrachtschip ziet. Goddank
ziet een officier op de brug hen. Na 12 dagen worden Lucien en
Catharine gered…
‘And suddenly, there was no doubt. The Abel Tasman made a half
turn. It was coming back slowly, gently, making a wide circle
around them. Sailors were waving to them form the deck.’

VIDEO
RondDobberTijd: 76 dagen
Locatie

: Atlantische Oceaan

Jaar

: 1982

Drenkeling

: Steve Callahan

Schip

: Mini Transatter Napoleon Solo (6,30 m).

Boek

: Op Drift (Adrift), Houghton Mifflin Company

Boston 1986/ Hollandia, 1987

ALLEEN OP DRIFT
‘Bang! De subtielere geluiden van het versplinteren van hout en
het stromen van de zee worden overstemd door een
oorverdovende explosie. Ik spring op. Het water dendert over mij
heen alsof ik plotseling in de vaargeul van een razende rivier ben
gesprongen…’

Solozeiler Steven Callahan start in de Mini Transat, maar valt uit. Hij
bereikt de Canarische Eilanden en besluit op 29 januari over te steken
vanaf Hierro naar Antiqua. Op 4 februari slaat zijn Solo lek en maakt
razendsnel water. Callahan stapt over in zijn reddingsvlot, een
zespersoons Avon. Hij belegt een lijn tussen vlot en de tussen wind
en water drijvende boot en weet nog wat vitale spullen mee te nemen,
waaronder een noodpakket en een harpoen. Plus een boek over
seasurvival door Dougal Robertson. De lijn slipt uiteindelijk los en
Callahan begin aan een drijfpartij die 76 dagen zal gaan duren. De
dunne rubberen bodem is een gruwel. Hij wordt zelfs van onderaf
aangevallen door dorades en haaien. Callahan weet in leven te blijven
door vis te vangen en water te maken met zonne-distillatievat. Een
van zijn grootste angsten is het lek raken van het vlot, wat op de 43ste
dag ook gebeurt als hij vis probeert te harpoeneren. Andere zware
mentale tegenslag: passerende schepen merken hem niet op. Dat
doen drie vissers van het eiland Marie Galante uiteindelijk wel. Ze
vissen nooit aan de oostkant van hun eiland, maar ze zien vogels
rondcirkelen op zee, vermoeden daar vis en gaan eropaf.
‘Drie gezichten staren vol ongeloof naar mij. Ik spring overeind
en begin te zwaaien en ‘Hallo!’ te gillen. Ze zwaaien terug. Dit
keer hebben ze mij gezien. Ik ben gered! Ik kan het gewoonweg
niet geloven.,, Het is bijna voorbij.’

RondDobberTijd: 38 dagen – 800 mijl
Locatie

: Stille Oceaan in de buurt van Galapagos

Jaar

: 1972

Drenkelingen

: Dougal en Lynn Robertson,

hun kinderen Douglas (18), Neil en Sandy (12)
en opstapper Robin (22).
Schip

: schoener Lucette (13 m)

Boek

: De Woeste Zee (Survive the Savage Sea),

Elek Books London / Het Spectrum, 1973

OVERLEVEN IN EEN DINGHY

‘Plotseling leek het alsof er mokerslagen met onvoorstelbare
kracht tegen de romp warden gegeven op een plaats ergens onder
mijn voeten en ik werd tegen een kooi gesmakt. Het lawaai
verdoofde me een moment zodat ik eerst niet hoorde hoe water
naar binnen bruiste…’

Dougal en Lynn Robertson zijn met hun kinderen en een opstapper
op wereldreis. Hun oudste dochter Anne is in Nassau afgestapt om
een eigen leven te volgen. Het schip is de oude houten schoener
Lucette van 13 meter. Ze zijn een jaar onderweg als ze op 13 juni 1972
de Galapagos eilanden verlaten, op weg naar de Markiezen. Een dag
later volgt de hierboven beschreven botsing met vermoedelijk orka’s.
De Lucette maakt razendsnel water en de bemanning stapt over in
het reddingsvlot. Robertson weet ook de polyester dinghy, Ednamair
genaamd, mee te nemen, wat later een cruciale handeling blijkt. Hun
voedselvoorraad is miniem, een overlevingspakket voor twee dagen,
plus wat meegegrist fruit, uien en scheepsbeschuit.
Het vlot raakt uiteindelijk lek en na twee weken stappen ze over in
de dinghy. Ze moeten vervolgens voortdurend het bootje in balans
zien te houden om niet om te slaan. Dan volgen nog 24 dagen
overleven op een dieet van vis, haai en schildpad.
‘Ik keek langs het zeil en zag iets dat anders was dan de zee. ‘Daar
is een schip en het komt naar ons toe!’

Robertson steekt een handfakkel af en de Japanse tonijnvisser Toka
Maru II verlegt zijn koers en weet alle drenkelingen te redden. Na 38
dagen is de nachtmerrie ten einde…

RondDobberTijd: 66 dagen -1150 mijl
Locatie

: Stille Oceaan, 1200 nm west van Midden-Amerika

Jaar

: 1989

Drenkelingen

: Bill en Simonne Butler

Schip

: 38 voeter Siboney, een Robert Clark ontwerp

Boek

: Our Last Chance. Exmart Press Miami, 1991

LAATSTE KANS
‘A whale bumps us to starboard. (…) The boat heels far over to
starboard, holds, then straightens up. More black shapes close in.
These whales are no longer a mindless force, but a conscious one
bent on a single purpose: our destruction.’

Eind mei 1989 vertrekken de Amerikaan Bill Butler en zijn Franse vrouw
Simonne uit Panama naar Hawaii. Half juni zijn ze bijna 1200 mijl
onderweg als ze tussen een kudde opgewonden walvissen belanden.
Die beginnen de romp te rammen waardoor hun 38-voeter Siboney
lekslaat. Griezelig detail: dit gebeurt exact 17 jaar na het vergaan van
de Lucette van Dougal Robertson.
Bill en Simonne stappen in hun vlot met voedsel, watermaker en een
noodradiobaken. Hoop putten ze uit het feit dat de zeestroom hen
oostwaarts zal voeren. Op Dag 2 vaart een Noors vrachtschip rakelings
voorbij, echter zonder het vlot op te merken. In de ruim twee maanden
die volgen valt Simonne ten prooi aan hevige stemmingswisselingen,
variërend van woede-uitbarstingen tot hysterische paniekaanvallen. Ze
overleven op een dieet van vis en schildpad.
Op dag 64 zien ze een vaag schijnsel aan de horizon: de lichtgloed van
een stad. In de buurt van de kust passeren twee schepen, opnieuw
zonder het vlot op te merken. Tot de schipbreukelingen op Dag 66,
worden ze door de een kustwachtschip uit Costa Rica gered.
‘Sim cries with joy. “Baby, we’re saved. Oh my God, they’ve seen
us. They’re slowing down. It’s real, not a dream!” She cries and
laughs at the same time.’

RondDobberTijd: 118 dagen* - 1500 mijl
Locatie

: Stille Oceaan in de buurt van Galapagos

Jaar

: 1973

Drenkelingen

: Maurice en Maralyn Bailey

Schip

: Auralyn, een houten knikspant van 31 voet.

Boek

: 117 dagen op een rubbervlot (117 days adrift),

Nautical Publishing Comp. Ltd 1973/WestFriesland

VIER MAANDEN IN EEN DINGHY
‘Nauwelijks was ik wakker of ik voelde een schok aan bakboord,
waardoor het schip schudde alsof er een kleine explosie was
geweest. Maralyn sprong naar dek (…) “Het is een walvis,” riep
ze (…) Het water stond al boven de kajuitvloer.’

Maurice en Maralyn Bailey vertrekken begin 1973 uit Panama naar de
Galapagos Eilanden. Na een paar dagen stuiten ze op een walvisjager
die met een zoeklicht de zee afzoekt. Vier uur later wordt hun houten
Auralyn geramd door een gewonde potvis. De zeilers proberen met
zeildoek de gaten in de romp te stoppen, maar hun jacht loopt gestaag
vol. Ze stappen over op het reddingvlot en knopen er de rubber
dinghy eraan vast. Ze weten veel spullen, voedsel en maar liefst 45
liter water over te zetten. Als de Auralyn naar de oceaan bodem zinkt
maken ze daar foto’s van.
Het Engelse echtpaar probeert hun vlot richting scheepvaartroute te
roeien, maar dat vergt te veel inspanning. Later laten ze een schildpad
het vlot slepen, wat wonderwel lukt, alleen is de richting niet te
bepalen. Als de voedselvoorraad slinkt gaan ze over op schildpadden
en vis. Zeven (!) keer proberen ze de aandacht van een schip te
trekken. Pas op de 118e* dag zijn ze succesvol en brengt een Koreaans
vissersschip ze naar Honolulu.
*De uitgever licht voorin het boek toe, dat de boektitel aansluit bij de
persberichten die over deze tocht zijn verschenen, maar dat na
herberekening de redding in werkelijkheid plaatsvond na 118 dagen.

RondDobbertijd

: 65 dagen - 2.400 mijl

Locatie

: Atlantische Oceaan

Jaar

: 1953

Vrijwillig drenkeling : Dr. Alain Bombard
Vlot

: Heretique, 4,5 meter Zodiac

Boek

: Leven van de Zee (Naufragé Volontaire),

Elsevier Amsterdam, 1953

VRIJWILLIG SCHIPBREUKELING
'Zeer veel schipbreukelingen sterven, voordat hun lichamelijke
gesteldheid daartoe aanleiding geeft. Men dient dus allereerst
wanhoop te bestrijden, die is op zichzelf dodelijker dan ongeacht
welke physieke tekortkoming.'

De Franse arts Alain Bombard begrijpt niet dat tijdens de Tweede
Wereldoorlog zoveel schipbreukelingen in een reddingboot
omkomen. Volgens hem moet het mogelijk zijn om te leven van van
rauwe vis en plankton en het drinken van zeewater.
Om zijn stelling te bewijzen dobberde hij met een rubberboot van
de Canarische Eilanden naar Barbados. Hij rustte zijn rubberboot uit
zoals de meeste reddingvlotten destijds werden uitgerust. Het
noodrantsoen werd bij vertrek verzegeld. De eerste 23 dagen op zee
moet hij het zonder regen stellen. Hij zuigt vocht uit de ogen van
vissen en drinkt in kleine hoeveelheden zeewater. Hij krijgt diarree,
hevige huiduitslag en zijn teennagels komen los, maar het moraal
van Bombard blijft hoog. Als de Heretique na 63 dagen aanspoelt op
Barbados is Bombard 25 kilo afgevallen en lijdt hij aan zware
bloedarmoede. Van vitaminegebrek is geen sprake, volgens de
vrijwillige drenkeling zit plankton boordevol vitamine C.
Bij aankomst bleek Bombard's noodrantsoen inderdaad onaangeroerd te zijn.
'Het gaat niet om het goed te hebben, maar om lang genoeg te
kunnen leven teneinde land te bereiken of een schip te
ontmoeten.'

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

foto:© Jacques Vapillon / Mini Transat Îles de Guadeloupe 2015

20e MINI TRANSAT
Op 19 september startte in het Franse Douarnenez de 20e editie
van de roemruchte Mini Transat. De transatlantische race voor
solozeilers naar Pointe-à-Pitre op Guadeloupe, via een tussenstop
op Lanzarote. Een parcours van een slordige 2700 mijl die de
deelnemers afleggen in kielbootjes van 6,50 meter lengte. Het is
dan ook een langeafstandsrace en een overlevingstocht ineen.
Onder de deelnemers twee Nederlanders: de 25-jarige Dimitri
Simons, die in de productie-klasse zeilt en de 28-jarige Florian
Lakeman in de proto-klasse. Het veld productieboten telde 46
starters, in de proto gingen 26 boten op weg. Op 26 september
bereikte Davy Beaudart als eerste Lanzarote.
www.minitransat-ilesdeguadeloupe.fr

RAZENtussen

ROTSEN
RALLYZEILEN IN EEN DOOLHOF
Na de Volvo Ocean Race bleef Carolijn Brouwer
opmerkelijk actief. Ze zeilde afgelopen zomer het WK
Nacra, schipperde in de Fastnet en voer met
echtgenoot

Darren

Bundock

de

Stockholm

Archipelago Raid. Wat een gezamenlijke ‘zeilvakantie’

foto:© Jasper van Staveren/sailshoot.com

had moeten worden, bleek een Spartaanse rally…

FOTO’S JASPER VAN STAVEREN TEKST LAURENS VAN ZIJP

foto:© Jasper van Staveren/sailshoot.com

“Het is een van de mooiste evenementen
waaraan ik heb meegedaan”, verzucht Carolijn
Brouwer, terugkijkend op de Stockholm
Archipelago Raid eind augustus in Zweden. “Het
is een andere manier van zeilen, een
langeafstandswedstrijd in een doolhof van
eilandjes en rotsen, waarbij het aankomt op
goed navigeren. Intens en fysiek zwaar, maar in
een schitterend vaargebied…”
De Stockholm Archipelago Raid is een
zeilvierdaagse, georganiseerd door de Zweedse
F18 klassenorganisatie. Het is een soort
‘rallyrijden onder zeil.’ Per dag stonden twee
trajecten op het programma, onderbroken door
een lunchstop. ’s Avonds streek de vloot neer
bij een basiskamp waar werd gegeten en
overnacht. Carolijn: “Het was zwaar. Per dag
waren we zes tot acht uur aan het zeilen en dat
betekent op een F18: in de trapeze staan. Ik
stuurde, Darren bemande. We kregen drie
dagen 20 knoop wind en dan raas je met zo’n
cat tussen de rotsen door…”
De 24 deelnemende teams uit 7 landen zeilden
allemaal op F18 catamarans en die open cats
worden gekenmerkt door núl comfort. De Raid
startte bij de Koninklijke Zweedse zeilvereniging
(KSSS) in Saltsjöbaden, vlakbij Stockholm. De
te zeilen route van ruim 120 mijl was uitgezet
tussen de wirwar van eilanden en rotsen.

foto’s:© Jasper van Staveren/sailshoot.com

“Elke morgen kregen we het parcours van die dag
door, met een lijst waypoints. We schreven ze op
de mast als geheugensteun en zetten ze in de GPS.
Wij hadden aanvankelijk een iPad Mini met een
elektronische kaart, maar die bleek op het water
niet te werken. Dus voeren we op hand-GPS en
een in plastic verpakte kaart. Nadeel: we konden
de ondieptes niet zien. Dat lukte wel op een iPad
met Garmin plotter die we later te leen kregen.”
De tweede dag ging het mis. Het bakboordzwaard
raakte een rots en de boot ging over de kop. “We
hadden al de schoten gevierd om vaart te
minderen, maar werden evengoed gelanceerd.”
Gelukkig liep de bemanning geen letsel op. Uit
een van de begeleidingsboten kregen ze een
reservezwaard waardoor ze snel verder konden.
“Die ondieptes zijn zoiets als de ijsbergen in de
Zuidelijke Oceaan; je weet dat ze er zijn, maar je
weet niet precies hoe ze er onderwater uitzien.
Dat geeft spanning. We wisten al snel: uit de buurt
blijven van platte rotsen, omdat die onder water
verder doorlopen. Scherpe, puntige rotsen, daar
konden we wat dichter langs. We hadden op een
gegeven moment een geweldige start, waardoor
we op kop lagen. Toen hebben we toch maar een
lokaal team voor laten gaan, omdat zij de weg
wisten langs al die ondieptes… Pet af voor de
Zweden die altijd in dat vaargebied zeilen.”

foto:© Jasper van Staveren/sailshoot.com

VIDEO

Carolijn omschrijft de Raid als
‘Spartaans en avontuurlijk’. “In
de basiskampen kregen we
goede maaltijden, maar eten
voor onderweg moesten we zelf
verzorgen.

Om

suikers

binnen

namen

we

voldoende
te

krijgen,

powerbars

en

winegums. Verder hadden we
‘camelbags’; rugzakken met 2
liter drinken.
Onze

voorbereiding

was

summier; we hadden slechts
een dag de tijd. Dat doen we
volgende keer anders, want we
hebben al besloten: volgend
jaar wéér!”
Zet Carolijn in een boot en ze
wil winnen. Geen wonder dat
team Brouwer/Bundock ook in
deze Raid een podiumplaats
pakte: derde. Het andere deelnemede Nederlandse team Bas
Paumen/Pieter Oskam eindigde
op de 12e plaats.

www.stockholmarchipelagoraid.com

MARIFOONVERGUNNING NIET LANGER KOSTELOOS
De rijksbegroting die op Prinsjesdag werd
gepresenteerd

bevat

een

vervelende

verrassing voor zeilers. De heffing voor het in
bezit hebben van maritieme communicatieapparatuur, die in 2008 werd afgeschaft, komt
weer terug. De miljoenennota noemt de
maatregel het gevolg van het kabinetsbeleid
'om werkzaamheden kostendekkend door te belasten aan de markt'. De
jaarlijkse rekening bedraagt € 31 en valt vanaf volgend jaar weer op de mat.

SENTIJN-EIGENAREN GEZOCHT
Daan Hamburger zoekt
eigenaren

van

Koopmans

het

ontwerp

Sentijn. Hij wil in het
winterseizoen

een

bijeenkomst organiseren
en volgend seizoen een
Sentijn-weekend
schepen.
Hamburger

Zelf
met

met
vaart
de

bouwnummer 1, de Viva la Vida. Het ontwerp kreeg enkele jaren terug
een nieuwe impuls toen OceanPeople de vernieuwde Sentijn SQ in de vaart
bracht. Dit jaar is van die lijn een nieuw schip afgeleverd.
info@hambugersailing.nl

INDEWIND
NOMINATIES ‘ZEILBOOT VAN HET JAAR’
Vier zeilboten maken kans op de titel Hiswa
Zeilboot van het Jaar 2016.

Hanse 315

Een vakjury heeft de nominaties toegekend:
het zijn de Hanse 315, Dragonfly 25, Maxi
1200 en de Italia 9.98. Tijdens testdagen op
13 en 14 oktober bepaalt de vakjury de

Dragonfly 25

winnaar, die op de openingsdag van de
droge Hiswa, op woensdag 16 maart, in RAI
Amsterdam

bekend

wordt

gemaakt.
Maxi 1200

Juryvoorzitter Hugo van Wieringen van
Azure Naval Architects draagt de hamer over
aan Martin de Jager van Martin de Jager
Yacht Design.

Italia 9.98

‘GROEN’ CLUBHUIS
De watersportvereniging Herkingen
heeft een nieuw clubgebouw in
gebruik genomen. Beneden zijn het
havenkantoor, een vergaderruimte
en sanitaire voorzieningen. Op de
eerste

verdieping

ontmoetingsruimte

is

een

met

weer-

galoos uitzicht. Zonnepanelen op het golvende dak voorzien zowel het
gebouw als boten aan de steigers van groene stroom. www.wsv-herkingen.nl

EUROPESE TITEL
foto:© Richard Langdon/Watersportverbond

Kernploegleden

Rolf

Schrama en Sandra Nap
wonnen in Valenci het
paralympisch

Europees

Kampioen. Op de slotdag
stonden ze gedeeld eerste
met het Poolse team. Met
een knappe 1e en 2e plaats
stelden Schrama/Nap de
titel veilig. Op het WK in
Melbourne eind dit jaar moeten de Nederlandse Skud-zeilers ons land zien
te plaatsen voor de Paralympische Spelen in Rio 2016.

DÉ SINGLEHANDED
Op 17 oktober start de
39e

editie

Singlehanded
Flevo

van

de

in

de

Marina.

De

deelnemers hebben 96
uur (inclusief rusttijd) de
tijd om de zeilopdracht
te

volbrengen.

Die

krijgen ze bij de start uitgereikt in een envelop. De Singlehanded is het
oudste solo-evenement van ons land. Bedacht door Reid de Jong, beroemd
vuurtorenbewoner in Workum. Motorgebruik was destijds verboden;
tegenwoordig mogen deelnemers motoren in sluizen en binnen de
havenpieren. www.singlehanded.nl

INDEWIND
IJSSELMEER WINDMOLENVRIJ

De actiegroep IJsselmeer Windmolenvrij! tekent protest aan tegen de
overheidsplannen om een windmolenpark te realiseren in het IJsselmeer
bij Kornwerderzand. De actiegroep vreest dat de komst van
windmolenparken het unieke karakter van het IJsselmeer aantast, het
toerisme schaadt en zeil- en surfwater inperkt. Om zoveel mogelijk mensen
te mobiliseren, is er een Facebookpagina gestart: IJsselmeer Windmolenvrij.

NAJAARSTOCHT KUSTZEILERS
De Kustzeilers Najaarstocht staat
ook open voor niet-leden. De
deelnemers
woensdag

verzamelen
7

oktober

op
in

Scheveningen en starten op 8
oktober voor een tocht naar de
Veerhaven in Rotterdam. Op het
programma staan een excursie naar
de Tweede Maasvlakte, een lezing van de Verkeersdienst en een diner.
Inschrijven kan tot 4 oktober. www.kustzeilers.nl

Foto ©Rombout Nanninga

INDEWIND
EERSTE NK IN 20 JAAR
Buiig weer en een langzaam krimpende wind met
uitschieters tot 30 knoop kenmerkten het NK FF65, in
het eerste weekend in september. Alhoewel de klasse
al 20 jaar bestaat, was dit de eerste officiële Nederlandse
titelstrijd. Het Watersportverbond stelt namelijk een
minimumaantal deelnemers als grens voor een NK en
met 18 boten zat de klasse daar nu boven. Tot dit jaar
voer de FF65 klasse-kampioenschappen.
De blauwe wimpel ging naar het team van Ed Brand, dat
met de NED 5033 Fianchetto maar liefst vijf races won.
Ze werden op de hielen gezeten door de NED 5053
Tenderfoot 2 van Koos de Ridder, ontwerper van de
boot. Het brons was voor de NED 4926 E-Sailing van
Roel den Herder. www.ff65.nl

foto:© Jikkie Cats

2e ZEILMARATHON GROUW
Ruim 42 kilometer zeilen, bomen of peddelen. Dat staat 11 oktober op het
programma, wanneer de tweede Grouster Zeilmarathon start. De
langeafstandsrace kan gevaren worden met elke open zeilboot, die een
strijkbare mast heeft. Er wordt gezeild onder SW, volgens de formule:
berekende tijd = zeiltijd x 100 : SW. Dat geeft iedereen kans op de
overwinning. De route loopt grofweg van Grouw via Warga en Warten,
langs het Prinsenhof richting Akkrum en dan weer naar de finish in Grouw.
www.grousterzeilmarathon.nl

INDEWIND
DUTCH DRAGOON CUP
Wie sombert over vergrijzing in de watersport, krijgt vast een optimistischer
kijk bij Catclub Zeeland. Die organiseert op 10 en 11 oktober de Dutch
Dragoon Cup, op het Veerse Meer.

Een groots cat-evenement voor de jeugd, waar zo’n 40 boten aan de start
komen, met teams uit heel Nederland en België. Bijzonder detail: tijdens
de wedstrijden mag er gecoacht worden. Zo hebben de zeilers veel
leermomenten. www.catclubzeeland.nl

ADVERTENTIE

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

w w w. van v lie tzeilen . n l

Kats en
Wemeldinge:
U komt voor de
Oosterschelde,
u komt terug
voor onze
havens…

INDEWIND
WINTERWEDSTRIJDEN
Niet elke boot gaat de winterberging in. Veel zeilers zeilen dóór.
De komende tijd starten weer tal van winterseries.
Op 3 oktober start de Goofy's winterserie vanuit Colijnsplaat.
www.wsvnb.n
De Stichting Grevelingencup organiseert met Marina Port Zelande op
3 oktober ‘De 4 Windstreken Regatta’, voorbode van de Grevelingencup
winterwedstrijden. Marina Port Zelande biedt actieve deelnemers een gratis
ligplaats aan. Eerste Cup-wedstrijd: 25 oktober. www.grevelingencup.nl
Dick Koopmans, Jules Bänffer en Huib Swets zijn de initiatiefnemers
van de Coldhanded Cup. Een winterreeks voor shorthanded zeilen. Start
op: 10 oktober in Lelystad. www.coldhandedcup.nl
Watersportvereniging Helius start op 11 oktober met de
Winterwedstrijden. Marina Cape Helius biedt ligplaatsen aan voor
niet-leden. Er wordt gezeild op toerbanen rond de bestaande betonning
van het Haringvliet. www.wsvhelius.nl
EWVA in Enkhuizen organiseert winterzeilwedstrijden met gezellig
après-sail programma én gratis winterligplaats in Compagnieshaven. De
zeilwedstrijden worden om de week op zondag gevaren vanaf eind
oktober. Open voor zowel leden als niet-leden. www.ewva.nl
Jachtclub Scheveningen start op zondag 18 oktober de IJspegel
Trophy. De serie bestaat uit 11 wedstrijddagen. In het slotweekend wordt
er ook op zaterdag gevaren om de Atoomcup. Bij het inschrijfgeld zijn
analyses op dinsdagavond inbegrepen. www.ijspegeltrophy.nl
Ook tal van andere verenigingen hebben winterwedstrijden op hun
kalender staan. Zoals Watersportvereniging Hoorn (www.wsvhoorn),
Flevomare in Muiderzand (www.flveomare.nl), KWV de Kaag
(www.kwvdekaag.nl) en WSV Braassemermeer (www.braassemermeer.nl).

KNRM: 100.000 GEREDDEN
Op 15 september bracht de KNRM reddingboot van station Enkhuizen een
zeiljacht met zes opvarenden in veiligheid. Het schip had een tros in de
schroef gekregen. Volgens de Redding Maatschappij hebben de vrijwillige
redders nu 100.000 mensen uit noodsituaties op zee gered, sinds de
oprichting van organisatie in 1824.
Gedurende die 191 jaar staan drie basisprincipes van de KNRM onwrikbaar
overeind:
● De redding en de hulpverlening is kosteloos voor de hulpvrager.
● Redden en helpen wordt gedaan door professionele vrijwillige redders.
● Het reddingwerk en de beschikbaarheid van de KNRM is bekostigd uit
vrijwillige bijdragen; de organisatie krijgt geen subsidie.

INDEWIND
De KNRM komt veelvuldig in actie voor watersporters, waarvan een deel
door eigen geklungel in problemen komt. Het lijkt gerechtvaardigd dat de
reddingmaatschappij daar in de toekomst geld voor zou vragen. Maar
volgens Edward Zwitser van de KNRM is dat niet aan de orde.
“Het vrijwilligerskarakter van de KNRM houdt alle motieven zuiver. Er is
geen financieel belang bij vrijwilligerswerk, noch bij de hulpverlening. Onze
vrijwilligers geven zelf aan dat zij het een erezaak vinden om zonder
betaling mensen in nood te helpen. En onze donateurs steunen de KNRM
uit waardering voor die vrijwilligers die om niet iedereen te hulp schieten.
We kunnen ook niet terughoudend of selectief zijn in onze hulpverlening.
Wie op groot water in problemen komt, schieten wij te hulp. Punt. We
houden vast aan die basisprincipes. Al bijna 200 jaar, dat maakt de KNRM
zo’n unieke organisatie.”
Om nieuwe donateurs te werven is de KNRM een nieuwe campagne gestart:
‘Hoe bedank je generaties voor hun moed?’
www.knrm.nl

WIND SPELBREKER
De wind hield er vroegtijdig mee op tijdens de afgelopen Delta
Lloyd 24 Uurs. Daardoor wisten 254 van de 559 gestarte
schepen reglementair te finishen in Medemblik. De wind was
sowieso een wispelturige factor. In een etmaal kromp hij van
west naar zuid, om weer te ruimen naar west en uiteindelijk
noordwest. Het maakte deze 51e editie van de 24 Uurs tactisch
gezien erg lastig. Comitévoorzitter Dinand de Ridder nam na
twaalf jaar afscheid. Hij is opgevolgd door Klaas Jan Kroon.

foto:© Laurens morel/Saltycolours.nl

www.deltalloyd24uurszeilrace.nl

INDEWIND

ZEILSTER VERMOORD
Begin dit jaar werd de zeilerswereld
opgeschrikt door de moord op een
Nederlandse vertrekker, voor de kust
van de Braziliaanse stad São Luis.
Medio september werd het nieuws
bekend dat er opnieuw Nederlandse
wereldzeilers zijn overvallen. Ditmaal
in Colombia, op bijna een uur varen van Cartagena. Daarbij kwam Durdana
Putger om het leven; haar man Peter bleef ongedeerd. Het stel zeilde al
een paar jaar rond met de Ovni 435, Lazy Duck.

DELTA LLOYD ONK
Ruim

300

foto: © Jasper van Stavreren

verdeeld

boten,

over

elf

klassen, verschenen aan
de start van de Delta
Lloyd

Nederlandse

kampioenschappen,
medio september in
Medemblik.
nieuwkomer

Met

als
de

International Moth, die met zijn draagvleugelkiel steevast opzien baart.
Behalve de Nederlandse titels stonden dit weekend ook tickets voor het
ISAF jeugd WK op het spel. Odile van Aanholt, Cas van Dongen, Robin
Becker, Benjamin Wempe, Mirthe Akkerman Sil Hoekstra en Isis Hoekstra
zullen Nederland vertegenwoordigen op dat WK. www.deltalloydonk.nl

foto: © Feike Essink/F-Films

www.facebook.com/tourdeholland

TOUR DE HOLLAND
Eind september is een proefaflevering van de Tour de Holland gezeild. Een
combinatie van langeafstand-, banen- en matchracen. Met als route:
Medemblik, Hindeloopen, Lemmer, Enkhuizen, Medemblik. “We voeren
met vijf Elliotts”, aldus Doutse van Helden , een van de initiatiefnemers,
“voor gelijke kansen wisselden de teams steeds van boot. Aan de rode,
witte en blauwe truien kon het publiek zien wie er 1, 2 en 3 stond in het
klassement. Onze sponsors waren Lenco en Sailcenter en we hoefden
nergens havengeld te betalen.” De Tour de Holland is geënt op de Tour
de France à la Voile. Het uiteindelijke doel is om een hele week dwars door
Nederland te varen in one design boten, waarbij alle zeildisciplines worden
verenigd. Zo komt de zeilsport naar het publiek toe.

oktober2015
Eredivisie Zeilen. Weerwater Almere. www.eredivisiezeilen.nl
3 okt
Goofy's 1 winterserie. Colijnsplaat. www.wsvnb.nl
3 okt
4 Windstreken Regatta. Port Zélande. www.grevelingencup.nl
3-4 okt
Wijnmaand evenement. Alkmaardermeer. www.alkmaardermeer.nl
3-4 okt
Houtskool Cup. Pampus, 12-voets, Solo. www.kwvl.nl
3-4 okt
Friese Hoek Race. Lemmer. Platbodems. www.zevenwolden.nl
3-4 okt
Oktoberraces. Hindeloopen. www.zvwestergo.nl
3-4 okt
Yngling-evenement. Zuidplas. www.maasenroer.nl
4 okt
Najaarsbokaal (vier zondagen). Cats. www.hellecat.nl
4 okt
8 Uren. Kaag. www.kwvdekaag.nl
7-10 okt
Najaarstocht. Scheveningen-Rotterdam. www.kustzeilers.nl
9-11 okt
ONK H-Boot. Zuidplas Roermond. www.h-boot.nl
10 okt
Coldhanded Cup. Lelystad. www.coldhandedcup.nl
10 okt
Grouster Zeilmarathon. 42 km. www.grousterzeilmarathon.nl
10 okt
Herfstrace. Spakenburg. www.dedarp.nl
10 okt
Antwerp Race. Westerschelde. www.antwerprace.be
10-11 okt Dutch Dragoon Cup. Jeugd catamaran. www.catclubzeeland.nl
10-11 okt. Lelystad Regatta. www.lelystad-regatta.nl
10-11 okt Draken en Bogen. Alkmaardermeer. www.alkmaardermeer.nl
10-11 okt Boerenkool Cup. Loosdrecht. Finn, Star. www.wsv-hetwittehuis.nl
10-11 okt Primus inter Pares 2015. Loosdrecht. www.gwvdevrijbuiter.nl
10-11 okt Rhederlaag sluiting. www.wsvgiesbeek.nl
10-11 okt Brugrace. Hollands Diep. www.haringvlietwedstrijden.nl
10-11 okt 41e Klipperrace. Enkhuizen. www.klipperrace.nl
10-11 okt Cooling Down. J/22, Melges, MaxFun. www.braassemermeer.nl
11 okt
Winterwedstrijd 1. Muiderzand. www.flevomare.nl

foto:© Zilt Magazine

2-4 okt

ZEILAGENDA
11 okt
11 okt
17 okt
17-18 okt
17-18 okt
17-18 okt
17-18 okt
17-21 okt
18 okt
19-21 okt
19-22 okt
19-23 okt
24-25 okt
24-25 okt
25 okt
25 okt
25 okt
25 okt

Winterwedstrijd 1. Kaag. www.kwvdekaag.nl
Winterwedstrijd 1. Haringvliet. www.wsvhelius.nl
Duo Handed. Haringvliet. www.haringvlietwedstrijden.nl
Coen Gülcher Memorial. Loosdrecht. www.kwvl.nl
Sluitingswedstrijden. Zuidplas. www.maasenroer.nl
Roekoepôle race. Skûtsjes. www.sneekweek.nl
Brandarisrace. Harlingen-Terschelling. www.kuiperbrandarisrace.nl
Singlehanded. IJsselmeer, Wad, Noordzee. www.singlehanded.nl
Start IJspegel serie. Scheveningen. www.ijspegeltrophy.nl
Blue Peter Grevelingen. www.bluepeterhardzeildagen.nl
Bietentocht. Deltawateren. www.bietentocht.nl
Strontrace, Beurtveer, Visserijdagen. Workum. www.zeilvracht.nl
Bontekoe Race. Platbodems. Hoorn. www.bontekoerace.com
Muider Hardzeildagen. Platbodems. www.muiderhardzeildagen.nl
Grevelingencup Winterserie. www.grevelingencup.nl
Winterwedstrijd. Kielboten SW. Braassem. www.braassemermeer.nl
Winterwedstrijd. Enkhuizen. www.ewva.nl
Hans Horrevoets Memorial. www.hh-memorialrace.nl

BIJEENKOMSTEN, BEURZEN
Occasions Multicoque. Canet (FR) www.lesoccasionsdumulticoque.com
24 okt
Vertrekkersreünie. Enkhuizen. Mail: syzeezot@gmail.com
31okt-8 nov Hanseboot Hamburg. www.hamburg-messe.de/hanseboot
5-13 dec
Salon Nautic. Parijs. www.salonnautiqueparis.com
8-17 jan
London Boatshow. www.londonboatshow.com
1-4 okt

EVENEMENT AANMELDEN:
agenda@ziltmagazine.nl

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

Al uw bestaande

lieren
elektrisch
met één oplaadbare
WinchRite ®
elektrische lierhendel

www.winchrite.nl
Vaar op zeker

Verzekeringen en financieringen

Zwaan Sails

Uw Nederlandse kwaliteits zeilmaker

LIKE US ON

BELADEN
WILDEVAART TERUG NAAR HUIS

OVERSTEEK

Frederiek Looije, Paul Jansen en
Laurens Higler begonnen in 2014 aan
een lange zeereis. Met de Wildevaart,
een ferrocementen one-off van 11
meter.
In het Caribisch gebied sloeg het
noodlot op 12 maart toe. Op Puerto
Rico werd Laurens aangereden en
overleed. Aan Frederiek en Paul de
zware taak de boot als duo terug te
zeilen naar Nederland…

ind juni hijsen we de zeilen, die waarschijnlijk een
maand blijven staan, tot de Azoren. Nog een
controlerondje, navigatieapparatuur en motor aan,
anker omhoog. We verlaten Nassau via de westelijke uitgang
om daarna 800 mijl naar het noordoosten, richting
Bermuda, te koersen. De Osprey zeilt al sinds het vertrek uit
Puerto Rico met ons op. Aan boord zijn Joe en Juliette,
ervaren Amerikaanse zeilers, die ons enorm gesteund
hebben. Zij gaan naar Florida. Na een laatste radiocontact
verdwijnen we langzaam uit elkaars zicht…
De eerste dag klokken we 120 mijl. Dat gaat lekker, al is het
weer wel onvoorspelbaar. Overal om ons heen bliksemt het
en fronten met regen en wind komen langs, maar nooit
volledig over ons heen. We passen veelvuldig onze
zeilvoering aan en hebben moeite om te wennen aan de
constante windveranderingen. ‘Lokale stormen’ noemde Joe
ze. In dit gebied zijn er veel. Het inslingeren valt zwaar, zowel
fysiek als mentaal. We zijn klaar voor de oversteek, maar het
voelt beladen om alles achter ons te laten en nu officieel
naar huis te varen. Met zijn twee, zonder Laurens...
Na drie dagen pakken we steeds meer de Golfstroom op en
daar is het ons om te doen. Met zeker een knoop stroming
schuin op de kont maken we minimaal 125 mijl per dag. De
bliksem blijft elke nacht aanwezig, de vijfde dag is ook een
oorverdovende donder hoorbaar. We hebben uit voorzorg
drie riffen gezet en een klein stuk genua open, maar de wind
lijkt steeds minder te worden. We komen amper vooruit.

oe waarschuwde ons eerder: als bij dit soort bliksem en onweer de
wind compleet wegvalt, heb je twee minuten om al je zeilen naar
beneden te gooien en af te wachten. We krijgen drie minuten voor de
hel losbreekt. Zonder waarschuwing striemende regen en windkracht 10.
De mast en opbouw vangen zoveel wind, dat de boot helt. Dan slaat de
bliksem een paar meter naast de boot in… Het geluid is overdonderend.
Hoewel we nuchter blijven denken en rustig blijven, is het doodeng. De
regen voelt als hagel en je ziet geen hand voor ogen. De boot schiet over
een golf en nu hellen we de andere kant op. Dit is niet te doen, we starten

de motor en proberen de golven in de rug te houden. Het werkt, maar het
kost veel energie en het oliealarm van de motor gaat af... Dit kan niet goed
zijn, we gaan teveel heen en weer.
Paul zet het roer vast en gaat naar binnen. We geven de boot over aan de
storm en wachten af. Het is geruststellend dat de boot een zware Sspanter is. De bliksem verlicht de hele zee. Dan zie je de witte koppen,
waarvan het schuim wordt weg geblazen, terwijl de stortregen het
wateroppervlak een bijzondere witte waas geeft. De storm duurt 3 uur…

De volgende ochtend is het weer rustig en varen we netjes
ruime wind. De nachten die volgen geven heldere hemels
zonder bliksem, we zijn erdoorheen! Wanneer we na zeven
dagen binnen het bereik van Bermuda radio zijn, pikken we
een weerbericht op en horen we dat er voor de komende
twee weken geen orkanen worden verwacht.
Nachts zien we de lichten opdoemen van Bermuda en
2 juli varen we onder het eiland door. Het is verleidelijk
om binnen te lopen, maar we willen doorvaren; we
zitten goed in ons ritme. Uiterlijk medio augustus moeten we
vanaf de Azoren de oversteek naar Engeland maken.
We willen zo snel mogelijk naar minimaal 35 graden noord
varen en dan 38/39 graden noord aanhouden om de stroming
mee te houden. Tien dagen stroming is 240 mijl extra en dus
2 dagen minder varen. Paul verwerkt alle stromingen van juli
in de kaart; onze positie ten opzichte van de stroming blijkt
veel te laag. We zitten op een punt waar de stroming met een
bocht naar het zuiden gaat. De zee is rampzalig met
gigantische rollers. Vijf dagen vechten we tegen deze
condities, waarin de stuurautomaat niet nauwkeurig genoeg
werkt. Daarom sturen we veel met de hand. Dat helpt, maar
we maken slechts 75 mijl per dag en kruipen maar langzaam
naar het noorden. We beginnen oververmoeid te raken door
slaapgebrek; het constante opletten, de onrustige zee en het
wispelturige gedrag van de boot eisen hun tol. We ervaren dit
als de zwaarste tocht tot nu toe. We missen Laurens in ons
hoofd en hart, maar ook fysiek aan boord…

elukkig krijgen we twee dagen rustig weer. Stroom mee en een
zuchtje wind uit het noorden. Precies tegen! Opkruisen blijkt een
te overmoedig plan, dus motoren we meer dan 48 uur. Gelukkig
slapen we beiden goed bij tijdens het motoren. Ons moraal is weer sterk.
Dan komt er meer wind met zeker 25 knopen, we zetten drie riffen en
met een halve genua schieten we alsnog 6 tot 7 knopen vooruit. Met
stroom mee verbreken we ons dagrecord van 135 mijl binnen 24 uur en

een dag later tikken we zelfs de 150 mijl aan! Mooi, maar ook vermoeiend.
De nachten zijn spannend met zoveel wind.
We komen opnieuw in moeilijk weer terecht met veel lokale stormen, maar
weten ons goed te redden. Op het hoogtepunt van deze stormen varen we
alleen met ons mini-kotterfokje en zelfs daarmee lopen we nog 4 knopen!
Behalve regen brengen de wolken koude lucht mee. Voor het eerst sinds
een jaar houden we de zeilpakken weer bij de hand.

an: tegenslag. Sjaak, onze stuurautomaat, kapt ermee.
In onze allereerste week was onze nieuwe stuurautomaat al kapot
gegaan. Gelukkig had Laurens toen een back-up gefabriceerd met
de arm van een oude stuurautomaat en zo ontstond Sjaak 2.0. Nu is ook
die kapot en dat geeft stress, want met nog 700 mijl te gaan weet je dat
het zwaar gaat worden. Continu sturen is een ramp. De sfeer keldert enorm.
Windvaan Arie kan deze koers niet aan, al blijven we het wel proberen.

Gelukkig weet Paul na veel gepuzzel de arm te maken. Een miniveertje van
de koolborstel was los gesprongen. Zo’n minuscuul onderdeeltje zorgt
ervoor dat een boot van 13 ton op koers blijft, fascinerend! Vijf dagen
later gaat deze arm dan alsnog kapot door slijtage, maar gelukkig heeft
Paul een nieuwe back-up gemaakt. Zo knutselen we wat bij elkaar. De boot
vraagt aandacht in dit zwaar weer zeilen.
Nog een week te gaan. Ineens horen we een harde knal. Het stag aan
bakboord, dat naar de tweede zaling loopt, is gebroken! We strijken het
grootzeil en beginnen een lange, pittige klus. Voor dit scenario hebben wij
een dikke Dynema lijn mee als reservestag, die zeker 5000 kg kan hebben.
Nog net voor de donkere nacht valt, zijn we klaar. Het werkt super. Prompt
staat er vanaf die nacht een harde wind die drie dagen aanhoudt...

og 200 mijl te gaan tot Horta op Faial. Dolfijnen dartelen voor de
boeg. Aan boord voelen we dat de laatste mijlen gemaakt worden.
Er ontstaat opruimwoede. We maken schoon schip, om meer tijd
aan land te hebben. Na middernacht komen we in een rollercoaster van
stromingen terecht die tegen elkaar aan botsen; de boot loopt nog maar 1
knoop. We starten de motor en varen zo de laatste 3 uur naar Horta, waar
we rond 5 uur in de ochtend arriveren. Eerst slapen, inklaren komt later...

Dat inklaren gaat binnen 10 minuten. Vanavond vliegt Bas in en hij vaart
mee terug naar Nederland. Nu eerst tijd om onze benen te strekken en te
douchen. Later maken we een schildering op de kade, zoals dat hier een
traditie is onder yachties.
We kunnen nog niet beseffen dat we er echt zijn, wat een mijlpaal! We zijn
er stil van, al die geluiden, indrukken en mensen om ons heen na vier
weken alleen zee en elkaar. [Z]

De Wilde Vaart is te koop. Ga voor meer informatie naar www.wildevaart.com

foto’s:© Rachel Jaspersen/Team Phaedo

KNALLEN OVER HET

KANAAL

De MOD70 is als eenheidsklasse geen groot succes
geworden, maar als recordbrekers doen de spectaculaire
trimarans het goed. De Amerikaan Lloyd Thornburg zette
onlangs een nieuw record neer voor het traject Cowes –
Dinard. Zijn Phaedo verslond de 140 mijl in 4 uur en 49 minuten. Een gemiddelde van 28,7 knopen levert natuurlijk
gave foto's op. Thornburg nam het record over van zijn
landgenoten Ryan en Reynaud, die in april van dit jaar voor
deze afstand ruim 25 minuten meer nodig hadden met hun
veel grotere trimaran Lending Club 2 van 105 voet.

foto’s:© Rachel Jaspersen/Team Phaedo

VIDEO

OPBLAASBARE BOATTENT
Na een crowdfunding
campagne

en

een

paar prototypes zijn
de eerste kuiptenten
van boatTENT afgeleverd.

De

kuiptent

heeft een opblaasbaar
frame in plaats van
metalen buizen. Daarom past de tent als
deze niet gebruikt wordt in een klein tasje en weegt het geheel maar
weinig. Voor de montage hoeven ook geen gaten in dek geboord te
worden. Volgens de makers is de tent binnen drie minuten op te zetten
en is het wegbergen net zo makkelijk. Elke tent wordt op maat in Portugal
gemaakt en prijzen varieren tussen de 490 en 1.390 euro, afhankelijk van
de maat. www.boattent.com

ART STREAMS
Ter

gelegenheid

van

de

WereldHavenDagen organiseerde
Galerie Ram in Rotterdam een
groepstentoonstelling

met

10

kunstenaars die met nautische
thema's werken. De tentoonstelling,
met onder andere werk van Paul
Cox (foto) is nog te zien tot 1
november. www.ramfoundation.nl

ZILTESPULLEN

ITALIA 998
Eerder dit jaar werd de Italia 998 Low Noise wereldkampioen ORC. Niet zo
vreemd dus dat er op de afgelopen Hiswa veel belangstelling was voor de
stijlvolle sportboot. De ‘Fuoriserie’ – Italiaans voor ‘speciale raceuitvoering’- modellen zijn speciaal ontworpen voor ORC en IRC wedstrijden.
De Italia 998 is genomineerd voor ‘Europees Boot van het Jaar’ in de
categorie Performance Yachts. www.bachyachting.nl

FILMPRIJS OP BOOT DÜSSELDORF
Boot Düsseldorf introduceert een prijs voor de
beste watersportfilm. Iedereen die gedurende het
seizoen een pakkende actie of juist rustieke
sfeerbeelden heeft vastgelegd kan zijn filmpje voor
15 december uploaden naar www.award.boot.de
Op de website staan ook de voorwaarden voor
deelname. De winnaar wordt bekend gemaakt op Boot
Düsseldorf, op zondag 24 januari 2016.

SATSLEEVE HOTSPOT
Thuraya komt met een product dat een smartphone of tablet koppelt met het communicatiesatellietsysteem. De SatSleeve Hotspot
zet je buiten neer waarna het apparaat
een eigen wifi netwerk vormt, waar de
gebruiker met smartphone of tablet op
inlogt en zo via de satelliet verbinding
maakt voor spraak en data. Importeur Xtreme Districs meldt dat de
Thuraya SatSleeve Hotspot de kleinste, lichtste en snelste terminal op de
markt is. Daarnaast is er een SatSleeve+, een satelliettelefoon met een
universele smartphone adapter. Bij dit nieuwe model kan een veel groter
assortiment smartphones aan de satelliettelefoon worden gekoppeld dan
voorheen. www.xtremedistricts.com

CHAFE-PRO
Chafe-Pro biedt een eenvoudige oplossing
voor het schavielen van landvasten. De hoezen bestaan uit lagen speciale “heavy-duty”
polyester en nylon, in combinatie met zeer
slijtvast stiksel. Het product is met klittenband eenvoudig om de lijnen aan te brengen. Weerhaken aan de binnenkant van de
hoes zorgen ervoor dat deze op zijn plaats
blijft. De hoezen zijn leverbaar van 10 tot 64
mm dikke lijnen, in standaard en op maat
gemaakte lengtes. www.moremarine.nl

ZILTESPULLEN
WHITEWHALE ELAN-DEALER
White

Whale

Yachtbrokers
Enkhuizen

in
is

dealer

geworden van de Elan en
Impression

zeiljachten.

Daarmee is het kantoor
van jachtmakelaar Robert
de Vries een permanent
verkooppunt voor NoordNederland. Importeur is WNE Luxury Yachts in het Noord-Brabantse
Willemstad (NB). www.uwjachtmakelaar.nl en www.wne-yachting.nl

NAUTISCH CENTRUM DE VECHT
Onlangs werd Nautisch Centrum
de Vecht geopend. Op de centrale
locatie in Maarsen vinden een
aantal nautische bedrijven hun
onderkomen, zoals BOEI 26, WMG
Marine, Bootdesign en Leijnse
jachtbouw. Het centrum verzorgt
winterberging en zomerligplaatsen, beschikt over een 10 tons kraan evenals
een 10.000 liter dieseltank. In het pand zit ook een watersportwinkel.
www.nautischcentrumdevecht.nl

HOLLAND JACHTBOUW IN AMERIKAANSE HANDEN
De

Amerikaanse

scheeps-

bouwer Palmer Johnson heeft
Holland

Jachtbouw

in

Zaandam gekocht.
De Nederlandse werf is vooral
bekend om de bouw van
traditioneel

gelijnde

zeil-

jachten als Truly classics en
J-klassers,

terwijl

de

Amerikaanse werf is gespecialiseerd in carbon motorjachten. Ongetwijfeld
zal iemand dat een win-win situatie noemen. www.hollandjachtbouw.nl

JONGERT OVERGENOMEN
Superjachtbouwer
Jongert in Wieringerwerf is
overgenomen door Acico
Yachts in Enkhuizen. Acico
neemt intrek in het grote
Jongert-complex, dat direct
aan

het

IJsselmeer

is

gelegen. Jongert startte in
1953 en groeide uit gerenommeerd bouwer van grote zeil- en
motorjachten. In 2009 ging het bedrijf, toen met 140 werknemers, failliet.
Het werd overgenomen door de Veka-groep van de gebroeders Versluis.
Die zetten Jongert vorig jaar weer te koop. “Deze overname versterkt onze
positie”, aldus Acico directeur Christian Bolinger, “we kunnen klanten nu
alle expertise én jachtbouw onder één dak aanbieden.” www.jongert.nl

ZILTESPULLEN
CS RIGGING: ONE-STOP-SHOP VOOR TUIGAGE
Een webshop voor tuigage en
beslag én fysieke vestigingen in
de havenplaatsen Andijk en
Lelystad. Dat biedt CS Rigging. “Je
kunt niet alleen staand en lopend
want kopen, maar ook terecht
voor een mastinspectie, advies
over je tuigage en montage op de boot. Wij leveren verstaging,
lijnenpakketten, dekbeslag en rolreefsystemen”,

verduidelijkt Merijn

Ruiters van CS Rigging. Behalve Gleistein lijnen levert CS Rigging Blue Wave
eindverbindingen, Seldén dekbeslag, een budgetrange RVS sluitingen en
uiteraard RVS staaldraad. Achter het nieuwe bedrijf staat Carl Stahl,
groothandel in en producent van roestvrijstalen producten.
www.cs-rigging.com

KLASSIEKE BLOKKEN VAN HARKEN
Harken komt binnenkort met een reeks houten
blokken die een traditionele uitstraling combineren
met het moderne Harken ULC lagersysteem. De
schijven zijn van sterk zwart geanodiseerd aluminium
of brons. De blokken zijn verkrijgbaar in maten van
62 tot 127 mm, geschikt voor lijnen van 12 tot 22 mm.
Aardig detail: op de sluitplaatjes op de zijkant kan de scheepsnaam worden
gegraveerd. www.on-deck.nl

AUTHENTIEKE BEELDEN
Henk de Velde heeft tal van boeken op
zijn naam staan. ‘Reset your mind’ is
echter anders dan de veelal vuistdikke
verhalenbundels. Het is een fotoboek
waarin foto’s zijn verzameld die Henk in
de loop der jaren tijdens zijn bijzondere
reizen heeft gemaakt. Gerangschikt naar
thema’s, zoals eilanden, ankerplekken, ontmoetingen met mensen, dieren
en hoge zeeën. Want hoe zwaar de storm ook, Henk maakte foto’s; of
beter: authentiek beelden. Het maakt ‘Reset your mind’ tot een uniek
document. Een cadeautip voor de komende feestdagen. Prijs € 34,95.

ODE AAN DE 200 MYLS SOLO
De 200 Myls Solo wordt voor twintigste keer
verzeild. Reden om een jubileumboek samen te
stellen. Auteur Klaas Smit heeft een alleraardigste
uitgave gemaakt die een ode is aan het evenement,
de deelnemers, organisatoren en bovenal de
initiatiefnemer Jan Luyendijk, die in 2007 overleed.
’20 x 200 Myls Solo’ is een toegankelijk boek met
een mooie balans tussen tekst en fraai zeilbeeld.
Een stukje geschiedschrijving, afgewisseld met
verslagen en opmerkelijke citaten van deelnemers. Zoals van Sander van
Doorn, die na een klap van de giek met bebloed hoofd afmeert in de sluis
en tegen de verschrikte omstanders opmerkt: ‘Oh, het zijn solooorlogskleuren’. Of die keer dat er bij Breezanddijk brisantgranaten over
de deelnemers vlogen... Ook voor niet-solozeilers een interessant boek.
Prijs €14,50 ex €2,76 verzendkosten. Te bestellen via www.smitpublicaties.nl

ZILTESPULLEN
IN DE GREEP VAN DE KORAALDRIEHOEK
Hans van Rijn (lees het
interview op pagina 12
van deze Zilt)

doet

verslag van een zeilreis
door Indonesië, die hij
maakt

met

twee

duikvrienden

en

onderwaterfotografen.
Hun reis begint in
Borneo en voert via de
Molukken naar Raja
Ampat,

bij

West

Papoea. Het kloppend
hart van de Koraaldriehoek, door biologen beschouwd als de kraamkamer
van het onderwaterleven in de Indische en Grote Oceaan. Met talloze
exotische eilanden en koraalriffen is het een droombestemming voor
duikers en zeilers.
Hans Van Rijn neemt de lezer mee aan boord van zijn zeiljacht en vertelt
over zijn belevenissen boven en onder de waterspiegel en ontsluit daarmee
een van de mooiste zeil- en duikgebieden van de wereld. Uitgeverij Cure
Production Watersportmedia. www.watersportmedia.net
€ 17,95 voor een gedrukt boek of € 9,95 voor een e-boek.
Verkrijgbaar via www.watersportmedia.net of in de winkel.

ISLA SALVORA
De Spaanse Ria's geven Hanny Vlaskamp en Jakob
Brederveld soms het gevoel al in de Carieb te zijn.
Hier ligt hun Jonas voor anker bij Isla Salvora in de

foto:© Bemanning Jonas

Ria de Arousa.

ZILTEWERELD

De tweemaster Jonas, een Frans Maas
43, kennen we uit Zilt 103. Hanny Vlaskamp en Jakob Brederveld beschreven
daarin hun reis naar de Botnische Golf.
Hanny: “We kennen elkaar nu ruim
twee jaar, en na de succesvolle reis naar
aan om samen aan een rondje Atlantic
te beginnen. Afgelopen winter hebben
we Jonas klaar gemaakt voor de grote
reis. We plaatsten zonnepanelen, kochten een Duogen generator, plaatsen
nieuwe accu's en vervingen de verstaging. In Monnickendam werden we in juni uitgezwaaid door familie en
vrienden en zetten we koers naar Falmouth om de eerste grotere oversteek naar La Coruna te maken. Dat ging zodanig goed, dat we vol
vertrouwen de volgende oversteken tegemoet zien.”
In de Spaanse Ria's gaat de Jonas vaak
voor anker. Jakob: “Prachtig is het hier,
we bezochten veel eilanden en baaien
en lagen soms voor anker voor onverwacht mooie stranden. De Portugese
foto: © Bemanning Jonas

kust is weer heel anders en lijkt in het
begin een beetje op de Belgische kust.
Op eigen kiel Lissabon binnenvaren was
echt fantastisch. De sterke stroming van
de Taag verwacht je niet, omdat er op
zee weinig van stroming te merken is.”

foto: © Bemanning Jonas

het noorden durfden we het dit jaar

ZILTEWERELD

www.ziltewereld.nl
PLAN VERANDERD
Hanny over de reisplannen: “Vanuit de Algarve gaan we oversteken naar
Madeira en daar nemen we de tijd om een aantal weken rond te kijken. Dan
varen we door naar de Canarische eilanden en via de Kaapverdische eilanden
gaan we naar Suriname. Het oorspronkelijke plan was om eerst Brazilië aan
te lopen, maar uit veiligheidsoverweging hebben we dat laten vallen.
We zijn onderweg al een aantal andere vertrekkers tegengekomen en
konden onze eerste ervaringen met elkaar delen. Heel leuk en leerzaam.
Waar we elkaar weer zullen zien is een verrassing.
Hoe de reis na Suriname verder gaat ligt voor ons nog niet vast. We
hebben geen haast en plannen maar kleine stukken vooruit. Dat geeft zo’n
heerlijk vrij gevoel. Natuurlijk gaan we de Caribische zee uitgebreid
bevaren. Trinidad, Tobago, de ABC eilanden, Antigua, Cuba en Jamaica
staan op ons lijstje. Daarna willen we via de Inter-Coastal- Waterway naar
New York. Zou het niet geweldig zijn om op eigen kiel langs het Vrijheidsbeeld te varen?”

www.brederveld.com/blog
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