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BUREAUBLAD
Een nieuwe generatie Open 60’s
(pag. 30) zorgt voor spectaculaire
beelden. Zoals deze van fotograaf
Thierry Martinez. Klik op de downloadknop
en maak deze prachtige foto de achtergrond
van je computerscherm of tablet.

ONTZORGEN
Bootbezit is een bron van grote zorg. Dat is
althans waar veel bedrijven ons steeds vaker
van proberen te overtuigen. Natuurlijk niet
zonder voor dat zelfgeïntroduceerde probleem
ook meteen een allesomvattende oplossing aan
te bieden. Een Totaalontzorgpakket! Een team
van louter specialisten neemt de complete
verzorging van je jacht over, zonder dat je daar
nog omkijken naar hebt. Zelf hoef je dan alleen
nog maar de zojuist gewassen zeilen op je

reflectie

smetteloos gepoetste boot te hijsen.
Precies zoals de koninklijke familie dat al 60
jaar doet op de Groene Draeck. Maar dat is dan
wel weer de zorg van het parlement, zoals
onlangs bleek.
Bijvoorbeeld toen D66 voorman Pechtold
vraagtekens zette bij de post ‘controle
zeilgarderobe: 1200 euro’ Verontwaardigd
vroeg de parlementariër zich af of ze ‘die
zuidwesters niet even zelf kunnen checken’.

Hij had blijkbaar geen idee dat het om alle
zeilen ging. Wat de vraag oproept hoe vaak
politici debatteren over zaken waar ze geen
sjoege van hebben. Maar nu dwalen we af...
Het debat in de Tweede Kamer maakte wel
duidelijk dat 'ontzorgen' kennelijk geen
universeel begrip is. Over de voordelen van het
laten schuren van je onderwaterschip zullen
maar weinigen het oneens zijn. Net als over dat
het jaarlijks laten schilderen van je Lemsteraak
misschien ook wel een beetje overdreven is.
Maar hoe aantrekkelijk is het nou eigenlijk om
helemaal niets aan je boot te hoeven doen?
Wordt zeilen daar echt leuker van?
Voor onszelf is die vraag te hypothetisch om
hem te kunnen beantwoorden. Dus controleren
wij onze zuidwesters ook komend seizoen toch
maar weer zelf…

foto:© Bemanning Cachalot

FOTO’S BEMANNING CACHALOT TEKST HERMAN SIPS

deel

ARCTIC 1
TOUR
4525 mijl in 81 dagen

Met zijn stalen, kitsgetuigde 36-voeter Cachalot
maakte Herman Sips deze zomer een unieke
tocht. Een ‘rondje Lauwersoog’ via Noorwegen,
Bereneiland, Spitsbergen, Jan Mayen, IJsland, de
Faroer, de Orkneys en Schotland. Aan boord een
wisselende ploeg bemanningsleden met zoute
ervaring. Een tocht van in totaal 4525 mijl die 81
dagen in beslag nam. In twee afleveringen
blikken we terug op deze Cachalot Arctic Tour.

foto’s:© Zilt Magazine

A

ls hij ooit nog eens een lange zeilreis wilde voltooien,
moest hij er werk van gaan maken, realiseerde Herman
Sips zich op een dag. Sips, ondernemer in de zorg, maar

van huis uit bioloog, had er net het juiste schip voor gekocht. Na
jarenlang op een Westerly te hebben gezeild, was hij overgestapt
op een 36 voets Noordkaper, een one-off Bekebrede-ontwerp.
Op een feestje liep hij onderzoeksleider Maarten Loonen tegen het
lijf, die op Spitsbergen onderzoek doet. “Ik kom je wel opzoeken
met de boot”, blufte Herman. Gekscherend, maar toch. Hierna was
er geen weg terug…

ROUTE
Herman sloeg aan
het puzzelen.
Het plan: vanuit
Lauwersoog langs
de Noorse kust en
de Lofoten richting

Noordkaap,

om vervolgens via
Bereneiland over
te

steken

naar

Spitsbergen.
Dan: langs de westkust van Spitsbergen omhoog, voorbij de 80e
breedtegraad, tot aan de grens van het pakijs… ‘Van de kaart af’.
Vervolgens een lang zeiltraject naar het vulkaaneiland Jan Mayen
en naar de oostkust van IJsland. Vanaf IJsland zou via de Faeröer,
Orkneys en de oostkust van Schotland het ‘Rondje Lauwersoog’
compleet zijn…
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BEMANNING
Zijn bemanning had Herman snel gevonden; een vriendenclub met
wortels in het sloeproeiteam Noordvaarder en de biologenduikclub
Calamari. Gelijkgestemden met een hang naar zee, zeilen, en vooral
ongerepte natuur. Er werden twee bemanningswisselingen gepland,
op 16-17 juni in Tromsø en op 26-27 juli in Seydisfjordur (Oostkust
IJsland). Dat betekende: dóór zeilen, een beoogde gemiddelde
dagafstand van 55 zeemijlen en weinig rek.

SAILS FOR WHALES
Herman koppelde het door hem bedachte project Sails for
Whales aan de reis. De bemanning van de Cachalot zou gaan
onderzoeken in hoeverre zeiljachten kunnen bijdragen aan het
in kaart brengen van de leefgebieden en populatiegroottes
van diverse walvissoorten. Herman nam zelfs opname-

foto:© Bemanning Cachalot

apparatuur mee om walvisgeluiden vast te leggen.

DE REIS
Op de volgende pagina’s een impressie van de reis, aan de
hand van foto’s en logboekcitaten.
Herman en maat Erik-Jan vertrokken op 22 mei uit
Lauwersoog. Duohanded zeilden ze naar Noorwegen.
Dankzij gunstige wind konden ze in een ruk doorzeilen naar
Alesund. Vanaf daar ging het via de Lofoten naar Tromsø,
waar ze op 12 juni arriveerden. Chris en Dick vlogen in en
losten Erik-Jan af. Toen volgde de grote oversteek naar
Bereneiland. Hier pikken we de draad op…

74°22′N/19°10′E

foto:© Bemanning Cachalot

BERENEILAND

‘We vinden roestige restanten
van een walvisstation’

AL DOOR BARENTSZ BEZOCHT

foto:© Bemanning Cachalot

Bereneiland ligt pakweg halverwege de route NoorwegenSpitsbergen. Het eiland is iets groter dan Texel maar veel hoger
en is onbewoond, op de bemanning van een Noors weerstation
na. Gerrit van der Veer maakt melding van het eiland in zijn
dagboek tijdens de expeditie van Willem Barentsz in 1596.

GEEN WIND, VEEL BULTRUGGEN
In Tromsø checkt Herman voortdurend de gribfiles. Wachten op wind is
geen optie. Ze vertrekken. Veel motoren en af en toe zeil erbij. Van de
drie dagen durende oversteek zeilen ze uiteindelijk maar een dag…

foto’s:© Bemanning Cachalot

20 juni

- ‘Op weg naar Bereneiland zien we om drie uur ‘s nachts overal

spuiters om ons heen. We zijn middenin een kudde bultruggen beland.
Indrukwekkend. ‘De aanloop naar Bereneiland is wonderschoon. Steile kliffen
met duizenden vogels. De zon breekt door. We ankeren in Kvalrossbukta.’

21 juni

- ‘De langste dag brengen we door met een verkenning van

Bereneiland. In de baai waar we voor anker liggen vinden we de roestige
restanten van een walvisstation, inclusief stoomketel. Het landschap bestaat
uit glooiende hellingen met dikke mostapijten die abrupt eindigen in
steilwanden boven zee. Bovenop een heuvel stuiten we op een oud graf;
misschien een bemanningslid van Willem Barentsz?’

78°53′N/12°32′E

foto:© Bemanning Cachalot

SPITSBERGEN

‘We zien iriserend
blauw drijfijs’

IN TREK BIJ ONDERZOEKERS

foto:© Bemanning Cachalot

Willem Barentsz gaf Spitsbergen zijn naam. De eilandengroep
in de Noordelijke IJszee valt onder Noors bestuur. Het Arctisch
Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen gebruikt een aantal
gebouwen in Ny-Ålesund als poolstation.

LONGYEARBYEN
Cachalot koerst naar Spitsbergen. Tot zijn schrik bemerkt Herman dat de
steun van de koelwaterpomp gebroken is. Op 23 juni komt Spitsbergen in
zicht. ‘We zien al iriserend blauw drijfijs’, noteert Herman. In de
Hornsundfjord is een Pools onderzoekstation, waar chief-mechanic Konrad
de steun vakkundig last… Daarna kan de Cachalot door richting
Longyearbyen, de hoofdstad van Spitsbergen.

26 JUNI – ‘Donderdagochtend om 05:45 afgemeerd in Longyearbyen. In de
haven ligt ook de Nederlandse Plancius, voorheen HRMS Tydeman, waarop
ik 38 jaar geleden een expeditie heb meegemaakt. Vanaf nu gaan we
gewapend de wal op, vanwege de ijsberen.’

27 JUNI – ‘Een spectaculair deurportaal steekt uit de berg. De ingang van
de Global Seed Vault, een grote kunstmatig gemaakte grot in de permafrost
waar miljoenen zaden van alle denkbare cultuurgewassen worden bewaard
bij -18° Celsius. Een soort Ark van Noach, voor een tijdperk na een
wereldramp. Vannacht vliegt Else in, ons vierde bemanningslid voor de tocht

foto’s:© Bemanning Cachalot

naar ons allerhoogste noorden.’

79°00′N/12°25′E

foto:© Bemanning Cachalot

KONGSFJORDEN

‘Door de heldere poollucht
lijken de afstanden kleiner’

TWEE GLETSJERS

foto:© Bemanning Cachalot

Aan de noordwestelijke kant van Spitsbergen ligt de
Kongsfjorden. Bijna 15 mijl diep en op het breedste punt 7 mijl
wijd. Aan het eind van de fjord zijn twee gletsjers.

VERDER NAAR HET NOORDEN
Na drie dagen vaart de Cachalot verder, naar Ny Alesund. Hier bezoeken
ze onderzoeker Maarten Loonen, dus een deel van de queeste is volbracht.
Daarna verkent de bemanning de Kongsfjorden en doen ze nog
noordelijker gelegen ankerplekken aan.

foto’s:© Bemanning Cachalot

30 JUNI – ‘Vandaag zijn we de Kongsfjorden rond gevaren, voorzichtig door
het drijfijs vlak langs de gletsjers. Volop zon. Door de heldere poollucht lijken
de afstanden veel kleiner dan ze in werkelijkheid zijn. Geen echo’s en stilte
alom, afgezien dan van het roepen van vogels en het donderend geraas
wanneer een stuk gletsjer afbreekt.’

7 JULI – ‘Via Magdalenafjord en Hamiltonbukta naar Worsleyhamna. Daar
is-ie dan.. soepel, krachtig, machtig. We varen dicht onder de kust naast een
indrukwekkende ijsbeerman, terwijl hij langs de kust schuivelt. Af en toe kijkt
hij ons aan en snuift. Veel mooier dan een treffen aan land, waar we eerst
aan onze veiligheid hadden moeten denken.’
Deel 2 van de Cachalot Artic Tour lees je in Zilt 116

zeilen in

PATAGONIË
vaar mee met de ALEA en ontdek de schoonheid van

PATAGONIË, het BEAGLE KANAAL
en KAAP HOORN

www.sailingalea.com
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TEKST RUUD KATTENBERG

DALI
DILEMMA
DRAAGVLEUGELS SPLIJTEN OPEN 60 VLOOT

Experimenten met draagvleugels waren lang het exclusieve
domein van uitvinders en knutselaars. Sinds de laatste
wedstrijdserie om de America’s Cup lijkt daar definitief
verandering in te zijn gekomen. In navolging van de
spectaculaire maxicats verschijnen er steeds meer ‘vliegende’
multihulls op het water. Dat vergelijkbare techniek ook op
grotere enkelrompers toegepast kon worden, leek
onwaarschijnlijk. Tot onlangs de eerste boten van een
nieuwe generatie Open 60’s te water werden gelaten. Boten
met draagvleugels die eruit zien als een enorme krulsnor.
Zoals eerder met de kantelkiel baart de Imoca-klasse
opnieuw opzien met een spraakmakende ontwikkeling…

De zes splinternieuwe Open 60’s die met draagvleugels
zijn uitgerust werden allemaal ontworpen door het
ontwerpbureau VPLP-Verdier. Het Franse bureau, dat
wortelt in de cat- en triwereld, wist in nauwelijks 10 jaar
uit te groeien tot de bepalende partij in een markt die
lang werd gedomineerd door Finot en Farr. Belangrijk
deel van dat succes is de voortdurende drang tot
innovatie zonder dat bestaande opvattingen de Franse
ingenieurs erg in de weg lijken te zitten. Dat juist VPLP
als

eerste

met

draagvleugels

op

Open

60’s

experimenteert is dus niet zo verrassend.
Vincent Lauriot-Prévost is samen met zijn collega
Guillaume Verdier het voornaamste brein achter de
nieuwe ontwikkeling. "Het gaat altijd om de balans
tussen het gewicht van een boot en zijn zeildragend
vermogen. Draagvleugels helpen om die twee, in principe
tegenstrijdige, concepten te combineren”, legt de
ontwerper uit. “Net als kantelkielen dat doen, maar
dat je extra gewicht toevoegt. Door de lift van de vleugel
wordt de boot meer uit het water getild en verminderd
het nat oppervlak. En dus ook de weerstand door het
water”.
"De grootste theoretische winst boek je op ruimschootse
koersen”, legt Lauriot-Prévost uit. "En bij veel wind. Hoe
sneller de boot vaart, hoe groter immers het lifteffect
van de kiel en de vleugels.”

Zijn collega Guillaume

foto:© Jean-Marie Liot / DPPI / Safran

draagvleugels genereren een dynamische kracht zonder

Verdier voegt er aan toe dat het hem, na een etmaal
meevaren op Safran, ook opviel hoeveel aangenamer het
gedrag van de boot was geworden. “Door de opwaartse
kracht die de foils genereren, beukt de boot minder in de
golven en worden de krachten op de constructie
verminderd.”
Dat er grote winst valt te behalen onder bepaalde
windhoeken, staat inmiddels niet meer ter discussie. Maar
er is ook een keerzijde op alle andere dan ruime koersen,
zo geven de ontwerpers ruiterlijk toe. Hoger aan de wind
heb je nu eenmaal een middel nodig om verlijeren tegen
te gaan. Op een conventioneel jacht gebeurt dat doordat
de kiel die zijwaartse verplaatsing verhindert. Als je een
kiel naar loef kantelt, zoals op extreme wedstrijdboten
gebeurt, verlies je die tegenkracht echter grotendeels. In
dat geval zul je de lift moeten halen uit steekzwaarden,
precies zoals dat op Open 60’s altijd gebeurde.

afscheid van de steekzwaarden. Een beperking die, meer
dan door technische complicaties, wordt

veroorzaakt

door de regels van de IMOCA klasse. Die bepalen dat een
romp niet meer dan vijf uitstekende delen mag hebben.
Als drie daarvan worden ingevuld door de beide roeren
en de kiel, blijven er dus nog maar twee over. Een boot
met zowel steekzwaarden als met draagvleugels is
daardoor niet mogelijk.

foto:© Thierry Martinez/Team Gitanna

De keuze voor draagvleugels betekent een onvermijdelijk

foto:© Thierry Martinez/BPCE
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Precies een jaar voor de start van de Vendée Globe zijn er zes Open 60’s
te water gelaten. Safran, Banque Populaire, St Michel-Virbac, Edmond
de Rothschild en Hugo Boss zie je op deze pagina’s in actie en kwamen
aan de start van de Transat Jacques Vabre. Vento di Sardegna van
Andrea Mura ontbreekt. De Italiaan is nog op zoek naar een

foto:© Thierry Martinez/Team Gitanna

foto:© Yvan Zedda/St Michel-Virbac,

sponsor of, als dat niet lukt, naar een koper.

foto:© Thierry Martinez/BPCE

De oplossing voor het gemis aan steekzwaarden zit in de gebogen L-vorm
van de vleugels die de nieuwe boten hun zo kenmerkende ‘Dali’ snorren
geven. Terwijl het horizontale deel de opwaartse kracht genereert, zorgt
het verticale deel voor het beperken van de drift. Maar wel als een
noodgedwongen compromis dat veel minder effectief is dan de bestaande
steekzwaarden.

“De keuze voor vleugels heeft dus ook een gevaar”, realiseren de
ontwerpers zich, “maar wel een gecalculeerd risico. Uit analyses van
voorgaande rond-de-wereld-races bleek dat er door de solozeilers niet
meer dan 10 tot 15% aandewind werd gezeild.” De nieuwe generatie boten
is speciaal bedoeld voor de condities die zo kenmerkend zijn voor de
Vendée Globe; ruime koersen, veel wind en hoge golven.

Met Safran, Banque Populaire, Edmond de Rothschild, Hugo Boss, Vento di
Sardegna en St Michel-Virbac varen er nu zes Open 60 teams met
draagvleugels rond. Vanzelfsprekend worden ze met argusogen gevolgd
door hun concurrenten. In de paar races, waaronder de Fastnet, waarin
oude en nieuwe ontwerpen tegen elkaar voeren, waren de eerste altijd in
het voordeel. Die wedstrijden waren echter te kort voor het trekken van
al te definitieve conclusies. De echte antwoorden moeten komen uit de
Transat Jacques Vabre die enkele dagen voor het verschijnen van deze Zilt
van start ging. De race van Le Havre naar Itajai in het zuiden van Brazilie
is bijna 6000 mijl lang en representatief voor een groot deel van de route
van de Vendée Globe die volgend jaar op het programma staat. Vijf van
de zes nieuwe boten maken deel uit van de ongekend grote vloot met
twintig Open 60’s.

illustratie:© Zilt Magazine

HET PRINCIPE

Draagvleugels, die in het Engels ‘foils’
worden genoemd, maken gebruik van
hetzelfde natuurkundige
verschijnsel als de zeilen op
een boot of dat een vliegtuig
in de lucht houdt.
Een principe dat al
in de achttiende eeuw werd
beschreven. Volgens die wet van Bernoulli verschilt de
stromingssnelheid aan beide kanten van een vleugelprofiel,
ongeacht of het om lucht of water gaat. Dat snelheidsverschil
veroorzaakt op zijn beurt weer dat er aan de onderkant van een
vleugelprofiel een hogere druk ontstaat dan aan de bovenzijde. Dat
drukverschil resulteert in een kracht in de richting van de minste
druk, de bolle kant. Die kracht noemen we ‘lift’. Belangrijk is, dat
een hogere stromingssnelheid een grotere drukverschil veroorzaakt.

illustratie:© Olivier Blanchet/DPPI/TJV15

De eerste dagen van de Transat Jacques Vabre brachten alles waar de zeilers
op de draagvleugelboten niet zaten te wachten; een start in licht weer
gevolgd door harde wind en een aandewindse koers in een hoge zee. De
gevolgen van die onvrijwillige materiaaltest bleven niet uit, al binnen 36 uur
keerden Edmond de Rothschild en Safran met technische problemen terug.
Twee dagen later valt ook - de bij de start nog geen veertien dagen oude Hugo Boss uit. Vooralsnog lijkt het er dus op dat de oceaan de grootste
tegenstander is van deze nieuwe ontwikkeling.
Wat dat betekent voor de toekomst van draagvleugels op de Open 60 zal
pas in de aanloop naar de Vendée Globe werkelijk blijken. Zullen de zeilers
voldoende vertrouwen hebben in de modificaties die de ontwerpers
ongetwijfeld achter de hand hebben? Of gaan ze toch maar liever zonder
snor rond de wereld? Hoe die keuze ook uitvalt, vast staat wel dat er in de
komende twaalf maanden nog veel geknutseld moet worden...
www.transat-jacques-vabre.com/en/

foto:© Carlo Borlenghi/Rolex

STARTEN in STIJL

Veel ruimte biedt de haven van Valetta op Malta niet,
maar de deelnemers aan de 36e Rolex Middle Sea Race
gaan wel stijlvol van start voor de 608 mijl lange race
rond Sicilië. www.rolexmiddlesearace.com

Veel-zeiler John van der Starre over zeilen, gezin en gedrevenheid

foto:© Laurens van Zijp

‘ALLEEN MAAR MEEDOEN
IS NIET GENOEG’

TEKST LAURENS VAN ZIJP

In de vorige eeuw was John van der Starre (Sliedrecht,
1960) gevierd internationaal surfer die grossierde in
titels. Daarna werd hij toerzeiler. Om uiteindelijk in
het wedstrijdcircuit met scherpe jachten te belanden.
Wederom met succes. Het afgelopen seizoen won hij
samen met maat Robin Verhoef allerhande series,
Klapstuk: winst in de Fastnet.
“Een van de leukste facetten van wedstrijdzeilen, vind
ik het tactische”, zegt John van der Starre, “het vooruit
denken, het schaken. Door het windsurfen ben ik
tactisch sterk geworden.”
Hij groeide op aan de Merwede en was veel op het
water te vinden. Via zijn oudere broer John kwam hij
in contact met het windsurfen, wat leidde tot een
succesvolle surfcarrière. Talloze titels later stapte Van
der Starre, inmiddels tandarts en huisvader, eind jaren
negentig verrassend genoeg over op het pure
toerzeilen. Hij kocht een Feeling 326, de Happy.

KNOP OM
Toch bleef de prikkel van de wedstrijdbanen trekken.
In Scheveningen maakte hij kennis met zeezeilen en
ging meedoen aan de IJspegelwedstrijden. De groei van
de kinderen was een mooi excuus om een groter schip
te kopen, de Happy 2, een Sun Fast 37. Tevens sneller
en meer wedstrijd-georiënteerd.

“Het bleef een familieschip, waarmee we met ons gezin
voeren”, benadrukt John, “maar geen lange afstanden.
Uren aan de wind hakken vind ik geweldig, maar zij
beleefden daar geen plezier aan. Zodra mijn gezin aan
boord was, zette ik een knop om en gingen we echt
toeren. Je ziet het vaak misgaan als vader zijn zin
doordrijft en vrouw en kinderen om de lieve vrede dan
maar meedoen. Mijn gezin is mij veel te dierbaar om
ze mijn hobby op te dringen. Omgekeerd laat mijn
vrouw Mariette mij vrij om te wedstrijdzeilen. De juiste
balans vinden tussen toerzeilen en actief wedstrijdzeilen
is voor ons de sleutel tot succes.”

WEDSTRIJDTEAM
De vorming van een vast wedstrijdteam en vooral het
contact met veteraan Fred Imhoff brachten de
wedstrijdresultaten naar een hoger plan. “Je ontmoet
in het leven een aantal mensen die heel bepalend
blijken te zijn”, zegt John bijna filosofisch, “dat was in
de eerste plaats mijn broer Dick, maar ook Fred heeft
een grote rol gespeeld, evenals later Robin Verhoef.
Natuurlijk hebben we geprofiteerd van Freds enorme
ervaring en veel van hem geleerd. Je terdege
voorbereiden bijvoorbeeld en ook elke wedstrijd met
elkaar nabespreken. Hij was vooral tacticus aan boord;
ik was schipper/stuurman. We liggen elkaar heel goed.
Als stuurman moet je ook goed tacticus zijn; de tacticus

foto:© Rick Tomlinson - www.rick-tomlinson.com

moet jou niet alles hoeven uit te leggen, want dan ben je te laat. Een
voorbeeld. Als je naar de bovenboei koerst en je tegenstander kruist achter
je langs, dan zal die jou en de boei peilen om te kijken of je die boei haalt.
Vervolgens klapt hij net boven jou. Het is tactisch slim om, zodra hij achter
je langs vaart en peilt, een paar seconden lager te sturen. Dan lijkt het alsof
je de boei niet haalt. Je tegenstander zal dan langer doorzeilen om hoger
uit te komen. Dit moet je als stuurman en tacticus blindelings aanvoelen
en uitvoeren.”

OOK SHORTHANDED
“Je hebt goede en slechte wedstrijden. Je moet niet alles
makkelijk winnen, want dan sluipt de gedachte ‘we doen
het wel even’ in het team. Je moet nooit denken dat je er
al bent. Het overkwam ons tijdens het WK J/111 in 2014.
Na een goed seizoen in 2013, waarin wij het EK wonnen,
pakte dat WK in Cowes slecht uit. Ik kan zeker tegen mijn
verlies zolang de oorzaak duidelijk is, maar hier kon ik het
niet goed verklaren en dan ben ik er een tijd ziek van.”
“Het shorthanded zeilen ligt mij ook wel; vandaar dat ik
de 200 Myls Solo ging varen. Een prachtig evenement met
talloze parameters waarmee je rekening moet houden.
Alleen maar meedoen is niet genoeg, daarvoor ben ik te
gedreven, ik wil mijzelf verbeteren.
Uiteindelijk won ik de 200 Myls drie keer op rij en ergens
vond ik dat jammer, want het was voordien het evenement
waar ik tegenop keek.”
“Wedstrijdzeilen vraagt veel meer dan alleen van boei tot
boei sturen. De voorbereidingen, de boot in orde maken,
sponsoring en vooral het management van zo’n zeilteam
vreet tijd. Mariette zegt ook wel: ‘Drie weken van tevoren
ben je al een andere man’. Het is een van de redenen
waarom Robin en ik sinds afgelopen seizoen twohanded
zijn gaan varen. Het is veel simpeler te regelen. De truc
van twohanded zeilen is dat je gemiddeld alles goed moet
kunnen: voordekker, mastman, stuurman, tacticus. Het is
een soort meerkamp. Dat is mij op het lijf geschreven.”

foto:© Team Xcentric Ripper

SLOTAKKOORD
Dat bleek eens te meer in de Fastnet Race van dit jaar. Met een werkelijk
zinderend slotakkoord stuurde het duo hun Xcentric Ripper naar de winst.
John: “In de IRC 2A bleek de Scarlett Oyster, een Oyster 48, onze grootste
concurrent te zijn. We mochten 12 minuten op hem verliezen. De laatste
20 mijl voor de finish in Plymouth probeerden we het inmiddels opgelopen
tijdsverschil van 17 minuten te reduceren. De wind zou draaien van 215
naar 195 graden, dus draaiden we een bochtje naar links om de finish te
kunnen bezeilen. Recht achter hem aan varen was kansloos. Door lager te
varen met dan maar iets minder snelheid probeerden we zo ver mogelijk
links van hem te komen om zo bij de voorspelde draaiing de binnenbocht

foto:© Robin Verhoef

te kunnen maken. 5 mijl tot de finish was
er nog steeds geen draaiing! Plotseling
trok het dicht met motregen en draaide
de wind 30 graden! Opeens zagen we een
schim en op AIS bleek het de Scarlett. Met
nog

maar

7

minuten

voorsprong.

Vervolgens moesten we nog afrekenen
met een oud trauma. Vier jaar geleden
lagen we in Plymouth Bay anderhalf uur
geparkeerd op 150 meter voor de finish,
links van de breakwater. Nu wist ik dat de
rivier om 13.00 uur zou gaan uitstromen
en dat het beter was om zo lang mogelijk
achter de breakwater te blijven. Daar
pakten we een beetje maalstroom mee
en stuurden op het laatste moment langs
de breakwater, om zo dicht mogelijk bij
de vuurtoren te finishen. Het verschil na
97 uur zeilen met de Scarlet Oyster: 8
minuten. Dus: winst in de IRC 2A.”

Hiermee is een periode afgesloten, want
de Xcentric Ripper is verkocht. John en
Robin blijven wel zeilen en hebben hun
oog laten vallen op een J/122. John heeft
zelfs alvast het zeilnummer gereserveerd:
9112, als opvolger van de 9111. Goede
voorbereiding is tenslotte alles…

André Veen zeilt Barcolana 47

DRUKDRUKDRUK
Eén startlijn van bijna 3 mijl. Eén start met ruim 1500 boten.

Een voor iedereen gelijk parcours. Dat is Barcolana 47 in de Golf
van het Italiaanse Triëste, sluitstuk van een zeilweek. Onder de
deelnemers André Veen, met zijn Grand Soleil ‘Seven’ als enige

foto:© Carlo Borlenghi

Nederlandse boot. Hij blikt terug…

“D

e start is een chaos met al die boten bij elkaar. Daarom starten we
wat ruimer achter de eerste twee rijen onder volle snelheid met
ruime wind van pakweg 18 knoop. Zodra we meer ruimte hebben,

zetten we de gennaker en koersen in drie slagen op de eerste boei af; door
het vaste parcours is dat een benedenboei. Nu wordt het pas echt dringen…
We zitten gelukkig al redelijk voor in het veld, maar hier zijn ze ook
fanatieker. Van alle kanten komen ze aanzetten. Hard schreeuwend en
voordringend. Het is millimeterwerk. Honderden boten die tegelijk dicht
om de boei willen. Daar schrikken we toch wel van. Het gaat bij ons net
goed zonder aanvaring, bij anderen niet.”
“Na de benedenboei varen we een kort stukje met een knik in de schoot,
na de tweede boei gaan we aan de wind en komt de ruimte om goede
slagen te slaan. We varen met een gelegenheidsteam van ervaren en
onervaren zeilers. Toch weten we elke slag uitstekend te varen en bij de

foto:© Carlo Borlenghi

bovenboei liggen we rond de top 100, zo schatten we in.
Het laatste rak onder de kust van Triëste naar de finish is lastig. De wind
komt vanaf land en de bergen werken verstorend. Hard werken en
trimmen. De wind draait telkens 120 graden. We kiezen ervoor om flink
lager dan de ideale lijn te varen. Dat is weliswaar om, maar betekent
stabielere wind. We wagen het erop en het blijkt de tactisch gezien een
goede keuze te zijn.

foto:© André Veen

DRUKDRUKDRUK

De finish is vlak voor de het grote plein Piazza Dell Unita van Triëste, waar
zich duizenden toeschouwers hebben verzameld. We hebben dan wel niet
gewonnen, maar iedereen zwaait en applaudisseert. Wat een warm gevoel.
We worden 88e overall in een veld van ruim 1500 boten en 6e in onze
klasse van 57 jachten. Champagne!”
www.barcolana.it

EREDIVISIE: INTENS ZEILEN
Begin oktober werd op het Weerwater in Almere de allereerste aflevering
van de Eredivisie verzeild. In een stadse arena won Team Uitdam de eerste
landstitel clubzeilen; schipper Wietze Zetzema vertelt: “De Eredivisie
combineert elementen van matchracen, teamzeilen en vlootracen. De races
duren slechts 15 minuten, maar voelen voor de zeilers aan als 30 minuten.
Het is intens zeilen, er gebeurt namelijk zoveel. De locatie betekende een
extra uitdaging, met alle winddraaiingen; vergelijkbaar met de Kralingse
Plas. Vanaf race 1 hebben wij geprobeerd een zo laag aantal punten te
varen. Het betekent: niet per se voor de winst gaan, op safe starten, naar
voren varen en dan gecontroleerd uitvaren. Als clubs hun beste zeilers
naar dit toernooi brengen wordt het clubzeilen in Nederland versterkt.
Uniek was ook het SAP live center; via GPS trackers en data-analyse waren
de races goed te analyseren.”

foto:© Remmelt Staal

www.dutchleague2015.sapsailing.com

foto:© Ronen Topelberg/Aquazoom

INDEWIND

OP NAAR RIO
470-zeilsters Afrodite Kyranakou-Zegers en Anneloes van Veen (zie Zilt 93)
gaan naar de Olympische Spelen in Rio. Tijdens het WK 470 in Haifa
eindigen zij op de vijfde plaats en voldeden daarmee aan de eisen. Op de
eerste racedag werden de zeilsters gediskwalificeerd voor communicatie
met de coach in de startprocedure. Waarmee ze meteen hun aftrek hadden.
Afrodite Kyranakou: “We hebben die beslissing tevergeefs aangevochten.
We konden geen risico meer nemen, nog een diskwalificatie zou funest
zijn geweest. Daarom zijn we heel blij met dit resultaat.”

foto:© Edward van Kempen - www.vankempen.photos

INDEWIND
LELYSTAD REGATTA: SAMEN STERK
De 2e editie van de Lelystad Regatta op 10 en 11 oktober
werd gecombineerd met de eerste aflevering van de
Coldhanded Cup reeks. Het leverde een deelnemersveld
op met vijftig boten. De vol-bemande jachten voeren vier
kortebaanwedstrijden, terwijl de duo-handers er drie
deden, onder puike weersomstandigheden, inclusief zon.
De Lelystad Regatta is ontstaan uit de onderlinge
herfstwedstrijden tussen WV Lelystad en WSV
Lelystadhaven en is ook open voor deelnemers van
andere verenigingen. www.lelystad-regatta.nl

KIELBOTENSCHOOL
Fettje Osinga start een nieuw initiatief: een opleidingstraject in kielboten,
voornamelijk de J/70, voor jonge wedstrijdzeilers. Dit naar voorbeeld van
een programma in Nieuw-Zeeland. Uitgangspunt: geef jong talent de
mogelijkheid te zeilen in teams op kielboten. Volgens Osinga gaapt er een

foto:© Sander van der Borch

gat tussen de jeugdzeilerij en de doorstroommogelijkheden.

“Daardoor ontstaat er uitval rond een jaar of 16. In de professionele
internationale zeilcircuits varen jonge zeilers die doorgaans een opleiding
in kielboten hebben. Nederlandse zeilers blijven hier in achter; het talent
is er, maar na de Optimist moeten ze dikwijls kiezen uit olympische klassen.
De Keelboat Academy geeft de mogelijkheid voor wedstrijdzeilen in
teamverband op kielboten. Daarnaast komen andere facetten aan bod die
belangrijk zijn voor een carrière in de zeilsport.”
www.facebook.com/fettje.osinga

INDEWIND
NIEUWE WATERRATTEN
De Optimist on Tour heeft het
afgelopen jaar 15.000 kinderen
kennis laten maken met de
watersport. Van deze kinderen
heeft 20% zich aangemeld bij de
Otterclub waar ze verder kunnen
gaan met watersporten. Naast
het rondreizende evenement was er ook een Optimist on Tour Light,
waarbij veertig watersportverenigingen, jachthavens en braderieën zelf een
evenement organiseerden met materialen van het Watersportverbond.
Volgend jaar krijgt de Optimist on Tour een vervolg. www.optimistontour.nl

JEUGD HOUDT CLUB-EER HOOG
‘Verjonging’ is ook een zorg
van

het

Nederlands

Kampioenschap Club (NCK)
Teamzeilen dat inmiddels
tien jaar wordt verzeild in
Rotterdam.

Clubteams

komen in de Maashaven uit
in MaxFun’s. Medio oktober
was er ook een serie voor zeilers tot 18 jaar opgezet. Zij streden in de
tweemans RS Feva. Per race namen twee clubteams het op tegen twee
andere verenigingsploegen. Met als streven: niet als laatste eindigen. Acht
jeugdteams kwamen aan de start en uiteindelijk wist het team van de
Braassem in de finale de RZV zeilers te verslaan. In de reguliere MaxFun
won Gouda van Aalsmeer.

foto:©Ruud Kattenberg-Zilt Magazine

SNELLE STRONTRACE
De wind was de motorloze deelnemers aan de Strontrace dit keer
gunstig gezind waardoor er minder geboomd en gejaagd hoefde te
worden dan in andere jaren. De snelste boten hadden zelfs minder
dan 48 uur nodig om hun lading af te leveren in Warmond en terug
te varen naar Workum. De strijd om de eerste plaats werd zwaar
bevochten tussen de Eelkje (op de foto in de Ringvaart bij Schiphol)
en de Verwisseling. Uiteindelijk zou het de Verwisseling zijn die als
eerste het Soal weer opvoer. www.strontraceworkum.nl

INDEWIND

21e WADDENRACE
Op 7 en 8 november is de 21e aflevering van de Waddenrace voor
charterschepen. De deelnemers starten in Harlingen en zeilen naar Den
Oever, Oudeschild, Vlieland en Terschelling, in willekeurige volgorde. Om
in de loop van zondag te finishen in Harlingen. De keuze van de route is
vrij, maar wordt natuurlijk mede bepaald door windrichting en stroming.
Elementen als tactiek, kennis van het schip, het Wad en het weer tellen
zwaar in deze race. In de havens moeten de schippers een codewoord
doorgeven aan de wedstrijdleiding en alle gebeurtenissen moeten zij
noteren in het logboek, evenals de gevaren route en de weersomstandigheden onderweg. Het is een afmattende marathontocht die ’s

foto: © Michiel Scholtes

nachts ook doorgaat. www.waddenrace.nl

foto:© Pieter Lanser/16 m2 klasse

INDEWIND

KORT WEER PIP
De Primus Inter Pares is een bijzondere wedstrijd. De Nederlandse
kampioenen nemen het tegen elkaar op om uit te maken wie de ‘beste
onder zijns gelijken’ is. Er wordt gezeild in Zestienkwadraten; een voordeel
voor Thijs Kort, titelhouder in die klasse. Hij wist de PIP 2015 te winnen en
dat was voor de zesde keer. Het evenement werd medio oktober verzeild
op de Loosdrechtse Plassen, bij GWV de Vrijbuiter. Nieuw element was een
afsluitende medalrace die niet aftrekbaar was. www.16m2.nl

foto©Sportinbeeld.nu

HET SEIZOEN IS BEGONNEN…
De traditie van winterberging is allang niet meer vanzelfsprekend. Voor tal
van zeilers begint in het najaar juist het winterseizoen. In het weekend van
24-25 oktober verzamelden zich in Marina Port Zélande maar liefst 165
teams voor de Grevelingencup. Koud was het nog niet en ook de wind
bleef nogal schuchter (foto), maar zo kon iedereen prettig inslingeren.
Een week eerder werd in Scheveningen de IJspegel-serie afgetrapt. Ook
toen was sprake van lichte weersomstandigheden, maar konden de twee
wedstrijdgroepen plus de twohanders de openingswedstrijd van de
winterserie wel voltooien.
www.grevelingencup.nl en www.ijspegeltrophy.nl

ADVERTENTIE

Wij bieden u ruime winterstalling buiten
op de wal of in de (vorstvrije) loods met
de mogelijkheid om zelf uw boot te
onderhouden. Uiteraard kunnen wij ook
alle onderhoudswerkzaamheden en
reparatie voor u uit handen nemen.

Vaar op zeker

Verzekeringen en financieringen

BOMARINE
innovative sailing solutions

variabele spoed
is altijd goed!
AUTOPROP

download de brochure

Al uw bestaande

lieren
elektrisch
met één oplaadbare
WinchRite ®
elektrische lierhendel

www.winchrite.nl

foto:© Michiel Scholtes
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PROEVEN
aan een

PROEFEILAND
De aankondiging dat de aanleg in het Markermeer

van de Marker Wadden nu echt begint, maakt boze en
blije reacties los. Wat de een verwelkomt als
natuurontwikkeling, verwerpt de ander als
verkwanseling van het Natte Hart van Nederland.
Michiel Scholtes schortte zijn mening op en ging kijken
bij het al aanwezige proefeiland bij Lelystad.

S

ommige eilanden liggen vlakbij en toch ver weg.
Al maanden vraagt het proefeilandje van de
Marker Wadden om Zilt-bezoek. Maar steeds
was Lelystad lagerwal, de wind te hard of had

niemand tijd. Tot op woensdag 30 september een matige
wind uit het oostnoordoosten waait en de barometer
hoog op 1031 staat. Ankerweer.
Ik maak tijd.
Laat die middag zeilt Eenhoorn vanonder de Hollandse
bruggen het Markermeer op. Na Pampus Haven maken
we langzaam noord. Eenhoorn hakt in de korte golfslag
noordwaarts, het zal een latertje worden.
Een glorieuze avond. De zon brandt boven Marken,
het water gloeit. Vogels trekken in groepen van oost
naar west, donkere trillende vlekjes, dan roze als ze
collectief kantelen en het licht op hun witte buiken
schijnt. Ver weg kaatst de laatste zonnestraal fel van
de toren bij Lelystad in het ene glas wijn dat ik mezelf
toesta. Terwijl sterren geleidelijk oplichten, spelen
vliegtuigen vuurvliegje boven Amsterdam.

vorige maand uitgeleend. Teruggaan? Ach, mijn
eilandje staat er toch niet op. Verder vaart geen blind
paard hier schade, het Markermeer heeft geen
ondieptes of kuilen, daar moeten de Marker Wadden
juist verandering in brengen: meer reliëf, eilanden,
kreken, ankerplaatsen, vissen en vogels.

foto:© Michiel Scholtes

Donker. Eens kijken op de kaart. Geen kaart! Oeps,

D

e ‘pan’ van de Grote Beer wijst feilloos naar
de Poolster. En straks zal de maan aan de
heldere hemel staan. Toch zoek ik verder,
zonder kaart varen is vloeken in de kerk.

Dan vind ik in een oude Reeds een kaartje van het
IJsselmeergebied, zonder details, maar met wat
boogminuten langs de randen, dat moet voldoen.
Na middernacht, lager dan de kermisverlichting van
windturbines boven Urk, prikken er vooruit twee gele
schitterlichten door de duisternis. Verder weg trekken
koplampen van auto’s over de Houtribdijk. De golfslag
wordt lager, het water glad. Hogerwal, we zijn in de
buurt. In de baan van het maanlicht verschijnen
donkere strepen, grillige omtrekken. Ik strijk kluiver
en fok, zeil traag langs de randen van wat een
golfbreker moet zijn, drijf door het gat tussen
Houtribdijk en eiland - eh, lag hier niet ook ergens een
kunstrif voor paaigrage vissen? - ontwijk een paar
onverlichte palen tot ik weer uitkom waar we het
rondje begonnen. Ik voel met de slaggaard… geen
bodem, dus meer dan 4 meter diep. Toch maar ten
plek waar minder water staat. Om 01.30 met 20 meter
ketting overboord liggen we doodstil.
Vlakbij klinkt gesnater, getjirp en geklaag, gespetter
en geruis van vleugels. Toch wat beesten gewekt. Dan
wordt het stil, behalve het zuchten van de wind door
het want.

foto:© Michiel Scholtes

anker, in het ernstigste geval krabben we naar een

O

m 07.40 zit ik op de zalings met mijn camera.
In het zuiden is het meer nevelig en grijs.
Voor de boeg op een steenworp, strepen en
vlekken. Verderop, in het noordoosten, ligt

de Houtribdijk als een stalen balk waarin een
snijbrander langzaam een gat brandt.
Eerst geel… dan wit. Ik neurie ‘die Walküre’. De zon
komt op en geeft kleur terug aan de wereld.
Voor me ligt een grote ring van zwarte basaltkeien om
een blauwe lagune, daarbinnen - niet meer dan een
kwart van het oppervlak - droogtes vol groen en rood
onkruid en gele strandjes. Op het basalt zitten groepjes
meeuwen en aalscholvers. Binnen de ring drijven
tientallen zwanen, wat ganzen en eenden. Waar riet
groeit, staan reigers doodstil in de aanslag. Sterns zijn
er niet. Het is duidelijk geen broedseizoen: geen
heftige schijngevechten om een paar vierkante
centimeters grond; geen af en aan vliegende ouders
die hun jongen volstoppen met vis. Aan de
noordoostkant ligt een ponton met daarop een hok,
op de oever installaties voor onderzoek. Niet fraai.
aan een mij onbekend eilandje. Stel je voor dat zich
hier straks een tiental grotere eilanden uitstrekt
waartussen je met of zonder kaart voorzichtig een
ankerplaats zoekt, terwijl verderop een nieuwe
generatie trekvogels wordt grootgebracht, op grotere
afstand van het ochtendverkeer over de Houtribdijk.

foto:© Michiel Scholtes

Toch ga ik op in mijn eigen avontuur. Ik lig hier alleen,

N

Na de koffie gaat de bijboot overboord. De
roeispanen

slaan

vonken

uit

het

zonbeschenen water dat gorgelt onder de
spiegel als ik haal. Steeds geniet ik van mijn

scheepje onder een andere hoek. Ik klim op een
lichtopstand, op keien. Ik land op de ponton, ondanks
verbodsborden en voel me een beetje schuldig. Een
camera volgt kritisch wat ik doe en ik onderdruk de
neiging te zwaaien naar wie later naar de beelden kijkt.
Dan weer verder. Openingen in de stenen ring zijn
afgesloten met drijvers aan een kabel; ik doe geen
pogingen er binnen te komen. Een half dozijn
reigers vliegt toch gramstorig op. Kleine eenden die
ik niet kan thuisbrengen schrikken op vanachter de
stenen en wieken driftig weg. Die krijgen straks
gelukkig hun eigen beschermde gebied, afgesloten
van al te gretige vogelaars en nieuwsgierige zeilers
zoals ik.
Je kunt lang bekvechten over de verdiensten van
Marker Wadden versus die van open water, over
de kansen op natuurherstel in het verarmde
krijgen ter compensatie voor het afblazen van de
Markerwaard, over de verhouding tussen exclusief
vogelgebied en welk deel toegankelijk wordt voor
mensen. Feit is, als dit proefeiland al een belevenis
kan zijn, wat zal straks een archipel aan eilanden
ons niet bieden?

foto:© Michiel Scholtes

Markermeer, over ruimte die projectontwikkelaars

foto:© Zilt Magazine

november2015
1 nov

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

1 nov

IJspegel serie. Scheveningen. www.ijspegeltrophy.nl

7 nov

Goofies Winterserie. Colijnsplaat. www.wsvnb.nl

7-8 nov

21ste Waddenrace. Platbodems. www.waddenrace.nl

7-8 nov

IJsberen Race. Bergse Voorplas R'dam. www.wv-aegir.nl

7-8 nov

NK Pampus Sprint. Loosdrecht. www.pampusclub.nl

8 nov

Winterwedstrijd. Enkhuizen. www.ewva.nl

8 nov

Winterwedstrijden. De Kaag. www.kwvdekaag.nl

8 nov

Winterwedstrijd. Markermeer. www.flevomare.nl

8 nov

Start ARC. Las Palmas. www.worldcruising.com

14 nov

Coldhanded Cup. Lelystad. www.coldhanded.nl

15 nov

Snowball Matchrace Series. www.westeinderzeilwedstrijden.nl

15 nov

IJspegel serie. Scheveningen. www.ijspegeltrophy.nl

15 nov

Laser 6 Uren. De Nieuwe Meer. www.wvdekoenen.nl

15 nov

Winterwedstrijden. Haringvliet. www.wsvhelius.nl

15 nov

Winterwedstrijd. Braassem. www.braassemermeer.nl

15 nov

Winterserie. SW open en kajuitboten. Loosdrecht. www.wvdea.nl

20-22 nov

Berenburg Cup. Zeilschoolkampioenschappen. www.bbcup.nl

21-22 nov

ONK Strandzeilen. Terschelling. www.strandzeilen.weebly.com

21-22 nov

Oliebollenrace. www.zvzuidlaardermeer.nl

ZEILAGENDA
22 nov

Winterwedstrijd. Enkhuizen. www.ewva.nl

22 nov

Winterwedstrijd. Hoorn. www.wsvhoorn.nl

22 nov

Grevelingencup. Ouddorp. www.grevelingencup.nl

28-29 nov

Boterletter. Kralingse Plas. www.rzv.nl

29 nov

IJspegel serie. Scheveningen. www.ijspegeltrophy.nl

OPEN DAGEN, BEURZEN
7 nov

MYS Snertdag. Medemblik. Aanmelden: info@mys.nl

5-13 dec

Salon Nautique. Parijs. www.salonnautiqueparis.com

8-17 jan

London Boatshow. www.londonboatshow.com

23-31 jan

Boot Düsseldorf. www.boot.de

13-15 feb

Belgian Boatshow. Gent. www.belgianboatshow.be

19-21 feb

Belgian Boatshow. Gent. www.belgianboatshow.be

12-17 feb

Boot Holland. Leeuwarden. www.boot-holland.nl

16-20 mrt

Hiswa. Rai Amsterdam. www.hiswarai.nl

EVENEMENT AANMELDEN: agenda@ziltmagazine.nl

DATEMA VERHUIST
Na bijna 20 jaar gehuisvest te zijn
geweest in één van de VOC-panden aan de Prins Hendrikkade in
Amsterdam verhuist nautische
boekhandel Datema Amsterdam
naar het Eind aan de Lingehaven
in Gorinchem. De deuren in Amsterdam gaan op 5 december
om 17.00 uur definitief dicht en op maandag 11 januari 2016 opent
Gorinchemse vestiging. In maart worden Open Dagen georganiseerd en
het uitgebreide en specialistische assortiment van watersportboeken en
kaarten wordt niet gewijzigd. www.datema-amsterdam.nl

EEN JAAR LANG GENIETEN
Rick Tomlinson uit Engeland
is vermaard internationaal
watersportfotograaf. Voor
de 28e keer brengt hij een
jaarkalender uit, die een
fraaie staalkaart is van zijn
werk. De 12 kleurenfoto’s
variëren van de Volvo Ocean
Race bij Kaap Hoorn en Ben
Ainslie’s America’s Cup campagne tot regatta acties en sfeerbeelden.
Een ideaal cadeau voor de feestdagen. Prijs inclusief verzending (Europa):
£ 27,00. www.rick-tomlinson.com/calendars

ZILTESPULLEN
VLOOTVERNIEUWING VOOR SUNSAIL
Sunsail, de grootste Europese
aanbieder van zeil- en watersportvakanties, voegt maar
liefst 47 nieuwe boten toe
aan zijn bestaande vloot. Vijftien monohulls van 38, 47 en
51 voet, worden voor het
eerst ingezet op de Britse
Maagdeneilanden en zijn al
voor de komende feestdagen te boeken. Ook komen er 32 gloednieuwe
404 catamarans voor alle vaargebieden in de 2016 brochure. De Sunsail
404 beschikt over vier hutten en is daarmee geschikt voor grote gezinnen
en groepen van maximaal tien personen. www.sunsail.nl

JEANNEAU VOORTAAN BIJ NAUTISCH KWARTIER
Na een jarenlange samenwerking tussen
Jeanneau en SkipsYachting in Lelystad
verhuist het Franse merk naar Nautisch
Kwartier in Stavoren.
Het Friese bedrijf op zijn beurt, verruilt
het gedeelde dealerschap van Beneteau
voor de alleenvertegenwoordiging van Jeanneau. Ook de Lagoon catamarans houden Stavoren als thuishaven.
www.nautischkwartier.nl

BOOT RUILEN VIA SAILUM
Sailum is een nieuw internationaal platform waar ervaren zeilers hun boot tijdelijk kunnen
ruilen met een andere booteigenaar. “Ruilen is de manier om
tegen bijna geen kosten nieuwe
vaargebieden te ontdekken overal ter wereld”, legt mede-initiatiefnemer Martijn Franssens uit. “Een zeiler uit de Méditerranée wil ook
wel eens de fjorden van Noorwegen bevaren en een zeiler uit Noord
Amerika wil graag de pittoreske IJsselmeerstadjes ontdekken.” Hoewel de
website pas kort in de lucht is, heeft zich al een aantal booteigenaren
aangemeld, zowel uit Nederland als uit andere landen. www.sailum.com

KERAMISCHE VALSTOPPERS
Spinlock heeft nu de keramische binnenwerken beschikbaar voor zowel de XTS,
XCS, XX en ZS valstoppers. Keramiek
heeft volgens importeur MoreMarine
een zeer goede houdkracht op zowel
polyester als technora of kevlar mantels, en tast deze mantels amper aan.
Er zijn nu drie types XX valstoppers met naar keuze een binnenwerk van
aluminium, keramiek of een combinatie van keramiek, titanium en carbon.
Meer informatie over de XX-serie en de houdkracht van de nieuwe
stoppers: www.spinlock.co.uk

ZILTESPULLEN
MYS SNERTDAG
Medemblik Yacht Service opent zaterdag 7
november haar deuren voor de traditionele
snertdag, met lezingen, workshops en
presentaties van toeleveranciers. Bezoekers
maken kennis met interieurbouw, navigatieen scheepssystemen en dekvernieuwing. Ook
kan je er terecht voor vragen over poetswerk,
spuitwerk en antifouling. Bovendien is het mogelijk een bezoek te brengen
aan de werf van Contest Yachts. En natuurlijk ontbreekt de erwtensoep
niet. Naast toeleveranciers als Rake Rigging, Mastervolt en RobWink
watermakers zijn er ook specialisten van B&G, Simrad en Whisperpower
aanwezig. Vanaf 09.30 uur ben je in Medemblik welkom. www.mys.nl

NEWPOINT EN MOVERBO SAMEN VERDER
Newpoint en Moverbo bundelen hun
krachten in een nieuw bedrijf: NewpointMoverbo,
Dintelmond.

gevestigd
Ze

in

bieden

jachtcentrum
een

‘totaal

ontzorgingspakket’ gericht op ligplaats, de
winterstalling, technisch onderhoud, aankoop
en verkoop, taxatie en onderhoud van
nieuwe en gebruikte schepen. Het nieuwe bedrijf is ook dealer van
Sunbeam Yachts, Fontaine Pajot Catamarans en TEK-DEK.
www.newpointmoverbo.nl
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ZILTEWERELD

MOOREA
Lynn van den Broeck en Bregt Swinnen leggen hun
stalen Van de Stadt 34 Boxing Kangaroo na een lange
oversteek voor anker bij Moorea, Frans-Polynesië.

Bregt Swinnen werd als achtjarige in een Optimistje gezet en was meteen
verkocht. Na de passie voor zeilen ontstond de droom voor een lange reis,
Lynn: “Bregt vertelde me al snel over zijn
plannen, maar ik wist helemaal niets van zeilen.
Het avontuur leek me echter aantrekkelijk
genoeg om mijn baan op te zeggen en samen
gingen we op botenjacht. In Amsterdam
vonden we wat we zochten, de Boxing
Kangaroo, een stalen Van de Stadt 34. In 2013
vertrokken we uit onze thuishaven Antwerpen.”

BLIJVEN HANGEN
Bregt: “Soms vragen mensen ons wat onze plannen zijn, maar we zijn
gestopt daarop te antwoorden. Het plan was om in 2 jaar rond de wereld
te zeilen. Daar stapten we snel vanaf, want dan moet je wel erg snel zijn
en daar zijn we niet goed in. We blijven overal te lang hangen en hebben
nu al het gevoel dat wel veel missen. Toch beseffen we dat we niet eeuwig
kunnen blijven rondzeilen en dat is ook helemaal het plan niet. Na ons
eerste jaar lieten we de boot zes maanden achter in Curaçao om weer te
werken. Het was al laat om door het Panama kanaal de Pacific in te trekken
en de scheepskas moest weer worden aangevuld.”

foto: © Bemanning Boxing Kangaroo

en toen ontmoette hij Lynn van den Broeck.

ZILTEWERELD

www.ziltewereld.nl
PACIFIC
Sinds begin 2015 zijn ze weer op weg en de Boxing Kangaroo ligt nu voor
anker in Fiji. Lynn: “We hebben de Atlantische oceaan omgeruild voor de
oneindige Grote Oceaan. Het voelt zo speciaal om deze afgelegen plekken
te kunnen bezoeken, we genieten er enorm van. De landschappen, de
vreemde culturen en prachtige onderwaterwereld, het is allemaal
verbluffend mooi. Je moet er natuurlijk wel een poosje voor zeilen. 23
dagen waren we onderweg van Galapagos naar de Markiezen!”

ORKAANSEIZOEN
Het plan om het orkaanseizoen in Nieuw-Zeeland door te brengen is ook
al gesneuveld. Bregt over de nieuwe route: “We zeilen door naar het
noorden om zo van seizoen te wisselen. Dan gaan we verder richting Azië,
daar kijken we enorm naar uit. Nadeel is wel dat de afstanden steeds groot
zijn, we genieten niet altijd van de lange oversteken. Maar de aankomst
maakt alles goed. Het gevoel dat je op eigen houtje ergens bent gekomen.”
www.boxingkangaroo.be
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