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BUREAUBLAD
Het zeilseizoen 2015 is geschiedenis.
We maken ons op voor een nieuw
jaar met nieuwe kansen. Schone lei,
frisse blik, lege zee en het liefst een lekker
lopend windje. Onverminderd nieuwsgierig
naar wat er achter de horizon ligt. Deze foto
verbeeldt het helemaal Met een klik op de
downloadknop maak je hem de achtergrond
van je computerscherm of tablet.

KAMPIOENEN
Huizenmakelaars zijn er mee begonnen. Als het
het aan hen ligt, bestaan er geen treurige flats of
rijtjeshuizen meer maar alleen nog ‘stijlvolle
studio’s’, ‘royale appartementen’ en ‘rustieke
schakelvilla’s’. Die zijn nooit piepklein maar
'uiterst compact' of nog liever 'knus'. En in plaats
van aan een veel te drukke straat, zijn ze
‘gesitueerd in een levendige omgeving’.
Die huizenverkopers hebben hun gegoochel met
woorden tot een ware kunst verheven. Toch staat
hun monopolie op rechtpraterij de laatste tijd
flink onder druk. Door mensen voor wie taal geen

reflectie

bijzaak, maar hun enige gereedschap is.
Wat dacht je bijvoorbeeld hiervan:
'Volgend

jaar

februari

wordt

een

nieuwe

organisatiestructuur geïntroduceerd die de weg vrij
moet maken om het merk crossmediaal verder uit
te bouwen en zo toekomstbestendig te krijgen...’
(Ter gelegenheid van het opheffen van de positie
van hoofdredacteur bij Viva en het ontslag van
een 'nog onbekend' aantal redacteuren).
Het is het dialect van een branche in verwarring.
Gedesoriënteerd door de dynamiek van nieuwe
media en de gretigheid waarmee hun ooit zo
trouwe doelgroep die omarmt.

De kromtaal van diegenen die denken dat lezers zich
als vanzelf onderwerpen aan businessplannen en
conceptdenken.

Het

idioom

van

uitgevers,

boekhouders en marketingjongens, een beroepsgroep
waar wijzelf al negen jaar lang prima buiten blijken te
kunnen.
Op 1 december komt er weer zo'n bericht voorbij:
‘We gaan werken met een multi channel aanpak.
Daarbij hebben we meer specialisten nodig. Dat doen
we door met meer freelancers te werken.’
We herkenden de geheimtaal onmiddellijk, maar dit
keer helaas ook de afzender. Het bleek het opheffen
van de zelfstandige Waterkampioen redactie aan te
kondigen, en meldde het gedwongen afscheid van
hoofdredacteur Jan Briek. Waarmee die zoveelste
onheilstijding op slag zijn anonimiteit verloor. Dit keer
hoorden er namen en gezichten bij. Die van creatieve
collega's en bevlogen zeilers, vol ideeën over hoe je
wel op de nieuwe tijd zou kunnen inspelen. Dat zij, en
een gewaardeerd instituut in de watersport in zulk
zwaar weer terecht zijn gekomen, stemt droevig.
Sterkte jongens...
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…OM KOMEND

NEEM CONTACT OP MET UW BENETEAU DEALER

NOVAYACHTING VOOR DIT SPECTACULAIRE

AANBOD.

NOORDWESTPASSAGE

HET LAATSTE

AVONTUUR

Erik de Jong ontwierp en bouwde zelf zijn stalen
Bagheera. In 2009 emigreerde hij naar Halifax, Canada,
waar hij als scheepsbouwkundige werkte. Ondertussen
verkende hij met de Bagheera de Canadese noordoost
kust en Groenland. In 2015 koos hij een nieuwe
uitvalsbasis in Alaska.
Om daar te komen voer hij – met een omweg langs de
Groenlandse kust – via de Noordwest Passage
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westwaarts, totaal ruim 9600 mijl…

FOTO’S

TEKST

foto:© Frances Brann

Varen in het ijs
is altijd al een
droom geweest
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illustratie© Zilt Magazine

NAVIGATIE
Navigeren in dit hoge noordelijke gebied is een vak apart. De meeste
papieren kaarten zijn nog voor het GPS tijdperk gemaakt en de datum is
nooit bijgesteld. Bovendien bevatten ze veel witte vlekken. De digitale
kaarten in Open CPN zijn voor de NW Passage nauwelijks bruikbaar. Het
vloeistof kompas is hier compleet waardeloos; gelukkig werkt het digitale
Simrad kompas voor de stuurautomaat de meeste tijd wel.
Voor vertrek heb ik via Google Earth beelden gedownload en die geven
nog het meeste houvast. De radar wordt je beste vriend, je dieptemeter
ook en verder doe je vooral zichtnavigatie met veel kruispeilingen. De
Canadese Kustwacht publiceert dagelijks ijskaarten, die ik binnenhaal. Je
hoeft geen toestemming te vragen om door de Noordwest Passage te
varen; wel nemen de Kustwacht schepen die hier varen marifooncontact
met je op, om te horen wie je bent en vooral wat je hier doet…

U

it het niets is hij er: een enorme golf. Een bijna verticale
muur water. Het is heel vroeg in de morgen, terwijl de 30
knopen westenwind al afneemt. Ik houd wacht onder de

buiskap en zie die bijna staande muur water op ons afkomen. Net
op tijd kan ik bemanning beneden waarschuwen zich goed vast te
houden. Dan grijpt de golf de boot en duwt hem moeiteloos omver.
De mast raakt het water. Bagheera kan dit hebben, geeft geen krimp
en komt langzaam weer overeind. Ook de bemanning is ongedeerd.
Wel is een kombuiskastje opengesprongen en de inhoud ligt op de
vloer, inclusief olijfolie. Het kost ons zes schrobbeurten…

NAAR ALASKA
Welkom op de Labrador Zee. We zijn onderweg van Halifax naar
Alaska. Dat alles heeft een reden. Na zes jaar Halifax ga ik mij
vestigen in Alaska. Met vrienden heb ik in Sitka een huis met grond
aan het water gekocht. Mijn nieuwe uitvalsbasis. Charterreizen
zorgen inmiddels voor een welkome inkomstenbron. Vandaar dat
we nu eerst de Groenlandse kust gaan verkennen. Er zijn daar nog
letterlijk witte vlekken op de kaart en juist die zijn een uitdaging.
Dat geldt natuurlijk ook voor de tocht bovenover, de Noordwest
Passage. Machtig mooi, varen langs het einde van de wereld. Het
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laatste avontuur dat je op deze planeet kunt beleven. Varen in het
ijs is altijd al een droom geweest, die ik heb sinds ik deze boot
ontwierp en bouwde. Daarom is de romp 12 mm dik staal en hij
kan contact met een ijsschots of een walvis doorstaan.
De feitelijke Noordwest Passage is pakweg 1600 mijl lang; deze hele
tocht ruim 9600 mijl.

VER NOORDWAARTS
Na 12 dagen op zee bereiken we Groenland en in de maand die volgt
varen we verder en verder naar het noorden, tot Upernavik (72°47′N
56°08′W) aan toe. Dat is zo ongeveer de meest noordelijke
nederzetting in Groenland waar je nog alles krijgen kunt. Onderweg
komen we allerlei fantastische natuurfenomenen tegen. Variërend
van een enorme boogijsberg van duizenden tonnen die voor onze
ogen in elkaar stort, tot een bultrug naast de boot die voor
fenomenale fotomomenten zorgt. De passage van de toegang naar
het Vaigat lijkt zorgelijk, zover het oog reikt ligt er ijs zonder zichtbaar
water. De samenstelling is echter ‘brash ice’, kleinere ijsklontjes, en
we wagen daarom een poging. Met amper 2 knoop snelheid varen
we door een 8 mijl breed ijsveld. Het bespaart ons zeker 60 mijl
omvaren… Het gaat door naar het noorden, we stoppen in Thule,
Siorapaluk en Etah (78°18′N 72°36′W) en doen een poging om
Littleton Island te bereiken, maar het pakijs is nog massief zo vroeg
in het seizoen.

50 KNOPEN WIND
Het wordt tijd om naar de ingang van de Noordwest Passage te varen.
De route daarheen gaat via Ellesmere Island en Coburg Island. In
deze uithoek van de wereld lijkt het altijd hard te waaien, zeker 50
knoop. We besluiten een vijftiger achter het anker uit te rijden aan
de zuidkust van Coburg Island. De wind wordt nog aanzienlijk
versterkt door de ijskap op het eiland. De volgende middag wordt
het bladstil en kunnen we een wandeling op het strand maken. Nog
voor we goed en wel weer terug zijn aan boord is de 50 terug.

foto:© Erik de Jong

In deze uithoek van de wereld
lijkt het altijd hard te waaien,
zeker 50 knoop
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Fantastische natuurfenomenen
zoals een enorme boogijsberg

D

itmaal liggen we aan lagerwal, daarom varen we naar de andere
kant van de baai. We laten het anker vallen, maar binnen een
paar uur draait de wind weer, zodat we opnieuw aan lagerwal

liggen. Dit is te gek, anker op, stormfok omhoog en we gaan weg. Veertig
mijl naar het zuiden is een baai aangegeven op de kaart, maar verder
geen details. De kaarten zijn erg slecht en geven vaak niet meer als een
contourlijn van de kust. We hebben inmiddels gezelschap gekregen van
de Snow Dragon II, een 49 voets Koopmans , ook uit Halifax, die eveneens
naar Alaska koerst.

IJSSITUATIE
Het lijkt ieder jaar makkelijker te worden om door de Noordwest Passage
te komen, omdat het ijs zich ver terugtrekt. Je hebt bijna een maand om
de kritische afstand van ongeveer 1600 mijl te overbruggen en het weer
is ’s zomers relatief rustig. Het is midden augustus als we in Resolute
(74°41′N 094°49′W) liggen. Hier wisselt de bemanning en komen mijn
vrienden Jaap van Rijckevoorsel en Jens Nieswand aan boord. Vanuit
Resolute pal west koersen gaat niet, teveel ijs. Ook de ijssituatie in het
zuiden is op dat moment niet ideaal, alles ligt nog dicht. In drie dagen
tijd echter opent de Peel Sound zich in de oostelijke helft. In een
volkomen blakke zee varen we op de motor naar het zuiden tot we
voorbij de Bellot Straat komen. Daar krijgen we een nieuw ijskaartje
onder ogen dat laat zien dat het ijs in de Victoria Strait en de Franklin
foto:© Erik de Jong

Strait zich tegen het land aan laten duwen. We besluiten om terug te
varen naar False Strait, een ankerbaaitje net ten noorden van de beruchte
Bellot Straat. We wachten hier een dag tot de nieuwe ijskaart laat zien
dat in één dag tijd de helft van het ijs verdwenen is. We haasten ons naar
het zuiden, een Noordwest Passage zonder ijs gezien te hebben kan
natuurlijk niet! Er steekt een lekker windje uit het noorden op, en we

zeilen voor de wind richting Victoria Island. IJskaartjes worden een keer
per dag ververst, en de ijskaart die binnenkomt als we halverwege de
Franklin Straat zijn, laat zien dat nu ook het ijs in de Victoria Strait in
no-time verdwijnt. We verleggen de koers en we gaan recht de Victoria
Strait in. Af en toe zeilen we hier door een band met zeeijs en soms moet
de motor aan om de blokken ijs opzij te drukken. We houden de
prachtige omgeving goed in de gaten en onze oplettendheid wordt
beloond: we komen maar liefst zes ijsberen tegen...

VOOR DE WIND…
Op 20 augustus laten we het ijs van de Victoria Strait achter ons en gaan
we een westelijke koers voorliggen. Alleen krijgen we een aantrekkende
wind op de kop. Daarom besluiten we uit te wijken naar Jenny Lindt Island
(68°43′N 101°58′W). Een voormalige Amerikaanse basis uit de koude
oorlog die als ‘early warning system’ diende voor binnendringend Russisch
gevaar. Nu hebben de Canadese daar een nieuwe basis gebouwd. Volgens
de Pilot is er een goede ankerplek, dus we besluiten om de westenwind
van vandaag en morgen af te wachten. Na deze stop hebben we alle
geluk van de wereld: de wind draait naar het oosten en nestelt zich een
paar weken in die hoek. Vanaf dat moment kunnen we voordewindse en
ruimwindse koersen varen tot aan Zuid-Alaska aan toe! De laatste 2000
mijl naar Dutch Harbour leggen we dan ook in recordtijd af; we raken
maar liefst drie weken voor op ons geplande schema.
Gek genoeg vind ik het wel jammer, want ik had langer dit vaargebied
willen verkennen en op ankerplekken willen genieten van die
indrukkende ‘wildlife’. Anderzijds is dit geen vaarwater om te treuzelen,
dus moet je gunstige omstandigheden met beide handen aangrijpen.
Het geeft een enorme voldoening dat de Noordwest Passage is gelukt.
En ik weet nu al zeker: ik ga nog een keer terug…
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Ik weet nu al zeker:
ik ga nog een keer terug…

www.bagheerasailing.com
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Hanse

315

door de ogen van:

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 Tjeerd
Vieregge op de Hanse 315.

Tjeerd Vieregge

TJEERD VIEREGGE (49)
Tjeerd zeilde als kind fanatiek in een Flying Arrow. Op z'n 23ste bouwde hij een
stalen knikspant van 7,5 meter. Daarop
volgde een Contest 31 en zijn huidige
boot is een Friendship 35. Voor zijn vakanties huurde hij een aantal keer een
boot in het buitenland. Hij zeilt graag
sportief maar voelt zich vooral toerzeiler.

COMPACTE INSTAPPER
In de rubriek Zilte Spullen kondigden we de laatste jaren regelmatig
een nieuw model aan van Hanse Yachts. Meestal zijn dat forse
boten, en ze zijn opvallend strak en modern. De styling van die
joekels doet soms wat denken aan de Italiaanse Wally Yachts, met
flush-deck, korte opbouw en gigantische lounge-kuip. De Duitse
werf doorbreekt nu de tendens naar steeds groter en komt met een
31-voeter op de markt. Gert Sonsma van importeur West Yachting:
“Ik ben heel blij dat we deze boot hier nu hebben liggen. We hadden
regelmatig vraag naar een 31-voeter met stahoogte, helmstok en
foto’s: © Zilt Magazine

beperkte diepgang. Met de 315 hebben we nu ook voor die doelgroep een perfect instapmodel waarmee ze de voordelen van een
Hanse product kunnen ervaren. Ik denk dat dat klanten voor het
leven kunnen worden. En we hebben ook relaties die al een grotere
Hanse hebben en juist iets compacters zoeken, die groep is de
laatste jaren duidelijk gegroeid.”

Tjeerd bekijkt de boot eerst vanaf de
steiger: “Een sportieve romp, niet extreem
breed zoals nu de trend lijkt. Het vrijboord is hoog, maar de verdere vormgeving is ingetogen strak en daardoor is het
een aantrekkelijk geheel, zonder opvallend te zijn. Wat mij betreft gaan we er
eerst mee het water op voordat we de
rest bekijken.”

HELMSTOK
Het waait tussen de 10 en 15 knopen en
de Friese kust is hogerwal, dus het water
is vlak. Tjeerd legt de boot aan de wind en
stuurt vanaf het gangboord met de joystick. “Dit is lekker zo, een boot van deze
maat stuur ik het liefst met een helmstok.
Je voelt wat je doet en het zicht vanaf hier
naar voren is goed. Je kan zo ook snel de
grootschoot los gooien, die zit binnen
bereik.” Gert merkt op dat in de standaarduitvoering de grootschoot op een
vast blok op de kuipvloer wordt gevoerd.
“Daarvoor zou ik nooit kiezen”, zegt
Tjeerd, “ dan zit de schoot erg in de weg
en verdeelt hij de kuip, doe maar deze
lekker brede overloop waarmee je ook
veel meer controle hebt.

Enige nadeel daarvan is dat de helmstok niet meer kan opklappen.” “Toch
wel”, reageert Gert, “met clicksysteem komt de overloopt los en stop je
het geheel in de bakskist, waardoor je een obstakelvrije kuip hebt. Al die
zaken zijn optioneel, je kan de boot op enorm veel manieren uitrusten, zo
is er ook een mogelijkheid voor dubbele stuurwielen en het 'germansheeting' systeem voor de grootschoot.”
Tjeerd gaat een paar keer overstag. “Wat een luxe zeg, die keerfok,
overstag gaan wordt zo wel erg makkelijk.”

ZEILPLEZIER VOOROP
Op een ruimere koers blijkt de kleine keerfok ook een nadeel te hebben,
foto’s: © Zilt Magazine

Tjeerd vindt dat je dan net wat meters zeil tekort komt bij deze wind. Gert
merkt op dat dit nadeel steeds vaker ook op toerboten wordt opgelost
met een code-zero op een roller. “In combinatie met de keerfok heb je
dan een systeem met optimaal gebruiksgemak onder alle windcondities.
Speciaal voor de code-zero steekt het ankerbeslag uit. Een aparte boegspriet is er daarom niet nodig.”

Tjeerd loopt een rondje over dek: “Het
anti-slip lijkt me een beetje glad, maar de
voetrail is hoog en stevig, zo blijf je wel aan
boord. De scepters zijn mooi vastgezet, met
schroefdraad in een ingelamineerd stuk
aluminium, veel mooier dan zo'n opgeschroefde pot. Doordat het hoofdwant op
de romp staat is de doorloop naar voren
goed. Op het voordek ziet alles er ook mooi
uit, met een stevige preekstoel iets achter
het voorstag, flush gemonteerde luiken en
een ruime ankerbak, voorbereid op de
montage van een ankerlier. Bij de spiegel
vind ik het wel wat open, dat zal niet iedereen fijn vinden.” Daar heeft Gert ook een
oplossing voor: “Op de optielijst staat ook
zwemplatform. Standaard zijn de scharnieren waarmee dit platform opklapt en de
kuip afsluit al ingebouwd, dus is dat eventueel ook achteraf nog te bestellen.”
Tjeerd neemt de helmstok weer over en
koerst naar de haven: “Plezier in het zeilen,
dat is voor mij erg belangrijk. Een niet
lekker zeilende boot is echt vreselijk. Zo viel
het zeilen met een in Turkije gehuurde 32
voeter mij enigszins tegen en dat had echt
invloed op die vakantie. Bij deze Hanse lijkt
het zeilen gelukkig niet ondergeschikt aan
het interieur, de boot vaart fijn, dat voel je
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'Sportief maar zonder
zenuwachtig te worden...'

al na een uurtje uitproberen. De ontwerpers hebben duidelijk een
toerzeiler als gebruiker in gedachten gehad, maar alles is zo goed
op orde dat een fanatiekere zeiler zich hier lekker kan uitleven.”

VERRAST
Het interieur van de Hanse die wij varen is zoals het standaard
geleverd wordt. Daarbij is het hoofdschot voor een groot deel
open, met daarachter een ruim bed. Gert: “Er is ook nog een
uitvoering met een gesloten voorpiek, een versie met een kinderbed, kast en zitje, en een met een eenpersoonsbed, kast en zitje.”
Tjeerd is verbaasd over de ruimte onderdeks: “Dat dit een 31
voeter is, dat geloof je toch nauwelijks? Het dwars geplaatste
dubbel bed in achterhut is een goede vondst. Je hebt hier ook
voldoende opbergruimte. Bij de L-vormige keuken zie ik ook al
prettig veel kastruimte. En aan bakboord is zelfs plek voor een
kleine kaartentafel, die zie je op steeds meer boten van deze maat
niet meer. Ik vind het toch wel handig, al is het waarschijnlijk meer
voor je notebook dan voor een kaart. De salonbank aan bakboord
is lang genoeg voor gebruik als zeekooi, de andere bank is wat
korter door het keukenblok. De natte cel verrast me het meest, wat
een ruimte zeg! Ook hier kan ik gewoon staan, dan wordt douchen
aan boord echt aantrekkelijker dan naar een washok lopen. Wat
me verder opvalt is het licht in de kajuit. Door de twee grote luiken
en lange ramen in de opbouw, maar ook door het materiaalgebruik.” Gert legt uit dat hierin veel keuzes mogelijk zijn. “De vloer
is standaard in de witte Acacia stijl, maar je kan ook kiezen voor
klassiek teak met streep of een bijna zwarte vloer. De kasten zijn
standaard uitgevoerd in mahonie-stijl, maar een kersen-uitvoering
is er ook, of het licht eiken dat op deze boot is gebruikt.”

RUIMTEWINST
“Ik vind dat de ontwerpers van deze Hanse erin zijn geslaagd om
een 31 voeter te ontwikkelen die de toerzeiler veel te bieden
heeft. Het is ongelofelijk hoeveel ruimte er op deze 9 meter is
gecreëerd. En de beschikbare ruimte wordt enorm goed gebruikt.
Ik moet de boot natuurlijk niet gaan vergelijken met de Contest
31 waar ik zo lang in voer, dat is een boot uit een ander tijdperk.
Maar je kan bijna niet geloven dat die boten even lang zijn. Zo'n
natte cel als op deze Hanse bijvoorbeeld, die zag je een paar
decennia geleden alleen op boten vanaf 40 voet. En de ruimtewinst van moderne ontwerpen zit niet alleen in het interieur.

De kuip is ook geëvolueerd, vooral in de breedte maar ook in
ergonomie.
Je zou denken dat al deze ruimtewinst moet leiden tot een minder
mooie boot, maar dat vind ik bij dit model zeker niet het geval. De
315 heeft niet de Wally uitstraling van de grotere uit de Hanse reeks,
maar het is een prettig ogende boot, zonder al te opvallende designkenmerken, waardoor het iets tijdloos krijgt. Het belangrijkste is
natuurlijk dat een boot fijn zeilt. En dat is zeker het geval. Sportief
maar zonder zenuwachtig te worden, precies zoals ik het graag zie.
Mooi dat Hanse deze maat instapboot alle aandacht heeft gegeven
die hij verdient.”

FEITEN EN CIJFERS HANSE 315
Lengte
Lente waterl
Breedte
Diepgang
Waterverpl
Ballast
Grootzeil
Keerfok
Ontwerp
Bouw
Importeur
Prijs

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

9,62 m
8,70 m
3,35 m
1,37 of 1,85 m
4.700 kg
1.650 of 1.500 kg
29,50 m²
17,50 m²
Judel / Vrolijk & Co
Hanse Yachts, Greifswald, Dl.
West Yachting, Workum
Vanaf 72.479 euro
www.westyachting.nl
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WEDSTRIJDEN
2 jan

Goofy Winterwedstrijd. Colijnsplaat. www.wsvnb.nl

10 jan

Grevelingen Cup. Port Zélande. www.grevelingencup.nl

10 jan

Winterwedstrijd. Reeuwijkse Plassen. www.elfhoeven.nl

10 jan

Winterwedstrijd. Kaag. Scherpe jachten. www.kwvdekaag.nl

17 jan

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

17 jan

Snowball Winterserie. Aalsmeer. www.westeinderzeilwedstrijden.nl

17 jan

Winterwedstrijd. Braassem. www.braassemermeer.nl

17 jan

Frostbite Cup. Naarden. www.rzvnaarden.nl

23 jan

Coldhanded Cup. Lelystad. www.coldhandedcup.nl

31 jan

Winterwedstrijd. Haringvliet. Hellevoetsluis. www.wsvhelius.nl

31 jan

Winterwedstrijd. Reeuwijkse Plassen. www.elfhoeven.nl

23-30 jan

World Cup. Miami. Olymp. klassen. www.sailing.org/worldcup

EVENEMENT AANMELDEN: agenda@ziltmagazine.nl

ZEILAGENDA
BOOTSHOWS
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

DICK KOOPMANS OVER
SUCCESVOLLE LANGEAFSTANDSRACES

foto:© Zilt Magazine

‘IN RUST AAN BOORD
ZIT DE WINST…’

Dick Koopmans jr. (1962) behoeft nauwelijks introductie:
gerenommeerd jachtarchitect. Behalve ontwerper is hij
fervent hardloper, schaatser én vooral zeiler. Naar
schatting heeft hij 200.000 zeemijl op zijn log staan.
Waarmee hij ruimschoots valt in de categorie ‘Veelzeiler’… Het afgelopen seizoen voegde hij een tweede
plaats in de AZAB toe aan zijn rijke palmares.

TEKST LAURENS VAN ZIJP

N

og voor ik geboren was, zeilde ik al”, lacht Dick, daarmee
aangevend hoezeer hij het varen van huis uit meekreeg.
Hij groeide op aan de Vecht, waar zijn ouders een tjalk

“

bewoonden.
Belangrijke vaar-ervaring deed hij op in een eigen klooibootje, een
Dubdam, experimenterend met stokken en vuilniszakken. Later
zeilde hij tal van open boten als Piraat, Turtle, Flits en Scow Tempo.
In het weekend en vakanties voer hij met zijn ouders op de Jantines
en proefde aan het zeezeilen. Zijn eerste eigen boot was een Drayer
5.70, die werd opgevolgd door een zelf afgebouwde Victoire 855.
Daarmee zeilde hij veel (avond)wedstrijden. Vervolgens ontwierp
hij de 35 voets Jager, waarin hij nog altijd zeilt.

VUURDOOP
Op zijn twintigste beleefde hij een gouden leermoment. Dick: “Een
klant van mijn vader wilde zijn boot naar Australië zeilen en zocht
bemanning. Ik ging mee als navigator; tot Tahiti, waar de boot een
orkaanseizoen bleef liggen. Dat was mijn vuurdoop op de oceaan,
waarvan ik veel leerde: over zeilvoering, oceaanzeilen, het gemak
van een bimini in de tropen… Ik kreeg een brede kijk op hoe een
boot eruit moet zien en wat nuttig is. Tijdens die reis heb ik begrip
gekregen voor wensen van toerzeilers. Nee, zelf heb ik niet de
behoefte gehad om al toerend rond de wereld te zeilen. Ik kan
slecht tegen dobberen, ik ga al snel proberen die extra knoop uit
het schip te halen… Zelfs als ik met mijn vrouw Jolanda op het
IJsselmeer zeil, naar Hoorn of zo. Ik neem me voor om dat zonder
spinnaker te doen, maar binnen het half uur denk ik ‘hij kan er wel
op’. Ja, Jolanda is daar inmiddels wel aan gewend.”

“Ik zie het ook als training voor wedstrijden. Ik time het vaak: hoelang ik
erover doe om van niks tot een volle spi te komen. Als je daarna in een
wedstrijd zit en je bent moe, dan weet je dat je met 8 minuten inspanning
harder kunt varen. Je komt zo eerder in actie dan wanneer je denkt dat
het een half uur gaat kosten. Ook het wisselen van een voorzeil klok ik.
Meten is weten. Als je niet weet hoeveel tijd het kost, weet je ook niet
wanneer het zinnig is om hem te wisselen. Zeker voor solozeilen of
shorthanded zeilen zijn dat dingen die van belang zijn.”

TESTCASE
Begin jaren negentig zeilde Dick voor het eerst een lang traject solo. “Tegen
alle afspraken in kwam mijn bemanningslid niet opdagen toen ik op de
Azoren

lag.

Ik

stond

voor

de

keus:

alleen

gaan

of

een

bemanningsadvertentie in de haven ophangen. Ik besloot tot een
solo-oversteek, hoewel ik geen radardetector had. Op dag 3 ontmoette
ik een tanker; als ik toen geslapen had, had ik hem aangevaren. De rest
van die reis heb ik hazenslaapjes gedaan en elke 20 minuten rondgekeken.
Dat gevaar van buitenaf voelde als een bedreiging. Tot overmaat van ramp
verboog de windvaanstuurinrichting toen ik van een golf af surfte en ik
had geen back-up systeem. Toch wist ik Ierland te bereiken. Deze oversteek
was voor mij testcase om te weten te komen of de OSTAR iets voor mij
zou zijn. Afgezien van de twee genoemde minpunten – de ontbrekende
radardetector en geen back-up voor het zelfstuursysteem – viel de analyse
gunstig uit. Ikzelf kon het wel aan en als je de boot goed kent en je hebt
er vertrouwen in, kan er weinig mis gaan. Zolang de boot vaart houdt in
slechte omstandigheden is dat een veiligheidsfactor. En in rust aan boord
zit winst; pak op tijd je slaap, laat de zelfstuur het werk doen. Dat alles
draagt bij aan het succes.”

foto:© Huib Swets

EEN HOOGTEPUNT
In 1993 voer Dick Koopmans, met Maarten Russchen, voor het eerst de
duohanded Round Britain and Ireland Race. “We voeren met een
aangepaste Victoire 933, met diepere kiel en verlengde mast, waarmee we
wonnen op handicap en als 2e eindigden in de 30 voets klasse. Een
hoogtepunt in mijn zeilcarrière, want de Round Britain was toen nog een
race met grote velden en gevestigde namen.”
In 2006 was Dick opnieuw van de partij, samen met maat Leslie Irvine;
ditmaal zeilend met zijn eigen 35 voeter Jager. Hij baarde opzien door uit
Barra te vertrekken, terwijl er 40 knoop wind werd voorspeld.

foto:© Dick Koopmans
“Een weloverwogen keuze”, blikt Dick terug, “de boot kon het hebben en
ikzelf had wel vaker 40 knoop meegemaakt. We wilden een slag slaan op
een aandewinds rak, daar lagen onze kansen om onze tegenstanders te
verslaan.” Uiteindelijk werd het een overlevingstocht, want de wind nam
toe tot 50 knopen en er werden golven van 9 meter gemeten. Huib Swets
ging met zijn Vijaya over de kop en moest worden gered. De Jager won in
zijn klasse, een resultaat van formaat, al beschouwt Dick zelf zijn resultaat
uit 1993 als een grotere prestatie.

ATLANTISCHE OVERSTEEK
Na deze louterende ervaring was de tijd rijp voor deelname aan de OSTAR,
de solo-oversteek van Engeland naar de Amerikaanse oostkust. Dick werd
derde, wat ongekend goed is, maar hij kijkt er met gemengde gevoelens
op terug, vanwege de ‘als-dan scenario’s’. “Er was geen icegate, terwijl de

ijsbergen toen ver zuidelijk kwamen. Dat bepaalde alles. Uit
veiligheidsoverwegingen koos ik, terwijl ik eerste lag, voor
een zuidelijke koers en kreeg toen een depressie met 40
knopen wind over mij heen. De rest is noordelijk door het
ijsbergen-gebied gevaren in dichte mist. Ronduit gevaarlijk.
Ik lag daarna vierde en wilde het podium halen. Daarom
richtte ik mijn tactiek op de boten voor mij. Later bleek dat
de koploper gesjoemeld had en met een veel te grote genua
voer. Als ik dat had geweten, had ik een andere tactiek
toegepast.”

TACTISCH SPEL
In 2015 verscheen Dick solo aan de start van nog zo’n
langeafstandsklassieker: de AZAB, de Azores And Back vanuit
Falmouth. Aanvankelijk zou hij samen met Leslie Irvine zeilen,
maar diens boot bleek niet in orde. Dus schreef Dick op de
valreep in met zijn eigen Jager, wetende dat hij door de
matige

voorbereiding

weinig

kans

maakte

op

een

podiumplek. Dick: “Mijn doel was 5e worden. Ik wilde op de
heenweg in elk geval mijn code 0, symmetrische en
asymmetrische spinnaker heel houden. In de eerste nacht
kregen 30 knoop wind van achteren en dan weet je dat je
verliest op degenen die de spi zetten. Maar uit ervaring weet
ik ook dat zij niet durven te gijpen en dus hard de verkeerde
kant op varen. Terwijl ik met een klein grootzeil en twee
voorzeilen wel die gijp kon maken. Daar zat mijn winst: ik
had de rust om met een lagere bootsnelheid een betere
tactiek uit te voeren. Als je alleen maar heel hard vaart, ben

foto:© Leslie Irvine

je vooral met je boot bezig en niet met de tactiek. Het pakte redelijk uit:
ik kwam als 4e op de Azoren aan, op 3,5 uur van de nummer een. Niet gek
na 7 dagen varen… Op de terugweg wilde ik meer risico nemen en pushte
behoorlijk; ik klokte eenmaal 18,3 knoop in een surf en noteerde een
etmaal met 200 mijl. Directe tegenstanders waren twee Rustlers en een
Humphries 36. Nooit gedacht dat de AZAB tactisch zo leuk zou zijn. Door
de positie-updates wist je wie waar met welke snelheid voer. Uiteindelijk
eindigde ik als tweede, op 40 minuten van de nummer een. Met weinig
voorbereiding in een groot veld gaf dat veel voldoening. Voor het eerst
had ik op de finish een tevreden gevoel. Van mijn drie spinnakers was
alleen de symmetrische over, de andere twee waren gescheurd. Ik heb
precies aan de goede kant van de grens gevaren!”

ADVERTENTIE

Damarin

TOTAAL
AANBOD
Een internationaal totaalaanbod
van jachten, elektronica,
motoren, kleding en toebehoren.
Plus presentaties van andere
vormen van watersport, zoals
duiken en charter. Dat maakt
Boot Düsseldorf zo sterk. Vandaar
ook het motto ‘360° watersport
beleven’. Van 23 tot en met 31
januari is de editie 2016, met een
slordige 1700 exposanten
verdeeld over 17 beurshallen. We
lichten uit dit enorme aanbod de
nieuwe jachten uit.

Zaterdag 23 t/m zondag 31 januari
Open van 10.00 t/m 18.00 uur

Messe Düsseldorf,
Stockumer Kirchstraße 61,
D-40474 Düsseldorf

Trein: met de ICE. Zie
www.nsinternational.nl
Auto: het adres voor navigatiesysteem is D-40474 Düsseldorf,
Am Staad.
Vanaf de parkeerterreinen rijden
pendelbussen.

Toegangskaart online: €16,00
Aan de kassa: €22,00

INFO?
www.boot.de

BOOT DUSSELDORF

Bavaria Easy 97

Met de Easy 9.7 wil Bavaria
de beginnende zeiler aanspreken die een eenvoudige boot zoekt waarbij
zeilplezier voorop staat. Ze
noemen de boot een daysailer, weekender en fun
cruiser. 16/B38

Dehler 42

Bij de Dehler 42 draait het
om de perfecte balans tussen snelheid en comfort,
waardoor dit nieuwe ontwerp zowel de wedstrijdzeiler als de sportieve
toerder zal aanspreken.
16/C18

Dragonfly 25

E
I
N
De Dragonfly 25 is de
kleinste van de Deense familie opklapbare trailerbare catamaran en is op het
water bijna net zo snel als
op de trailer achter je auto.
15/A42

De Italiaanse Grand Soleil
46 Long Cruise is een ontwerp dat de langeafstandszeiler in gedachte heeft en
geschikt is voor kleine bemanningen.
16/C42

Grand Soleil 46 LC

Bij de grotere modellen van
Hallberg Rassy is de vernieuwing, met o.a. grotere
ramen en een verbeterd
interieur, al doorgevoerd.
De 40MKII is nu ge-upgrade
in dezelfde stijl.
16/B41

W
U
E
Met de Hanse 315 komt de
grote Duitse werf met een
instapmodel met opvallend
veel ruimte en fijne zeileigenschappen. Zie vaarimpressie in deze Zilt op pagina
30. 16/B38

Door het WK ORC te winnen
zeilde de Italia 9.98 zich
direct in de picture. Deze
wedstrijdboot werd uitgebreid aan de tand gevoeld
voor een vaarimpressie in Zilt
116. 16/A03

Het Duitse Knierim Yachtbau
bouwde deze FC3 53, een
Finot-Conq design dat eruit
ziet als een racer maar is
bedoeld voor langeafstandzeilen met een doublehanded bemanning. 7a/F02

Hallberg Rassy 40 MKII

Hanse 315

Italia 9.98

Knierim FC3 53

BOOT DUSSELDORF
De Maxi 1200 is ontworpen door Pelle Petterson
en Tony Castro en maakt
zijn debuut in Duitsland.
Wij voeren deze sportieve
boot deze zomer al voor
een vaarimpressie.16/C20
Maxi 1200

Nautitech 46

Veel binnenruimte, een gigantische kuip en een
strakke raampartij zijn de
kenmerken van deze Nautitech Open 46 die door
Bavaria wordt gebouwd.
15/b56

E
I
N
Grotere toer-meerrompers
hebben meestal twee rompen, maar de lichtgewicht
Neel 65 is een trimaran. De
bijzondere boot moet hoge
snelheden combineren met
prettig zeegedrag. 15/A43

Neel 65

Slyder 47

Ontwikkeld in Duitsland,
ontworpen door een Fransman en gebouwd in Italië
de Slyder 47 is een catamaran gemaakt voor grote
reizen met hoge daggemiddelden en kleine bemanning. 15/D28

Strak Italiaans design is het
kenmerk van de boten uit de
Solaris range. Met de Solaris
One 50 presenteert de werf
de opvolger van de 48 voeter
die 9 jaar in productie was.
16/D37

W
U
E
Solaris 50

De Saffier Sc 650 Cruise is
een totaal vernieuwde versie
van het eerste model van de
succesvolle werf. Met nieuw
tuigplan, verbeterende ergonomie in de kuip en moderne bulbkiel.
15/D27

Met de Sunbeam 40.1 komt
de Oostenrijkse werf met een
moderne 12 meter boot die
ook
live-aboards
zal
aanspreken. Kopers hebben
veel keuzes bij de indeling
van het interieur. 16/A04
De Fareast 23R is de kleinste van de range door
Simonis/Voogd ontworpen
racers. Ze worden in Shanghai, China, gebouwd, waardoor
ze
aantrekkelijk
geprijsd zijn.
15/D28

Saffier Sc 650 Cruise

Sunbeam 41.1

Fareast 23R

ADVERTENTIE

Bekijk race collectie

Bekijk offshore collectie
VRAAG EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE AAN

Bekijk cruising collectie

ADVERTENTIE

ROLFOKHOEZEN.NL
De goedkoopste van Nederland

Eenvoudig online uw rolfolkhoes bestellen!

Al vanaf

22,50

KLIK VOOR
PRIJZEN,
UITVOERINGEN
EN
BESTELLEN

De eerste 50 zeilers
die een rolfokhoes
bestellen, krijgen een
mooie Bainbridge zeiltas.

GRATIS
op=o
p

per meter

Rolfokhoezen.nl is onderdeel van Restyle Zeilmakerij WWW.RESTYLE.BIZ

foto:© Carlo Borlenghi/Rolex Sydney Hobart

INDEWIND

IN PLAATS
VAN GOURMETTEN
In Australië is de jaarlijkse zeilrace tussen Sydney en Hobart even
onlosmakelijk met kerst verbonden als kalkoen, gourmetschotels
of de Wiener Philharmoniker bij ons. Ook deze editie hoort de
100-voeter Wild Oats XI tot de absolute favorieten. De video
laat zien dat je die kwalificatie ook na acht overwinningen nog
altijd moet verdienen…
www.rolexsydneyhobart.com

DELTAWEEK WORDT WEEKEND
Na 45 edities verandert de Deltaweek in een lang weekend. Van vrijdag 1
juli tot en met zondag 3 juli 2016 is Zierikzee de starthaven, het jaar erop
is Colijnsplaat de vaste starthaven. Het plan is om de op-en-neer
wedstrijden aan de oostkant van de Zeelandbrug te varen en de rond-deboeien races west van de brug. De naam wordt Deltaweekend. De
compacte opzet moet het voor zeilers gemakkelijker maken om mee te

foto: © Anusjka Martens/Objectivo Fotografie

doen. En dat moet weer grotere startvelden opleveren.

Wat blijft: uitdagende wedstrijden op getijdewater voor de ORC 1 t/m 4
en IRC 1 & 2, de Rond- en Platbodems B & C, en andere wedstrijdklassen
zoals bijvoorbeeld de Kwarttonners en officiële eenheidsklassen sportboten
als J/22 en Melges. Ook niet-gemeten jachten, waaronder Belgische jachten
met een CR-rating blijven als vanouds welkom. www.deltaweekend.nl.

foto: © Zilt Magazine

INDEWIND

TWEE BANEN IN CAM-RACE
Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit, zo ook
de Colin Archer Memorial Race. De tweejaarlijkse race gaat in 2016 voor
de achttiende keer van start en wel op 16 juli. De route voert van
Lauwersoog naar het Noorse Larvik. De organisatie heeft ditmaal twee
banen gekozen. Een lange van ongeveer 450 mijl, voor snelle schepen in
startgroep 1 (IRC en ORC1) en startgroep 2 (ORC2 en SW1). En een directe
baan van circa 390 mijl voor de startgroep 3 (ORC3 en twohanded) en
startgroep 4 (SW2,SW3 en SW4). Het aantal opvarenden per schip moet
minimaal uit drie personen bestaan, behalve in de twohanded-klasse.
Inschrijven kan via www.camr.nl.

‘EEN REYSE RONDOM DE GHEHEELE AERDKLOOT’
Op 29 januari 2016 is het precies 400 jaar geleden dat de zuidpunt
van Zuid-Amerika de naam Kaap Hoorn kreeg. Dat gebeurde door
de Nederlandse zeevaarders Jacob Le Maire en Willem Schouten
die op zoek waren naar een alternatieve route naar de oost. Anders
dan vaak wordt aangenomen maakten de Eendracht en de Hoorn
geen deel uit van de vloot van de VOC. Het was de vader van Le
Maire die de opdracht voor de expeditie gaf. Met geen ander doel
dan het monopolie van de Oostindische Compagnie te willen
doorbreken. De reis voert de schepen naar wat Le Maire jr. in zijn
journaal omschrijft als ‘Eylanden, vreemde volcken en wonderlicke
avontueren’ waarbij bovendien de Hoorn onderweg door brand
vergaat.
Dat de beide Nederlanders op hun ‘Reyse rondom de gheheele
Aerdkloot' de nieuwe route desondanks ook daadwerkelijk
ontdekken, zorgt pas veel later voor eeuwige roem. Eenmaal
aangekomen in Batavia wordt de Eendracht in beslag genomen
door de VOC omdat de mannen 'niet in haren dienst zijn uitgevaren'.
Bijna 400 jaar later, op 6 december jongstleden, voer de bark
Europa opnieuw langs de kaap, als onderdeel van een jubileumreis.
De Europa voer van oost naar west en volgens de regels van de
Traditional Cape Horners Society of Captain is de ronding pas
officieel als hij onderdeel is van een oceaanreis waarvan ten minste
3000 zeemijlen zeilend worden afgelegd tussen de 50ste
breedtegraad op zowel de Atlantische als de Stille Oceaan.
Op 29 januari aanstaande houdt de Stichting 400 jaar Kaap Hoorn
een symposium in Hoorn ter afsluiting van het jubileumjaar.
www.barkeuropa.nl, www.kaaphoornvaarders.nl

foto:© Rederij Bark Europa

INDEWIND

foto:©Yann Riou/Spindrift Racing

JULES VERNE
UITDAGERS
DENDEREN VOORT
Niet meer dan de vier weken
tussen twee Zilts hadden de
mannen op Spindrift en Idec
nodig om de drie kapen te
ronden. Nadat de beide trimarans
twee dagen voor Kerst ook Kaap
Hoorn rondden zijn ze begonnen
aan ‘het laatste rechte eind’. Een
eufemisme voor de nog altijd
8000 mijl naar de finishlijn, maar
wel een dat past bij gemiddelden
van 30 knopen en etmalen van
meer dan 750 mijl.
Spindrift leidt de race om het
record
rond
de
wereld
consequent maar op geen enkel
moment in de afgelopen maand
was de achterstand van Idec
onoverbrugbaar. En ook de
virtuele concurrent, de bestaande
recordhouder Banque Populaire
5 is nog lang niet kansloos. Om de
Jules Verne trofee mee te mogen
nemen, moet een van de boten
voor de avond van 6 januari over
de finish zeilen.
www.spindrift-racing.com
www.idecsport-sailing.com

NACRA 15 OFFICIËLE JEUGD-CAT
De wereldzeilbond ISAF heeft de
NACRA

15

aangewezen

als

officiële jeugd-multihull voor
ISAF wedstrijden en de Jeugd
Olympische Spelen. De 15 sluit
het beste aan bij de de NACRA
17

die

status

heeft

van

olympische klasse. Nacra Sailing
International, geleid door Gunnar Larsen en Peter Vink, heeft de 15 geheel
naar de criteria van de ISAF ontworpen. www.nacrasailing.com

RS AERO ERKEND
De RS Aero groeit hard.
Anderhalf jaar na zijn
introductie

is

de

eenmansboot door de
wereldzeilbond erkend
als officiële zeilklasse. Die
vlotte erkenning is mede
gebaseerd op het feit dat
de boot in 41 landen
rondzeilt en er bijna 800 stuks van zijn gebouwd. In Engeland en Amerika
zijn nationale kampioenschappen gehouden en er is een internationaal
wedstrijdcircuit opgezet. In 2016 staat het eerste EK RS Aero gepland tijdens
de Travemünde Woche in Duitsland in juli. De Aero werd op de vorige
Hiswa gekozen tot Product van het Jaar 2015 (zie Zilt 108).
www.rsaerosailing.org

INDEWIND
CVR TROFEE VOOR BEKKING
Bouwe Bekking heeft begin december de Conny
van Rietschoten Trofee 2015 ontvangen, voor
zijn prestaties in de Volvo Ocean Race. Laser
Radial zeilster Maxime Jonker kreeg de Flyer
Trofee voor het meest succesvolle Nederlandse
jeugdtalent. De Maas Trofee, de prijs voor
bijzondere inzet, ging naar de zeilfamilie Eggink,
al jaren actief in organisaties. Jacco Koops werd
Coach van het Jaar en Stefan Coppers, binnenboordverslaggever bij Team
Brunel, werd mediaman 2015. www.vanrietschotentrofee.nl

SPIRITISTEN
De Spirit zeiljachten die Bootbouwerij van Heygen in de Rupelstreek
bouwde waren stuk voor stuk iconen. De schepen scoorden goed in
wedstrijden en wonnen de Quarter Ton Cup. Nog altijd beleven talloze
zeilers plezier aan de doordachte ontwerpen van Koos de Ridder. In België
is een veertigtal ‘Spiritisten’ bijeengekomen om plannen te smeden. Ze
willen

ervaringen en documentatie uitwisselen en ontmoetingen

bewerkstelligen. www.facebook.com - Met dank aan Pit de Jonge

foto:©Tim Wright/World Cruising

ATLANTIC RALLY FOR CRUISERS
De scheepsnaam van X-612 Nix (foto) mag dan ‘niets’ suggereren, feit is
wel dat het jacht beide etappes van de ARC+ overall won. De eerste etappe
ging van Gran Canaria naar Kaapverdië. De tweede ging naar St. Lucia en
de Atlantische oversteek duurde 10 dagen, 4 uur en 51 minuten. De
opvarenden wisten de snelheid boven de 10 knopen te houden, ondanks
schade aan genua en spinnaker. De X-562 Marisja won de eigen divisie en
de overall titel van alle cruising divisions.
De VO65 Team Brunel brak het parcoursrecord van Las Palmas, Gran
Canaria naar Rodney Bay op St. Lucia en noteerde 13 dagen, 9 uur en 28
minuten. Met een gezeilde afstand van 2933 mijl betekent dit een
gemiddelde snelheid van 9.1 knopen.
Minder fortuinlijk was het jacht Magritte, dat water maakte. De bemanning
werd op 3 december gered door het vrachtschip SCL Basilea op een positie
van 16N/27 27W. www.worldcruising.com/arc

ADVERTENTIE

BOMARINE
innovative sailing solutions

variabele spoed
is altijd goed!
AUTOPROP

download de brochure

Vaar op zeker
Met onze zeilen
vaart u vooraan
in kwaliteit

Verzekeringen en financieringen

Al uw bestaande

VOORKOM BACTERIËN IN DE DIESEL

lieren
elektrisch

Bardahl BDC:
voorkomt vocht,
reinigt de injectoren,
verbetert de smering,
spaart brandstof.

met één oplaadbare
WinchRite ®
elektrische lierhendel

www.winchrite.nl

Verkoopadressen: www.bardahl.nl - info@bardahl.nl - 078 651 23 22

LIKE US ON

Jonge zeilers maken kennis met kielbootzeilen

FRISSE

VUURDOOP

De Keelboat Academy is een nieuw initiatief,
dat jonge zeilers wegwijs wil maken in het
kielbootzeilen. Dit winterseizoen zijn er
kennismakingssessies. Zilt toog naar de

foto:©Zilt Magazine

Gouwzee voor een impressie.

FOTO’S EN TEKST LAURENS VAN ZIJP

E

r trekt een stoet felle buien over het land die
worden afgewisseld met opklaringen vol
klaterend

zonlicht

tegen

donkere

winterluchten. De frisse noordwester houdt de

thermometer laag. Weer voor binnen: bank-boek-pot
thee-rol koek. Maar echter zeilliefhebbers laten zich niet
door een beetje kou tegenhouden. Op de Gouwzee,
voorbij de Reiger, wordt dan ook druk gezeild.
Een koppel J/70’s davert hier over de op-en-neer-baan
in 15 knopen wind. Hakkend naar de boventon en dan,
pats, de gennaker vol en in galop naar de benedenboei.
Steeds maar weer. De zeilers trainen voor de nieuwe
reeks Eredivisie wedstrijden. Eén J/70 vaart fors gereefd,
een beetje los van het veld. Niet zonder reden. Hij wordt
bemand door debutanten, vier jonge pupillen die nog
niet eerder in een kielboot zeilden en vandaag daarmee
kennismaken, onder leiding van schipper Rozan Gilles.
Hun frisse vuurdoop past in het nieuwe plan dat
initiatiefneemster Fettje Osinga uitvoering wil geven: de
Keelboat Academy ofwel een kielbotenschool.

PROGRAMMA
“Wij kennen in Nederland niet of nauwelijks gestructujeugdzeilers

vertrouwd raken met kielboten”, vertelt Fettje, “het
Watersportverbond ondersteunt vooral het olympische
traject en daarin heb je keuze uit eenmans- of tweemansboten. Lang niet iedereen kan of wil een olympisch traject volgen.” (lees verder op pag. 78)
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reerde trainingsprogramma’s waardoor

AANSTORMERS…
Anne-Fleur Verholen (14) uit Zevenaar, 3
gymnasium: “Ik ben gaan zeilen nadat ik een
prijsvraag had gewonnen en naar een
zeilkamp mocht. Ik heb al CWO3. Ik zeil nu in
een Open Bic, waarmee ik in 2015 eerste in de
competitie ben geworden. In 2016 ga ik naar het
WK in Quiberon. Het leek mij leuk om ook te

foto’S:©Zilt Magazine

leren hoe het toegaat in een teamboot…”

Ava Kramer (16) uit Monnickendam; zit in 5
VWO: “Ik doe veel aan windsurfen en geef daar
ook les in. Met zeilen ben ik begonnen in de RS
Tera en Laser. Ik vind het superleuk om iets
nieuws te leren en wil graag in teamverband
zeilen. Het was heel vet, ik begon met de
grootschoot, gennakerschoot en overloop.
Daarna mocht ik aan het roer. We hadden
zoveel te doen…!”

Balthasar Klaren (14) uit Hoorn, 3 VWO: “Ik
zeil best wel lange tijd, Optimist, RS Feva, 420,
catamaran, Valk… Ik wil uitzoeken wat ik
verder wil gaan varen, dus daarom ben ik
hier gaan kijken. Het is een leuke boot en we
konden meteen goed samenwerken als team.
Dat is heel leuk; iedereen heeft zijn eigen
taak. Later wil ik zeezeilen; misschien kan ik
volgend jaar mee met School at Sea.”

Luuk Verhoeven (13) uit Culemborg, 2 Havotweetalig: “Ik heb gezeild in de Optimist, RS Feva
en Open Bic. Ik wil naar een hoger niveau, maar
weet nog niet in welke boot. Vandaar dat ik hier
nu meedoe. Die J/70 heeft veel meer power,
maar vaart toch ook als een zwaardboot. Het
samenwerken aan boord vind ik leuk, je leert
van elkaar. Het ging mooi schuin en hard, en
met de gennaker zeilen is gaaf.”
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“Je ziet dan ook zeilers zo rond hun 16de stoppen, al of niet tijdelijk. In
Nieuw-Zeeland is er wel een programma waardoor je ook een kielboot
kunt kiezen. Tijdens deze opleiding leren de zeilers alles over de professionele zeilwereld en samenwerken in teamverband. In de professionele
zeilcircuits draaien jonge zeilers mee, die veelal een ding gemeen hebben:
een opleiding in kielboten.
Wij willen met de Keelboat Academy vanaf 2016 de mogelijkheid creëren
om te leren wedstrijdzeilen in teamverband in een kielboot. In het
winterseizoen houden we kennismakingsdagen.”

Drie ondernemers die samen J/Club vormen (J/Boats Benelux, Waterland
Monnickendam en Henri Lloyd Nederland) hebben J/70 boten aangeschaft
in verband met de komst van de Eredivisie Zeilen. Zij hebben Fettje
gevraagd om de exploitatie op zich te nemen, los van de particuliere
verhuur die Waterland doet. Zo heeft zij de Keelboat Academy
vormgegeven. De focus ligt op evenementen en trainingen, waarbij het
Keelboat Youth Program het hoofdprogramma is, een intensief
trainingsprogramma voor zeiltalenten tussen de 15 en 21 jaar. Fettje zoekt
nog meer steunverleners om de exploitatie rond te krijgen.

OEFENEN
Terug naar het water, waar de ‘pupillen-J’ dapper
rondjes draait op de baan. Behalve schipper Rozan
zijn er twee jongens en twee meisjes aan boord. Ze
zijn na de briefing van 10.00 uur vanmorgen eerst
een uurtje gaan inzeilen en vervolgens starts, aandeDaarbij wisselen ze telkens van positie aan boord,
om alle handelingen aan boord te ervaren. Rond
drieën keren ze verkleumd terug in de haven, waar
ze gedisciplineerd de boot met z’n allen aftuigen.
Het enthousiasme en de voldoening is zicht- en
merkbaar. Al overheerst er eenmaal op de steiger
nog maar een wens: de warmte binnen opzoeken...

Fettje Osinga (initiatiefnemer)
“De jonge zeilers zeilen
met een goede schipper, in
dit geval Rozan, die ook als
inspiratiebron optreedt.
Na afloop evalueren we de
zeildag. Nieuwe kennismakingsdagen zijn op 24
januari, 14 februari en 6
maart.”

f facebook.com/keelboatacademy
www.keelboatacademy.com
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windse en voordewindse koersen gaan oefenen.

FULL CIRCLE IN THAILAND

HET LAND VAN DE GLIMLACH
Paul van der Linden en Monique Knijnenburg doen waar menig

zeiler waar droomt. Rond de wereld zeilen en tegelijkertijd in
hun eigen levensonderhoud voorzien door betalende gasten
mee te nemen. Inmiddels is hun Full Circle, een Hallberg Rassy
49, in Thailand aangekomen.
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Een impressie uit het land van de glimlach…

FOTO’S EN TEKST BEMANNING FULL CIRCLE
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WITTE STRANDEN EN KRISTALHELDER WATER
In Thailand heten de eilanden 'Koh', en het eerste dat we
aanlopen is Koh Lipe. Een mooi groen eiland met prachtig strand
en... helder water. Het anker ligt er nog niet in of onze gasten
springen al in het water met duikbril en snorkel. Het koraal is
mooi en tussen de vele Sergeant Majors worden zelfs
clownsvisjes, ofwel Nemo's gespot. De rust wordt zo nu en dan
danig verstoord door een voorbijvarende 'longtail'-boot. Dit is
een soort houten sloep, aangedreven door een automotor. Direct
op de krukas van de motor is een lange as van wel drie meter
aangebracht met een schroef. Luchtgekoeld en zonder vrijloop,
achteruit of knalpot. Het maakt een geweldige herrie. Maar het
is een mooi schouwspel. De bestuurders zijn ware acrobaten. Ze
manoeuvreren hun boot door soms half overboord te hangen.
Met deze longtails worden toeristen naar mooie eilandjes en
interessante duik- en snorkelplekken gebracht.
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FILMDECOR
Een must op onze tocht zijn de eilanden van Phi Phi.
De rotsen rijzen hier stijl op uit de zee. Het zuidelijke Phi
Phi Le vormde ooit het decor van de film The Beach, met
Leonardo Di Caprio in de hoofdrol. Een idyllisch mooie
baai met blauw water en wit zandstrand. Natuurlijk deel
je dit beeld met veel toeristen die per longtail of
speedboot deze kant opkomen. Maar na vieren zijn ze
allemaal weer verdwenen en pakken wij rustig één van
de moorings op. We genieten in alle rust van een
prachtige zonsondergang in levensecht filmdecor.

ZEILEN ALS HET WAAIT
Zeilen in Thailand is vooral zeilen als het waait. Dat lijkt
logisch, maar wind is in dit gebied geen vast gegeven.
Wisten we op onze tocht over de Atlantische Oceaan en
de Pacific ons vergezeld van een stabiele passaatwinden,
hier waaien de monsoons. Inmiddels is de Noordoost
Monsoon goed doorgezet en die brengt droog en zonnig
weer met een rustig briesje. Met vol tuig op een rustige
zee halen we dan toch nog wel vijf knopen. Gelukkig zijn
de afstanden niet groot en zijn er talloze mooie baaien
waar we kunnen ankeren. Op veel plekken is het
interessant om er met de bijboot op uit te gaan en
grotten en binnenmeertjes ook wel 'hongs' genoemd te
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bekijken.

GENIETEN
Verder naar het noorden komen we bij het grote eiland
Phuket, bekend van de vele charterreizen naar de zon. Er
zijn dan ook veel drukke resorts. Maar vanaf het water
merk je daar weinig van. Met onze Full Circle liggen we
voor een prachtig strand in het grootste zwembad ter
wereld. En onze gasten genieten zo van hun privé resort.
De natuur is mooi en ook hier vinden we weer leuke baaien
en rustige ankerplekken. Een enorme hulp is het
pilotboekje van Sunsail, de botenverhuurder hier ter
plaatse. De ankerplekken staan er goed in omschreven.
Met het bijbootje varen we regelmatig naar de kant. Lekker
stukje lopen langs het strand en genieten van een lekker
drankje of maaltijd. Thaise mensen zijn vriendelijk en
gastvrij. Voor een gering bedrag in Baht eten we heerlijke
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Masaman Curry en Padthai…

Ook eens meezeilen op de Full Circle? Kijk op
www.fullcirclesailing.nl of mail naar info@fullcirclesailing.nl
De Full Circle vaart nog een heel jaar rond in de Thaise wateren.

WEERKAARTEN

ROUTERING
ROUTEPLANNING
SOFTWARE

GRIBFILES

en nog veel meer over het weer…

METEO
CURSUSSEN
in samenwerking met

FOTO EN TEKST TWAN BIEMANS

VRIJE VRIJDAG

Ken je dat? Eigenlijk moet je naar kantoor maar de
weersverwachting belooft deze vrijdag 4 december
voor Bruinisse volop zon, 11 graden en WZW 5-6
Bft… Dan ga je toch naar de jachthaven?
Om 10u gooi ik de trossen los en vertrek onder vol
tuig voor een rondje Veermansplaat. Op de
Grevelingen komt mij in de verte een ander zeilschip tegemoet. Ik val wat af en duik met 7 knoop
De Hals in. Lekkerrrr..!
Eén andere zeiler kom ik tegen...
Ouddorp is nét niet bezeild vandaag, maar dat geeft
niet. Knijpend tot net onder de Hompelvoet ga ik
overstag en richt de steven naar Bommenede. Iets
ruimere wind, ik zeil nu over bakboord. Als ik de
Grevelingen weer op zeil, val ik verder af en stuif
met ruime wind door het verlaten water. Verkeerde
wal, strak langs de Veermansplaat. Voor hem ook
aan de verkeerde wal zie ik hetzelfde jacht uit De
Hals me tegemoet komen. Die zeilt óók lekker!
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Even op de stuurautomaat en een paar foto’s
maken, terwijl het log af en toe 8 knoop aantikt.
Drie uurtjes zeilen en Bruinisse ligt alweer aan
stuurboord. Ik stuur Kendu, een Hallberg Rassy 36
MK1, naar de box. Het zal deze winter wel vaker
nog zulk lekker zeilweer zijn, toch?

DAYSAILER VAN DIDDEN JACHTBOUW
Vijf jaar geleden publiceerden we in Zilt 53 een vaarimpressie van de
Koopmans 28, een daysailer gebouwd door Didden jachtbouw. Ruud
Didden kreeg steeds meer vraag naar een vergelijkbare boot, maar dan
met meer ruimte onderdeks. Het
resultaat is een 34-voeter met ziten

slaapgelegenheid

voor

4

personen inclusief kombuis en
toilet. De 34 ft daysailer kan zowel
op een trailer als in een container
worden

vervoerd.

Er

is

een

uitvoering met een kiel van 1,30 en een met 1,80 meter diepgang. De SQ
versie is bedoeld voor groot water. www.koopmans28.nl

COMFORTINA 46
Dieter Blank is de ontwerper van dit vlaggenschip van de Duitse werf. Hij behield de
modern-klassieke uitstraling van de eerdere Comfortina's, maar gaf de nieuwe
46 voeter wel een opvallend breder
achterschip. Dat resulteert is fors
meer binnenruimte en een ruime
kuip. Door de kleine bouwaantallen kan de werf makkelijk rekening
houden met individuele wensen van de klant. De Comfortina kan worden uitgerust met verschillende kielconfiguraties. In de versie met de
hefkiel kan de diepgang van deze ruim 14 meter lange boot worden
gereduceerd tot slechts 1,35 meter. www.sailcentremakkum.nl

ZILTESPULLEN
COMPLEET NIEUWE X-MODELLEN
X-Yachts combineert in de nieuwe modellen het beste uit de bestaande
Xp (Xperformance) en Xc (Xcruising). Het eerste model, de X6, is in mei
2016 klaar en zal de standaard bepalen wat interieur, kwaliteit en
techniek betreft. De epoxy romp, gemaakt middels vacuüminfusie
techniek, wordt voorzien van het bekende stalen kielframe van X-Yachts
voor maximale sterkte, stijfheid en veiligheid. Binnen zorgen vele ramen
en luiken voor licht en ventilatie. Voor het interieur streven de

ontwerpers naar een moderne uitstraling, Zaken als loden kiel,
hydraulische achterstagspanner, rod rigging, klapschroef en spectra zijn
standaard. De eerste X4 zal zomer 2016 zeilen en zal aanwezig zijn op
de HISWA te water in september in Amsterdam. www.x-yachts.nl

TITANIUM SCHROEF
Bruntons Propellers heeft de allereerste
4-blads

Varifold

klapschroef

van

titanium afgeleverd. De schroef voor een
115-voets Baltic, weegt zo’n 50 kg minder
zonder daarvoor op prestaties, sterkte
of duurzaamheid in te leveren. Een
titanium uitvoering van 2-, 3-, en 4-blads Varifolds maakt nu deel uit
van het leveringsprogramma van Bruntons en richt zich vooral op
wedstrijdjachten. www.bruntons-propellers.com en www.bomarine.net

OCEAN SAFETY IN NEDERLAND
Ocean Safety, de Britse fabrikant van
innovatieve veiligheidsproducten als de
Jon Buoy, gaat zich vanaf het nieuwe
jaar nadrukkelijker op de Nederlandse
markt presenteren. De reddingsvlotten
en

man-over-boord

oplossingen

zullen voortaan in veel Nederlandse
watersportwinkels

te

koop

zijn.

Daarnaast zet Ocean Safety een eigen
netwerk van service-stations op voor het periodieke onderhoud van
hun vlotten en reddingsvesten. www.oceansafety.com

ZILTESPULLEN
CITY MARINA ROTTERDAM BIJ JACHTHAVENGROEP
De Jachthavengroep voegt per 1 januari 2016 de City Marina Rotterdam
toe aan zijn pakket. Het is de vijfde haven van de groep die reeds vier
jachthavens bestiert: Amsterdam Marina, Regatta Center Medemblik,

Marina Stellendam en Marina Schokkerstrand. Rotterdam past als
locatie en vaargebied mooi in dat rijtje. De City Marina Rotterdam ligt
bij de Kop van Zuid en het centrum van Rotterdam. Ligplaatshouders
binnen de Jachthavengroep varen er wel bij, zij mogen gratis
gebruikmaken van zusterhavens en dat komt bij een (vakantie)tocht
door eigen land natuurlijk goed van pas. Iedere zusterhaven heeft een
eigen sfeer en ieder vaargebied zijn eigen charme en mogelijkheden.
www.jachthavengroep.com
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ZILTEWERELD

IL-HOFRA-Z-ZGHIRA
Paula Bos en Wouter Boom zeilden afgelopen seizoen in de
Middellandse Zee. Met hun Funcat 44 Safari liggen ze het liefst voor
anker. Hier ligt de catamaran voor de kalksteenrotsen bij Malta.

BUREN
Paula (49) en Wouter Boom (51) zeilen al van kinds af aan. In 1981
worden hun beide ouders buren in de jachthaven van Lauwersoog,
en zo ontmoeten ze elkaar. Paula: “Omdat de boten van onze
ouders in het weekend wel eens allebei bezet waren kochten we in
1985 een klassiek 22
voets rondspantje. Dat
was de eerste in een lange reeks, er volgde een
woonboot, een 22 meter
lang varend beurtschip
en een Vanguard II. Tijdens een tocht naar Scandinavië ontstond het plan
om voor Wouters vijftigste te stoppen met werken en te gaan varen.”

BOOTLEVEN
“En dat is gelukt”, vervolgt Wouter. In 1997 gaven we Frits du Bois
opdracht voor de bouw van het casco van een motorboot van ruim
19 meter, die we zelf afbouwden. Dat werd ook ons huis. In die
periode ontstond de vriendschap met Frits du Bois en zijn partner
Reinhilde. Zij zeilden al jaren in een trailerbare Farrier 31 en maakte
reizen naar onder andere Kroatië. Hij maakte ons enthousiast en
we kochten een Jantar 21 op een trailer om met hen vakanties in
de zon te kunnen doen. Dat beviel zo goed dat we later ook een
Farrier 31 kochten, waarmee we in Griekenland en Turkije voeren.”

ZILTEWERELD

www.ziltewereld.nl
VERTREKKERS-CAT
Paula: “In de Aegeïsche Zee ontstond het plan om samen met Frits twee
'vertrekkers-cats' te gaan bouwen, waarbij we onze kennis van het wonen
aan boord zouden combineren met Frits' kennis van ontwerpen en
bouwen van snelle catamarans. We bouwden elk onze eigen boot en in
2009 zijn de twee 44-voeters te water gelaten. Frits en Reinhilde vertrokken al snel met hun Bella Ciao richting Caribisch gebied. Wij werkten nog
een paar jaar door en gooiden in 2014 los, om af te zakken richting
Middellandse Zee. Momenteel overwinteren we in Marina di Ragusa, in
Zuid-Italië. Het idee was om een jaar de Middellandse Zee te gaan
verkennen en dan in 2016 naar de Cariben te gaan, maar vooralsnog
vermaken wij ons hier uitstekend. In 2016 willen we Griekenland, Kroatië
en mogelijk Turkije uitgebreider gaan bekijken dan we al met de trimaran
gedaan hebben, en daarna zien we wel weer. We hebben geen tijdslimiet
en blijven varen zolang we dat leuk vinden. We zullen op termijn, als de
situatie rond Afrika de terugtocht via Suez weer mogelijk maakt, misschien wel de wereld rond zeilen, maar we hebben geen haast.
www.

catamaransafari.nl
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