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BUREAUBLAD
Anton Kramer woont aan boord van zijn boot en
ziet daardoor vele mooie zonsondergangen per
jaar. Voor anker op de Gouwzee tussen Marken en
Volendam legt hij de stilte van het moment vast. Met een
klik op de downloadknop maak je deze foto de
achtergrond van je beeldscherm of tablet.

EIGENWIJS
Zelden leverde een artikel zo veel reacties op
als het verhaal van Danielle en Martijn in de
vorige Zilt. Ze vertelden hoe het hen lukte om
voor de prijs van een bescheiden tweedehands
auto een 52-voets tweemaster op de kop te
tikken. Een boot die 'achterstallig onderhoud'
weliswaar opnieuw definieert, maar ook een
project dat met hardcoreklussen tot een goed
einde kan komen.
Tenminste, zolang je je denken maar niet laat
bepalen door glimmende folders, een grote

reflectie

voorliefde voor laatste snufjes, of de heersende
opvattingen op Facebook of internetfora. Als
het je lukt om aan die dwang te ontsnappen,
heeft zeilen nog altijd veel minder met geld te
maken dan met het maken van passende keuzes.
In deze Zilt maken we kennis met de Pirloit, een
boot die wel een kwastje kan gebruiken en met
een bij vertrek nogal onervaren bemanning.
Ongetwijfeld lieten ze velen hoofdschuddend
achter op de steiger. Twee jaar later sparen die
nog

altijd

voor

hun

nieuwe

rader

en

watermaker, terwijl Sanne en Dries inmiddels
genieten van de pracht van Patagonië. Tja...

Of neem nu de bemanning van de Fram die zich
meet met de gerenommeerde namen op de
wedstrijdbaan. Met een boot uit een periode waarin
het koolstof en laminaat van hun concurrenten nog
moest worden uitgevonden. Zo'n high tech monster
vol sponsorplakplaatjes zit er voor de Fram-mannen
even niet in. Maar een reden om in hun box te
blijven kniezen is dat voor hun allerminst.
En dan is er nog Pieter Heerema. Als een vaste
waarde in het linkerrijtje van de Quote 500 is budget
niet zijn grootste zorg. Op zijn 64e schreef Pieter
zich in voor de Vendée Globe. Met een splinternieuw
racemonster vol innovatie en uitdagingen waar een
dertigjarige zijn handen vol aan heeft. Gewoon uit
eigen zak. Zonder sponsor of ook maar de minste
behoefte, 'ik bel wel als ik iets te melden heb', aan
publiciteit.
De verhalen van al die eigenwijze zeilers waren voor
de honderdtweeëntwintigste keer weer een grote
inspiratiebron...
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NAAR DE

OVERKANT
deel 3 - Orwell en Blackwater

De oostkust van Engeland blijft een aantrekkelijke
vaarbestemming. Voor menig kustzeiler is het de
eerste grote oversteek. In drie afleveringen beschrijft
Michiel Scholtes drie reisdoelen en wat er zo al bij
komt kijken. Na Lowestoft, Southwold, de Ore en de
Deben koersen we nu naar de Orwell en Blackwater.
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De routes naar de river Orwell zijn gelijk aan die naar de Deben (Zilt 121):
uit havens noord van de Maas langs de N-Shipwash en uit havens zuid van
de Maas N langs Sunk-Centre naar de S-Shipwash. Vanuit België kun je ook
S van Sunk Outer blijven, langs Long Sand Head en dan door het Goldmer
Gat en Medusa Channel. Mede afhankelijk van weer, wind en getij natuurlijk.

NAAR DE OVERKANT

Het Medusa Channel kan bij LW en zeegang te droog zijn voor een een
diepstekend schip. Even ten zuiden van de Orwell ligt het ondiepe kreekgebied
Walton Backwaters. Geen 30 mijl zuidwestelijk van de Orwell, in een
‘patchwork’ van banken, slikken en moerassen, wenken meerdere rivieren Colne, Blackwater, Crouch - waar je makkelijk een vakantie zoet kunt zijn.

ORWELL
De Orwell mondt uit tussen het dorpse Harwich en Felixstowe, de grootste
containeroverslaghaven van Engeland. Voor een bezoek aan Harwich meer
je af aan Halfpenny Pier, behalve vanaf W 5 Bft bij vloed, dan produceert
de Stour daar een akelige golfslag. Noord van Harwich loopt oost-west de
oninteressante zij-arm Stour.
Voorbij Felixstowe beleef je een abrupte overgang van strakke kades en
containerreuzen naar Orwell’s natuurlijke oevers met roepende wadvogels,
glooiende akkers, half in geboomte verscholen buitenplaatsen en loom
grazend vee. De populairste jachthavens, Woolverstone Marine en de Royal
Harwich Yachtclub liggen zo’n 5 mijl stroomopwaarts. Een mijl daarvoor
passeer je de Butt & Oyster, de iconische pub in Pinmill. Vier mijl verder
ligt de stokoude hoofdstad van Suffolk, een wonderlijk samengaan van
moderne ontwikkeling en verval. Achter een sluis ligt in het stadsdok de
jachthaven van Ipswich.

AANLOOP
De aanloop vraagt om planning. Je wilt niet de volle eb of vloed tegen
krijgen, noch stoten op de Stone Bank of Cork Sand of ruzie krijgen met
een containerschip.
Het VSS naar Felixstowe/Harwich krult vanaf S-Shipwash noord- en
westwaarts om de Roughs en Cork Sand en loopt dan over 5 mijl oost-west
(marifoonkanaal 71). Pal zuid daarvan ligt het ‘Recommended Yacht Track’,
waarmee je blij bent als er een zeeschip uitvaart of binnenkomt.
Vanuit het noorden steek je bij S-kardinaal Platters het VSS over, vervolgens
houd je de betonde geul aan stuurboord. Vanaf de S-Shipwash bereik je
het ‘Yacht Track’ via Roughs Tower en Cork Sand Yacht Beaken. Het
alternatieve Medusa Channel brengt je langs de kust bij N-kardinaal
Landguard direct voor de monding.

NAAR DE OVERKANT

BINNENLOPEN
Vanaf Landguard volg je de westelijke oever, op veilige afstand van
manoeuvrerende zeeschepen voor Felixstowe, maar let op de ondieptes
voor Harwich en Shotly Point.
Geef ruimte aan de veerboot Harwich-Hoek van Holland als die net vertrekt
of aankomt, zijn aanlegplaats ligt aan de Stour.
Eenmaal voorbij de containerhaven kun je slechts een coaster tegenkomen,
verder heb je de schone rivier aan jezelf.

SLECHT WEER
De banken zorgen vanaf krachtige aanlandige wind voor brekende en
verwarde zeegang, vooral bij wind tegen tij.
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De Engelse watersportcultuur is
hier goeddeels overgegaan op
jachthavens: Shotly, Suffolk, Royal
Harwich YC, Woolverstone, Fox’s
en Neptune. Maar er liggen nog
genoeg jachten aan meerboeien
die verwijzen naar de tijd dat
Engeland nauwelijks jachthavens
kende. Bemanning gaat met de
bijboot naar het jacht… als wind
en tij dat toelaten. Die praktijk
onderhoudt een economie van
werfjes, getijbewustzijn, vaardigheden als roeien en wrikken en
pubs waar je bij ‘beer en batter’
wacht op water. Zo’n pub staat bij
Pinmill met zijn fundamenten op
de vloedlijn: de door zeilers zeer
gewaardeerde Butt & Oyster,
schilderachtig en charmant, op
loopafstand van de Royal Harwich
YC en Woolverstone Marina.
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HERINNERING
Voor hoeveel Nederlandse zeilers is de Orwell
de eerste kennismaking met de Eascoast? Dat
was het voor mij in 1968. De containerterminal
was in aanbouw, we meerden af aan een
vervallen Halfpenny Pier. Een paar roestige
coastertjes lagen op de rede te wachten op
vracht. Harwich was arm, hulde zich in
kolenwalm. Mensen droegen er sleetse kleren
en keken vermoeid.
Ondanks de groeiende containeroverslag is de
rivier hogerop nog steeds zo lieflijk als het
Engelse landschap kan zijn. En naarmate je er
meer komt, word je vaker verrast. In The Butt &
Oyster bijvoorbeeld sprak ik met een oude man:
John Norman Gillies. Hij bleek een van de laatste
bewoners van St. Kilda te zijn geweest, het enige
gehucht op Hirta een Schots eilandje ver in de
Atlantische oceaan. Hij vertelde hoe in 1930 de
ontstoken blindedarm fout liep, dat zij veel te
laat naar een ziekenhuis werd gevaren en zij daar
met haar baby overleed. Datzelfde jaar werd hij
met 35 overgebleven bewoners van het eiland
geëvacueerd. Een Schots Schokland. Terwijl ik
wandelde naar Ipswich en uitkeek over de
Orwell, kleurde zijn verhaal mijn herinnering aan
kolenlucht en roestige scheepjes. Wat een
ontbering achter het romantische beeld van toen.
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laatste zwangerschap van zijn moeder door een
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BLACKWATER
Voor de trechtermonding van de Blackwater lijkt de omgeving op
onze westelijke Waddenzee. Bij het Bradwell Power Station, op de
zuidoever, ben je pas echt op de rivier. Westelijker wijken de groene
oevers, maar de geul versmalt. Bij Osea Island doet de
omgeving denken aan het Veerse Meer, maar met een verval
van ± 3-5 meter. Daar voorbij lijkt het Friesland, maar wilder,
nooit meer dan half getemd, met zoutminnende planten, duizenden
wadvogels en een flinke stroom. De boeien zijn ‘koektrommels’
waarnaar je echt moet uitkijken. Je wilt er ook geen missen, want
naast het geultje tot Maldon wacht het vette slik op je kiel. Leve
platbodems en hefkielers, jachten met vaste kielen moeten schutten
bij Heybridge.

AANLOOP.
Deze rivier ligt logisch in het vervolg van een bezoek aan de Orwell.
Door het Goldmer Gat, langs de kust van Essex is het slechts 30 mijl
zeilen naar de monding en je krijgt er van de vloed 10 cadeau. Je
kunt ook door het zuidelijker door Kings Channel en over de Spitway,
waar de kaartdiepte tussen de twee veiligvaarwaterboeien 1.6 m is.
Vanaf de groene Bench Head voor de Colne is de betonning naar
Nederlandse begrippen schaars; houd het lange Nass Beacon ruim
aan stuurboord, Bradwell aan bakboord en blijf ongeveer in het
midden tussen de oevers.
Bij tijdgebrek is Brightlingsea aan de Colne een aantrekkelijke
tussenstop.

NAAR DE OVERKANT

BINNENLOPEN
Vanaf Osea Island ligt er meer betonning. De geul slingert naar het sluisje
van Heybridge basin, dat alleen schut rond hoogwater. Prikken houd ze aan bakboord - leiden van de hoofdgeul naar de sluis.
Mis je hoogwater daar, zoek dan een ankerplek bij Osea Island.
Of zak aan Maldons kade in de modder tussen klassieke jachten, Thames
barges en oyster smacks.

SLECHT WEER
Rond hoogwater stoppen de banken geen golven en bij veel wind tegen
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tij staat er in de geulen een korte, steile zee.
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MAAN
Heel geleidelijk laat de zee je los en voel je
de omarming van het naderende land. Hier
geen harde scheidingen tussen zoet en
zout, tussen de wrede zee en de
recreatieplas.
Als je de Blackwater nadert in de
middagzon lichten in het noorden, aan
weerszijde van de Colne, dorpjes en stadjes
wit op. In het westen en zuiden blinken
uitgestrekte platen. Zijn we nog buitengaats
of binnen? Dan ineens zijn er oevers, laag
en groen en aangevreten. Bradwell Power
Station breekt de natuurlijkheid van het
landschap, dat zich gelukkig herstelt en tot
pootjebadend Maldon niets meer inlevert.
Maldon moet je eigenlijk aandoen per
schokker of aak. Met een beetje kiel schut
je bij Heybridge naar binnen. Dat ziet er
tamelijk Hollands uit. Tot het water valt. Ik
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ken geen Nederlandse sluis waarachter bij
laagwater geen water is te zien. Slechts
modder zover je kijken kunt. IJl concert van
verre vogels. Van wind in zeegras. Scheepjes
half op hun kant, op kimkielen verstild,
weggezakt in modder, roerloos, geduldig
wachtend tot de maan hen weer bevrijdt.

NAAR DE OVERKANT

HEYBRIDGE BASIN
Boten die niet makkelijk kunnen droogvallen en dieper steken
dan zo'n 1,5 meter kunnen afmeren in Heybridge Basin. In
deze beschutte kom staat tot 4 meter water, maar het aantal
ligplaatsen is beperkt. Bij de plaats Maldon schut je door
foto:© Cy Evans

Heybridge Lock, vanaf het water herkenbaar aan de witgekalkte pub The Old Ship, rechts van de schutsluis. Bediening
is alleen rond hoogwater en soms staan de sluisdeuren gewoon open, bij groen licht kan je dan zo het bassin invaren.
Vooraf reserveren wordt aanbevolen.
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RACEN MET DE

GROTE JONGENS
Team Fram debuteert in Almere Regatta
In het weekend van 28 en 29 mei werd de Almere
Regatta verzeild. Zeventig boten verschenen aan
de start. Een veld vol ervaring en reputatie. Maar
ook met een debutant. Voor het eerst waagt team
Fram zich tussen de grote jongens. Een impressie

foto:© Klaas Wiersma

vanuit de kuip…

FOTO’S KLAAS WIERSMA TEKST FLORIS CORNELISSEN

inds een jaar of zeven doen we mee met de
woensdagavondcompetitie van R&ZV Naarden en
zeilen we wedstrijden op het Marker- en IJsselmeer.
Maar altijd in de SW- of toerklasse. Zeg maar de
amateurklasse. Hoewel daar ook goede zeilers tussen zitten
en er fanatiek gevaren wordt, waren wij benieuwd hoe het
er in de professionelere ORC klasse aan toe zou gaan.
Zouden we ons daar staande kunnen houden? Nieuwsgierig
geworden lieten we afgelopen winter onze Friendship 28
meten en schreven we Fram in voor de Almere Regatta.

ANDERE LEAGUE
Ondanks dat we in onze eigen woensdagavondcompetitie
nu eerste staan, zeg ik tegen de bemanning dat we ons geen
illusies moeten maken. Ik verwacht dat we helemaal zoek
worden gevaren. Want de Almere Regatta is een andere
league en dat blijkt al bij de Notice of Race.
Onze boot moet voldoen aan de ISAF Offshore Special
Regulations.

Een

document

vol

voorwaarden

en

veiligheidseisen. Een tweede puts aan boord bijvoorbeeld,
maar ook de minimale diameter van je voorluik staat
beschreven. Ik ga er gemakshalve vanuit dat mijn voorluik
voldoet, maar zorg nog even voor een tweede puts. Ik moet
dus een paar dingen aan boord hebben volgens dit
‘wetboek’, maar als ik wil winnen moet ik vooral heel veel
van boord halen. Natuurlijk gaat de watertank leeg en halen
we bijna alles van boord dat niet nodig is. Maar de
besteklade blijft zitten inclusief bestek. En dat is niet bij alle
boten zo. Ook onze dikke gastank wordt niet vervangen

foto:© Klaas Wiersma

Dit is geen standaard
woensdagavondwedstrijd…

foto:© Klaas Wiersma

Droombeelden
maken plaats
voor realiteit…

door een lichtgewicht campingtankje van het formaat
aansteker. Nee, zó fanatiek zijn we nog niet. Ons team bestaat
uit: Hennie Hoenselaar, Willem-Jan Landman (zaterdag),
Lodewijk Cornelissen (zondag) Jan-Jaap Spijkerman en ik.

PITTIGE CONCURRENTIE
Wat ook gaaf is, is dat je tussen boten staat die allang hun
sporen hebben verdiend in het ORC-circuit. Als ik mij
vrijdagavond meld bij de regatta office, zie ik de Italia 9.98
van Bach Yachting Racing Team liggen. Ze zijn niet alleen
Nederlands Kampioen ORC 2, maar willen een serieuze gooi
naar het podium doen tijdens het WK ORCi in Kopenhagen
deze zomer. We varen weliswaar in een andere klasse, maar
het geeft aan dat dit niet je standaard woensdagavondwedstrijd is.
Fram valt onder de ORC 4. Dat is de klasse met de hoogste
handicap. Die mogen dus het langst over de wedstrijd doen.
Natuurlijk ga je direct je concurrenten bestuderen. We zien
een bekende; de Pura Vida, een Pion, waar ik nog nooit van
gewonnen heb. Verder vaart de Kick in onze klasse. Deze boot
komt ook van het Gooimeer en was in 2014 nog Nederlands
kampioen ORC 4. Pittige concurrentie dus.
Maar de zwaarste concurrent kom ik zaterdagochtend tegen
onderweg naar de schippersbriefing. Met onder andere een
2e plaats op een WK ORCi, meerdere NK titels en nog wat
knappe prestaties in grote boten is zijn zeil-cv op z’n zachtst
gezegd indrukwekkend. Ik heb het over Erik van Vuuren, die
nu de gele NED 8283 schippert. Als ik vraag in welke klasse
hij vaart, antwoordt hij grijnzend: “In jouw klasse…”

foto:© Klaas Wiersma

We leggen het nu echt af…

BEST TROTS…
‘Geen illusies, het wordt vooral genieten’, herhaal ik in
gedachte. We varen op tijd uit en oefenen nog even. Een
goede voorbereiding is zeker in deze sport het halve werk.
We starten samen met de ORC 3 klasse waarin onder andere
favoriet White Hawk zeilt. Toevallig zeilt één van hun oude
bemanningsleden met ons mee. Als we terug in de haven
erachter komen dat we de White Hawk die dag twee keer
verslagen hebben, zijn we best trots. Maar als we zien dat we
in de tweede race een tweede plaats pakken en zelfs van Erik
van Vuuren hebben gewonnen, zijn we euforisch!
’s Avonds merk je ook dat dit een andere divisie is binnen het
wedstrijdzeilen. Anders dan bijvoorbeeld de Pampus Regatta
of de 24-Uurs zeilrace. Elk team lijkt wel zijn eigen ‘clubtenue’
te hebben. Maar veel opvallender is dat het om negen uur ’s
avonds al bijna uitgestorven is. Het overgrote deel is al naar
huis of naar de boot om morgen weer uitgerust en fit te zijn.
Fanatieke professionals feesten niet.

ZOEK GEVAREN
De races van zaterdag smaken naar meer en we dromen zelfs
een beetje van een vierde plek. Of derde. Waarom ook niet?
’s Zondags is het ‘medium wind’ volgens het startschip. Maar
vooral bij de bovenboei waait het flink door. En schieten de
vlagen ruimschoots over de 14 knopen. We starten mooi,
maar leggen het nu echt af tegen de Kick en Pura Vida. Om
nog maar te zwijgen over Erik en zijn Waarschip 700LD. We
worden zoek gevaren en onze droombeelden moeten weer
even plaatsmaken voor de realiteit.

foto:© Klaas Wiersma

Hard gestreden,veel geleerd…

De laatste race zitten we eindelijk in de groove maar
moeten we staken door schade aan de wantputting. We
stoppen direct, zekeren onze mast en melden ons over de
marifoon af bij de wedstrijdleiding.
Natuurlijk is dat even balen. Ik troost me met de gedachte
dat Roy Heiner ooit vertelde dat na elke race je boot bijna
uit elkaar moet vallen. Anders is je boot te zwaar gebouwd
of heb jij niet hard genoeg gepusht. Ik krijg er een kleine
glimlach van op het gezicht. Want we hebben hard
gestreden, de boot en elkaar gepusht. Én weer heel veel
geleerd.
Zowel de White Hawk (ORC 3) als Erik van Vuuren (ORC 4)
worden eerste. Wij eindigen op een vijfde plaats, maar
hebben van beiden een keer gewonnen. En dat is cool. Onze
kennismaking met de Almere Regatta en de ORC beviel
goed. Sterker nog, stiekem denken we al aan een serieuze
deelname aan het ORC 4 kampioenschap in 2017. En is het

foto:© Team Fram

WK ORCi in 2018 niet in Scheveningen? Tot dan!

www.almereregatta.nl - www.teamfram.nl
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INSCHOKSKES

PIRLOIT EN DE ZEGEN VAN ONBEVANGENHEID

In 2014 vertrekken Sanne Lever en Dries Soeters vanuit
België met hun stalen stalen Pirlouit. Hun ‘goesting’ is
buitenmaats. Een sappig Vlaams woord voor zin. Ze hebben
en houden er zin in. Niet geremd door overdreven kennis,
fortuin en de daaruit volgende zorgen. Creativiteit en
veerkracht als plan B. Hun onbevangenheid en gezonde
instelling brengt hen via Noorwegen naar Patagonië,
voorlopige tussenstop in hun wereldomzeiling.

S

anne en Dries raken gefascineerd door de
oceaan als ze in 2009 meevaren in de Tall
Ships Race Atlantic Challenge 2009. Een

plan ontstaat: als we nu eens de wereld zouden
rondzeilen? Ze gaan op zoek naar een geschikt schip
dat bovendien in een niet riant budget past. Ze
vinden de ‘Rêve des Tropiques’, een 13,80 meter
lang ontwerp van Jean-Marie Finot, de Franse
evenknie van Ricus Van de Stadt. Het schip heeft
een kiel-midzwaard en is goed uitgerust, maar is wel
een opknapper. De romp is van staal, de opbouw
van hout, een permanent zorgenhuwelijk. Voor de
vijftien ton staat er een relatief kleine tuigage op,
want de bezaanmast ontbreekt. Pirlouit is de Franse
naam van Pirrewiet die de Smurfen ontdekt, in de
stripverhalen van de Belgische tekenaar Peyo.

VEEL WERK
Sanne en Dries werken twee jaar lang ieder vrij
moment om het schip reis- en zeewaardig te maken.
onderhoud, motor knutselen, afbreken, veranderen,
ontwerpen, bouwen, schilderen, nog eens schuren,
nog eens poetsen, enzovoort.’ schrijft Sanne. De
leden van de Hobokense jachtclub bij Antwerpen
zijn vol lof en geven bij hun vertrek een Spot-tracker
cadeau.

Iedereen

kan

www.findmespot.com.

de

reis

volgen

op
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‘Alle weekends en vakanties: poetsen, schuren,
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Na vertrek maken ze eerst een slag noordwaarts. Om in te slingeren. Daarna
zetten ze koers naar het zuiden. Bestemming: de wereld. De route naar de
Atlantische Oceaan is klassiek. In hun logboek passeren talloze namen van
bemanning en jachten die dezelfde routes volgen. Het is een netwerk van
informatie, van snelle vriendschap, van wijntjes en helpende handen.

Er gaan opstappers mee, van wie sommigen veel ervaring hebben.
Prettig, vooral in het begin. Blankenberge-Stavanger- Boulonge-Engelse
zuidkust-Bretagne-La Coruna-Portugese kust. Dan volgt de sprong naar de
Canarische Eilanden. Belangrijke wetenswaardigheid: Dries kan vissen. Sanne
werkte geregeld als kok. Op lange trajecten eten ze hoofdzakelijk verse vis…

KLIMAATWISSELINGEN
Een sprong in de tijd: eind november verlaat de
Pirlouit Salvador de Bahia in Brazilië en koerst naar
het zuiden. Langs de Braziliaanse kust overvallen de
stormen de Pirlouit. Met een kottervoorzeil schieten
ze niet op tegen de golven. Balen. Nadien volgen de
windstiltes. Motor. De tussenstop in Rio Grande op
weg naar Buenos Aires laten ze schieten wegens
rotweer. Het is dan dat de Pirlouit laat zien dat hij
tegen deze grillige klimaatwisselingen bestand is.
Begin 2015 besluiten Sanne en Dries dat ze rustig
door Patagonië zullen varen. Dan hoeven ze zich niet
te haasten in het immense gebied. Het geeft
bovendien de mogelijkheid om hun reis te
onderbreken en het thuisfront te bezoeken.
Locals in Mar del Plata bevelen een machete aan
om. Waarom dan? Daarmee kun je het kelp van het
anker te hakken, comprendé? In het zuiden halen
ze tot wel honderd kilo taaie zeeplanten omhoog.
Logboek Sanne: ‘We varen over El Rincon, de baai
van Bahia Blanca en Bahia San Blas. Dat klinkt erg
één dag komt de wind uit vier verschillende
richtingen. Patagonië laat zich nu al kennen. Sinds
deze nacht zitten we in de “the roaring forties”.
Naast temperatuurswisselingen kan er ieder moment
een zwarte rommelende bol met bliksem aan de
horizon verschijnen…’

foto:© Bemanning Pirlouit

exotisch, maar dat is het niet. `t Is eerder ruig. Op

foto:© Bemanning Pirlouit

EINDE VAN DE WERELD
Na een tussenstop in Port Deseado wacht er de 22
dagen lange tocht langs de oostkust van Argentinië.
In deze haven wordt voorraad ingeslagen en gepeild
naar dat grote ongerepte gebied dat voor hen ligt.
Waar de kaarten en pilots eerder zeldzaam zijn, en
weerberichten onbetrouwbaar. Het ergste van alles:
de bestelde nieuwe zeilen die nagestuurd zouden
worden, zijn niet gearriveerd. Pirouit moet verder
met een versleten stel… Het einde van de wereld
komt steeds dichterbij. Puerto Santa Cruz laten ze
rechts liggen om in rechte lijn naar Staten Eiland te
varen. Het aanmeren in de hurricane hole van de
vulkaan wordt een spannende oefening om
kronkelende lijnen aan de wal uit te zetten.
Onderweg komt Saskia aan boord. Die trekt al een
hele tijd door Patagonië en wijst Sanne en Dries de
weg bij de hikings in de bergen.

GRILLIGE KOERSEN
Vanaf het Beagle kanaal krijgt de trajectlijn iets van
een Chinees karakter. Logboek: ‘Sinds we het Beagle
kanaal zijn opgevaren worden we dagelijks
nauwgezet gevolgd door de prefectura naval
(coastgard). Ze zien ons op radar en AIS en roepen
ons meerdere keren per dag op met de vraag wat
de plannen zijn. Soms moeilijk, want onze plannen
willen nog wel eens wijzigen…’

foto’s:© Bemanning Pirlouit

Maar daar kunnen ze mee leven… We hadden onderweg naar hier
‘s ochtends gemeld dat we naar de baai Almanza zouden varen.
Onderweg bleek de wind toch niet zo sterk als gedacht en konden
we verder door varen, maar 1 mijl voorbij Almanza roepen ze al op
de radio: “Pirlouit, Pirlouit, Pirlouit, where are you going? Proxima
destination?”
Sanne en Dries vinden niet dat ze de ronding van Kaap Hoorn hebben
gemist. Het risico op slecht weer en de daaruit volgende ellende is
te groot. Ze hebben ten slotte nog meer dan een halve bol voor de
boeg. En bovendien, voor het leuke weer hoef je het niet te doen.
De kans is zelfs groot dat je de rots niet eens ziet.

OVERGAVE AAN DE NATUUR
Het Beagle kanaal en de tocht door de honderden eilandengroepen
is een volledige overgave aan de natuur. Als de stormen en valwinden
komen opzetten, spenderen ze uren soms wel dagen onderdek,
oliekachel Carla op hoge stand, lezen, muziek maken, foto’s schieten,
koken en af en toe buiten kijken als er een kudde walvissen voorbij
komt. Ze verkennen de onbebakende kreken aan de rand van
immense natuurparken. Leggen aan in de luwte van de gletsjers. Met
de bijboot Moo halen ze ijs om in de drankjes te doen. Tijd wordt
abstract. Maar niet helemaal, want als de Antarctische zomer voorbij
is vliegen Sanne en Dries naar huis. Ze laten de Pirlouit in Puerto
Natales achter, dicht bij de grens van Argentinië en Chili. Later dit
jaar gaan ze terug om de reis voort te zetten. Een wereldreis in
schokskes, noemen ze dat in Antwerpen.
www. sendpirlouit.wordpress.com

TESTCASE VOOR NO WAY BACK
De Nederlandse zeiler Pieter Heerema (64) breidt
zich in relatieve stilte voor op de komende Vendée
Globe Challenge. In het laatste weekend van mei
startte Heerema in de New York-Vendee Race,
die als kwalificatie voor de Vendée Globe geldt.
Vlak na de start in New York raakte zijn boot,
de No Way Back (NED 160), een object,
waarschijnlijk een walvis. Tijdens een
foto:© Amory Ross/Sea&CO

pitstop in Newport, Rhode Island, werd
een beschadigde foil verwijderd.
Heerema zet nu de achtervolging
op de kopgroep in, terwijl zijn
boot maar over een boeg kan
foilen. Volg de race op
www.ny-vendee.com
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HT Race Harlingen-Terschelling. www.htrace.nl
50 jaar Albin Vega. Lelystad. www.50jaaralbinboten.nl
Sevenstar Contest Cup. Medemblik. www.contestyachts.com
Hansa Class Worlds. Medemblik. www.2016hansaworlds.com
Eenzame Noord Race. 50 Mijls race www.eenzamenoordrace.nl
Polycup. Andijk. www.polyclassics.nl
Holland Weekend. Loosdrecht. www.kwvl.nl
Avondwedstrijden West. www.haringvlietwedstrijden.nl
Woensdagavondwedstrijd. Naarden. www.rzvnaarden.nl *
Avondwedstrijd. Andijk. www.dekreupel.nl
Avondwedstrijden. Kaag. www.kwvdekaag.nl
Avondwedstrijden. Muiderzand. www.flevomare.nl
Woensdagavondcup. Lelystad. www.wsvlh.nl
Woensdagavondwedstrijden. Lelystad. www.wvlelystad.nl
Avondwedstrijd. Enkhuizen. www.ewva.nl
Assurmada Rally. Vlissingen-Ramsgate. www.assurmada.nl
Eredivisie Zeilen 2. Giesbeek. www.eredivisiezeilen.nl
Beneteau Cup. Medemblik. www.beneteauclub.nl
Lenco Regatta. Lelystad. Scherpe jachten. www.lenco.eu/regatta
Dutch Quarter Ton Cup. Lelystad. www.kwarttonzeilers.nl
WOK 2. Trintelhaven. www.ctcnederland.nl
Braassem Zomerwedstrijden. www.braassemermeer.nl
Markervuurrace. Muiden-Volendam. www.knzrv.nl
Sailability Zeildag. Amsterdam. www.sailability.nl *
YSY Ronde Noord-Holland. www.ysy.nl
Ronde Tiengemeten. www.haringvlietwedstrijden.nl

ZEILAGENDA
18 juni
6 Uren van Loosdrecht. www.wvdea.nl
18-19 juni Euregio Regatta. Asselt. www.euregioregatta.com
18-19 juni Oud Houtevenement. www.sneekweek.nl
18-26 juni Kieler Woche. www.kieler-woche.de
19 juni
Kleine Driehoek Noordzee. www.kustzeilers.nl
25 juni
Ronde om Texel. www.roundtexel.com
25 juni
EemDeltaRace. www.rzvnaarden.nl
25-26 juni Zomerwedstrijden. Sneek. www.sneekweek.nl
25-26 juni Nieuw Loosdrechtweekend. www.wsv-hetwittehuis.nl
26 juni
Short Track mixer. Bruinisse. www.skiffbenelux.com
1-3 juli
Schuttevaerrace. www.schuttevaerrace.nl
1-3 juli
Deltaweekend. Zierikzee/Colijnsplaat. www.deltaweek.nl.
1-3 juli
Eredivisie Zeilen 3. Aalsmeer. www.eredivisiezeilen.nl
2-3 juli
Vrijbuiterweekend. Loosdrecht. www.gwvdevrijbuiter.nl
3 juli
Oude Deuren Surf Cup. Aalsmeer. www.oudedeurensurfcup.nl
* van de avondwedstrijden en sommige series is alleen de eerste datum vermeld.

EVENEMENTEN
18-19 juni Let’s get WED. Naarden. www.lets-get-wed.nl

Havendagen. Terneuzen. www.havendagen-terneuzen.nl
25 juni-3 jul Westeinder Water Week. www.westeinderwaterweek.nl
29 jun-3 jul DelfSail. Tallships. www.delfsail.nl
24-26 juni

EVENEMENT AANMELDEN: agenda@ziltmagazine.nl

SPRINTEN MET SKÛTSJES
Op 21 mei gingen de SKS skûtsjes weer
los voor de jaarlijkse Sprintwedstrijden
op het Heegermeer. Met een zuidelijke
wind tussen 4 en 5 Beaufort werd er
zeven keer gestart voor een korte upwind-downwind wedstrijd. Fotograaf
Wiep Wierda was erbij en zag het
misgaan bij het skûtsje It Doarp Huzum.
Wiep: “Het schip en de bemanning
konden de dikke windvlaag niet meer
pareren. Gelukkig geen personele problemen, alleen een nat pak en een
beetje schade aan het zwaard.”

foto’s:© Wiep Wierda

‘LICHT
EN SIMPEL’

foto:© Laurens van Zijp

Henk Jukkema kijkt terug
op zijn boten

W
redactie

TEKST LAURENS VAN ZIJP
e kregen een persbericht over het 50jarig bestaan van Albin Vega. Onze
eerste collectieve associatie op de
was:

‘Henk

Jukkema!’

Deze

doorgewinterde zeezeiler schreef begin jaren
zeventig het boek ‘Reis door het blauw’. Daarin
beschrijft hij oceaanoversteken, onder meer met
een – jawel - Vega. Een schip dat zijn
zeilerscarrière sterk beïnvloedde. En indirect dat
van anderen, want zijn boek was voor veel zeilers,
onder wie de Zilt redactieleden, een enorme
inspiratiebron. Nu we een alibi hebben, reizen
we graag af naar Friesland, om met Henk om te
zien in verwondering…

PASSEND IN DE TIJD
Over zijn besluit destijds om te gaan zeezwerven
zegt Henk Jukkema (1946): “Ik vond dat het
moest, de wereld moest worden ontdekt. Het
paste in die tijd, we gingen gewoon.”
Eerst monsterde Henk aan op een klassieker, de
Alk. Op de Canarische Eilanden stapte hij over
op een Deense kotter en in de Carieb kwam hij
aan boord van een Zweedse Vega die terug
moest naar Europa. Na allerlei perikelen werd
hij schipper en zeilde de boot samen met de
Canadees Peter Davidson naar de Azoren en
vervolgens alleen naar Nederland.

‘Ze is 8.25 lang en heeft een zeiloppervlak van 32 m².
Ze heeft een dubbele voorstag waaraan twee grote genua’s
gehesen kunnen worden. Verder zijn er een spinnaker, vier
verschillende voorzeilen en set stormzeilen aan boord. <…> Wat
een heerlijk eenvoudig scheepje. Alles is nieuw, alles doet het en
het gaat licht en simpel…’

Henk glimlacht als hij de passages terugleest. Hij legt zijn boek
weer terzijde en zegt: “Zo was het ook. Vergeleken bij de Alk en
die kotter was alles heerlijk handzaam. Het was voor die tijd een
modern schip. Hij had een plat onderwaterschip met lange kiel,
een merkwaardige combinatie, maar het werkte wel. Voor de
wind wilde hij wel hard.”
Henk: “Ik vond het een uitermate aangenaam scheepje, met een
Hasler zelfstuurinrichting. Al zaten er ook wel makkes in. Hij was
niet bedoeld voor oceaanreizen. Zo zaten de schotten met
parkers vast en die draaiden zich los in ruw weer… Op weg van
Bermuda naar de Azoren kregen we een hurricane over ons heen.
Gelukkig zaten we in het juiste kwadrant en werden we eruit
geblazen. Onder die ruige omstandigheden was het wel een klein
bootje met een laag vrijboord; op de kale mast liepen 8 knopen…”

LICHTGEWICHT
De ervaringen met de Vega veranderden zijn kijk op schepen.
Henk: “Door de Vega ben ik liefhebber geworden van lichte
boten. Lompe, zware bakken kosten energie en nemen veel water
over. Zo’n luciferdoosje dobbert lekker. Mensen willen te vaak
te veel wat ze thuis hebben aan boord halen; daardoor gaan die
boten raar doen. Houd het nou maar licht en simpel, niet te

hoog van opbouw. Hoe vaak loop je benedendeks heen en weer?
Ja, als je veel in een haven ligt. Maar onder zeil? Je schuift over
de bank en pakt wat je nodig hebt.
Er zijn in de loop der jaren steeds meer ontwerpen op de markt
gekomen die voor verblijf werden gebouwd en niet voor
zeiltochten. Met ronde banken bijvoorbeeld waarop je niet kunt
pitten. Geef mij maar een licht bootje; niet ultralight, dat hoeft
voor mij ook weer niet, maar wel lichtgewicht. Ik ben ook geen
liefhebber van extreem breed. Mijn Waarschip 1010 destijds vond
ik ideaal. Dat schip heeft mijn hart nog meer gestolen dan de
Vega.”

DRIE OSTARS
Waarmee het gespreksonderwerp automatisch verschuift naar
andere wapenfeiten van Jukkema: zijn drievoudige deelname aan
de Ostar, de vierjaarlijkse transatlantische solorace van Engeland
naar Amerika. Ook hier geldt dat zijn tocht met de Vega Henk
op dit spoor zette. Toen hij op de Azoren lag, liep daar een
Amerikaanse Ostar-deelnemer binnen voor reparaties en Henks
interesse voor die soloraces was gewekt.
Henk: “In 1976 deed ik voor het eerst mee aan de Ostar met een
Contest 30, de Hesperia. Dat was meer een delivery; die boot
moest naar de importeur in Amerika. Ik deed er 42 dagen over;
als je alle windstilte bij elkaar optelt, heb ik 10 dagen stilgelegen.
Nog nooit zoveel walvissen gezien…”
Vier jaar later kwam hij beter beslagen ten ijs, met de Victoire
933 Victoria. Henk: “Dat was een superboot, want hij liep goed
aan de wind en tijdens de Ostar ben je bijna tweederde van de

foto:© Theo Kampa

tijd aan het kruisen.” De start
verliep evenwel dramatisch,
doordat de importeur na een
laatste

servicebeurt

windvaan

verkeerd

de
had

gemonteerd. Henk week uit
naar Penzance, repareerde de
boel en begon getergd aan een
inhaalrace.

Henk:

“Ik

was

kwáád en stuurde puur op
adrenaline.” Dat hielp, hij
haalde de ene na de andere
tegenstander in en finishte
uiteindelijk als derde in de Jester klasse, na 30 dagen…
In 1984 verscheen Henk superfit en super voorbereid aan de
start. Met lichtgewicht sportvoeding en al én met een knalgele
sigaar: een Waarschip 1010, zonder motor of toilet. Dat koste
maar geld en gewicht en wat er niet opzit kan ook niet stuk.
Henk: “Slanke schepen deden het goed tot die tijd, ze liepen
hard. Maar in feite was ik een Ostar te laat, want de waterballast
had zijn intrede gedaan. Dat had op zo’n smal schip te weinig
effect.” Hij ging voor de winst, maar kwam na 25 dagen als 5e
over de finish.

VERBONDEN MET DE ZEE
Het zou zijn laatste Ostar zijn, want in zijn voorbereiding op de
editie van 1988 trok zijn sponsor zich op het laatste moment
terug. Waarna Henk zijn Ostar-schoot noodgedwongen aan de
wilgen hing.

Hij bleef wel zeilen, het liefst lange afstanden. “Rond de boeien
racen trekt me niet en rond de wereld zeilen trouwens ook niet,
één oceaan is wel genoeg. Ik ben iemand van de gematigde
klimaatzones; ik hoef niet zo nodig naar de tropen of arctische
gebieden.”
Terugkijkend stelt Henk vast dat die oversteek met de Vega zijn
leven heeft veranderd. “Ik voelde mij innig verbonden met de
zee, was er helemaal thuis. Op zee ben ik als gereformeerde
jongen mijn calvinistische opvoeding kwijtgeraakt.
De werkelijkheid is oneindig veel groter dan een of andere
religie. Ik heb ook beter leren waarnemen en dat verlies je nooit
meer. En, zoals gezegd, ben ik een liefhebber geworden van een
handzame maat schepen. Hoe meer er om je heen zit, hoe
minder intens je het zeilen beleeft.”
Wat zo’n Vega niet allemaal teweeg kan brengen…

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

Olav
Cox
“...grondig, realistisch
en een prettige manier
van communiceren.”

Zeiljachtexpertise

AANKOOPKEURING

STORM

EN
DRANG
North Sea Regatta 2016
De North Sea Regatta begon dit jaar heftig met harde wind op
de openingsdag, met veel schadegevallen en ingekorte races.
Het was vrijdag de 13e… Er volgden nog twee onstuimige dagen
en een slotdag met een mild windje. De strijd was hevig. Een
voorbeeld daarvan was te zien in de Twohanded-klasse, de
nieuwe J/122 aJeto! van John van der Starre en Robin Verhoef
versloeg de Panther met Erik van Vuuren en Yvonne Beusker in
het láátste kruisrak… Spannender kan niet. En zo vochten de
deelnemers in de vele klassen, die de NSR steevast trekt, om de
beste klassering; in een permanente drang om de eer. Voor
topfotograaf Sander van der Borch was het prijsschieten, zoals

foto:© Sander van der Borch

dit beeldverslag laat zien. www.nsr.nl

foto’s:© Sander van der Borch

foto’s:© Sander van der Borch

6 UURS WESTEINDER
Terug van weggeweest: de 6 Uurs van de
Westeinder. Op 12 juni organiseren de
stichting Westeinder Zeilwedstrijden en
Watersportvereniging Schiphol samen
deze duurtocht.
Tussen 10.00 en 16.00 uur moeten de
deelnemers zoveel mogelijke mijlen
maken op een wedstrijdbaan op de Grote
Poel. Open voor alle zeilboten; er wordt
gerekend met het SW-handicapsysteem.
www.wvschiphol.nl en www.westeinderzeilwedstrijden.nl

BROUWSE CLASSIC’S REGATTA
Watersportvereniging
Brouwershaven organiseert op
24 en 25 juni voor de vierde
keer de tweejaarlijkse Brouwse
Classic’s Regatta (BCR 2016)
voor klassieke zeiljachten. De
criteria voor deelname komen
in het kort neer op: scherpe
jachten gebouwd voor 1965 of gebouwd volgens een ontwerp van voor
1965. De deelnemers varen een baan van circa 25 mijl, met alle mogelijke
rakken. Vanwege de ondieptes en eilandjes in het Grevelingenmeer telt
behalve zeiltechniek ook strategie. Elke race starten ‘vergelijkbare’ schepen
samen. De totale score over twee dagen bepaalt het eindklassement.
www.bcr-regatta.nl

INDEWIND
SOLOTOER 2016
Geen

organisatie,

geen

reglement,

geen

prijsuitreik-

ing…

Alleen

het

doel staat vast: de
laatste zaterdag in
mei om 16.00 uur
een pint vatten in
het wereldberoemde zeilerscafé Butt & Oyster in Pin Mill. Dit jaar waren we er elf boten met
alleenzeilers. Bert van den Broek maakte een filmpje van zijn tocht met
zijn Etap 30 Angel.
ADVERTENTIE

Stazo

foto © Vincent Curutchet/DPPI/MACIF

INDEWIND
PIJLSNELLE TRANSATLANTIC
De Fransman Francois Gabart heeft op 11 mei de The
Transat Bakerly gewonnen. Hij voltooide de Atlantische
oversteek van Plymouth naar New York in 8 dagen, 8 uur,
54 minuten en 39 seconden. De 33-jarige Vendée Globewinnaar voer in de 100 voets trimaran Macif. Gabart
legde een afstand af van 4634 mijl en klokte een
gemiddelde snelheid van 23.11 knoop. De Transat Bakerly
is de voortzetting van de roemruchte Ostar, die sinds
1960 om de vier jaar wordt verzeild. Die eerste Ostar
werd destijds gewonnen door de Britse zeillegende Sir
Francis Chichester met de Gipsy Moth III, in een tijd van
ruim 40 dagen. www.thetransat.com

OP NAAR RIO
Op 28 mei is de zeilploeg bekend gemaakt, die uitkomt op de Olympische
en Paralympische Spelen van Rio 2016. Nederland is vertegenwoordigd in
acht klassen en een paralympische klasse. Volgens hoofdcoach Ian Ainslie
zijn er medaillekansen in elke klasse waarin Team Delta Lloyd zeilers
meedoen. De doelstelling is vier medailles. Het team bestaat uit een mix
tussen olympische debutanten en oudgedienden. Delta Lloyd verlengde
het hoofdsponsorschap van het Watersportverbond tot 2020.
Op de foto van links af, achterste rij:
Afrodite Zegers Kyranakou (470), Lilian de Geus (RS:X), Marit Bouwmeester
(Laser R –zilver London 2012), Annette Duetz (49erFX), Sandra Nap (Skud),
Anneloes van Veen (470), Mandy Mulder (Nacra – zilver Beijing 2008),
Annemiek Bekkering (49erFX). Voorste rij: Dorian van Rijsselberghe (RS:X –
goud London 2012), Coen de Koning (Nacra), Rolf Schrama (Skud), Pieter-Jan
Postma (Finn – 4e London 2012/14e Beijing 2008), Rutger van Schaardenburg

foto:© Laurens Morel/Delta Lloyd

(Laser – 14e London 2012/34e Beijing 2008 ).

INDEWIND

OUD ZEILEND HOUT
Scherpe houten wedstrijdzeilboten van 35 jaar en ouder die technisch
verouderd zijn of die geen erkende klasse meer zijn. Waar kunnen die nog
wedstrijdzeilen? Antwoord: tijdens het Oud Zeilend Hout evenement. De
10e editie wordt dit jaar van 8 t/m 10 juli gehouden op het Zuidlaardermeer
bij Kropswolde. Op het water verschijnen onder meer de Lark,
Zuidlaardermeerjol en natuurlijk de BM. www.oudzeilendhout.nl

WK HANSA
Van 3 tot en met 9 juni is in Medemblik de Hansa
Class Worlds, het wereldkampioenschap voor zeilers
met een beperking. Er komen circa 180 zeilers aan
de start, verdeeld over vier klassen. Van buiten
Europa zijn er zeilers uit Amerika, Australië, Japan
en Nieuw-Zeeland ingeschreven.
www.2016hansaworlds.com

foto © Valentijn van Duijvendijk – Sailing.today

DUTCH YOUTH REGATTA
Wie sombert over vergrijzing en uitval van de jeugd, had begin mei in
Workum een blij gevoel kunnen krijgen. Daar was de 16e Dutch Youth
Regatta, met een enthousiaste meute jeugdzeilers: 704 uit 22 landen,
in 632 boten verdeeld over 7 klassen. Het was nog mooi weer ook,
afgezien van te harde wind op de slotdag. Overwinningen van Nederlandse
zeilers maakten het feest compleet: Emma Savelon (Laser 4.7),

INDEWIND

Eric-Jan Westerhof (Laser Radial), Erik Voets (Splash). Via het
uitslagensysteem van Sailing.today waren de klassementen direct op
allerlei platforms te volgen. De Dutch Youth Regatta wordt
georganiseerd door de Stichting Dutch Youth Regatta in samenwerking
met het Watersportverbond en de verschillende klassenorganisaties.
www.dutchyouthregatta.org

LENCO REGATTA
Flevo Marina in Lelystad is op
11 en 12 juni uitvalsbasis voor
de Lenco Regatta, die WV
Lelystad

organiseert.

De

regatta is open voor schepen
uit de vier ORC klassen, de
FF65, J/22 en de Tirion. Ook
de Kwarttonners zijn aanwezig
en varen hun Ronstan ONK.
De wedstrijden worden op up-down banen gevaren, dicht bij de haven. De
ligplaatsen zijn tijdens de regatta gratis en iedere deelnemer krijgt een
vaste plek voor het hele weekend. www.lenco.eu/regatta

DEN HELDER REGATTA
De Clipper Round the
World Race doet Den
Helder aan van 22 tot en
met

28

juli.

Ter

gelegenheid daarvan zijn er
allerlei festiviteiten rond
de haven Willemsoord. Zoals de Den Helder Regatta,
voor zowel wedstrijdzeilers
als recreanten. Verdeeld over vijf dagen worden er verschillende races
gevaren. Aanmelden kan voor de totale regatta of één of meerdere
races. www.clipperracefestival.nl

INDEWIND

SCHUITENGAT WEER BEVAARBAAR
Rijkswaterstaat heeft de vaarwegmarkering van het Schuitengat richting
Vliestroom in de Waddenzee vervangen door rode en groene markeringen.
De afgelopen jaren lagen er gele boeien in het vaarwater, vanwege de
beperkte bevaarbaarheid. Uit metingen is gebleken dat de geul zich
langzaam heeft verdiept tot 2,70 meter beneden NAP en daarom heeft
Rijkswaterstaat besloten om de geul als normaal vaarwater aan te merken.
www.rijkswaterstaat.nl

WESTEINDER WATER WEEK
Van 25 juni tot en met 3 juli is voor
de vierde keer de Westeinder Water
Week. Een promotie-evenement op
en rond de Westeinder Plassen met
allerhande activiteiten. Waaronder
de Optimist on Tour en de Eredivisie
wedstrijden (van 1 t/m 3 juli).
www.westeinderwaterweek.nl

INDEWIND
REÜNIE WESTERDIJK ZEESCHOUWEN
Op 12 en 13 juli is voor de derde maal de Westerdijk
Zeeschouwen Reünie. In Eernewoude, dichtbij de plek
waar de meeste Westerdijk zeeschouwen gebouwd
zijn in de vorige eeuw. Elkaar leren kennen,
elkaars schepen zien en het uitwisselen
van kennis en kunde over varen en
onderhoud zijn uitgangspunten van de
samenkomst.
www.westerdijkzeeschouwencontact.blogspot.nl

DE ANDERE SAIL
Van woensdag 29 juni tot en
met zondag 3 juli kunnen
liefhebbers van tall ships hun
hart ophalen aan klassiekers
in Delfzijl. Na zeven jaar is daar
de zesde editie van DelfSail.
De

Russische

viermaster

Kruzenshtern is met 114,5
meter lengte de grootste deelnemer, maar de bezoekende vloot telt tal
van andere parels. Zoals de driemastbark Kaskelot, de witte viermast
gaffelschoener Santa Maria Manuela en ‘onze’ Oosterschelde. Verder is
een armada van varend nationaal erfgoed aanwezig. www.delfsail.nl

ADVERTENTIE

Vaar op zeker

Verzekeringen en financieringen

Al uw bestaande

lieren
elektrisch
met één oplaadbare
WinchRite ®
elektrische lierhendel

www.winchrite.nl
BOMARINE
innovative sailing solutions

variabele spoed
is altijd goed!
AUTOPROP

download de brochure

LIKE US ON

Handboek
voor toer- en
wedstrijdzeilers
door
Henk Huizinga

BESTEL HIER
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TEKST LAURENS VAN ZIJP

ALLES VOOR DE

CLUBEER
Team VWDTP in Eredivisie Zeilen

Op 20 mei ging in Monnickendam de Eredivisie Zeilen
Competitie 2016 van start. Een toernooi voor
verenigingsploegen. Zilt volgde op deze aftrapdag het
team VWDTP uit Groningen. Een verhaal vol
groepsgevoel en een aanstekelijk zeilenthousiasme.

D

e geluidsinstallatie jankt als een Mexicaanse hond. Dé
manier om aandacht te vangen. Het geroezemoes van
de zeilers in de zaal verstomt terstond. Het palaver kan

beginnen op deze grijze vrijdagmorgen in Monnickendam. In rap
tempo jagen toernooidirecteur Simon Keijzer, competitieleider
Arend van Bergeijk en wedstrijdleider Alex Hoeve er zakelijke
mededelingen doorheen. “En hier gaat het om!” prikkelt Hoeve
zijn toehoorders, terwijl hij de zilveren kampioenschaal omhoog
foto:© Remmelt Staal

houdt. Klein schaaltje, eigenlijk. Weinig grandeur bij de start van
het allereerste Nederlandse seizoen van de Eredivisie Zeilen. Hoeft
ook niet, de zeilers willen maar een ding: het water op, na een
lange winter trainen.

TEAM VWDTP
Zilt volgt vandaag het team van Vereniging Watersport De Twee
Provinciën, kortweg VWDTP, uit Groningen. Zij hadden ons daartoe
uitgenodigd; of misschien wel uitgedáágd, middels een wervende
mail. Goed gedaan. We lopen naar de teambus, waar dozen
teamkleding

worden

uitgepakt.

Tussen

de

bootbokken,

geparkeerde auto’s en nog gewinterstalde jachten volgt een laatste
verkleedpartij en houdt coach Frans Robertus een vlammende
peptalk. Daarna gaan vier zeilers – de A-selectie – naar de J/70 die

als moederschip dienst doet. De platbodem laat op de rede van
Volendam de zwaarden als spudpalen in de bagger zakken en ligt
als een huis pal naast de wedstrijdbaan. De Eredivisie wordt
geafficheerd als ‘te volgen voor publiek’, maar nu even niet. Wel
is er een livestream op internet, inclusief commentaar.

foto:© Laurens van Zijp

scheept zich in op de tweemastklipper Vriendschap, die vandaag

foto’s: © Laurens van Zijp

ze naar de wedstrijdbaan zullen zeilen. De rest van het team

foto’s:© Laurens van Zijp

IN CLUBVERBAND
‘Doen jullie mee uit clubliefde?’ is de vraag aan de VWDTP-ers.
“Ja!” antwoordt Hans Jurgen Klaassen (1964) volmondig, zonder
aarzelen, “we varen voor de vereniging, om de eer hoog te
houden. Dat is ook het idee achter dit evenement: niemand zeilt
voor zich, maar we zeilen in clubverband. Vier van ons zeilen de
boot, vier zijn reserve. We hebben afgesproken dat iedereen die
meedoet, alle trainingen volgt en alle wedstrijddagen aanwezig is.
Meedoen is vrijwillig, maar niet vrijblijvend, anders kan je geen
eenheid smeden. Als je geen afspraken maakt, kom je ook nergens.”
Om die eenheid te kweken werd de groep onder andere
onderworpen aan een speciale training van Eco-Coaching. De
zeilers werden uit hun comfortzone gehaald en moesten
geblinddoekt twee aan twee door een turnhal bewegen. Goed
voor het stimuleren van onderling vertrouwen.
Wouter Slaman (1986) vult aan: “We zijn eind vorig jaar begonnen
met trainen, zowel twee avonden per week droogtraining in de
sportschool, als zeiltraining op het water. Met twee volledige
ploegen van twee keer vier man konden we goed sparren.
Iedereen kan gewisseld worden en elk teamlid heeft twee functies.”

GEOLIEDE MACHINE
Aan verenigingstrainer Frans de uitdaging om het gemêleerde
gezelschap in een winterseizoen klaar te stomen tot een geoliede
wedstrijdmachine. “We hebben van tevoren veel analyses gedaan,
we hebben bijvoorbeeld heel veel filmpjes bekeken en
geanalyseerd. Om vervolgens met papieren in de hand te gaan
oefenen op het water. Aan boord moet iedereen weten wat zijn
taken zijn, welke handelingen er uitgevoerd moeten worden en

hoe je communiceert. Vergeet niet, het is een
viermansboot… Ik coach veel meer het proces dan
de zeiltechniek en de tactiek. Rust bewaren aan
boord en geconcentreerd blijven is belangrijk.”
“Goede boathandling betaalt zich uit”, weet
fokkenist/gennakerist Jeroen Tiel (1977), “de J/70
zeilt heel direct. Zodra je dingen fout doet, wordt
dat afgestraft en kost dat snelheid.”

VEEL REGELEN
Meedoen aan de Eredivisie is een serieus project,
zoveel is duidelijk. Ook financieel; de begroting van
het team ligt rond 12.000 euro, waarvan bijna de
helft opgaat aan inschrijfgeld. Het was zaak om dat
binnen de vereniging goed te verantwoorden en
voldoende draagvlak voor deelname te creëren.
Alles voor de club-eer tenslotte. Verder moest er
gigantisch veel geregeld worden, van vervoer,
onderdak, zeilkleding en sponsorpresentaties tot
zoiets vitaals als eten en drinken op elke locatie. Het
werd een bijna organisch proces, waarbij iedereen

feit dat iedereen in teamkleding rondloopt.
Marilou Rugge, de enige vrouw in de ploeg, weet
het goed te verwoorden: “Het is leuk om in
teamverband nieuwe uitdagingen aan te gaan en
sámen resultaten te boeken.”

foto:© Laurens van Zijp

Dat versterkt het groepsgevoel enorm, net als het

foto’s: © Laurens van Zijp

datgene voor zijn rekening nam waar hij goed in is.

VWDTP
Vereniging Watersport De Twee Provinciën (anno
1911) bestaat dit jaar 105 jaar en is gevestigd in een
statig pand aan het Paterswoldermeer in Groningen.
Een grote club met ruim 800 leden, die zich richt op
zowel de breedtesport als wedstrijdsport. Een actieve
vereniging die ook wedstrijdcomité’s levert voor
bijvoorbeeld de United 4. Het meer is omringd door
bomen; lastig zeilwater met veel winddraaiingen. Je
leert er goed zeilen, zo bewijzen bekende boegbeelden
Annemieke Bes en Cor van Aanholt. www.vwdtp.nl

Eredivisie Zeilen
De Eredivisie Zeilen is een landelijke competitie voor verenigingsploegen.
Dit jaar strijden achttien teams om de landstitel. De formule is helder:
korte races, identieke boten, één wedstrijdbaan en vijf speelronden op
verschillende locaties in het land. Bijzonder is de rechtstreekse
verslaggeving via internet, die dankzij software van sponsor SAP wordt

foto:© Remmelt Staal

gerealiseerd. www.eredivisiezeilen.nl - www.sapsailing.com

OP EN NEER RACES
De Gouwzee oogt mistroostig grijs
wanneer halverwege de ochtend drie
gele

vlaggen

startscheepje

op
een

het
voor

tuimelige
een

naar

beneden gaan: de wedstrijden zijn
begonnen. Zes boten vallen op een oor
en zetten koers naar de boventon. De
wedstrijden zijn kort, hooguit 20
minuten, en simpel: op-neer-op-neerklaar…
Na elke race wisselen de teams van
boot; zo heeft iedereen gelijke kansen.
Het A-Team van VWDTP bestaat uit
Wouter Westerhoff (1986 – stuurman ),
Arthur Kluppel (1966 – grootschoot en
tactiek), Jasper Rijks (1983 - fok) en
Thomas Slijkhuis (1994 - pit). Ze komen
goed uit de startblokken en openen met
twee tweede plaatsen.

“Onze doelstelling is een plaats in de top
6”, vertelt Hans Jurgen. Na een weekeind
intensief racen eindigt Team VWDTP op
de 8e totaalplaats. Een prima uitgangspositie voor de rest van de serie.
www.facebook.com/VWDTPeredivisieteam

foto’s: © Laurens van Zijp
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TEVREDENHEID

Het VWDTP Team: Van links af, achterste rij:
Jeroen Tiel, Marilou Rugge, Thomas Slijkhuis, Jasper Rijks en
coach Frans Robertus. Midden: Wouter Slaman, Arthur Kluppel
en Wouter Westerhoff. Vooraan: Hans Jurgen Klaassen.

HATSEFLATSE WINT

Antigua Sailing Week

foto:© Tim Wright

De zeilers van Team Hatseflatse varen hun wedstrijden meestal in Nederland,
maar af en toe huren ze een boot in het buitenland en het Caribisch Gebied
is dan hun favoriete bestemming. Dit jaar huurden ze een 41 voeter bij
SunSail op Sint Maarten en voeren ermee naar Antigua. Schipper Mario
Bakker: “Deze editie van de Antigua Sailing Week zijn er maar weinig
deelnemers uit Nederland, dus we varen in een internationaal veld.

We zijn een fanatiek stel zeilers, maar winnen is nog niet zo makkelijk hier.
Om onze tegenstanders te misleiden faken we af en toe een stuurboord
start of trekken een rif er pas vlak voor de start eruit. De zeilcondities zijn
hier perfect, en na een prachtige reeks mogen we ons winnaar van onze
klasse noemen en worden we ook nog eens overall winnaar van alle 35
bareboats.” www.sailingweek.com

REEDS HANDBOEK BEMANNING
Instructieboeken over zeilen zijn er genoeg,
maar die richten zich altijd op de schipper.
Reeds Handboek Bemanning van Bill Johnson,
vertaald door Michiel Scholtes, is juist bedoeld
voor degenen die meevaren als bemanning. Het
behandelt zaken als aan- en afvaren, de zeilen
zetten, de motor bedienen en sturen, de wacht
houden of zorgen voor de inwendige mens. Met
die kennis kun je lekker meedraaien in het
boordteam. Het compacte naslagwerk kost
€9,95. www.alk.nl

BREEHORN JUBILEUM WEEKEND
De Breehorn Werf bestaat 50 jaar.
Dit wordt zaterdag 10 september
2016 gevierd op de werf in Woudsend met een open dag. Iedereen
is welkom. De Vereniging van
Breehornzeilers organiseert rondom deze zaterdag haar najaarsweekend. Op vrijdagavond 9 september is de aanvaart van 31-, 37-, 41-,
44- en 48-voeters naar Woudsend. Op zondagochtend 11 september
varen de boten in kiellinie uit, richting Stavoren. Iedere Breehornzeiler, lid
van de vereniging of niet, kan dit hele weekend meedoen. De werf zorgt
voor voldoende ligplaatsen en ziet graag zoveel mogelijk mooi gepoetste
en fraai versierde Breehorns. www.breehornzeilers.nl

ZILTESPULLEN
KLEINE SUNBEAM
Onder het mom ‘back to the roots’ introduceert Sunbeam Yachts een
nieuwe 22 voeter. De bouwer van de Sunbeam jachten, Schöhl Yachtwerft uit Oostenrijk, richtte zich het afgelopen decennium vooral op grotere boten. De nieuwe Sunbeam 22.1 breekt met die trend en is een 6,70
meter lange boot voor een aantrekkelijke prijs. De kleine Sunbeam heeft
een variabele diepgang van 0.60 cm tot 1.40 meter, 28 m2 zeiloppervlak
en is uitgerust met hoogwaardig beslag. De basis is naar wens verder uit
te breiden met verschillende modules.

Newpoint Moverbo biedt ter introductie de nieuwe Sunbeam 22.1 als
basisboot zeilklaar aan voor € 34.900 af werf op Jachtcentrum Dintelmond in Heijningen. www.newpointmoverbo.nl.

VAANSTANDSCHROEVEN
Clouds International heeft naast de in
Australië

geproduceerde

bootschroeven

nu

vaanstandpropellers

de

Seahawk

Featherstream

van

de

Engelse

fabrikant Darglow aan het assortiment
toegevoegd. De schroeven leveren in vergelijk met een klapschroef meer
kracht bij achteruit slaan. De Featherstream propellers passen direct op
de bestaande schroefas. De schroeven hebben een nikkel-aluminiumbronzen

kern

en

RVS316

thermisch

behandelde

bladen.

www.zeilbootpropeller.nl

STUUR EENS EEN KAARTJE…
In het vorige nummer van Zilt
maakten we kennis van Annet
van der Worp, die samen met
Jacques Hetebrij een wereldreis
maakt met de Gulfstar 50 Panache. Het zeilen geeft Annet genoeg inspiratie om af en toe haar
werk als illustrator op te pakken.
Aan boord maakt ze naast de
illustraties voor hun website ook
creatieve kaartjes die perfect geschikt zijn als je een zeiler wilt verrassen. Online te bestellen op
www.kaartje2go.nl

ZILTESPULLEN
CONTEST MAAKT ENTREE IN DE 80+VOET MARKT
Het nieuwe vlaggeschip van Contest wordt maar liefst 26 meter lang. Samen
met ontwerpers Judel/Vrolijk ontwikkelde de werf in Medenblik de Contest
84CS. De boot is nog in de ontwikkelingsfase en zal naar verwachting in
2018 van stapel lopen.

De ontwerpers focussen bij dit model zowel op comfortabel langeafstands
zeilen, als op het competitief deelnemen aan regatta's. Er zal ruimte zijn
voor 10 gasten die meer privacy hebben dan op een kleinere boot, omdat
het bemanningsverblijf en de kombuis afgescheiden kunnen worden van
de gastenruimtes. Het Amsterdamse bureau Wetzels Brown Partners
tekende het luxe en naar wens aanpasbare interieur. Zoals het hoort bij
een superjacht is er in de ruime garage plaats voor duikuitrusting en andere
'toys'. www.contestyachts.com

VOLOP ACTIE IN JACHTHAVEN NAARDEN
Let’s Get WED! (waarbij WED staat voor Watersport Experience Days) is op
zaterdag 18 en zondag 19 juni in Jachthaven Naarden. Bezoekers kunnen
daar meedoen aan diverse vormen van watersport en actief op
het water bezig zijn: puzzeltochten met
rubberbootjes, speurtocht met Essential
Ribs, een ritje op de Yamaha Waverunner,
Optimisten, kayaks en SUP’s uitproberen, en
nog veel meer. Let’s Get WED! is gratis toegankelijk, maar
een deel van de activiteiten is op uitnodiging. Let’s Get WED! is een initiatief
van Yamaha, Webasto, Raymarine, Essential en International, in
samenwerking met Kuiper Verzekeringen en Jachthaven Naarden en diverse
andere watersportaanbieders. www.lets-get-wed.nl

IK ZEIL IN ZEELAND
Kris Baetens is een Belgische zeiler die Zeeland als zijn favoriete zeilgebied heeft. Hij
bundelde een verzameling verhalen over vier
jaar zeilen met een kleine boot en gaf dat in
eigen beheer uit. Het boek is vooral bedoeld
voor de beginnende solozeiler. De persoonlijke verhalen zijn aangevuld met praktische tips
en voorzien van illustraties van eigen hand. Er
zijn maar 300 exemplaren van gedrukt en de
prijs is € 17,95.
www.myfriendship22.blogspot.be

ZILTESPULLEN
PANPAN DIGITALE LIFELINE
Jason Schot plande vorig jaar een zeiltrip
met zijn schoonvader. Ze bespraken het
gevaar van overboord slaan, terwijl de
ander sliep. Dat was de aanleiding voor
het ontwikkelen van de PanPan Crew
Watcher. Bij het te water raken zendt een
zender die het bemanningslid draagt
automatisch een alarm met positie naar een smartphone aan boord. Omdat
PanPan werkt met een telefoon kan het systeem volgens ontwikkelaar Jason
een vierde goedkoper zijn dan bestaande systemen. Inmiddels is de eerste
alpha serie van PanPan gereed en wordt er druk getest. Binnenkort moet
het systeem op de markt komen. www.crewwatcher.com

KAJUITBEVEILIGING VAN STAZO
Meer als een schroevendraaier is er vaak niet voor
nodig om een kajuitluik
open te breken. Met het
STAZO Cabin Lock maak je
het

inbrekers

een

stuk

lastiger. Het slot is op iedere
gewenste lengte in te korten.
Doordat het slot duidelijk
zichtbaar is heeft het ook een sterke preventieve werking. Diverse
verzekeringsmaatschappijen bevelen de STAZO Cabin Lock aan.
www.stazo.nl

SUNSAIL PARTNER VAN AMERICA´S CUP IN PORTSMOUTH
Sunsail is benoemd tot
de

officiële

leverancier

charter
voor

de

Louis Vuitton America's
Cup World Series in
Portsmouth van 22 tot
24

juli.

Er

zijn

verschillende pakketten
samengesteld, van een stay & play pakket (overnachting op een Sunsail
jacht in Port Solent, samen met een ticket voor het wedstrijd terrein) tot
een volledig corporate hospitality pakket op zowel zeil- als motorjachten
(incl. bemanning, ontbijt, lunch en afternoon tea). Wil je de races met de
foilende AC45 cats vanuit een uitstekende positie vanaf het water bekijken,
neem dan contact op met www.sunsail.nl

ONDERWATERPOETSROBOT
Een schoon onderwaterschip zonder
dat de boot eruit hoeft. Dat kan met
de Keelcrab, zo belooft importeur
ESS Trading uit Dedemsvaart. De
poetsrobot borstelt onder water de
romp schoon. De Keelcrab Sail-One
wordt vanaf de kant op afstand
bediend. Met behulp van een
onderwatercamera zie je alle manoeuvres een scherm. Zo kun je met
regelmaat de eerste aangroeilaag verwijderen. www.keelcrab.nl

ZILTESPULLEN
SALONA 380
Onlangs is de eerste Salona 380 te water gelaten in Kroatië. Het nieuwe
model staat weer voor snel en gemakkelijk varen, gecombineerd met
veiligheid en comfort. De romp is gebouwd met de vacuüminfusie techniek

met vinylester-epoxy. Dit, samen met het rvs/carbon kielframe, zorgt voor
sterkte en stijfheid in combinatie met een licht totaalgewicht. Een fors
kielgewicht en een riant zeilplan staan borg voor optimale zeilprestaties.
De 380 heeft een modern en ruim interieur. De standaard layout heeft
twee ruime hutten met een dubbel bed, een L-vormige keuken, een
navigatietafel met zitje en een ruime natte cel met aparte douche. De
Salona 380 wordt standaard ingetimmerd met licht eiken. Er kan ook
worden gekozen voor een drie hutten versie. Het nieuwe 38-voeter zal te
zien zijn op de Hiswa te water in september. www.salonayachts.nl

AGIOS STEFANOS
De ankerplekken in de Middellandse Zee proberen Sophia en
Gerrit Meijer buiten de weekenden aan te doen, om de
grootste drukte te vermijden. Hier ligt hun Llano in de baai
van Agios Stefanos, op het Griekse eiland Corfu.

foto:© Bemanning Llana

ZILTEWERELD

BESTE VAN TWEE WERELDEN
Sophia en Gerrit Meijer zijn al vanaf
2012 tot nu onderweg en ze hebben
nog steeds geen zin om richting huis
te varen. Twee jaar geleden stonden
ze ook met hun Island Packet Llano in
Zilt. Sophia: “Eigenlijk zijn wij deeltijdzeilers, want in het voorjaar, zomer en
herfst zijn wij in de Med, in de winter
van november t/m maart zijn wij in
Nederland. De meeste mensen gaan ergens overwinteren, maar bij ons is
dat precies het omgekeerde. Wij vinden het belangrijk om contact te
houden met vrienden en familie; wat wij in de zomer hun te kort doen,
hopen wij zo in de winter weer in te halen. Wij vinden het ook leuk dat zij
ons in de zomer komen bezoeken.”

ALBANIË
Afgelopen winter lag de Llano in de Marina di Regusa, aan de zuidkust van
Sicilië. In april kwamen ze weer aan boord en zeilden ze oostwaarts. De
oversteek van Crotone (Italië) naar Kassiopi (Griekenland) vergde een

foto’s:© Bemanning Llano

nachtje doorzeilen, de rest vaart de Llano vooral in dagtochten.

ZILTEWERELD

www.ziltewereld.nl
Gerrit: “Albanië ligt hier vlakbij, en we twijfelden even of we er naar toe
zullen gaan. Veel zeilers slaan het land op hun route over. Maar samen
met de Nederlandse Contest Lunde besloten we toch dat bijzonder land
te bezoeken. We lieten de papieren door een agent regelen, en dat ging
soepel. Het land blijkt arm, maar je ziet wel vooruitgang. Op veel plekken
wordt aan nieuwbouw en herstel gewerkt. De bevolking bestaat er voor
de helft uit orthodoxen en de andere helft is moslim. Je ziet het verschil
niet, ze zijn allemaal hetzelfde gekleed. De mensen zijn vriendelijk. Hier
kan de Nederlandse integratie nog wat van leren.”

PLANNEN
“De komende winter gaat de boot overwinteren in Kreta, waarvan de eerste
maand in het water, dan kunnen wij het eiland een beetje verkennen,
daarna vijf maanden op de wal, dan gaan wij weer naar Nederland.” Sophia:
“We weten nu al dat we na onze winterstop weer veel zin zullen hebben om
naar de boot terug te gaan. Met de Nederlands sprekende zeilersgemeenschap hebben we een hecht contact, dat voelt bijna een beetje als familie.”
www.llano-utrecht.blogspot.nl
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