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BUREAUBLAD
Laminaatzeilen zijn ware kunstwerken. Een must
van de wedstrijdzeiler die vooraan wil eindigen.
Een uitdagende

optie

voor

de

serieuze

toerzeiler. De constructie laat een verbazend fraai
lijnenspel zien. Dat kun je deze zomer tot een
aantrekkelijke achtergrond maken van je scherm, met
een klik op de knop.

GELIJKGESTEMDEN
Meezeilen zonder zelf nat of zeeziek te worden
was nog nooit zo gemakkelijk. De prestaties van
onze wedstrijdzeilende kennissen volgen we
bijna live. En voor de vakantieavonturen van
onze zeilvrienden hoeven we allang niet meer
te wachten tot het volgende verjaardagsfeestje.
Geen kuipborrel, verwaaidag of fotogenieke
zonsondergang die ons ontgaat. En als we willen
weten of onze buurboot in de haven zijn
vakantiebestemming al heeft bereikt, zijn twee

reflectie

klikken voldoende. Niet alleen omdat we
nieuwsgierig zijn, maar ook om er stiekem iets
van te vinden: 'Liggen ze met dat mooie weer
nu nog steeds in Ramsgate?'
In dit nummer vertellen we het verhaal van een
reis naar de Shetland eilanden en terug. De 141
pagina's van dit superdikke vakantienummer
zaten de uitnodiging om op te stappen in de
weg. Maar we monsterden wel aan; als navigator
aan de wal. Met als opgave om ook die iets te
krappe deadline te halen.

Het werd een geweldige tocht, aan boord maar ook
achter al die computers, beeldschermen, tablets en
telefoons waar ook wij niet meer buiten kunnen. Een
beleving die verrassend dicht in de buurt kwam van
het echte zeilen. Je weet wel, die versie met weinig
slaap, knobbelige golven en water dat toch je veel
te dure zeilpak weet binnen te dringen.
Waarom dat toch echt veel leuker is, valt niet uit te
leggen. Waarschijnlijk is het de reden waarom zeilers
elkaar zo graag volgen. En uitleggen hoeft dat op
deze plek natuurlijk ook helemaal niet. Hier begrijpen
jullie zelf wel waarom de volgende Zilt pas op 25
augustus verschijnt.
We wensen alle Zilt-lezers een geweldige
zeilvakantie...
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FOTO’S BEMANNING HEARTBEAT TEKST RUUD KATTENBERG

STUURMAN

AAN DE WAL

IN TWEE WEKEN NAAR DE SHETLANDS EN TERUG
In niet meer dan twee weken voorjaarsvakantie
heen en weer naar de Shetland eilanden zeilen?
Het voornemen van Henk van der Brugge lijkt
een veel te ambitieuze opgave. Hoe het de
Heartbeat-bemanning toch lukt om hun
droombestemming te bereiken is een bijzonder
verhaal. En om dat te vertellen hoefde de Zilt
redactie dit keer niet de deur uit…

Een jarenlange droom...

O

ver hele of halve pagina's, aanleverspecificaties en deadlines gaat het
nog maar nauwelijks. Al dagenlang worden de telefoongesprekken
met

Zilts

advertentieafdeling

beheerst

door

hoge-

en

lagedrukgebieden, kou- en warmtefronten of de plek waar je de shipping
lane het beste kunt oversteken.
Het begon als niet meer dan een terloopse mededeling. "Half juni ga ik er
even twee weken tussenuit. Lekker zeilen met drie vrienden..." "Oh leuk",
reageer ik gedachteloos: "Je bent toch wel op tijd terug voor Zilt 123?”
"Ja..., dat denk ik wel."

De ondertoon in Henks stem zegt me dat
ik door moet vragen. "Waar ga je naartoe
dan?" "Nou weet je, ik heb al heel lang de
Shetlands op mijn verlanglijstje staan…
Maar dat zal wel niet lukken, hoor." Wie
van ons twee hij probeert gerust te stellen
wordt niet helemaal duidelijk…

Geen grote veranderingen in
de nieuwe prognoses. Wat
mij betreft staat niets een
vertrek op donderdagochtend
in de weg...
08.32

Zeilplannen en de productie van Zilt zijn
als aangroei op een onderwaterschip;
jaarlijks terugkerend, altijd onhandig,
soms onverenigbaar maar tegelijkertijd
ook onvermijdelijk. Dus verandert Henks
plan twee collega’s met een dreigend
probleem binnen de kortste keren in twee

Er gaan stemmen op om
al woensdagavond te
gaan om langer goede
wind te hebben. Kun je
dat eens doorrekenen?

zeilers met dezelfde gedrevenheid. Over
het antwoord op de vraag: “Zou je me wat
willen helpen met het weer?”, hoef ik
daarom niet lang na te denken.
De laatste dagen voor vertrek neemt de
onrust onder de bemanning toe. “Wat als
we niet donderdagochtend, maar gelijk
woensdagavond vertrekken? Profiteren we

woensdag of donderdag
09.15

dan niet langer van gunstige wind?”, galmt
het in de groepsapp. Het is het soort
twijfel waarin iedere zeiler zich wel
herkent. Net als in de grenzeloze
complexiteit van zo’n vraagstuk. Zeker als
het zich over meerdere dagen uitstrekt is

Maakt weinig uit. Ik zou
voor een laatste
ongestoorde nacht slaap
kiezen…
09.15

het met conventionele middelen nauwelijks op te lossen. Met moderne
software is datzelfde dilemma echter maar een paar muisklikken verwijderd
van een gefundeerde keuze. Het blijft donderdagochtend…
De avond voor vertrek nemen we het scenario voor de tocht voor de laatste
keer uitgebreid door. Eenmaal op zee zullen we ons moeten beperken tot de
160 tekens die de geleende Thuraya satelliettelefoon voor een bericht toestaat.
Het weerbeeld zag er in het wisselvallige voorjaar nog niet eerder zo gunstig
uit; op het computerscherm dient zich ruim 500 mijl bakstagwind aan,
gemiddeld veertien knopen, met hooguit af en toe net iets te weinig wind…

De condities zijn geweldig en verbeteren met
elke nieuwe prognose.

Als ik even na zevenen de computer
aanzet, ligt de Slijkgat ton al ver achter ze.
Op weg naar de overkant valt het AIS
signaal nauwelijks weg. Ik moet me
dwingen niet voortdurend op het scherm
te kijken. Aan het begin van de middag is
de shipping lane gepasseerd en kan er

Geen ontwikkelingen anders
dan die we gisteravond
bespraken. Goede reis…
08.32

koers naar het noorden worden gezet. De
condities zijn geweldig en verbeteren met
elke nieuwe prognose. ‘Wind ruimt
enigszins, koers 350’ stuur ik naar de

Alles duidelijk. Probeer
eind van de dag satelliet
contact te leggen.
08.34

satelliettelefoon. Het AIS-zog bevestigt dat
het bericht is binnengekomen. Tot aan het
begin van de avond de koerslijn plotseling
pal west wijst. Lowestoft? Wat moeten ze
daar nou?
Zeeziekte en de gevolgen van een haastig
vertrek aan het eind van een werkdag,
blijken hun tol te hebben geëist. ‘We

08.48

blijven een dag in Lowestoft en dan zien we
wel…’, klinkt het weinig gemotiveerd. Ik
reageer

teleurgestelder

dan

ik

kan

verklaren: ‘Jammer hoor. Een fraaier

Ja, wrijf het er nog maar
eens lekker in…
09.15

weervenster heb ik in mijn zeilersleven nog
niet vaak gezien. Maar als je niet later dan
zaterdagochtend vertrekt, kan het nog
steeds’. ‘Ok, ik gooi het in de groep…’, appt
Henk terug. Ik stel vast dat mijn
argumenten hem nog niet overtuigden…

09.17

Hoe voldaan kan een glimlach zijn?

Het eerste bericht van vrijdag laat zien wat een goede nacht slaap kan
doen: ‘We vertrekken morgenochtend gewoon weer richting Shetland!’
‘Goeie beslissing Henk. Het ziet er alleen nog maar beter uit met aanzienlijk
minder motoruren.’ Precies op de aangekondigde tijd komt de AIS stip
zaterdagochtend weer in beweging.
De tocht verloopt volgens een dienstregeling waar de Spoorwegen jaloers
op zouden zijn. Bakstagwindje, gemiddeld 15 knopen met af en toe een
uitschieter. Voorbij de Wash valt het AIS signaal weg en moet ik raden naar
de positie. De software blijft de boot zelfverzekerd op de berekende
koerslijn verplaatsen.

Als er op de breedte van Edinburgh weer
een AIS signaal doorkomt, blijkt de
werkelijke positie minder dan 5 mijl te
verschillen.
Zoals afgesproken verstuur ik om 8 en 20
uur een update naar de satelliettelefoon.
De 160 tekens limiet is geen enkel

Het kan nog steeds Henk. Ik
stuur je een animatie met de
condities op de route,
09.41

probleem. Ik hoef alleen maar te bevestigen
dat het weer zich voorbeeldig houdt aan de
verwachtingen zoals die voor vertrek
beschikbaar waren. Een reactie van boord
blijft uit. Als er later wat berichten
binnendruppelen

zijn

die

vooral

verwarrend. Ze stellen vragen die ik allang
beantwoordde of reageren op berichten die
dagen

geleden

spraakverwarringen

zijn

verstuurd.

zouden

heel

De
wat

Vertrek zaterdagochtend 8 uur.
09.41

minder vermakelijk, zijn als er wel essentiële
informatie moest worden overgebracht.
Maandagochtend wordt het AIS signaal
weer opgepikt. Dwars van Peterhead, de

ik ga het vandaag in de
groep gooien
09.43

meest oostelijke punt van Schotland. Nog
155 mijl te gaan. 24 uur later loopt de
Heartbeat Lerwick binnen, 74 uur en 16
minuten

na

vertrek

uit

Lowestoft.

Vierenvijftig minuten eerder dan bij
vertrek berekend. ‘Sorry dat het niet
klopte Henk’ app ik grappend naar de
boot. Het antwoord is een foto met een
biertje. Hoe voldaan kan een glimlach zijn?

Hoi Ruud, we vertrekken
morgenochtend gewoon
weer richting Shetland.
Kunnen altijd nog uitwijken
als het nodig is. Sfeer is
prima, hebben allemaal zin
om door te zetten.
19.18

Terwijl de regen op de ramen striemt van mijn Nederlandse navigatiehoek,
is het op de Shetlands schitterend weer. Het kan niet verhullen dat
bemanning over 9 dagen weer thuis wordt verwacht en dat de nieuwe
puzzel maar weinig oplossingen kent. De keuzes beperken zich tot een
vertrek in een harde of een heel harde noordelijke wind. Rustiger
omstandigheden dienen zich niet aan, wel een duidelijk eind aan de
noordelijke stroming. We analyseren, rekenen en discussiëren tot de boot
vrijdagochtend vertrekt. Met een verwachting voor 25 knopen en felle
uitschieters naar 35. Bestemming Newcastle, ruim 300 mijl naar het zuiden.
Mijn grootste zorg is dat de door de routeringssoftware voorgestelde koers,
te veel voordewind is in de ongetwijfeld hoge zee. Gelukkig neemt de AIS
koerslijn de twijfel weg. De mannen doen het geweldig…

Bestemming Newcastle, ruim 300 mijl naar het zuiden.

Zondagochtend. Heartbeat is weer op
het AIS scherm verschenen. Exact zoals
verwacht

heeft

de

harde

wind

plaatsgemaakt voor motoren. Tien mijl
voor Newcastle hebben de mannen er
genoeg van. Hun poolcompetitie zullen

Is er iets over het weer zelf te
zeggen (temperatuur, regen,
21.40
enz.)?

ze voortzetten in Blyth. De laatste mijlen
gooien mijn schema toch nog overhoop.
Stroom tegen. Het is een factor die de
software kan meewegen, maar dat heb

Hele weg regen en nooit
meer dan 12 graden.
21.41

ik op dit traject niet als belangrijk
achterwege gelaten. Anderhalf uur later
dan berekend meert de boot af.
Henk belt. Pittige tocht en best moe. Het
geschetste scenario klopte bijna precies.
Gegijpt werd er inderdaad op de 58e
breedtegraad, maar de motorafstand

Daar rekenden we al op. We
hadden alleen nog een stille
hoop op beter. Nu is het hier
koud, grijs en windkracht
6a7
21.41

bleek geen 80 maar 85 mijl. Ik bied
lachend mijn excuses aan. En hoe nu
verder? Zonder dat ze dat uitspreken,
lijken de mannen aan boord wel even
genoeg te hebben van de lange stukken.
Ze hebben een voorkeur om via Whitby
naar Lowestoft te gaan, donderdag over

Je moet maar zo
denken: met dat verhaal
van alleen de heenreis
maak je thuis ook geen
indruk...
21.42

te steken om vrijdag in Hellevoetsluis
aan te komen. Hoewel dat zou passen
binnen het weer dat zich aandient, knelt
die deadline toch. De software berekent
zoveel motoruren dat het nauwelijks

21.43

‘We nemen de consequenties van een mindere planning,
en dan zien we wel’.

nog de moeite is om de huik van het grootzeil af te halen. Blyth - IJmuiden
lijkt een prima optie. Een tocht in 10-15 knopen zuidenwind en
donderdagochtend vroeg aankomen. Hoe mooi wil je het hebben? Maar als
ik digitaal meepraat aan de kajuittafel, wordt mijn enthousiasme nauwelijks
gedeeld. De mannen zijn moe en willen makkelijk naar huis. Maar dertig uur
motoren na zo’n fantastische tocht? Allerlei varianten gaan over tafel. De
software maakt overuren en vindt weer een goed alternatief. Eerst nog een
nachtje in het 50 zuidelijker Whitby en dan dinsdagochtend om 6 uur met
hoogwater naar buiten. Dan moet je op donderdagavond voor donker in
Scheveningen kunnen zijn. En helemaal zeilend.

Gek genoeg krijgt ook dat niet onmiddellijk bijval. “We denken
toch dat we maar naar Lowestoft gaan…” Ik voel me wat
ongemakkelijk in mijn rol. Wat ik zelf zou beslissen doet er
natuurlijk volstrekt niet toe. Als droogzeiler draag ik immers alleen
maar de informatie aan, waarop ze aan boord hun eigen
beslissingen baseren. Maar het lukt me ook weer niet helemaal
om de zeiler in mijzelf uit te schakelen. Hoe kun je nu niet willen
kiezen voor zo’n mooie afsluiting van deze bijzondere tocht? Het
is bijna middernacht als de discussie wordt afgesloten: “Kijk er
morgen nog maar eens op je gemak naar, en anders hebben we het
er gewoon niet meer over…”
De eerste ongestoorde nachtrust in drie dagen mist zijn uitwerking
niet. Maandagochtend wordt de knoop doorgehakt. ‘We gaan voor
de Whitby Scheveningen optie!’ ‘Goed idee mannen!’
Kort nadat Marinetraffic meldt dat de Heartbeat in Whitby is
aangekomen, pingt Whatsapp: ‘Het is hier superleuk! Kunnen we
ook nog een dag later naar Scheveningen vertrekken.’ Na opnieuw
wat rekenwerk meld ik dat het kan, maar dat het dan wel een veel
minder relaxte tocht wordt. Het beraad duurt opmerkelijke korter
dan dat een dag eerder: ‘We nemen de consequenties van een
mindere planning, en dan zien we wel’. Het beeld van vier pints of
lager in The Duke of York dringt zich op. De reis is overduidelijk
in een andere fase terecht gekomen…
Vijftien dagen en 1264 mijl na vertrek uit Hellevoetsluis vaart Henk
de Heartbeat zijn eigen box in. Ik pak de lijnen aan en maak voor
het eerst kennis met de drie opstappers die ik al zo goed ken.
Zonder dat iemand dat gek vindt delen we dezelfde verhalen en
herinneringen. Voor mijn gevoel zeilde ook ik naar de Shetlands…

ACHTER DE SCHERMEN
Als navigator aan de wal gebruik ik geen andere informatie of gereedschap
dan waarover ik ook achter mijn kaartentafel aan boord over beschik. De
toegevoegde waarde van razendsnel internet, krachtige computers en grote
beeldschermen valt echter niet te ontkennen. Die helpen enorm om
ontwikkelingen tijdig op te merken en daar op in te spelen.
Elke analyse begint met het raadplegen van de weerkaarten voor de
eerstkomende vijf dagen. Ze laten me het algemene weerbeeld en de
luchtdrukverdeling zien en geven inzicht in hoe de weersystemen zich

zullen ontwikkelen. Door vier keer per dag de bijgewerkte weerkaarten
op te halen, voorkom ik verrast te worden door onnauwkeurigheden in
de prognoses. Het begrijpen van het weer is essentieel bij het interpreteren
van windinformatie uit gribfiles. Er is bovendien ook geen andere manier
om gewaarschuwd te worden voor de weerseffecten rond fronten en
troggen. Dat laatste is zonder enige twijfel de belangrijkste oorzaak dat
zeilers denken dat gribfiles er vaak naast zitten.
De volgende stap in mijn dagelijkse routine is het binnenhalen van gribfiles.
Ik beperk me daarbij niet tot windinformatie alleen, maar haal ook de
temperatuur, bewolking, en neerslaggegevens op. Gewoonlijk bekijk ik de
gribfile eerst in het programma zyGrib omdat ik daar gemakkelijk de
verschillende parameters in kan wisselen. Die extra informatie gebruik ik
opnieuw om te weten wanneer de waardes voor de gemiddelde wind,
zoals een gribfile dat standaard doet, mogelijk niet het hele verhaal
vertellen.
Gewapend met die kennis, laad ik dezelfde gribfile vervolgens in het
programma qtVLM. Dit programma heb ik eerder verteld met wat voor
boot er wordt gevaren en hoe die presteert bij een bepaalde windsnelheid
en windhoek. Op die manier kan de software de verplaatsing van de boot
berekenen aan de hand van de windinformatie uit de gribfile. Zo weet je
precies wanneer je waar bent, en hoe dat zich verhoudt tot het weer op
die positie en tijd. In de afgelopen jaren ben ik dat gaan waarderen als
het meest krachtige hulpmiddel bij beslissingen onderweg, maar ook voor
vertrek. Door het programma met verschillende vertrekdata te laten
rekenen, krijg ik een aantal scenario’s aangereikt met elk zijn eigen
condities onderweg.
Wil je meer weten over qtVLM, lees dan het artikel in Zilt 87/88 er nog
eens op na...

‘ALTIJD HET LAATSTE WOORD’
Hoe de schipper het beleefde…
Ik wilde al jaren naar de Shetland Eilanden varen. Mijn vrouw Carla vond
dat een buitengewoon goed idee, als ze maar zelf maar niet mee hoefde.
Voor een ruige tocht draait ze haar hand zeker niet om, maar gemiddeld
12 graden onder een grijze lucht met veel regen en wind leek haar toch
vooral iets dat ik maar beter met een paar vrienden zou moeten doen.
Dick en Michael zijn ervaren zeilers. Willem heeft wat minder ervaring,
maar maakte dat ruimschoots goed in de kombuis. Zijn ossenhaaspuntjes
met asperges en gebakken aardappelen zullen we ons nog lang herinneren.
Maar echt legendarisch werd onze kok pas echt door 8 uur lang
draadjesvlees te stoven in 35 knopen wind.

Ondanks de keuze voor de maand met de kortste nachten
en aanvaardbare temperaturen, ervoer de bemanning de
heenreis als een enorm eind. Vooral de koude en grijze tweede dag, won
de gedachte dat we in dezelfde tijd ook naar Spanje hadden kunnen
zeilen, snel terrein. Toen we uiteindelijk de Shetlands aanzeilden in T-shirt
en korte broek, had hun scepsis plaats gemaakt voor enthousiasme en
de voldoening die hoort bij het bereiken van een lastige bestemming.
Het bleek ruim voldoende om ook op de terugweg, die erg onstuimig
begon, de stemming erin te houden.
Twee weken voor een ambitieuze bestemming als de Shetlands is eigenlijk
veel te kort. Daarom was het belangrijk om voor vertrek en onderweg
over betrouwbare weersinformatie te beschikken. Ik heb daarvoor
onvoldoende spullen aan boord, maar kon wel een satelliettelefoon lenen.
Zolang we in havens over een internetverbinding beschikten konden we
moeiteloos over de informatie en routeringsadviezen van Ruud
beschikken. De rol die de satelliettelefoon onderweg moest spelen, bleek
echter veel te beperkt. Aan het idee mankeerde niets, alleen bleek het
Thuraya netwerk, anders dan hun concurrent Iridium, geen enkele haast
te maken met het doorsturen van de berichten.
Gelukkig sijpelden er toch af en toe berichten door die ons sterkten in
ons voornemen om de Shetlands toch echt te halen. De informatie over
de terugweg zou veel belangrijker zijn. We vertrokken in stormachtig
weer omdat de wind bij langer wachten tegen zou gaan staan. Bovendien
wisten we dat het na het eerst etmaal rustiger zou worden en dat de wind
zou krimpen. We volgden de suggestie van Ruud op om eerst iets
oostelijker te sturen om op de hoogte van Aberdeen te gijpen en weer
wat westelijker te sturen. Hierdoor verminderde het risico van gijpen en
konden we de hoge zeegang makkelijker pareren.

Geleid worden door zorgvuldige routering is ons prima
bevallen. Daardoor wisten precies wat ons te wachten stond
en konden we onze eigen beslissingen beter nemen.
Uiteindelijk heb je natuurlijk altijd het laatste woord…
Soms voelde het alsof we een vijfde bemanningslid aan
boord hadden. ‘Wat zegt Ruud ervan?’ Of: ‘waar blijft Ruud
nou? Hij zal toch niet doorslapen tijdens zijn wacht?’ Bij
aankomst in Lerwick stond op de kuiptafel een vijfde biertje
klaar… Uiteindelijk toch maar door onszelf leeggedronken.
Met een gunstige windrichting en een aantal prachtige dagen
met een staalblauwe lucht hebben we zeker geluk gehad met
het weer. Maar ook tijdens de koude, grijze en stormachtige
dagen hebben we ons geen moment onveilig gevoeld. Dat
zoveel degelijke weersinformatie het avontuur minder intens
maakt, heb ik geen moment ervaren. Daarvoor was de
uitdaging van de verafgelegen bestemming in weinig tijd veel
te groot. Zoiets is mijn ogen alleen mogelijk en verantwoord
als je over de juiste informatie beschikt. Hoe je aan die
informatie komt, maakt dan weinig uit. Ik zou graag zelf de
technische middelen aan boord hebben om de informatie
zelf binnen te kunnen halen. Die zal er zeker gaan komen,
maar dan nog is het erg aantrekkelijk om je in alle rust, vanaf
de wal professioneel te laten informeren.
De kans dat we het systeem volgend jaar gaan
perfectioneren, lijkt wel zeker. Alleen over noord,
of zuid moeten we het nog eens worden...

Bestemming bereikt!
De Heartbeat is een Wauquiez 43 PS
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PIETER VAN AA BOUWT SOLO EEN S&S 56

‘DE SCHOONHEID
VAN ZO’N SCHIP
GRIJPT ME’
In loodsen her en der in Nederland ligt een
schat aan bijzondere boten die door bevlogen
eigenaren worden gebouwd. Vorige keer
stuitten we op een microcruiser van nog geen
5 meter. Ditmaal ontdekken we het andere
uiterste. Pieter van der Aa bouwt al vier jaar
aan een S&S van bijna 56 voet. In z’n eentje…

foto:© Ad van ’t Hof

De overtreffende trap van zelfbouw…

SAMENSTELLING SJORS VAN DER WOERD EN LAURENS VAN ZIJP

O

p 24 augustus 1936 legde iemand bij het befaamde
ontwerpbureau Sparkman & Stephens in Amerika de
laatste hand aan de tekeningen van de Avanti. Toen

een hypermodern jacht, dat in opdracht magnaat Walter de
Rothschild werd ontworpen en gebouwd. De 56 voeter zou
gaan behoren tot de favoriete ontwerpen van Olin Stephens.
Niemand bij S&S kon vermoeden dat bijna 80 jaar later
diezelfde tekeningen weer tot leven zouden komen in een
loods in het Hollandse Heukelum.

VOORKEUR VOOR KLASSIEKERS
Pieter van der Aa heeft iets met hout. Hij is opgeleid als
meubelmaker/houtbewerker/timmerman, was lange tijd
importeur van Frans eiken en richt zich de laatste jaren op
speciale opdrachten in hout, zoals dekhuizen, monumentale
kozijnen en dergelijke.
Schepen bouwt hij van jongs af aan; hij vervaardigde op zijn
16-jarige al zijn eigen kano. Later restaureerde hij onder meer
een East Anglian, een 27 voets Buchanan ontwerp. Nadat hij
zelfs een eigen huis had gebouwd, ging hij op zoek naar een
volgende boot en vond die in een boek over Olin Stephens.
Het werd een 45 voeter met lange overhangen (32 voet op
de waterlijn). “Ik houd van mooie boten”, verklaart Pieter zijn
grijpt me en dan wil ik het zelf maken.” Zes jaar bouwde hij
aan zijn Masquerade, die in 2010 te water ging. Hij zeilt er
nog altijd met plezier in, maar nadat hij zijn importbedrijf had
verkocht, kreeg hij meer tijd en groeide allengs het plan om
nóg een keer een S&S te bouwen.

foto:© Ad van ’t Hof

voorkeur voor klassiekers, “de schoonheid van zo’n schip

ONTWERPNUMMER 85
“Bouwen vind ik nu eenmaal erg leuk”, legt Pieter zijn
drijfveren uit, “en ik kan zo’n project ook overzien. Nieuwbouw
vind ik boeiender dan restauratie. Ik heb overleg gevoerd met
Bruce Johnson, voormalig hoofd-designer bij S&S, over wat
een goed type zou zijn om te bouwen. Zo kwamen we bij
ontwerpnummer 85 uit, de Avanti. Dit is wel de maximale maat
die je in je eentje kunt bouwen. Ik doe ook niet álles alleen;
voor het verwerken van de epoxy voor de romp heb ik de hulp
ingeroepen van een oom en een neef. Dat karwei moet immers
in één keer worden uitgevoerd. Met de tekeningen uit 1936
kan ik als houtbewerker goed uit de voeten. Ik heb de maten
niet omgezet naar het metrische stelsel, maar werk gewoon
met voeten, inches en achtsten van inches.” Pieter legde eerst
een spantenvloer in zijn loods en ‘vertaalde’ vervolgens de
tekeningen naar die spantenvloer, waarop hij alle lijnen op
ware grootte uitzette. Daar zit de crux: ga er maar aan staan
om die vertaalslag te maken van een 2D tekening op schaal
naar een 3D constructie. Dat vraagt veel inzicht, kennis en
kunde. Noem het gerust een gave als je zoiets kunt. Pieter zelf
ziet het anders. “Voor mij is het niet zo moeilijk”, zegt hij
nuchter, “het is vergelijkbaar met het uitslaan van een trap van
2 naar 3 dimensies. Je moet het zíen. Vergeet ook niet: ik breng
grootte op de vloer staat, zet je de spanten en schotten uit”,
schetst hij het proces, “de waterlijn zet je uit vanaf een basislijn
door alle punten met elkaar te verbinden. De mallen stonden
te ver uit elkaar naar mijn smaak, daar heb ik zelf spanten
tussen gezet zodat de romp mooier strookt.”

foto:© Laurens van Zijp

35 jaar werkervaring mee. Als de tekening eenmaal op ware

foto’s:© Laurens van Zijp

Zo’n romp bouw
je relatief snel…

NASTROKEN
Daarmee was Pieter er nog niet; hij ontdekte
onvolkomenheden in de tekening. Volgens hem is dat
logisch, want die tekeningen werden destijds afgeleid
van een schaalmodel. “Je moet het lijnenplan dus
nastroken, maar als je in het ene aanzicht iets corrigeert,
moet je dat ook in het andere doen. Het is bijzonder om
te werken van oude tekeningen; je weet dat een man
achter zijn tafel heeft gestaan en handwerk heeft
verricht. Er zit romantiek in papier…”
Pieter bouwde de romp op zijn kop, op de spantenvloer.
Hij bracht de kiel- en stevenbalk aan en bouwde de romp
op met latten die een holle en bolle kant hebben en zo
in elkaar grijpen.
Vervolgens bracht hij de huid aan van glasmat en epoxy.
Een gedenkwaardig moment was het keren van de romp.
Pieter: “Van een soort vis wordt het dan ineens een
boot….”
Als we aan boord stappen, zijn we stil van ontzag en
verbazing. Dit is een waar kunstwerk en hoe is het
mogelijk dat je dit in je eentje bouwt? Hier wordt
nauwgezet en gestructureerd gewerkt, zoveel is duidelijk.
vol staat met houtbewerkingsmachines, oogt opgeruimd.
“Zo’n romp bouw je relatief snel”, zegt Pieter, “het meest
tijdrovend zijn het interieur, het dekhuis en details als
luiken. Het dek leg ik in fasen, iedere dag een paar teak
latten leggen, rubber aanbrengen en schuren.” Zo werkt
hij van voren naar achteren.

foto’s:© Laurens van Zijp

Gereedschap ligt keurig gerangschikt, de hele loods, die

EEN STAM MAHONIE
Onderdeks vinden we de kombuis aan bakboord bij de trap;
ertegenover is de navigatiehoek. Naar achteren zijn twee hutten
met dubbele kooien en de machinekamer met een 90 pk
Yanmar. Het achteronder loopt ver door. De roerkoning,
stuurautomaat en de transmissiekast voor de stuurstand zijn al
aanwezig, evenals de doorsteek voor de bezaanmast. De salon
heeft twee royale langsbanken, waarop je ook kunt liggen, met
daarboven twee loodskooien. Bij de hoofdmast zitten de
douche- en toiletruimte en een berging. De voorpiek herbergt
nog een dubbele kooi. Voor het interieur kocht Pieter een stam
mahonie, die ‘kwartier-verzaagd’ is, zodat je een mooie tekening
in het hout krijgt.
De hoofdmast en bezaan worden van aluminium, wit
geschilderd. “Met een yawl-tuigage kun je lekker variëren in
zeilvoering”, aldus Pieter, “op alleen een bezaanzeil en fok zeilt
deze boot ook.” Waar hij zijn Masquerade origineel hield, past
Pieter voor dit schip een vrijer principe toe, getuige de
materiaalkeuze voor de masten. Ook de kombuis zit nu op een
praktischer plek; oorspronkelijk zat hij voorin, waar de kok ook
zijn verblijf had.
Pieter verzamelt zoveel mogelijk informatie en foto’s van de
dat hij van de zoon van de voormalige eigenaar kreeg. Daarin
staat hoe de het jacht in de Tweede Wereldoorlog gevorderd
werd door de marine en een punt-50 mitrailleur aan dek kreeg…
Wanneer deze nieuwe S&S te water gaat, weet Pieter nog niet.
Hij laat zich er ook niet op vastpinnen. Hij bouwt onverstoorbaar
verder, in zijn eigen tempo, op zijn eigen manier…

foto: © Laurens van Zijp

originele Avanti. Bijzonder is het boekje ‘Avanti goes to war’,
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Onthutsende vondst op volle zee
drukt stempel op zeilreis

EEN STIP AAN DE HORIZON…
Karin Schröder en haar gezin krijgen een buitenkans. Of ze zin hebben
een 40-voeter van Rome naar Sicilië te zeilen. De vraag komt van
Floor, een bevriend charterschipper in de Middellandse Zee. Ze hebben
twee weken om deze huurboot af te leveren in Palermo.
De zeiltrip krijgt een ander slot dan gedacht…

Deze kans grijpen we. Voorbereidend werk gaat gemakkelijk via
internet en na een vlotte reis vinden we de RelaXX in de jachthaven van
Ostia. Het blijkt dat we het schip nog moeten schoonmaken. De derde dag
vertrekken we, gebunkerd met tien supermarkttassen vol Italiaanse
heerlijkheden. In de tweede week komen vrienden Bauke en Sophie aan
boord. Bauke is onze vroegere buurman met wie we veel hebben gezeild.
Zijn vriendin Sophie kennen we ruim een jaar. Ze is enthousiast en vindt
zeilen helemaal ge-wél-dig, al heeft ze geen zeezeilervaring. Na een half
uur op het zoute water is ze helaas zeeziek.

Onderweg, niet ver van de kust, komt er een grote open motorboot
op ons af. Drie mannen aan boord met officiële uniformen: de kustwacht.
Ze gaan langszij liggen en vragen permissie om aan boord te komen. Sophie
lacht: “En als we nou eens 'nee' zeggen?”

TEKST KARIN SCHRÖDER

Ze wordt onmiddellijk gecorrigeerd door haar partner.
“Met autoriteiten maak je geen grappen. En zeker niet met de
Italiaanse.” Twee mannen stappen over op ons jacht en vragen
naar de bootpapieren en paspoorten. Hoewel we niets te
verbergen hebben, is het moment toch wel een beetje
spannend. De mannen stralen gezag uit.
Nadat de papieren goed zijn bevonden, wordt de binnenkant
van de boot geïnspecteerd. De mannen ontdekken luiken en
laatjes die wij zelf nog niet gevonden hadden.

Als we onderweg zijn van de Liparische eilanden naar
Palermo belt Floor namens de verhuurder met de mededeling
dat het jacht doorgevaren moet worden naar de zuidkant van
Sicilië. De nieuwe huurder wil daar beginnen. Qua tijd is het
geen probleem, maar als we het eerder hadden geweten dan
hadden we misschien een andere route gekozen. Nu moeten
we om de westpunt heen. Onze opstappers glunderen van
blijdschap als ze het bericht horen. Mogen ze nu nog een paar
dagen extra meevaren? Sophie heeft inmiddels geleerd dat aan
het roer staan de zeeziekte vermindert en ze blijkt een
uitstekende stuurvrouw te zijn.

Op de motor varen we langs de zuidwestkust van Sicilië.
Ik ben voor de lunch focaccia's aan het bakken in de kombuis
en de mannen zijn binnen belangrijke technische handelingen
aan het doen op de apparaten (= spelen). Plotseling schiet een
van hen naar de kuip, alsof er iets aan de hand is. “Waar ga je
naartoe Sophie?” vraagt hij verbaasd. Binnen op het scherm
werd gezien dat de koers is veranderd. “Daar rechts wil ik even
kijken. Ik geloof dat het dolfijnen zijn.” Voor dolfijnen maken
we graag een omweggetje en Bauke weet snel de verrekijker
te vinden. Hij staart in de verte, draait nog wat aan de lens om
het beeld scherper te krijgen en staat stil te kijken, heel stil.
“Vertel nou Bauke, wat zie je?” Alle drie staan we om hem
heen, maar wij kunnen met het blote oog niet waarnemen wat
er precies te zien is. Bauke is wit weggetrokken, kijkt nog een
keer, denkt na en roept tegen de stuurvrouw: “Terug naar de
oorspronkelijke koers!”
“Wat is er dan? Vertel nou!” We zijn reuze benieuwd, maar aan
de non-verbale signalen te zien, heeft de euforie van dolfijnen
plaatsgemaakt voor iets zorgelijks.
Dan zegt hij: “Het zijn geen dolfijnen die omhoog springen
daar in de verte, het zijn vluchtelingen op een rubberboot die
staan te zwaaien.”

We schrikken. We schrikken alle vier, omdat we niet
onmiddellijk weten wat we moeten doen. We zwijgen en denken diep
na. Dan barst het gesprek los:

“Natuurlijk gaan we naar die mensen om ze te redden.”
“Hoezo redden? Zo ver is het niet meer varen naar de kant en het
is rustig weer.”
“Maar waarom zwaaien ze dan?”
“Misschien is de boot wel lek.”
“We kunnen niet zoveel mensen aan boord nemen van deze boot.”
“Volgens het contract mag het niet eens.”
“In geval van nood mag alles.”
“Ben je niet crimineel of mensensmokkelaar als je verstekelingen
aan land brengt?”
“Maar je kunt die mensen toch ook niet aan hun lot overlaten?”

We hebben de boot stilgelegd en voelen hartkloppingen van
de spanning. De stip in de verte is ineens geen gewone stip meer.
Het zijn geen dansende dolfijnen, maar mensen van vlees en bloed,
net zoals wij. Maar wij zitten hier te genieten van een luxe vakantie
op een duur zeiljacht en hebben de keukenkastjes vol staan met
Italiaanse gastronomie. Zij hebben niets.

Het vluchtelingenprobleem is nog nooit zo nabij geweest.
Thuis in Nederland zie je het Journaal, lees je de krant en ga je weer
over tot de orde van de dag. Dit is hún dag, dobberend in een
rubberboot op de Middellandse Zee. Dit is misschien wel de
belangrijkste dag in hun leven. Vandaag begint hun toekomst. Of niet.

Wordt dit ook een belangrijke dag in ons leven? Omdat wij
desperate mensen redden uit hun erbarmelijke situatie? Of wordt dit
de dag dat wij vanwege ontvoering en mensensmokkel opgepakt
worden en ons het komende jaar in Siciliaanse rechtszittingen moeten
verdedigen? We zijn het erover eens: in de kaartentafel ligt het
visitekaartje van de kustwacht nog. We bellen de kustwacht en melden
de geschatte positie van de vluchtelingenboot. We worden bedankt
voor het bericht en wachten. Stilzwijgend eten we in de kuip onze
lunch. De Italiaanse broodjes smaken eigenlijk niet zo goed. We
hebben geen trek meer.

Niet veel later vliegen er twee helikopters boven ons. Even
daarna zien we dat er reddingsboten op weg zijn naar onze stip.
Slechts een kort moment kan kenmerkend zijn voor een hele reis. Dit
uur deze maandag blijft in ons geheugen verbonden met de zeiltocht
naar Sicilië. We realiseren ons weer hoe goed wij het hebben en hoe
dankbaar we daarvoor zijn...

NIEUWSBERICHT
16 mei 2016 22:10
Voor de kust van Sicilië zijn maandag binnen enkele
uren 1153 bootvluchtelingen gered. Ze waren op
smokkelschepen onderweg van Noord-Afrika naar
Europa, maar waren op volle zee in de problemen
geraakt, meldt de Italiaanse kustwacht.
De

Italiaanse,

Ierse

en

Duitse

marine

en

reddingsschepen van hulporganisaties als Artsen
zonder Grenzen kwamen maandag elf maal op de
Middellandse Zee ten zuiden van Sicilië in actie. Alleen
al de Duitse oorlogsbodem Frankfurt redde 115
migranten uit hun hachelijke parket.

50 jaar Albin Vega

EEN STER

DIE NIET DOOFT
Het eerste weekeinde van juni lag Bataviahaven bij Lelystad

illustratie:© Brochure Albin Vega

vol plastic klassiekers: daar werd ’50 Jaar Albin-boten’ gevierd.

FOTOS EN TEKST MICHIEL SCHOLTES

Ballads, Albin motorjachten en vooral Vega’s
dreven er broederlijk bijeen. Vega’s in alle stadia,
van een pietsje sleets tot pristine en zeewaardig
uitgerust. Veel stellen onder parasols, een enkel schip vol
kinderen, levenswijze zeilers met verhalen. Wat bezielt zulke
verschillende zeilers tot zo’n geestdrift voor een
‘flower power sixties’ boot?

foto:© Michiel Scholtes

‘MINDER LUXE HEEFT CHARME’
Sjoukje Faber en Evert Jan Bokhorst zeilen de Bok, een op het oog
kakelverse Vega, zo glanzend en gaaf. Hij is accountant met een succesvol
kantoor, zij is docent en coacht leerlingen in het Friese praktijkonderwijs.
Evert Jan: “Na wat open kielboten en kleine kajuitboten vielen we op deze
Vega. Bok is twee jaar geleden helemaal overhaald en dat zie je. Hij paste
perfect bij ons. We hoefden niet naar zee, we wilden op klein water blijven
met wat meer ruimte en stabiliteit en geen grote diepgang. Nee, groter
hoefde echt niet, niet voor onze drie weken vakantie per jaar. Integendeel.
Minder luxe heeft charme. Juist het contrast met thuis doet ons goed: de
knusheid, boekje lezen, onthaasten, geen tv. Ja, wel een laptop, het
moderne leven nietwaar.”

Sjoukje: “De eenvoud van de Vega vraagt om creatieve en praktische
oplossingen. Bovendien, veel leerlingen in het Friese zeilen, als ik hen vertel
dat ik zelfstandig zeil met Bok krijg ik extra respect. ‘De Kring van
Vegazeilers’ is een oergezellige club, een echte vraagbaak waar je altijd
bijstand krijgt. Een aantal vriendinnen uit de Kring en ik gaan regelmatig

foto:© Michiel Scholtes

een weekend zeilen met twee Vega’s...”

‘ONGEHOORDE KWALITEIT’
Jan Heineman heeft zijn Vega Stormen goed voor elkaar. Alles voor een
zeereis zit erop. Jan blijkt 74 jaar oud, ziet eruit als 64 en zeilt solo.
Jaloersmakend. “Ach”, zegt hij, “vroeger gingen we met wel 20 Vega’s naar
internationale evenementen, maar jongeren hebben geen tijd meer en

foto:© Jeroen Binnendijk

De Vega is stabiel en
doet het goed op zee…

De Venus voor de kust van Vlieland

De Vega was indertijd
van ongehoorde kwaliteit
voor een heel redelijke prijs…
vinden een Vega te klein. Dan moet je op mijn leeftijd wel solo.
Het kwam zo. Toen ik 17 was kreeg ik een vriendinnetje met
een boot. Zij ging, het zeilen bleef. In militaire dienst haalde ik
mijn zeilbrevet, in 1965 kon dat nog.
De Vega was indertijd van ongehoorde kwaliteit voor een heel
redelijke prijs. Ik heb nog nooit gehoord van een Vega met
osmose. Ze is stabiel en doet het goed op zee. Goed, je hebt
geen schroefwater op het roerblad en het wieleffect is fors,
maar ze is licht, bij manoeuvres houd ik haar af met de voet.
De ‘Kring van Vega-zeilers’ heeft eigenaren steeds gestimuleerd
om grenzen te verleggen: bij Texel buitenom, langere
kusttochten, naar de Elbe en de Oostzee. We zijn zelfs een keer
met drie Vega’s droogvallen op het wad, aaneengebonden om
niet om te vallen.
Waarom solo? Een uitdagend spel, daar houd ik van. Dit jaar
zeil ik naar het Vega-evenement in Rostock, volgend jaar naar
Engeland. Mijn vrouw reist me na. Het is puur geluk dat ik dit
nog kan. Ik ben aan boord de zwakste schakel. Pilletje zus,
pilletje zo, je kent dat wel. Maar dat is een mens altijd en het
gaat me nog goed af, ik heb altijd aan sport gedaan. En ik ben
bouwkundige, dus nogal handig, ik zit niet snel met mijn handen
in het haar.”

foto:© Michiel Scholtes

‘BOOT MET KARAKTER’
Ronald van Ulsen, oud-verkeersvlieger, is 77, al 38 jaar lid van de ‘Kring’
en de eerste eigenaar van Anjinsan. Hij heeft 20.000 mijl solo gezeild. Wat
maakt volgens Ronald een Vega zo aantrekkelijk? “Draai het liever om, wat
voor mensen trekt een Vega aan? Nou, tevreden mensen, mensen die niet
groter hoeven, maar wel beste Bordeaux aan boord hebben, levensgenieters.
In 1977 zag ik toevallig een club Vega’s bijeen bij Purmerend. Ik wist
meteen, dit is mijn scheepje. Het was niet duur en ik viel voor dat
Spartaanse, die belofte van avontuur. Het is een boot met karakter, mijn
karakter. De ‘Kring’ is niet zomaar gezellig, het is een club van hulpvaardige
en goede zeilers. Het is familie. Ik heb er goede vrienden. Deze twee Sestrel
kompassen waren van overleden Vega-zeilers, ze zijn me heilig.
Ik luister aan boord graag naar klassieke muziek, dan is mijn Vega de klankkast
van een muziekinstrument. Hij gaat onder geen beding weg.”

foto:© Michiel Scholtes

‘OPGEWEKT EN VEELZIJDIG’
Suzanne Kerkhof is met haar 43 jaar een jonge Vega-zeiler. Ze zeilt met
Jeroen de Offline.
Suzanne: “Naar de boot gaan is uitloggen, weg met de verplichtingen en
maximaal genieten.”
Ze is ook de gedreven voorzitter van de ‘Kring van Vegazeilers’.
“Vanaf mijn 7e jaar leef ik met water en boten. Vrijdag stond bij ons de
volle koelbox in de gang en gingen we naar de boot, geen discussie, ik wist
niet beter.
Op de Vega was ik meteen verliefd. Zo’n opgewekte en veelzijdige boot
zonder behoefte aan status, zonder poespas, die lijkt op mij.

Maar pas op, de Vega is een wolf in schaapskleren, sneller en zeewaardiger
dan veel moderne seriejachten, ideaal voor solo-zeilen, een geweldige
gezinsboot, een zeeboot en toch geschikt voor het wad en plas.
Ik wilde leuke dingen doen en pakte mijn kans toen ik werd benaderd voor
het voorzitterschap. De club die ik trof was best deftig, vergaderingen met
blazers en zo. Prima, maar Ik wilde een frisse wind zijn, reuring brengen.
Ik ben oeverloos enthousiast, ben dol op gekkigheid en creativiteit. Het
bestuur moet me soms afremmen.
Ik wil het de leden naar de zin maken. Onderlinge verbondenheid
is er vanaf de oprichting geweest, die bewaak en bevorder ik
met al mijn kracht.

27 VOETER MET TROUWE AANHANG
Tussen 1966 en 1980 bouwde Albin Marin in Kristinehamn duizenden Vega’s
- het eerste polyester kajuitzeiljacht dat in Zweden aan ‘de lopende band’
werd gebouwd. De Viggen is de kleine zus. De Vega was betaalbaar (40.000
gulden), werden in groten getale geëxporteerd en eigenaren verenigden zich
binnen de kortste keren tot een eenheidsklasse waarin driftig wedstrijd werd
gezeild. Tegenwoordig mag je deze 27-voet S-spant met langkiel gerust
ouderwets noemen. De boot is smal voor zijn lengte, heeft geen stahoogte,
geen aparte hutten of natte cel, weinig licht, een laag vrijboord en
lichtranden in rubber sponningen die op zee als onveilig gelden. Toch heeft
de Vega nog steeds een trouwe aanhang in vooral Scandinavië, Duitsland
en de UK. In Nederland is die georganiseerd in de ‘Kring van Vega-zeilers’.
Die vormt ‘Vega nesten’ in jachthavens, zeilt tochten, wisselt ervaringen en
ideeën uit, houdt jaarlijkse bijeenkomsten. De ‘zeewaardigste’ leden
bezoeken evenementen in het buitenland. www.vegazeilers.nl

foto:© Zilt Magazine

juli2016
8-10 juli

Oud Zeilend Hout. Zuidlaardermeer. www.zvzuidlaardermeer.nl

9-10 juli

Hollandsche Delta 1/4 Ton Regatta. www.wvwillemstad.nl

12 juli

Zomeravondwedstrijd. Markermeer. www.zvhety.nl

12-13 juli

Westerdijk Reünie. www.westerdijkzeeschouwencontact.blogspot.nl

13 juli

Woensdag Avond Regatta. Markermeer. www.flevomare.nl

14 juli

Zomeravondwedstrijd. Enkhuizen. www.ewva.nl

14-17 juli

96e Kaagweek. www.kwvdekaag.nl

16 juli

Start 18e Colin Archer Race. Lauwersoog-Larvik. www.camr.nl

16 juli

Van Loon hardzeildagen. Platbodems. Veere. www.hoogaars.nl

16-17 juli

ZZ Weekend. Alle klassen. www.zvzuidlaardermeer.nl

16-18 juli

NK Flits. Langweerderwielen. www.kwvlangweer.nl

16-22 juli

Dutch Open Wayfarer. Heeg. www.wsheeg.nl

22-28 juli

71e Schildmeerweek. www.zvoss.nl

ZEILAGENDA
22-31 juli

Travemünder Woche. www.travemuender-woche.com

23-27 juli

Den Helder Regatta. www.clipperracefestival.nl

24-30 juli

WK 29er. Medemblik. www.29erworlds.org

28-31 juli

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

30 jul-12 a. Skûtsjesilen. Friesland. www.skutsjesilen.nl
31 jul-5 a.

WK Dart 18. Medemblik. www.dartworlds2016.com

EVENEMENTEN
9 juli

Optimist on Tour. Almere. www.optimistontour.nl

14-16 juli

55e Visserijdagen Bruinisse. www.visserijdagen-bruinisse.nl

15-17 juli

Optimist on Tour. Enkhuizen. www.optimistontour.nl

22-28 juli

Clipper Race Festival Willemsoord. www.clipperracefestival.nl

EVENEMENT AANMELDEN: agenda@ziltmagazine.nl

Solo met een catamaran
op de Noordzee

naar nergens
een zeilverhaal van
Klaas Jan Hoeve
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Opeens een vrije week, zomaar in het najaar. �aar naartoe deze
keer? Ik studeer even op de meteo. De wind is een paar dagen
west, daarna noord en bij de nadering van een depressie via
zuidoost naar zuidwest. Engeland valt even af, even naar België of
toch maar naar Vlieland? Vanuit Durgerdam eerst maar
noordwaarts. De nachten zijn al lang en bij vertrek schemert het
al. Terwijl de boot mooi halve wind naar Enkhuizen zeilt, twijfel
ik over de bestemming. En zingt Jasperina de Jong op de
boordstereo ‘Dobbe, dobbe, dobbe’ en het zinnetje “Lekker
nerrugens naartoe”. Een plan ontstaat. Bij het Paard van Marken
druk ik ‘clear log’ op de GPS. De Krabbersgatsluis is al dicht. Slapen
dus voor anker. Morgen naar het wad.
Uit macht der gewoonte vertrek ik uit Kornwerd met Hoog �ater;
lekker over de platen scheuren: rechtuit naar het vuur van Vlie. In
de Vliesloot wil ik de zeilen strijken en reflecteer ik over dierbaren
die op Vlie hun laatste rustplaats hebben. Opeens wil ik niet de
wal op. Naar zee, uitwaaien, muizenissen uit mijn hoofd. Lekker
nergens naartoe. Het plan is ondertussen wat gegroeid. Ik ga 1000
mijl zeilen, zonder ergens aan te leggen, gewoon omdat het kan.

DAG
VOORBIJ VLIE

2

Met een gierende ebstroom spoel ik
de Noordzee op. Ik wil voor
donker het verkeerscheidingsstelsel over, koers noord. De
hele Noordzee ligt voor me
open. 24 uur na het Paard
staat de mijlenteller op 69 mijl, niet
verwonderlijk door een paar uur slapen en twee sluizen.
Nu ligt er niets meer in de weg en kan ik mijlen gaan maken. De wind
is een prettige 15 knoop west tot zuidwest, de zee is rustig en de
snelheid loopt op tot net boven de 10 knoop. Ik puzzel op een
strategie voor de komende dagen. Omdat de wind via noordwest
naar noord gaat morgen in de avond, kies ik voor een
noordwestelijke koers, niet te hoog aan de wind richting de
Doggersbank. Het gaat allemaal om comfortabele koersjes en een
makkelijk te bereiken snelheid. Het ‘sheet to tiller’ zelfstuursysteem
doet het bij deze koers prima en ik heb tijd voor een mooie maaltijd.
Omdat ik in de Diep �aterroute nog wat verkeer verwacht, zit slapen
er nog niet in. De soloroutine moet nog even indalen.
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DAG
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Kookwekker op de zeilpet geplakt en ingesteld op een kwartiertje.
Tegen mijn gewoonte in besluit ik het volle tuig te laten staan, de
wind kakt een beetje in en zal tot in de ochtend niet meer
toenemen.
�einig scheepvaart waardoor de gedachten de vrije loop kunnen
krijgen. De muizenissen maken plaats voor de routering en voor
nog een rondje over dek om de tuigage te inspecteren. Het anker
op de boeg verhuist naar de kist bij de mast, bijboot vastgesjord,
lifelines over dek en tot slot een kussentje in de kuip. Alles voor
een lekker zeilende boot; rust en comfort om de komende dagen
zonder veel hindernissen door te komen en niet moe te worden.
Ondertussen is de zee leeg, alleen heel in de verte een schip en
een heel stuk verderop weet ik een kluitje booreilanden. Pas na
het ochtendgloren moet ik beslissen over linksom of rechtsom
rond de olie-industrie. De nacht duurt wel lang in dit seizoen, en
het is behoorlijk koud, maar binnen is het behaaglijk.
Het is een drukke boel rond de Doggersbank, allerlei boorgerei,
veel vissers en zowaar een jacht op kruiskoers. Toch altijd fijn een
ontmoeting met een gelijkgestemde.

Een niet zo jonge vrouw aan het roer en ze zwaait en roept iets
dat ik niet kan verstaan.
Zelfs de vlag kan ik niet thuisbrengen. Naslag in de Reeds leert dat
het een jacht uit Estland is. Zo te zien is ze op weg naar de kop van
Denemarken, misschien op weg naar huis. Als het jacht uit het
zicht is, voel ik me -vreemd genoeg- meer alleen dan daarvoor.
De zee is vlak genoeg om dwars over de Doggersbank te gaan. Het
is al weer licht en terwijl de wind wat lijkt te ruimen, ga ik
noordelijker varen. Nu twee dagen onderweg en vanaf het Paard
286 mijl gevaren. Het afgelopen etmaal 9 knoop gemiddeld, dat
begint er op te lijken.

2
ANTI E 016
AK

V

ER
W

HA
AL

V

EAD
LONGR
AAIDAGVE

R

DAG
NOORS OP DE RADIO
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Omdat ik een Noordzeekaart aan
boord heb die de afgelopen
week nog is bijgewerkt, kies ik
een route langs een hele
sliert booreilanden. �el
leuk om de jongens op de
guardships even te groeten. De
wind is afgenomen tot een knoop of tien, dat is slecht voor het
gemiddelde. Dus een paar uur ‘sporten’ met de gele gennaker
omhoog. Dan zien de wakers van de olie-industrie me tenminste
aankomen. Nog ruim 24 uur wind met iets van west erin. De
voorspelling luidt dat de wind daarna vrij snel gaat ruimen, via
noord, noordoost en oost naar zuidoost en uiteindelijk zuidwest.
Een depressie meldt zich op de weerkaarten. En dat vraagt om een
plan. Het wordt een puzzel met als doel onder de kust van Engeland
wat lij te vinden als de fronten overkomen. Als ik ergens tussen
Hull en Lowestoft voor de Britse kust wil zijn, heb ik nog twee
etmalen om ongeveer 350 mijl af te leggen.
Ik heb ook nog het plan om een heel stuk met een ‘passaattuigage’

te varen. De fokken die ik daarvoor beschikbaar heb, zijn al
eens rond de wereld geweest (met een andere boot) en
hebben me de Atlantische Oceaan over getrokken. Ik verlang
naar deze twee oude vrienden die al jaren op zolder gelegen
hebben en nu weer aan het werk moeten. Omdat ik deze
tuigage met deze boot, en in combinatie met het ‘sheet to tiller’
zelfstuursysteem nog nooit geprobeerd heb, wil ik het
passaatgevoel weer eens ervaren. Om te zien of nog weer een
keer een oceaan over met dit tuig haalbaar is. Downwind is
niet zo’n fijne koers op een catamaran; je gaat al snel te hard
waardoor de schijnbare wind stilvalt en de zaak begint te
klapperen.
Ondertussen is op de middengolf het eerste Noors te horen.
En even kom ik in de verleiding om Mandal aan te lopen. Nog
een dag of twee varen... Maar door de komst van de depressie
wordt het terugvaren naar de vaderlandse wateren dan een
nare toestand. Het gennakerrak heeft mooi opgeleverd: 212
mijl in de laatste 24 uur. �eer bijna 9 knoop gemiddeld. Dat
brengt de logstand op bijna 500 mijl.
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KOERSWIJZIGING
GPS

‘500

4

mijl’

doorgeeft, verander ik
resoluut van koers.
De wind zit nog steeds
in de noordhoek. De
passaatzeilen komen
aan

dek.

Er

zitten

wat

roestvlekjes op, maar ze ogen nog fris en sterk. Omdat mijn
cat geen bomen heeft, heb ik iets uitgedacht dat bomen
vervangt. Ook wil ik de twee fokken naar voren kunnen
schoten, gehesen aan het kotterstag. Er zijn twee lezingen
over het downwind schoten met ‘sheet to tiller’. De ene lezing
zegt de lijnen te kruisen, de andere lezing vraagt om
stuurlijnen op dezelfde boeg als het zeil. Ik kom er niet uit en
ga het maar proberen. Ik wil ook weten hoe hoog ik kan zeilen
met dit tuig. Aan lij een fok ‘gewoon’ geschoot en aan loef het
andere zeil schuin naar voren aan loef. De passaattuigage
werkt naar behoren, alleen gaat het te langzaam. De fokjes

zijn ook aan de kleine kant voor de heersende windkracht.
Genua 2 aan lij en wat opsturen; dat werkt wel, dik een
knoop meer. Een puntje grootzeil erbij. Nu wel druk in het
zeil, dus schiet de schijnbare wind naar voren toe tot bijna
halve wind. De stuurfok staat nu ver naar voren, de
schoothoek staat al bijna boven de kikker op de loefromp.
Dit is fijn, dit is lekker. ‘Sheet to tiller’ zoals het bedoeld is.
Het zog loopt keurig recht naar achteren en de snelheid
loopt weer op tot bijna 10 knoop.
Ondertussen speelt het weer een spelletje met me. De
depressie loopt niet volgens het pad dat ik gedacht had.
�aar ik voor het ding een koers van IJsland naar Noorwegen
verwacht had, duikt deze zuidoostwaarts. Het zal toch niet
zo zijn dat het laag onder me door gaat? Dat verandert de
situatie aanzienlijk met lager wal voor de Britse Oostkust.
Als de avond valt, ben ik al weer 686 mijl onderweg en tel
ik af tot 1000 mijl, nog 314 mijl te gaan; anderhalve dag
zeilen. Ik ga mikken op Den Helder of Delfzijl.
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TERUG NAAR DE KUST
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De wind begint al te
draaien,

dus

de

passaattuigage moet er
al weer af. Gewoon
weer

als

kotter

getuigd op weg naar
de vaderlandse
wateren. Over pakweg 24 uur gaat het waaien, de
voorspellingen lopen uiteen van 25 tot 30 knoop. Zoals
altijd geven de Duitsers meer wind dan de BBC. Ik heb
nog een test te doen en daar heb ik wind voor nodig. �ant
met dikke wind bijliggen heb ik nog nooit met deze boot
gedaan. Maar zover is het nog niet, eerst mijlen maken.
Ondertussen is de stroom een beetje opgeraakt. De
nachten zijn lang, dus de verlichting brandt meer dan een
half etmaal. Sinds de oceaanoversteek, jaren geleden, heb
ik de sleepgenerator niet meer gebruikt.

Even nalopen hoe het ook al weer moest. Eerst helemaal
als lus uitvieren en dan de schroef overboord. En dan de
schok opvangen. Met 8 knopen bootsnelheid maak ik een
ampère of zes; tien uur varen en de batterijen zijn weer
helemaal vol. Als de wind gaat toenemen straks, moet de
generator er weer af. Met hoge snelheid is het ding niet
binnen te halen zonder de ronddraaiende schroef om de
oren te krijgen. Ik mik op een bijligplek tussen de Diep
�aterroute en het Verkeersscheidingsstelsel. Aan de
horizon zijn de eerste tekenen van de naderende
depressie te zien. Ondertussen begin ik moe te worden.
�erk aan het tuig, aan de sleepgenerator en het
voorbereiden van de bij-lig routine vergen hun tol. Omdat
ik even rust wil, ga ik met relatief klein tuig de nacht in.
Bij het vallen van de duisternis piept de 24 uur wekker
dat er al weer een etmaal gezeild is. Niet zo’n beste
dagafstand, slechts 138 mijl.
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Bij het krieken van de dag
ben ik gelukkig met
het kleine tuig. De
wind trekt aan en ik
ben bijna bij de
plek

die

ik

uitgekozen heb voor de
bij-lig exercitie,
ongeveer bij het �intershall Field, noordwest van
Vlieland. Ik snuffel nog wat in de literatuur, zowel over
zwaar

weer,

over

drag-devices

(zeeankers

en

stopzakken) en akeliger nog: ‘The Capsize Bugaboo’ over
kenteren van multihulls. In de loop van de dag zal de
wind toenemen tot 25 à 30 knoop. Nog niet heel wild,
maar genoeg om te testen. Ik bedenk drie strategieën:
Bijliggen met fok bak, bijliggen met alleen een puntje
grootzeil en bijliggen op alleen de kotterfok. Het grote
parachute zeeanker heb ik wel aan boord, maar voor
een test tijdens het maken van ‘Zwaar �eer Zeilen’ bleek

dat het een helse klus is om het ding aan boord te krijgen,
misschien te zwaar voor een soloschipper. Op positie 53°46’ en
04°45’E breng ik de boot overstag, na het strijken van de kleine
genua en het zetten van het tweede rif en laat, volgens de regels
der kunst de kotterfok bak staan.

ligt meteen goed 60

graden aan de wind. Nu zijn nog beide zwaarden half naar
beneden. Als de boot een beetje vaart oppikt, loeft de boot op,
eigenlijk te veel, want de fok gaat klapperen. Lijzwaard helemaal
omhoog zorgt voor een afvallend koppel, maar doet eigenlijk te
veel waardoor de boot halfwinds komt te liggen. Loefzwaard ook
bijna omhoog brengt de boot in de goede stand ten opzichte van
wind en golven. Ik ga eens binnenzitten en volg de koers en
snelheid: gemiddeld zeilt de boot iets hoger dan halve wind en
verlijert een knoop of drie. Te veel wat mij betreft. Test 2: Kotterfok
er af. Meteen draait de boot hoger aan de wind tot 20 graden aan
de wind. Helmstok iets aan loef en het derde rif er in, plus het
lijzwaard iets naar beneden. Dit voelt heel goed, rust aan boord.
Koers nu 50 graden aan de wind en twee knopen drift, soms wat
minder. Zo hou ik het wel uit. Ik zie het een paar uur aan.
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DAG
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Af en toe brengt een golf de boeg naar lij tot bijna halfwinds.
Dat is voor veel zwaardere omstandigheden te veel. Een
beetje spelen met de overloop houdt het nu binnen de
perken. Net voor dat het al weer donker wordt doe ik de
derde test: alleen de kotterfok. Dit is een vlak gesneden zeiltje
dat vlak achter de mast strak geschoot wordt. Omdat ik
verwacht dat de boot dwarszees komt te liggen, zet ik de
helmstok naar lij met een lijntje en elastieken van het ‘sheet
to tiller’ systeem aan loef om de boot hoger aan de wind te
krijgen. Eigenlijk is dit te weinig tuig voor deze windsterkte,
maar het voelt helemaal rustig aan. Ik besluit om met dit tuig
en beide zwaarden bijna helemaal omhoog de nacht in te
gaan. Als de wind iets afneemt, geeft de GPS aan dat het schip
minder dan een knoop zijwaars drift. In mijn kooi
midscheeps voel ik amper beweging, de boot maakt geen
helling en stampt maar heel weinig. Met moeite hou ik me
aan mijn kwartiertjeswacht. Door alle tests maak ik niet veel
mijlen dit etmaal. Slechts 88 mijl op de klok en dus nog
minder dan 100 mijl te gaan om aan mijn 1000 mijl te geraken.

DAG
DE BLANKE TOP

7

Bij het eerste ochtendgloren is de wind al behoorlijk afgenomen.
Vol tuig naar IJmuiden. Het stelsel steek ik over nabij Texel; een
paar mijltjes dwarsuit om haaks over te steken. Met een gemiddelde
van 9 knoop ben ik voor donker thuis. Na de pieren van IJmuiden
moet ik vechten tegen de aandrang om de Marina in te gaan. Ik kom
nog 20 mijl te kort en verman me. Met alleen de voorzeilen omhoog
en de motor standby, vaar ik, vechtend tegen de slaap, naar
Amsterdam. Ik zie aankomen dat ik nog drie mijl te kort kom. Nog
even voorbij het vuur ‘Hoek van het IJ’ halfwinds 1,5 mijl varen en terug.
En dan tikt het log, net op het Buiten IJ, naar de magische 1001.
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ACHTERAF…
Eigenlijk is een solotocht op de Noordzee geen goed idee,
te veel scheepvaart. Dus te weinig slaap.
▪ In zes etmalen gemiddeld 7 knoop bootsnelheid, de uren
stilliggend (4 sluizen, 1 overnachting voor anker en
bijliggen): samen 19 uur; dan is het gemiddelde 8 knoop.
▪ Om dit soort plannen te kunnen uitvoeren is meteo het
belangrijkst. Had ik toen maar het boek ‘�eer in kaart’ van
Henk Huizinga gehad.
▪ Downwind zeilen met een multihull is niet mijn favoriete
koers; beter afkruisen.
▪ Bijliggen: experimenteren loont.
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Zeilen met losse handen, Dick Huges,
�atersportmedia, e-boek.

augustus2016
2-4 aug

Jolly Midweek. Loosdrecht. www.twaalfvoetsjollenclub.nl

3 aug

Woensdagavondwedstrijd. Kaag. www.kwvdekaag.nl

6-11 aug

81e Sneekweek. www.sneekweek.nl

6-13 aug

Cowes Week. www.aamcowesweek.co.uk

foto:© Zilt Magazine

13-20 aug. IFKS kampioenschappen. Friesland. www.ifks.nl
13 aug

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

13-14 aug

45e Benelux kampioenschappen. Grevelingen. www.kwvdekaag.nl

13-14 aug

ONK Hobie Cat. Katwijk. www.skuytevaert.nl

15-19 aug

Easy Week. Pampus. Loosdrecht. www.pampusclub.nl

19-21 aug

Alkmaar Open. Open eenheidsklassen. www.alkmaardermeer.nl

19-21 aug

Flevo Race. IJsselmeer. www.knzrv.nl

24 aug

Woensdagavondwedstrijd. Lelystad. www.wvlelystad.nl

26-27 aug

52e Delta Lloyd 24 Uurs. www.kustzeilers.nl

26-28 aug

Kampioenschap R&P. Muiden. www.knzrv.nl

26-28 aug

Damen Breskens Sailing. IRC jachten. www.breskenssailing.nl

ZEILAGENDA
27 aug

38e Kruis van Heeg. Toerboten. www.wsheeg.nl

27 aug

Hertha race. Kajuitjachten. www.maasenroer.nl

27 aug

Merke wedstrijden. Langweerderwielen. www.kwvlangweer.nl

28 aug

Zondagmiddagwedstrijd. Andijk. www.dekreupel.nl

28 aug-2 s. EK Flying Fifteen. Medemblik. www.ryc-hollandia.org
30 aug

Zomeravondwedstrijd. Markermeer. www.zvhety.nl

1 sep

Zomeravondwedstrijd. Enkhuizen. www.ewva.nl

EVENEMENTEN
5-21 aug

Olympische Spelen in Rio.

5-7 aug

63e Visserijfeesten. Breskens. www.visserijfeesten.com

4-21 aug

Westfriese Waterweken. www.westfriesewaterweken.nl

6-21 aug

Olympic Experience. Scheveningen. www.optimistontour.nl

19-21 aug

8e Gebruikte botenbeurs. Hoorn. www.gebruiktebotenbeurs.nl

24-27 aug. Harlinger Visserijdagen. www.visserijdagenharlingen.nl
30 aug-4 s Optimist on Tour. Amsterdam. www.optimistontour.nl
30 aug-4 s Hiswa te Water. Amsterdam Marina. www.hiswatewater.nl

EVENEMENT AANMELDEN: agenda@ziltmagazine.nl

foto:© Laurens Morel/SaltyCoulors

INDEWIND
ZWAAR LICHTWEER RONDJE
Het lichte weer op zaterdag 25 juni maakte het
39e Rondje Texel zwaar voor de ruim 250
deelnemers. Na de start kostte het anderhalf uur
om de vuurtoren te bereiken en drieënhalf uur na
de start werd de VC boei bereikt. De
wedstrijdleiding moest het gros van de
deelnemers terugsturen vanwege de afnemende
wind en verlopend tij. Tien cats voltooiden de 100
km lange Ronde. Gunnar en Lisa Larsen (foto)
wonnen in 6:55:34. Als tweede eindigden Oscar
Zeekant/Karel Begemann in 7.03:59 en als derde
Thijs Visser/Renske Hijlkema (7:04:36).
Vergelijk die tijden eens met het ronderecord uit
2003 van Ruurd van Wieren en
Hans Bouscholte: 2.07.02…
www.roundtexel.com

INDEWIND

EERSTE CHAMPAGNE KREEFT & OESTER RACE
Op een paar bliksemschichten, hoosbuien, windshifts en enkele windstiltes
na, waren de condities tijdens de start van de eerste Champagne, Kreeft
& Oester Race op 22 juni ideaal. Met stroom mee en wind uit het westen
voeren de tien deelnemende boten van Scheveningen naar Blankenberge.
Kenmerkend voor de tocht: de nachtelijke oversteek van de Maasmond,
het navigeren langs de ondieptes, de korte nacht, de vroeg opkomende
zon en aan boord de verrukkelijke vissoep van Schmidt, bubbels van
Première Bulle en de Hollandse nieuwe in het Spuigat. In Blankenberge
was restaurant De Oesterput culinair trefpunt voor de veertig zeilers. De
etappe terug naar Scheveningen was een zonovergoten spinnakerrak.
Volgend jaar staat dit evenement weer op de kalender van
www.challengecup.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

SNELSTE SCHUTTEVAERRACE
Een boot op het wad met haast en een racefiets paraat voor
gebruik…

Daaraan

herken

je

een

deelnemer

aan

de

Schuttevaerrace. In dit geval de NED 8573 Betty Boop van Martin
Hauptmeijer, uiteindelijk 11e in het klassement.
Vrijdag 1 juli begon de 34e editie van de Schuttevaerrace
traditioneel met een Le Mans start in Stavoren. De 25
deelnemende schepen vertrokken met harde wind naar Texel
via Kornwerderzand. In een recordtijd was het eerste team op
vrijdag 1 juli op Texel: 12.00 uur. De fietsers reden hier een tijdrit
van 60 km. Daarna werd koers gezet richting Vlieland, waar de
hardlopers een halve marathon liepen. Vervolgens werd het
traject voortgezet naar Harlingen en Terschelling, en de
finishplaats Stavoren.
Het team Lenco met schipper Harry Amsterdam won. Binnen 27
uur noteerden zij: 110 mijl varen, 130 kilometer fietsen en 32

foto:© schuttevaerrace.nl

kilometer hardlopen. www.schuttevaerrace.nl

INDEWIND

DART 18: WK EN JUBILEUM

Medemblik stroomt deze zomer vol met Dart 18 catamarans. De
eenheidsklasse houdt van 31 juli tot en met 5 augustus het
Wereldkampioenschap. Tevens viert de Dart-klasse op 4 juli het 40-jarig
bestaan. In 1976 haalde de legendarische Kees Kortenoever de cat naar
Nederland en hij was ook de eerste voorzitter van de klassenorganisatie.
Cock Pruim en Jolanda Bonnema bedachten de sterke leuze ‘Da(r)t is pas
Zeilen’. De Dart werd in 1974 ontworpen door Rodney March, die ook de
Tornado tekende. Het is een eenheidsklasse-cat zonder zwaarden en met
één trapeze, die uitblinkt in eenvoud. www.dartworlds2016.com

BERGING BOMMENWERPER
Defensie gaat vanaf 22 augustus een
Engelse

bommenwerper

uit

de

Tweede Wereldoorlog bergen. Dat duurt
ongeveer een maand. Klein detail: die ligt
in het IJsselmeer, op zo’n 8 mijl uit de kust
van Lemmer. De bommenlast zou nog aanwezig zijn, dus het
wordt een delicaat proces. Daarom wordt een zone van ongeveer een halve
mijl rondom afgesloten. Houd afstand en volg de scheepvaartberichten.

INDEWIND
GREVELINGEN CUP

De zomer is nog nauwelijks begonnen of de organisatie van de Grevelingen
Cup kondigt de volgende winterserie al weer aan. Op zaterdag 17
september is de proloog met de 4 Windstreken Regatta van Marina Port
Zelande. En op zondag 9 oktober is de eerste Cup wedstrijd. Met 170
startende boten is de Grevelingen Cup de grootste winterserie in ons land.
www.grevelingencup.nl

WERELDREIS WORDT GESLAAGDE INZAMELINGSACTIE
Op

25

juni

keerde

Luc

Overtoom terug van een twee
jaar durende wereldreis. Luc
koppelde er een goed doel
aan en zamelde geld in voor
het VUmc Cancer Center
Amsterdam. Oorspronkelijk
zou Luc de wereldreis maken
met zijn vrouw Trudy, maar die overleed in 2011 aan kanker. Als ode aan
haar ging Overtoom zelf op reis, met de Cardo, een Bénéteau 41. Hij nam
diverse opstappers aan boord. Onderweg vroeg hij aandacht voor zijn
project en hij wierf donateurs om mijlen sponsoren. Daardoor heeft hij nu
ruim 360.000 euro ingezameld. www.setting-sail.nl

ZINDERENDE STRIJD

foto: © www.fotopersburomartindejong.nl

Vaste prik: het is pas écht zomer als het
skûtsjesilen van start gaat. Dit jaar is het
SKS kampioenschap van 30 juli t/m 12
augustus. De deelnemende SKS skûtsjes
vertegenwoordigen veertien steden, dorpen
of streken. Gedurende veertien dagen
worden elf wedstrijden gezeild op tien
verschillende locaties. Net als op scherpe
jachten draait het ook op deze tonnen
zware platbodems om techniek, tactiek,
teamwork en boathandling. Dat alles maakt
de strijd zinderend. www.skutsjesilen.nl

INDEWIND

18e CAM RACE
Op zaterdag 16 juli start voor de achttiende keer de tweejaarlijkse Colin
Archer Memorial Race in Lauwersoog. Doel is Larvik in Zuid-Noorwegen.
Het parcours voert het deelnemersveld dus over het wad, de Noordzee en
het Skagerrak. Er zijn verschillende klassen: multihulls, die onder de Texel
Yardstick varen, ongemeten boten (SW) en boten met een ORC en IRC
meetbrief. Ook is er een aparte Twohanded klasse. De CAM Race wordt
dikwijls benut als aanbreng voor een verdere vakantietocht in
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Scandinavische wateren. www.camr.nl

INDEWIND

VENDEE-STARTBEWIJS VOOR HEEREMA
Pieter Heerema heeft zich gekwalificeerd voor de komende Vendée Globe
Challenge. Heerema voltooide met zijn Open 60 No Way Back de New
York-Vendee race, de transatlantische oversteek van New York naar het
Franse Les Sables d’Olonne. Op 13 juni finishte hij als laatste in Lorient,
waar hij in overleg met de raceorganisatie naar was uitgeweken, vanwege
slechte weersvoorspellingen en een defecte motor. De race werd gewonnen
door de Fransman Jérémie Beyou. Sébastien Josse (FRA) en Alex Thomson
eindigden respectievelijk als tweede en derde.
www.imocaoceanmasters.com
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INDEWIND
ZONOVERGOTEN CONTEST CUP
Contest jachten zijn in de eerste plaats
comfortabele toerjachten. Dat neemt niet
weg dat eigenaren best wel eens onderling
de krachten willen meten. Dat bewijst de
belangstelling voor de Contest Cup in
Medemblik, waaraan dit jaar 29 schepen
deelnamen. Een geslaagd evenement, met
mooi weer als bonus.
www.contestyachts.com

SIMEON TIENPONT SCHIPPER

AKZONOBEL STAPT IN VOLVO OCEAN RACE
Team AkzoNobel kondigde
dinsdag 5 juli in Scheveningen
zijn deelname aan de Volvo
Ocean Race 2017-18 aan.
Schipper

wordt

Simeon

Tienpont (34), die aan zijn
derde

Volvo

Ocean

Race

begint, maar voor het eerst het
bevel aan boord voert.
In 2005-06 maakte Tienpont
zijn debuut als ‘rookie’ met
Team ABN AMRO Two. Daarna
richtte hij zich op de America’s
Cup en won die met BMW
Oracle Racing en Oracle Team USA. Vorig jaar keerde hij terug in de Volvo
Ocean en voer hij met Team Vestas Wind de laatste twee etappes.
“Ik ben ongelofelijk enthousiast en voel me vereerd om schipper van Team
AkzoNobel te zijn”, zei Tienpont, “Zowel AkzoNobel als ik zijn beide
gefocust op high performance.”
Conrad Keijzer, lid van de Raad van Bestuur, zei over het nieuwe
partnership: “De Volvo Ocean Race biedt een ongeëvenaard platform voor
storytelling en merkopbouw over een langere periode.”

INDEWIND
Mark Turner, Volvo Ocean Race CEO, reageert verheugd op de Nederlandse
deelname: “Het is geweldig dat onze eerste teamaankondiging vroeg in de
cyclus komt, gesteund wordt door een mondiaal merk en met een
debuterende schipper komt. Dat zijn drie positieve punten.”

LANGSTE VOLVO OCEAN RACE OOIT

De Zuidelijk Oceaan zal een grote stempel drukken op de komende editie
van de Volvo Ocean Race 2017-18. Vanuit Kaapstad zet de vloot koers naar
Hong Kong, maar dit keer lángs de oostkust van Australië.
De etappeplaatsen zijn: Alicante, Lissabon, Kaapstad, Hong Kong,
Guangzhou, Auckland, Itajaí en Newport. De transatlantische etappe finisht
in Cardiff, waarna de langste Volvo Ocean Race ooit, via nog een stop in
Gotenburg, in Scheveningen wordt afgesloten.
www.volvooceanrace.com
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INDEWIND
RUIG EN SNEL
Harde wind zorgde tijdens de JP Morgan
Round the Island Race, op 2 juli, voor nieuwe
records. Veel van de 1533 deelnemende boten
klokten in vlagen 40 knopen wind. Daardoor
had de 70 voets trimaran Phaedo 3 slechts 2
uur en 23 minuten nodig om rond het eiland
Wight te racen, en daarmee verbrak schipper
Lloyd Thornburg het record van Ben Ainsley
uit 2013 met maar liefst 28 minuten. Ondanks
de ruige condities waren er opvallend weinig
uitvallers. De snelste Nederlandse boot was de
Intention van Willem Schopman. Hij had 6 uur
en 39 minuten nodig voor het 50 mijl lange
rondje. Een prestatie voor een 36 voeter van
20 jaar oud. www.roundtheisland.org.uk

HOLLY-URK
Het IJsselmeer bij Urk is deze zomer het
decor voor een heuse Hollywood
productie. Regisseur Christopher Nolan
maakt hier opnamen voor de film
Dunkirk. Een gebied wordt afgesloten
met betonning. De opnamen duren tot
eind juli. Hoor je ineens ‘Cut!’ wanneer
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je daar rondzeilt, alle kans dat je door het beeld vaart…

EVEN RECHTZETTEN
Bij deze foto in de vorige Zilt stond niet de juiste bronvermelding. Het was
Remmelt Staal die deze actieplaat maakte. Ere wie ere toekomt…
www.remmeltstaal.com

INDEWIND
SAILING TOUR OF HOLLAND BUNDELT ZEILDISCIPLINES

De inschrijving voor de Sailing Tour of Holland is open. Het evenement
wordt gehouden van 12 tot en met 16 oktober. De Sailing Tour of Holland,
kortweg SToH, wijkt af van het standaard zeilevenement; het is een
totaalpakket dat drie zeildisciplines bundelt: matchracen, vlootzeilen en
kustzeilen (wat vooral oversteken op het IJsselmeer behelst).
De SToH voert van Den Helder naar Muiden
en

zigzagt

over

het

IJsselmeer:

via

Hindeloopen, Lemmer en Enkhuizen. De
deelnemers varen in de SB20, een
sportieve

eenheidsklasse.

etappeplaatsen
wedstrijden

worden

gehouden

In

de

vlooten

in

Enkhuizen een matchrace.
Het klassement wordt zichtbaar gemaakt door een
rode, witte en blauwe trui. De organisatie wil met dit nieuwe evenement
een jongere generatie zeilers aantrekken. De winnaars mogen zich het
beste allroundteam van Nederland noemen. www.sailingtourofholland.nl

FOTO’S EN TEKST WOUTER DE JONG

Vrijdagmiddag van Grevelingen naar Roompot met
onze Bavaria 39 Zinin. Windkracht dikke zes pal
tegen op de Oosterschelde! Dan maar op de motor
naar Roompot Marina. Zaterdag in alle vroegte
vaart maken: in ijltempo naar de Roompotsluis. Met
15 cm speling onder het viaduct door en
buitengaats wachten op de rest van de BZC, om
gezamenlijk naar Blankenberge te koersen. Prachtig
weer, nét iets te weinig wind. Maar wel de opmaat
voor

een

welhaast

zomerse

zondag

in

Blankenberge, met z'n alleraardigste havenmeester.
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Iemand die weet hoe je gasten welkom heet!
Zondagnacht

zeilen

hijsen

en

op

naar

Queenborough. Met z'n vieren genieten we de
eerste uren van prachtige zeilcondities, een
schitterende zonsopkomst, een lekkere deining en
een opperbeste stemming. De uren daarna zullen
anders worden…
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Dochter Merel - dol op kermisattracties - wordt zeeziek. Hetgeen
ongeneeslijk blijkt tot aan afmeren in Queenborough. Windkracht 4 wordt
5, nee 6, zelfs heel even 7! Het zicht krimpt van ruim naar matig tot slecht.
De wind krimpt vooral niet! Die blijft hardnekkig uit de verkeerde hoek
waaien. Wat een welhaast permanente zéér aandewindse tocht van 17 uur
oplevert. Weer- en-windberichten van BBC Shipping-forecast (‘5 to 6,
backing southwest’), Windfinder en flottieljeleiding – ‘4, hóóguit 5’ - blijken
deze maandag toch minder accuraat dan gedacht. Of wil een
lagedrukgebied in Het Kanaal per se niet wijken en ons eens flink testen?
Het zal wel, in alle dynamiek heb ik de laatste Bracknell's even niet paraat.

Heftig. Maar wel leuk en uitdagend. Die uitdaging wordt niettemin wel erg
groot als net na de shippinglane de motor dienst weigert als ik die even
wil bijzetten om toch nog een goed bestek te kunnen maken. Nul signaal
op het EVC-paneel, en dus geen mogelijkheid om de motor gestart te
krijgen. Lichte paniek in de ogen van echtgenote Judy, piekende boosheid
bij zoon Noah (‘Nóg langer al die *#@*-golven!’) en berustende
misselijkheid bij eerder genoemde dochter. En ik? Ik moet even schakelen.
Shit, niet leuk! Ik wil liever niet zonder motor en wellicht bij nacht en ontij
verdagen tussen de banken van Sheerness en Princess-channel. Want dat
het pikdonker zal zijn bij aankomst staat dan al wel vast.
Met recht schakelen. Na 1 minuut zet ik de knop om: maar ik ben toch
een zeilboot? Ik héb voortstuwing. En in plaats van een mooringboei kan
ik ook gewoon het anker laten vallen. Deed Michiel de Ruyter ook op die
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plaats in de Medway...
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Maar het onheil zoekt ons wel deze reis. Al kruisend tegen de ebstroom
in heb ik ter hoogte van Margate bij een bakboordrak ineens de
genuaschoot in handen... Knoop losgeschoten! Moet ik nog naar het
voordek ook. Geen geruststellende wetenschap voor zojuist van eerste
tegenslagen herstelde echtgenote. Maar het gaat allemaal prima,
veiligheidslijnen doen precies wat ze moeten doen: je een veilig heen en
weer bezorgen. De schoot zit weer vast en we zetten de reis voort, langs
de Engelse zeeforten, richting Sheerness en Queenborough.
Dan is er die oploper, ook een Bavaria. Ik vraag een sleep, want het wordt
nu toch wel serieus donker. De schipper is echter geen ervaren
nachtvaarder of plotternavigator. Hij zet ons beiden bijna bovenop het
wrak van Liberty-schip SS Richard Montgomery, waarvoor de flottieljeleider
nog zó had gewaarschuwd. Het gaat maar net goed.
We zitten al ver binnen het waarschuwende - maar slecht verlichte boeienkwadrant als voor ons iets donkers en sinisters opdoemt. Ik bulder
‘HARD BAKBOORD!!’ naar voren en hulpeloos achter het sleepjacht aan
dobberend koersen we weer van het wrak vandaan. De drie dreigende
masten van de Montgomery glijden pakweg 15 meter aan stuurboordzijde
langs ons heen. Pfff...

Door naar The Swale, waar het ponton wacht. Daar is dan al geregeld dat
we niet aan de mooring hoeven door de Queenborough-havenmeester te
verzoeken voor ons een plekje vrij te houden aan zijn ponton. Een BZC’er
zal met de Zodiac bijsturen.
Maar hier blijkt geen bijsturen aan! De 'sleepboot' laat de sleeptros ineens
en zonder waarschuwing schieten als de eerste aanlanding niet goed uitpakt
en we nog ver verwijderd zijn van het ponton. De Zinin drijft af, op dik
twee knopen ebstroom onhoudbaar richting een afgemeerd groter (en
harder) jacht. Sjorren aan een inderhaast uitgeworpen landvast, gestrekte
armen en benen van echtgenote en mijzelf in bakboordgangboord kunnen
het onvermijdelijke niet voorkomen. De zeereling buigt, breekt en knakt.
We verhalen de boot naar de ponton, gooien er een biertje in en gaan
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naar kooi. Poeh, dat was me het boeiende dagje wel…

De volgende dag slaan we de aangeboden sleep richting
London af als de rest om 05.00 uur losgooit. Ik wil hier m'n
geluk beproeven. En dat blijkt een goede keuze! Om half elf
is het motoreuvel verholpen door een topvent uit
Queenborough, een lokale zeiler. We hebben weer
voortstuwing! En dus, we gáán. Daar was het immers om te
doen? Londen, de Theems, met je eigen jacht. Wauw! En wauw
wordt het, maar heel anders dan verwacht. Het West Indiadock, de oude docklands waar alle andere BZC'ers liggen, zit
potdicht. "In repair until Saturday", is het antwoord van de
lockmaster op mijn aanroep. Ook het volgende lock,
Limehouse Marina, kan ons niet meer bergen. Het water in de
Theems is inmiddels veel te laag. Onze uitweg: een
mooringboei midden in de Theems. En wauw, het uitzicht op
die wolkenkrabbers vanaf de nachtelijke Theems is waanzinnig!
Onvergetelijk, net als het kuipontbijt de volgende ochtend, op
dezelfde plek en ondertussen in een ongeveer zomers Londen.

En zomers blijft het de hele tijd in Londen. Ook op de
tegenwind. Oostenwind; dat verzin je niet, die overkomt je.
Tijdens je eerste overtocht. En uitstel van het retour is geen
optie. Het werk wacht.
Maar wát een overtocht. Om nooit te vergeten. Nee, wij vieren
zullen het er nog lang over hebben. Met een lach en een traan.
En trots. Want we hébben het toch maar geflikt!
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Noordzee, tijdens de terugtocht. Met opnieuw zo'n beetje
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GIRAGLIA ROLEX CUP
Al sinds jaar en dag sponsort Rolex zeilklassiekers.
Steevast zorgt de sponsor voor schitterend zeilbeeld.
Daarmee snijdt het mes aan twee kanten: de media
plaatsen graag dergelijke hoogstaande actiefoto’s en
Rolex krijgt de gewenste exposure. Neem nu deze
opname tijdens de 64e Giraglia Rolex Cup, begin juni,
waarop we de klassieker Mariska in volle glorie zien.
Om van te smullen. Het ontwerp van William Fyfe is een
zogenoemde 15-Meter klasser, gebouwd in 1908 en
gerestaureerd in 2009. Voor de statistieken: het schip
werd in eerste in zijn klasse.

Puff-bemanning verkent Cubaanse wateren

‘WE VOELEN ONS
TIJDREIZIGERS…’

foto:© Bemanning Puff

Sinds 2014 zijn Frieda Fennell en Léon Blauw onderweg
met hun 33-voets stalen knikspant Puff.
Na een avontuurlijk tocht door het Caribisch Gebied
bereikten ze de prachtige San Blas eilanden. Afgelopen
winter leken droevige familieomstandigheden hun reis te
dwarsbomen, maar gelukkig zijn ze in staat de draad
weer op te pakken. Ze verlaten San Blas en zetten koers
naar Florida. Op die route doen ze een bijzondere
bestemming aan: Cuba!

TEKST EN FOTO’S FRIEDA FENNELL EN LEON BLAUW

N

a een prachtige overtocht, waarin we dansen
op zee, lopen we Cuba aan bij het eiland Cayo
Largo. De ontvangst is uiterst vriendelijk en

correct. Het welkomstcomité bestaat uit de havenmeester,
de dokter, twee beambten van het ministerie van
landbouw, een douanebeambte en de agenten van
immigratie. Achtereenvolgens worden zowel wij als onze
voorraad groente, fruit, eieren, pasta en meel in detail
bekeken en gezond verklaard. Na het betalen van ongeveer
200 euro mogen we ons visum en een cruising permit voor
een maand in ontvangst nemen. We zijn in Cuba!

CUBA: OOST OF WEST?
Cuba is een vloek en een zegen. Het is een unieke
bestemming in de Carieb met vele ongeschonden en
onbewoonde archipels, een rijke geschiedenis en cultuur.
Maar het bijna 1200 km brede eiland ligt ook pal in de
weg als je vanuit de zuidwestelijke Carieb naar de
Verenigde Staten vaart. Cuba ligt in de passaatgordel en
er lopen diverse sterke stromingen rondom het eiland. De
opties zijn simpel: oost of west om Cuba. Beide opties
bevatten tegenstroom en wind op de kop. West moet je
Windward passage. Met de oost tot zuidoostelijke wind in
april is de route west om een goede optie. Het venijn zit
in het stuk ná de ronding van de westkaap, van Cabo San
Antonio tot Havana. Dit traject van 265 mijl ligt merendeels
in de wind en er loopt een tegenstroom tot 2 knopen langs
de kust.
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het Yucatan kanaal trotseren en oost de beruchte
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DE CAYOS
We gaan ankerop in Cayo Largo en
vertrekken richting de westelijker
gelegen Archipiélago de los Canarreos.
De archipel strekt zich uit langs de
zuidwestkust van Cuba en bestaat uit
meerdere onbewoonde eilanden, cayos
genaamd. De eilanden zijn begroeid
met mangroven met hier en daar een
witte streep zand. De wateren binnen
de riffen van de archipel zijn ondiep.
We zeilen over water dat soms niet
dieper is dan 2,5 tot 3 meter. Dit zorgt
voor prachtig beschut zeilen en een
schilderspalet

aan

verblindende

kleuren groen en blauw.
Op Cayo Cantiles bezoeken we het
biologisch station dat er gevestigd is.
Een drietal biologen verblijft in een
bescheiden nederzetting op het eiland.
Ze varen ons tegemoet als we het
anker laten vallen. We maken een
praatje en ruilen kreeft tegen twee
eetborden en wat visgerei. Ze nodigen
ons uit voor een BBQ bij hen de
volgende dag. De gastvrijheid is groot,
zoals we in heel Cuba ervaren. We
doen ons tegoed aan een buffet van
zeebaars en kreeft aangevuld met
huisgemaakte Hollandse salade.

OP ZOEK NAAR BESCHUTTING
Er komt vanuit het noorden een koufront aan met stevige
wind uit alle richtingen. Het front is laat voor de tijd van
het jaar. We ondervinden dat er, ook aan de zuidkust,
beperkt beschutte ankerplekken zijn rondom de eilanden.
We moeten goed anticiperen en zijn volledig op onszelf
aangewezen om tijdig beschutting te vinden achter riffen
en in mangroven. Onze kortegolfzender biedt uitkomst in
dit

afgelegen

gebied

en

we

halen

dagelijks

de

weersverwachting binnen.
Op sommige zaken kún je echter niet anticiperen. De
grenspolitie van Cuba om er maar een te noemen. Samen
met het Nederlandse zeiljacht Blabber ankeren we aan de
strand parkeren wordt ons door de toesnellende agenten
met klem verzocht ons mét Puff te melden in de hoofdstad
van Isla de Juventud, Nueva Gerona. Jawel, 2 mijl de rivier
op landinwaarts. Dat de heren het menen wordt duidelijk
als de Blabber zelfs een officiële schriftelijke waarschuwing
krijgt. Zomaar aan land gaan hier is er niet bij in Cuba.

DE RIVIER OP
Langs de waterkant staat een vader met zijn zoontje. Ze
kijken verbaasd op als ze Puff zien. Ze zwaaien naar ons en
wij zwaaien enthousiast terug. Er wordt druk gevist op de
rivier. Mannen drijven rond op veelvuldig geplakte en op
lappendekens lijkende opblaasbanden. Ze zitten erop en
houden een vislijn in de hand. Anderen hebben een klein
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noordkant van Isla de Juventud. Als we onze dinghy op het

vlot gebouwd van hout en piepschuim waar de netten op
liggen. Ze zwemmen erachter terwijl ze de netten uit zetten.
Netjes maken ze de doorvaart vrij als wij eraan komen. En
iedereen zwaait even uitbundig. Het is al tegen zessen als we
de boot afmeren aan de kade van Nueva Gerona. We liggen
langszij bij de Blabber. Op z’n Hollands!
We melden ons bij de Guarda Frontera en na een kort praatje
en een check van onze papieren zijn we officieel aangemeld.
Uiteindelijk liggen we vier dagen aan de kade midden in de
stad. We kunnen ons geen betere beschutting wensen tegen
het koufront. We ontdekken het pure Cuba. Er komen hier
geen toeristen en de hele stad weet wie we zijn. Op straat
worden we aangesproken: “Zijn jullie van de boot? We
mensen thuis voor Cubaanse koffie die we drinken uit een
poppenservies. We struinen door de straatjes op zoek naar
koopmannen met groente en fruit en hebben geluk als net
die ochtend een varken geslacht is.
Als ik bij de slager naar binnen kijk, zie ik drie man aan het
werk. Een man heeft een voorpoot vast, een andere man
een achterpoot. Het stuk varken ligt op een houten blok. De
derde man hakt er met zijn bijl op in. In de hoek liggen
andere stukken van het varken op de grond. Ik besluit er
voor te gaan, want dit is de enige kans op vlees in de
komende weken. Ik wijs naar mijn ribben en probeer de man
uit te leggen dat ik karbonades of iets dergelijks wil.
“Cotilles?”, zegt hij. “Si cotilles!”, roep ik uit. Dat moeten
koteletten zijn. Ik koop acht grote karbonades. Verser dan
dit wordt het niet!
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hebben jullie zien binnenvaren!” We worden uitgenodigd bij
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ROND DE WESTKAAP
We ronden Cabo San Antonio aan hogerwal. Een
voordeel van de weersomstandigheden. Rond de
kaap loopt een tegenstroom van ruim 3 knopen en
we trappen onze Bukh-motor op z'n staart. Om
verdere tegenstroom te mijden duiken we het rif
van de Archipiélagos de los Colorados in. We varen
door een mijnenveld lijkt het wel. Op de digitale
kaart is Puff een stip tussen allerlei blauwe vlekken
met kruisjes erin. De blauwe vlekken geven
ondieptes aan, de kruisjes staan voor rotsen en
riffen. We slalommen ertussendoor. Soms varen we
indrukwekkend dicht langs een rif. We voelen ons
net padvinders.
Voor de nacht vinden we beschutting achter een van
de vele eilanden aan de noordwestkust. Eén nacht
liggen we in de mangroven, een hurricane hole. We
‘voelen’ onze weg naar binnen, zoals ze dat
omschrijven in de vaargids. Eenmaal in de
mangroven zijn de stilte en rust ongekend.
De hele tocht naar Havana kan in dagtochten van
30 tot 40 mijl gevaren worden. De volgende stop is
bij Cayo Jutias. Een wit zandstrand, turkoois gekleurd
water en... nee geen palmbomen, maar naaldbomen
op het strand. Vanaf hier besluiten we een nacht
door te varen naar Havana. We wachten op een
windstille nacht en brommen op de motor naar de
legendarische marina Hemmingway. Na 1170 mijl
vanaf Panama een ware mijlpaal in onze reis.

HAVANA
"Proost! Op Havana!”, zegt Leon.
“Proost”, beaam ik als ik mijn mojito hef.
Daar zitten we dan, op Plaza Vieja.
Sublieme mojito. Kaasplankje erbij. De
Cubanen produceren goede kaas. Een
son-bandje speelt typisch Cubaanse
liederen, terwijl de zon hoog aan de
hemel staat. Het plein baadt in het
zonlicht. We zijn omringd door sierlijke
bouwwerken met pilaren en protsige
balkons in de vrolijkste kleuren roze,
blauw, groen en geel. De Catédral de San
Cristóbal torent met haar torens in
Gotische bouwstijl boven de stad uit.
We ontdekken bouwwerken uit de 18e
en 19e eeuw, gebouwen en kathedralen
die niet zouden misstaan in hartje Parijs
of

Barcelona.

Gerestaureerde

Amerikaanse oldtimers rijden voorbij,
net als vele paard en wagens. Het is
moeilijk te bevatten dat we nog steeds
tot leven komt.
Tijdreizigers, dat voelen we ons. Van de
toekomst naar het verleden en straks
weer terug naar het heden.
Maar nu nog even niet.
www.puffopreis.blogspot.nl
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in de Carieb zijn. Een stuk historie dat

785 MIJL SOLO IN 24 UUR

Als je dan toch je boot van New York naar Frankrijk moet
zeilen, kun je dat net zo goed een beetje vlot doen. Dat
moet Francis Gabart gedacht hebben nadat hij met zijn
trimaran Macif de Transat had gewonnen. Inzet van de
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terugreis is de snelste transatlantische oversteek door een
solozeiler. Een record dat met 5 dagen en net geen 3 uur
op naam staat van Francis Joyon. Of die tijd geklopt wordt
is bij het verschijnen van deze Zilt nog niet bekend. Dat
Gabart lekker bezig is, staat al wel vast. Onderweg
verbeterde hij het etmaalrecord voor solozeilers naar een
onwaarschijnlijke 785 mijl, een gemiddelde van 32,7
knopen…

FT-TEC AIS
Belship is exclusief importeur geworden
van FT-TEC, een producent van AIS
zenders en ontvangers. Die maakt
onder andere de SeaAngel AIS man-over-boord zender die met
de korte flexibele antenne makkelijk in je zeiljack of reddingsvest past. Ga je overboord, dan wordt je positie zichtbaar
op boten tot 10 mijl in de omtrek. En als je nog geen
AIS ontvanger aan boord hebt, is de SeaNexx AIS
USB stick het overwegen waard. Deze stick koppel
je aan een eigen antenne of de marifoonantenne
en sluit je aan op je computer. De SeaAngel kost €
296,45 en de SeaNexx heb je voor € 159,50 aan boord. www.belship.nl

VROUW AAN BOORD
Corrine Koert is altijd werkzaam geweest in
de watersport. Onlangs zette ze een
platform op dat vrouwen aan boord met
elkaar in contact moet brengen. Zowel
online

als

op

het

water.

Er

staan

evenementen in de planning en met de
nieuwe VrouwAanBoord vlag in het want maak je duidelijk dat je open
staat voor contact met andere VAB-dames. Corine ziet de watersport niet
als een individuele sport, maar als een sociale belevenis En met haar
initiatief wil ze het samen met andere vrouwen nog leuker maken op het
water. www.vrouwaanboord.nl
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ANTILA 26CH
Friese bootverhuurder Het Toppunt is dealer geworden van Antila Yachts.
De eerste Antila 26ch die eigenaar Willem Stroo naar Nederland haalde
is te huur. Zijn partner Helma Weevers zocht een object om haar passie
voor design op uit te leven en maakte verschillende print-ontwerpen
voor de romp, van een tropisch motief tot iets in Delftsblauw sfeer. De
keuze viel op een mix van Hollandse en Friese elementen. Interlinie
Sneek bekleedde de romp met hun wrap-techniek. Als je deze opvallende boot door Friesland ziet zeilen, weet je nu dat je met een Antila 26ch
te maken hebt. www.hettoppunt.nl/antila-26-zeiljacht

TBS DEK WEER FRIS
Veel Dehlers, Winners of Etaps hebben
een antislipdek van TBS. Na verloop
van tijd kan dat er wat minder fris uit
gaan zien en hard boenen heeft dan
weinig zin meer. Harry Blokesch heeft
hiervoor de oplossing. Hij heeft jarenlange ervaring in het opbrengen van
nieuwe antislipverf op deze verweerde TBS dekken. De verf is naar wens
aan te passen, van stroefheid tot glansgraad en in alle RAL en originele
kleuren leverbaar. De antislipverf is duurzaam en eenvoudig te reinigen.
www.antislipdekverf.nl

HET BEGON MET MARINA SCHOKKERSTRAND…
In juni bestond Marina Schokkerstrand
20 jaar. De haven ligt aan het
Ketelmeer, tussen de IJssel en het
IJsselmeer, en heeft zowel ruim als
beschut vaarwater in de buurt. Plus een
strand. Schokkerhaven was ooit een
werk- en vluchthaven. In de jaren
negentig werd het ontwikkeld tot Marina Schokkerstrand die in 1996
opende. Het is de eerste van de in totaal vijf jachthavens van De
Jachthavengroep: Regatta Center Medemblik (1999), Marina Stellendam
(2003), Amsterdam Marina (2013) en Rotterdam Marina (2015).
Ligplaatshouders met een jaarligplaats mogen gratis gebruik maken van
de zusterhavens. www.jachthavengroep.com
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F4: FOILENDE OFFSHORE CAT

Bij Holland
Composites in
Lelystad bouwen ze
succesvolle A catamarans,
onder de naam DNA.
Onder diezelfde noemer wordt nu ook
de DNA F4 gelanceerd. Volgens de fabrikant
de eerste foilende offshore one-design cat. De
F4 is een 46 voets catamaran, voorzien van draagvleugelzwaarden. Een
pure racemachine, maar wel met een strakke opbouw die voor enige
beschutting zorgt. Er worden uitsluitend high-end componenten gebruikt,
zoals de grinder die ook op de AC35 wordt gebruikt en roeren die op de
AC45 worden toegepast. De F4 komt naast de eerder uitgebrachte Gunboat
G4 in de markt. Waar het Amerikaanse Gunboat vorig jaar failliet ging, is
Holland Composites/DNA nog volop in bedrijf. Het eerste F4 exemplaar
staat in Lelystad op stapel en die moet later dit jaar zeilen.
www.hollandcomposites.nl

CODES ZIJN COOL
Whatsappen mag dan de hedendaagse
vorm van communiceren zijn, het seinen
met vlaggen op zee blijft fascineren. En
dat geldt ook voor morsecodes en
semafoor. Het internationale maritieme
vlaggenalfabet stamt al uit de 19de eeuw
en wordt tot op de dag van vandaag over
de hele wereld gebruikt. Elke vlag staat voor een letter én een belangrijke
zin die zeelui gebruiken, bijvoorbeeld de vlagletter K: ‘Ik wil contact met
u’. In het boek Alfa Bravo Charlie wordt dat op kleurige wijze uitgelegd.
Het maakt kinderen nieuwsgierig, ze kunnen de vele codes ontdekken en
hun eigen geheimtaal verzinnen. 120 pagina’s. Prijs € 17,50.
www.gottmer.nl/watersportboeken

ELVSTROM SAILS BIJ MESSINK YACHTING
Elvstrøm Sails opent een verkoop- en servicepunt bij
Messink Yachting in Enkhuizen. Voor het laten opmeten
van een nieuw zeil of voor service aan bestaande zeilen
meer je de boot letterlijk voor de deur van de zeilmakerij
af (maximale diepgang 2,85). Een zeilmakerij op de werf van Messink
Yachting is een mooie aanvulling op de andere bedrijven die er gevestigd
zijn; Brovo Scheepsbouw en Tuned Rigs & Ropes. www.messink.nl
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PLOTSELING ALLEEN
Zeilers zullen Issabelle Autissier (1956)
kennen als de eerste vrouwelijke
deelnemer aan de BOC Challenge in
1990, de solo non-stop race rond de
wereld, of van de spectaculaire redding
vanaf haar PRB door collega solozeiler
Giovanni Soldini. Maar in Frankrijk is
Autissier inmiddels ook bekend als
auteur van romans. Uitgeverij De Bezige
Bij vertaalde 'Soudain, seuls' en brengt
de roman in Nederland uit. 'Plotseling
alleen' gaat over een jong vertrekkersstel dat met hun schip naar Antarctica zeilt.
Ze liggen voor anker bij een verlaten vulkanisch eiland en
kunnen na een trip aan land door ruig weer niet meer met de bijboot aan
boord komen. Ze overnachten in een vervallen barak en de volgende dag
blijkt hun boot losgeslagen en verdwenen. Een ding staat vast, er zal geen
redding komen tot de winter voorbij is… Voor € 18,99 ligt is dit boek tijdens
vakantie in de kuip. www.debezigebij.nl
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WHANGAROA - NIEUW-ZEELAND
Na een forse klim staan Margret en Niels Hendriks
is op de top van de Duke's Nose, een berg bij
Whangarao Harbour, Nieuw-Zeeland. Hun Unwind
ligt honderden meters lager in de baai.

ZILTEWERELD

OOK EEN ZEILERSLEVEN VLIEGT VOORBIJ
Margret en Niels Hendriks zijn al ruim drie jaar onderweg met hun
jaloersmakend mooie custom-built Unwind, een 15 meter lang SimonisVoogd ontwerp. In Zilt 89 vertelden ze
over hun eerste maanden op de boot. De
Unwind ligt inmiddels aan de andere kant
van de wereld, in Nieuw Zeeland. Niels:
“We lassen een onderbreking in ons
zeilersleven in en laten de boot voor 5
maanden

achter

in

Whangarei.

Terugkijkend op onze reis is de Pacific wel
het hoogtepunt tot nu toe. Het Panamakanaal voelt als een drempel en
soort van ‘no way back’, maar deze eilandrijke oceaan is ontzettend de
moeite waard. Ja, het zijn lange passages, maar we genieten van het ritme
die zo'n oversteek met zich meebrengt. Het meest bijzondere zijn de
contacten tussen de zeilers onderling, de verbondenheid en vriendschap
die je opbouwt, ook al zit je soms vele mijlen uit elkaar. Het was nog best
lastig om te besluiten welke eilanden we wilden bezoeken in de 8 maanden
die het zeilseizoen hier duurt. Wat vandaag je bestemming is, kan morgen
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weer veranderen door enthousiaste verhalen van de andere zeilers.”

ZILTEWERELD

www.ziltewereld.nl
TEVEEL TE ZIEN
Margret vervolgt:

“Wat wel vaststond is Nieuw Zeeland als

eindbestemming. Hier wilden we schuilen voor het cycloonseizoen. Al snel
na aankomst in Opua werd duidelijk dat we hier langer willen blijven dan
één seizoen. Door die beslissing kunnen we de tijd nemen om hier zeilend
veel te zien en ook van een landvakantie te kunnen genieten. Voor de
deur van Opua ligt het prachtige Bay of Islands, een gebied met eilanden,
waar voor elke windrichting wel een ankerplek is. Iets noordelijker liggen
de onbewoonde Cavalli eilanden en verstopt achter de kustlijn het
prachtige gebied Whangaroa. Je kunt er dagenlang verscholen liggen in
een van de baaien. Het Great Barrier Island is het meest oostelijke eiland
van de Hauraki Gulf. Dit is tot op heden onze meest favoriete bestemming.
Rond de prachtige ankerplekken starten veel bijzondere wandelroutes. Wij
zijn geen 'die hard' wandelaars, maar hier word je het vanzelf. Er is in dit
deel van Nieuw Zeeland zo enorm veel te zien, aan één seizoen komen we
echt te kort...”
www.syunwind.blogspot.com
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