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BUREAUBLAD
Wolkenluchten, zilte geuren, een weidse wereld
op het wad en een drooggevallen Drascombe.
Gert Schouten ving de perfecte atmosfeer. Met
een klik op de downloadknop, maak je deze foto de
achtergrond van je computer, telefoon of tablet.

BEVLOGEN
Rationele overwegingen en het bezit van een
boot laten zich niet eenvoudig combineren. Je
hoeft geen econoom of boekhouder te zijn om
te weten hoe lastig het is om de verhouding
tussen geld, rompslomp en zeiluren enigszins
kloppend te krijgen. Als je de eigenaar van een
klassieker
onmogelijk.

bent,

is

dat

Lekkende

zelfs

naden

nagenoeg
breeuwen,

proppen zetten, stagen in de lijnolie zetten...
Hoe hard je ook werkt, de klussenlijst blijft even
lang. Het is precies de reden dat de meeste

reflectie

zeilers zo’n oldtimer nooit zouden willen
hebben. En objectief gezien valt er natuurlijk
ook helemaal niets af te dingen op het
éénjaarlijkse gemak van een hogedrukspuit en
een paar uurtjes poetsen.
Desondanks overtuigen al die ijzersterke
argumenten de eigenaren van een minder
praktische boot allerminst. Voor hen zijn al die
ongemakken een vanzelfsprekende prijs voor de
bijzondere relatie met hun boot.

En zo’n dag in de bilge versterkt die liefde alleen
maar meer. Ratio en objectiviteit hebben ruimhartig
plaats gemaakt voor gevoel en emotie.
Op pagina 10 van deze Zilt laten we een van hen aan
het woord. Matthijs kocht de Kittiwake met wat hij
zelf omschrijft als ‘ongemotiveerd optimisme’.
Sindsdien werkt hij bevlogen aan de instandhouding
van zijn bijzondere schip.
Onderweg en in havens oogsten hij en al die anderen
de bewonderende blikken en complimenten van
zeilers die een gemakkelijker keuze maakten. Blij dat
anderen het decor in stand houden waar zij zo graag
in rondzeilen...

TEKST LAURENS VAN ZIJP

VEEL WERK,
VEEL VOLDOENING
Het moderne zeillandschap oogt overwegend eentonig.
Strak, scherp en vooral wit, heel veel wit. Schepen als de
Kittiwake maken het beeld op het water meer gevarieerd.
De klassieker is een blikvanger die hoofden doet draaien.
Wat beweegt iemand om voor zo’n schip te kiezen? En:
hoe zeilt-ie? Met die vragen stappen we aan boord bij
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eigenaar Matthijs Kloek.

“I

k wil je bedanken”, zei een Engelse zeiler ooit tegen
Matthijs.
“Waarvoor?”, reageerde die verbaasd.
“Voor het feit dat je dit schip in de vaart houdt en
onderhoudt”, luidde het antwoord, “Ik zou het zelf niet

opbrengen, maar ik geniet van boten als deze.”
Misschien is deze reactie typisch Brits, zij laat in elk geval zien
dat de Kittiwake iets losmaakt.
“Zoiets geeft voldoening”, zegt Matthijs nu.

GRUNDEL
Het is een warme septemberdag als we aan boord stappen.
We voelen ons direct thuis. Deze boot omarmt je. Aan dek
liggen natte doeken van grof katoen die onderdeks
verkoeling brengen, net als een briesje dat door de
kajuitingang naar binnen waait. In de knusse roef raken we
snel aan de praat.
Matthijs (1971) groeide op in het waterrijke Loosdrecht en
raakte van huis uit vertrouwd met traditioneel zeilen. Zijn
ouders hadden teakhouten grundel van pakweg 7 meter,
waarmee het gezin – vader, moeder, twee zonen – steevast
op vakantie ging. Een rijke jeugd. Hij leerde niet alleen varen,
maar ook onderhoud plegen, want daar was zijn vader altijd
mee bezig. Op een gegeven moment had Matthijs wel genoeg
van dat gedoe met een platbodem en hij nam zich voor zelf
nooit zo’n veeleisend schip te kopen. Het zeilgevoel keerde
pas later terug toen hij met zijn vriendin Saskia – nu zijn
vrouw – met een gehuurde schouw op het wad scharrelde.
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‘DIT GAAN WIJ KOPEN’
Matthijs: “Het zal een jaar of elf geleden zijn toen ik een keer over het
internet surfte en ineens stuitte op de Kittiwake, een soort pilot cutter, die
te koop werd aangeboden. Ik zei tegen Saskia: ‘Dit gaan wij kopen, volgens
mij.’ De kottervorm heb ik altijd al mooi gevonden, zo’n brede badkuip
met een elegante lijn. Het schip is gebouwd in 1974 in Heybridge, aan de
Engelse oostkust en heeft verscheidene eigenaren gehad, die aan boord
hebben gewoond. Er stond aanvankelijk een houtkachel in. De laatste
eigenaar was een Nederlander, die het schip wilde verkopen, maar het
vooral in goede handen wilde achterlaten. We kwamen in contact en zijn
een keer wezen zeilen. Dat was het helemaal. Ik was die kleine grundel
gewend en stapte ineens op een robuust, groot, karaktervol schip. Met een
ongemotiveerd optimisme besloten we de boot te kopen.”

foto:© Matthijs Kloek

TWEE SCHEEPTYPES
De Kittiwake, de naam betekent
drieteenmeeuw, is een mengeling
van een zogeheten Bawley cutter
(garnalenkotter) en een loodskotter.
Bouwer Arthur Holt heeft destijds
die twee scheepstypes weten te
verenigen. De lengte is 11.25 meter
over de waterlijn; de breedte 3.70 m
en de diepgang 1.80 m. De lengte
over alles is ruim 15 meter dankzij
het hellende hek en een kloeke
boegspriet.
Het in iroko gebouwde schip heeft
een waterverplaatsing van 16 ton en
een zeiloppervlak van 87 m2. “We
hebben het grootzeil iets kleiner
gemaakt, om de loefgierigheid te
verminderen”, vertelt Matthijs, “het
gaffeltopzeil is er nog wel, maar dat
gebruiken we nooit. Er zijn twee
voorzeilen; de kluiver laten we zo
lang mogelijk staan, ook als we een
eerste rif in het grootzeil zetten. Bij
de tweede rif halen we de kluiver
weg, maar daar zeilt-ie niet beter
van. Met grootzeil, fok en kluiver op
zeilt hij verreweg het prettigst. Dan
kun je het roer loslaten.”

HARD WERKEN
Die momenten zijn echter schaars, het gros
van de tijd is het hard werken. Alles is zwaar:
het zetten en het schoten van de zeilen, het
sturen. “Ik heb wel eens een blauwe heup
gekregen

van

het

duwen

tegen

de

helmstok”, bekent Matthijs, maar vervolgt
met een twinkeling in de ogen: “voor een
kotter loopt hij hoog en is hij snel. Afgelopen
zomer liepen we 7,8 knoop…”
De Kittiwake is wel een natte zeiler, die flink
buist en zo nu en dan massief water
overneemt, als de scherpe boeg in de golven
duikt. De stuurman krijgt dan in de open
kuip de volle laag. Matthijs: “Nee, dat
bikkelen vind ik niet prettig. Geef mij maar
een bakstag windje 4 onder hoge wal. Maar
het schip is er op gebouwd en kan het
hebben. We hebben er veel vertrouwen in.”
Belangrijk, want sinds 2005 varen Matthijs
en

Saskia

met

hun

twee

dochters.

Aanvankelijk op het IJsselmeer, maar later
op zout water. “Je merkte dat schip meer
wilde, maar wij deden het kalm aan”, aldus
Matthijs. Dat zeilen met de kinderen gaat in
goede harmonie; ze vonden snel hun weg
aan boord en worden steeds volwaardiger
bemanningsleden.
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NOODLOT
In 2007 trof het noodlot de Kittiwake. Liggend in de haven brak er
brand uit in het achterschip, vermoedelijk door kortsluiting. Matthijs
raakt nog licht geëmotioneerd als hij terugdenkt aan het telefoontje
van de havenmeester: ‘Bent u de eigenaar van de Kittiwake?’
Gelukkig was de dieseltank niet in brand gevlogen, er hadden vooral
lijnen liggen smeulen. “Het hele schip zat onder het roet, maar we
hebben alles weer opgeknapt. Het is beter geworden dan het was.
In 2008 zijn we weer gaan zeilen, dan moet je opnieuw in je schip
groeien.”
De kuip is compact, een typische zeekuip. Via een hoog brugdek en
steile trap beland je in de roef. Aan bakboord naast de trap zit de
navigatiehoek, aan stuurboord de kombuis. Aan stuurboord is ook
de zithoek met tafel, er tegenover is een zitbank annex zeekooi en
in de hoek staat een dieselkachel. Via louvredeurtjes kom je in de
voorpiek, met aan stuurboord een dubbel bed en aan bakboord
twee enkele kooien. Rechts is nog een werkbank en helemaal voorin
zijn de zeilkooien. Overal zie je spanten en de huid van de romp,
wat het scheepse benadrukt. De opbouw is laag, terwijl je binnen
wel stahoogte hebt.

ONDERHOUD
In 2010 maakte het gezin een reis van drie maanden met de
Kittiwake naar de Zweedse oostkust. “Fantastisch”, blikt Matthijs
terug, “met ons vieren aan boord, in die prachtige natuur, dan vraag
je je af waarom nog iet anders zou gaan doen…”
Afgelopen zomer bezocht het gezin opnieuw de Zweedse wateren.
Voordat die tocht werd ondernomen, moesten eerst twee
huidgangen worden vervangen en spanten versterkt, zo was tijdens
het voorjaarsonderhoud aan het licht gekomen.
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Gelukkig heeft Matthijs veel steun aan scheepstimmerman en tevens goede
vriend Hanno Opschoor, die in alle rust dergelijke verregaande ingrepen
aanpakt. Matthijs: “Ik leer veel van hem, hij neemt mij bij de hand. Het leuke
is dat ik steeds meer van het schip begrijp en kan beoordelen wat er moet
gebeuren.” Ook tijdens de zeilreizen is Matthijs altijd aan het klussen aan het
schip: een lekkende naad breeuwen, proppen zetten, of stagen lijnolieën.

zeiltochtnaarzweden.blogspot.nl
opschoorscheepstimmerwerk.nl

Hij trekt zelf de vergelijking met het boek ‘Zen en de kunst van het
motoronderhoud’: “het als eigenaar samenvallen met je schip, dat is kwaliteit.”
“Af en toe vraag ik mij wel eens af waarom ik het doe”, zegt hij eerlijk, “want
dit schip is nooit af. Tegelijkertijd vind ik klussen nu eenmaal leuk. Het is ook
een erezaak geworden en het geeft ontzettend veel voldoening om dan zo’n
bedankje van een wildvreemde Engelse zeiler te krijgen…”
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FOTO’S EN TEKST: THEA SCHAAP EN RENÉ BOERDAM

Mercedes belandt op dek

PARKEERPROBLEEM
Thea Schaap en René Boerdam zijn onderweg met hun
Sailabout, een Hunter 33. In Griekenland valt hen een
bizar voorval rauw op het dak. Of beter: dek. Letterlijk…
We liggen mooi afgemeerd, met de kont naar de kade
van het Griekse Galaxidi. Met een heerlijke
gevarieerde zeildag achter de rug gaan wij tegen half
een te kooi en dommelen vredig in slaap. En dan
ineens: bam! Een enorme dreun! We worden volledig
door elkaar geschud. Wat is dit? We kunnen niet zo
hard tegen de kade zijn geslagen. En een buurboot
heeft ons ook niet geramd. Ik klim bijna over René
heen om uit onze hut te komen en door de
kajuitingang naar buiten te kunnen kijken. Het is een…
het is een… er staat een auto met zijn voorkant achter
op onze boot!
Totale verwarring en een soort desoriëntatie nemen
het over. Ik kijk nog eens goed en vraag aan René of
ik spullen moet pakken om van boord te gaan omdat
we gaan zinken. “Eh nee, ik denk niet dat we zinken,”
zegt hij. Binnen een paar minuten staat de kade vol
toeschouwers.
De auto, een Mercedes SL cabrio, hangt op een
achterwiel nog op de kade, en staat met een voorwiel
pontificaal precies op het middenzitje achter ons roer.

Een van onze twee achterzitjes is totaal in elkaar geduwd en de auto staat
met de neus tegen onze ‘arch’, de roestvrijstalen boog achter op onze
boot, typerend voor Hunter. Daarop is de overloop gemonteerd en dus
is deze constructie van het grootste belang om te kunnen zeilen.
Alle Grieken op de kade zijn druk met elkaar aan het discussiëren en
uiteraard staan er ook een paar toeschouwers foto’s te maken en plezier
te hebben om de situatie. We roepen of de eigenaar zich bekend wil
maken. Dan zien we ook mensen in uniform. Aha, de Port Police, fijn. We
roepen hen, maar we krijgen vrijwel geen sjoege. Dan word ik kriegel. Ik
roep toch wat boos naar de havenmeester, dat ze ook met ons moeten
communiceren, wij zijn hier het ‘slachtoffer’. De man zegt dat hij dat snapt

AU

en dat de takelwagen er met een kwartier zal zijn. Ik kan het bijna niet
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geloven: inderdaad arriveert die binnen 15 minuten.

Wonder boven wonder, binnen een uur is de auto van onze boot getakeld.
René gaat met onze map vol papieren mee met de autoriteiten en de
daders, een jonge vrouw en oudere man. Over de toedracht lopen de
meningen uiteen: een van tweeën zou achter het stuur hebben gezeten.
Ik blijf op de boot achter. Pff, eerst maar even een wijntje. De volgende
dag is te zien dat de schade aan de boot echt flink is, de boog is ontzet en
er zitten ook scheuren bij de lasnaden van de tussenstukken. Dat wordt
dus geen ‘quick fix’, maar later wordt duidelijk dat hij nog stevig genoeg
staat. We mogen de komende weken dus ‘gewoon’ blijven zeilen.
www.rtlm.nl

UTO

OVERTREFFENDE TRAP
Het deelnemersveld van de Rolex Swan Cup, die dit jaar
voor Sardinië werd gezeild, schrikt niet van een paar voet
meer. Varsovie, op de foto, behoort met zijn 100 voet niet
eens tot de allergrootste boten. De beelden van de Code Zero

foto:© Stefano Gattini/Rolex

zijn er niet minder spectaculair door.
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Kats en
Wemeldinge:
U komt voor de
Oosterschelde,
u komt terug
voor onze
havens…
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Olav
Cox
“...grondig, realistisch
en een prettige manier
van communiceren.”

Zeiljachtexpertise

AANKOOPKEURING

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

w w w. van v lie tzeilen . n l

Zorgeloos stallen

MEER DAN EEN

ZEILREIS…
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Puff-bemanning sluit vertrekkersavontuur af

In 2014 vertrokken Frieda en Leon met de Puff, een stalen Jan Haring
9.60. Het reisdoel was open: Australië, een rondje aardbol... Ze
zouden wel zien. Het liep anders en werd een ruim rondje Carieb.
Ook de thuisreis werd een alternatieve tocht: als deklast.

FOTO’S EN TEKST FRIEDA FENNELL EN LEON BLAUW

F

rans Bauer schalt door de boxen. Achter in de camper kijk ik
door de gordijntjes naar buiten. Het Groningse platteland trekt
aan me voorbij. Achter het stuur hoor ik de op zang lijkende
kreten van mijn vader: "Heb je even voor mij..." We zijn op weg

naar Puff. Drie weken eerder laadden we Puff aan dek van het vrachtschip
Slotergracht. Dat was in Palm Beach, Florida. Vandaag wordt ze herenigd
met de zilte Nederlandse wateren. Eindelijk weer thuis…
De beslissing om Puff te verschepen was niet makkelijk. Niet zelf de oceaan
oversteken. De ronde niet op eigen kiel voltooien. Dat hadden we ons
anders voorgesteld. Maar het spel des levens is niet maakbaar. Het leven
zette ons schaak. Het verlies van een vader. En daar hebben we het mee
te doen. Een moeder thuis alleen achterlaten voor een spannende
oceaanoversteek voelde niet goed. Het orkaanseizoen kwam snel dichterbij
en Cuba wilden we niet missen. De verscheping werd al gauw een feit. Een
flinke kostenpost, maar voor ons een uitkomst.

VRACHTSCHIP
Terug naar 17 juni. Vandaag wordt Puff opgeladen. Als we wakker worden,
bel ik een laatste keer met de loadmaster van Sevenstar Yacht Transport.
“Ligt u op schema voor het laden van Puff?” “Ja hoor”, luidt het antwoord.
“Vaart u maar naar het vrachtschip en wacht tot de bemanning gebaart
dat u langszij kunt afmeren.” Een zwarte lucht trekt richting de ankerplaats
als we anker op gaan. Zouden we het nog redden voor de bui?
Bliksemschichten trekken achter ons langs, terwijl we voor de neus van het
vrachtschip rondcirkelen. Zo dicht hoop je nooit bij een carrier te komen.
Het laatste jacht met bestemming Florida wordt gelost en we varen met
Puff langszij de Slotergracht. Banden worden vanaf het tien meter hoge
gangboord naar beneden gegooid. We bevestigen ze aan de bolders in het
dek. Dan liggen we vast…

foto:© Bemanning Puff
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HOOGVLIEGER
We hebben Puff de afgelopen week helemaal
kaal

gestript.

Zeilen

eraf,

bimini

eraf,

zonnepanelen en reddingsvlot naar binnen. De
mast kan gelukkig blijven staan. Je weet nooit
welke condities de Slotergracht onderweg zal
tegenkomen. De eerste tropische stormen zijn
inmiddels al een feit. De kleine lettertjes van
het contract weerklinken in mijn hoofd. Er
zitten risico's aan deze shipment. “Frieda,
overal zitten risico's aan in het leven. En hoe
vaak gaat het nou daadwerkelijk mis...”, spreek
ik mezelf toe. We maken de achterstagen los
voor het hijsen en zetten het roer vast. Na een
laatste check gaan we van boord. Een heuse
tenderservice ligt voor ons klaar. Van een
kleine afstand zien we hoe Puff de lucht in
wordt gehesen. Wij hebben altijd al geweten
dat onze Puff een hoogvlieger is!
We

worden

naar

het

haventerrein

geëscorteerd en betreden na de nodige
security checks een half uur later de
Slotergracht. Een lasser bevestigt grote haken
op het dek waaraan Puff wordt vast gesjord.
Het is duidelijk maatwerk. De loadmaster
vraagt of alles naar wens is waarna wij de
achterstagen weer vast zetten en onze dierbare
Puff achterlaten. Vanaf nu zijn we dakloos.

foto:© Bemanning Puff
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HOLLANDSE NEDERIGHEID
Fast forward naar 9 juli. Geen Amerikaanse
toestanden in Groningen. We openen het hek
naar de Wilhelminakade in de Eemshaven met
de aan ons toevertrouwde code en parkeren de
camper naast de Slotergracht. Fier staat Puff aan
dek, daar waar we haar drie weken geleden
achterlieten. We zijn weer compleet. De Filipijnse
bemanning van het schip heeft onderweg een
puike klus uitgevoerd op ons onderwaterschip.
Geen pokken meer te zien. En nu die laatste
restanten van de Amerikaanse Intra Coastal
Waterway verdwenen zijn, zijn we klaar voor de
Nederlandse

staandemastroute.

Zonder

hoofdletters, gewone Hollandse nederigheid.
Daar zijn we aan toe na een maandje Florida!
De tewaterlating verloopt vlot met de expertise
van Sevenstar. De wind giert ons om de oren.
Oerhollandse luchten trekken voorbij. We zien
Puff langzaam zakken tot ze achter het
gangboord verdwenen is. Als ze in het water ligt,
klimmen wij via de touwladder langs de
Slotergracht naar beneden. En dan hebben we
weer voet aan dek. Hét moment suprême breekt
aan als we de sleutel van het contact omdraaien.
‘Vrrroem!’, klinkt het uit het motorruim. Ik snel
naar het achterschip en kijk over de steven.
"Tshh, Tshh", klinkt het ritmische naar buiten
spuiten van het koelwater.

De verscheping met Sevenstar Yacht
Transport is naar volle tevredenheid
verlopen. Puff werd getransporteerd voor
een bedrag van omgerekend € 9.200.
Andere opties die wij bekeken waren
transport met Seven Seas en Dockwise.
Zowel tarieven als werkwijzen lopen sterk
uiteen. Puff werd langszij aan boord
gehesen en gelost. Dockwise biedt een
float-on/float-off alternatief. De offerte
hiervoor bedroeg $23.800. De goedkoopste
en meest populaire optie is verscheping
vanaf St. Thomas, US Virgin Islands. Voor
Puff al voor € 7.900 met Sevenstar. Wij
kozen voor Florida gezien ons vaarplan.

foto:© Bemanning Puff
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OOST, WEST…
De sluizen openen hun deuren. Als een
geoliede machine gooien we Puff los en
varen de sluis uit. Terug op het IJsselmeer.
Hét IJsselmeer. Daar waar het allemaal
begon. De eerste zonnestralen snijden
door

de

kristalheldere

lucht,

de

ochtenddauw lost langzaam op. Een
platbodem hijst voor ons de zeilen. Het is
als binnenvaren in een schilderij. Hierin is
Nederland absoluut uniek. Een stukje
levende geschiedenis. Een traan ontsnapt
uit mijn ooghoek.
We naderen Enkhuizen. Luid getoeter. Is
dat voor ons? Wie zijn dat? Wauw, wat een
verrassing! We krijgen een heuse escorte.
Ik krijg kippenvel als we de havenhoofden
van Enkhuizen doorvaren. "Frieda, kijk
daar!", roept Leon. "Daar staan Dico en
Yvonne!", de vorige eigenaars van Puff.
Jeetje, zo tof! We realiseren ons dat onze
bescheiden aankomst waarschijnlijk toch
zal uitlopen op een feestje. Onder luid
getoeter varen we de oude binnenhaven
in. Daar staat familie te juichen op de
kade. Meer getoeter. Meer emotie. Op het
spandoek prijkt de tekst: You lived your
DREAM! Nou en of! En meer dan dat...

foto:© Bemanning Puff
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10.000 ZEEMIJLEN, 10.000 LEVENSLESSEN
Het is zo gewoon in het leven om te streven naar meer. Het hoogst
haalbare te willen bereiken. Wij begonnen deze reis met de grootst
mogelijke plannen. Australië? De wereld rond? De reis als doel.
Grote en kleine gebeurtenissen onderweg leidden ons tot het besef
dat de reis niet het doel was, maar slechts een middel om het leven
te ontdekken. Te leren over de essentie van ons bestaan. We deden
een stapje terug en stelden onze plannen bij. We dachten na over
de toekomst en leerden onszelf kennen. Als je alle externe factoren
wegneemt die je als mens beïnvloeden, dan is er pas ruimte om
te zijn wie je écht bent.
Lachten we voorheen om de zogenaamde Caribische mañanacultuur, nu begrijpen we dat morgen voor hen niet bestaat. Ze zijn
er niet lui of ongemotiveerd. Ze leven! Als er geen morgen is, dan
leef en geniet je vandaag. Een mooie levensles. We leerden het
leven loslaten, te relativeren, het spel te spelen. In goede en slechte
tijden. We stapten uit het stramien van het westerse leven waarin
we wonen op een vaste plek in een huis met zekerheden die een
gevoel van schijnveiligheid geven. Op zoek naar meer status, meer
bezit of prestige. We hebben een hoofdstuk aan ons levensverhaal
mogen toevoegen. Daarin leven we als nomaden op een boot in
harmonie met de natuur. Niet langer op zoek; we zíjn gewoon. Vrij
als een kind. Tevreden. Gelukkig. Alsof morgen niet bestaat. En nu,
na 10.000 zeemijlen, is het einde daar. Maar wat zijn we rijk
foto:© Bemanning Puff

geworden. Het was zoveel meer dan een zeilreis. We zijn oneindig
dankbaar.
Hoe ziet de toekomst eruit? We zoeken nu een boot om op te wonen.
Gewoon een boot met mast waarmee we de toekomst tegemoet
kunnen varen. Een toekomst met z'n drieën. Want daar in Palm
Beach, Florida was het zo ver. Daar verschenen twee streepjes op
de bewuste test. Zwanger!

MEER DAN EEN ZEILREIS…

www.puffopreis.blogspot.nl

Een overzicht van klap- en vaanstandschroeven

DE WEG VAN DE

MINSTE
WEERSTAND
Van alle investeringen die een zeiler kan doen om zijn boot beter te laten
presteren, is er een die ook na het uitgeven van een flinke som volkomen
onzichtbaar blijkt. Misschien is dat wel de reden dat hij meestal lager op
verlanglijstjes staat dan een nieuw grootzeil of kekke halfwinder. Toch zullen
er maar weinig uitgaven zijn die zoveel zeilrendement opleveren als het
vervangen van een vaste schroef door een exemplaar dat tijdens het zeilen
minder weerstand veroorzaakt.

Het vervangen van een vaste schroef begint met maken van een aantal
keuzes. Op deze pagina’s laten we die revue passeren. En we inventariseren
wat er over dit onderwerp al is gepubliceerd. In de afgelopen jaren hebben
heel wat zeiltijdschriften klap- en vaanstandschroeven in de praktijk getest.
En allemaal kwamen ze tot dezelfde conclusie: ongeacht hun merk of type
vermindert elke andere schroef dan een vaste schroef de weerstand onder
zeil met ten minste 90%. Onze collega’s van Yachting Monthly becijferden
dat de weerstand van een vaste driebladschroef bij 5 knopen bootsnelheid
zelfs even groot is als de helft van de weerstand van de volledige romp.
Dat getal halveert weliswaar als je de schroef tijdens het zeilen mee laat
draaien, maar dan moet je nadelen als geluid en slijtage aan de
keerkoppeling wel op de koop toenemen.

De Britse onderzoekers schrikken er zelfs niet voor terug om het effect
van een vaste schroef te vergelijken met dat van een emmer achter de
boot. Beide zijn zomaar verantwoordelijk voor een halve tot een hele knoop
snelheidsverlies.

VASTE SCHROEF
Een

schroef

met

uitgangspunt

vaste

voor

bladen
elk

is

het

motorisch

aangedreven vaartuig. Het is een efficiënte
manier om motorvermogen om te zetten in
voortgang door het water. Voor niet-zeilers
zou dit verhaal niet groter hoeven te
zijn dan die conclusie.
Voor zeilers ligt het helaas iets
ingewikkelder. Als de schroef
niet nodig is, en dat is liefst zo vaak
mogelijk, is de schroef een ongewenst uitsteeksel dat de boot
remt. De bladen staan dan dwars op het langsstromende water en zorgen
voor extra weerstand en snelheidsverlies.

SPOED
De werking van een scheepsschroef lijkt op die van een kurkentrekker. Als de
windingen dicht op elkaar staan, hoef je minder kracht te zetten, maar zijn er
meer omwentelingen nodig om vooruit te komen. Staan
de windingen verder uit elkaar dan is er
meer kracht nodig, maar zijn er minder
omwentelingen nodig om dezelfde afstand
af te leggen.
De verhouding tussen kracht en voorwaartse beweging wordt ‘spoed’
genoemd. Om de meest optimale spoed te kunnen berekenen spelen de
rompvorm en het gewicht van de boot een belangrijke rol, net als het vermogen
van de motor en de overbrengingsverhouding van de keerkoppeling.

TWEE OF DRIE BLADEN
De draaiende bladen van de schroef vormen een veel minder perfecte spiraal
dan de ononderbroken windingen van de kurkentrekker. Hoe meer bladen de
schroef heeft, hoe dichter die optimale vorm wordt benaderd. Een schroef met
drie bladen zal over het algemeen mooier ronddraaien dan een met twee
bladen. Dat effect is groter naarmate er meer motorvermogen moet worden
overgebracht. Het punt waarbij een driebladschroef de voorkeur heeft, bevindt
zich in de buurt van de 29 PK van onze voorbeeldboot. Om die reden koos een
aantal leveranciers er voor om voor die boot geen prijsopgave voor een
tweebladsschroef te doen.

KLAPSCHROEF
Een klapschroef is zo ontworpen dat de
bladen kunnen samenvouwen. Onder zeil
blijft er dan niets meer over dan een
gestroomlijnde verdikking aan het eind van de
schroefas. De druk van het langsstromende
water zorgt ervoor dat de bladen van een
stilstaande schroef automatisch inklappen.
Als de motor de schroefas weer laat draaien, zorgt de
middelpuntvliedende kracht ervoor dat de bladen weer
in hun motorstand gaan staan.

VAANSTANDSCHROEF
Anders dan bij een klapschroef vouwen de
bladen van een vaanstandschroef niet samen.
In plaats daarvan draaien ze, als de motor
stopt, in een stand waarbij de bladen niet
langer verticaal maar horizontaal in de
waterstroom staan. Het water ondervindt
dan alleen nog een geringe weerstand
van de dunne kant van het blad. Het
aannemen van de vaanstand gaat
helemaal automatisch, net als het
weer in de motorstand gaan staan.
Onder zeil hebben vaanstandschroeven over het
algemeen een iets hogere restweerstand dan klapschroeven,
terwijl ze op de motor juist weer net iets beter presteren.
De verschillen in prestatie tussen de beide
types zijn echter niet heel groot. Beide
laten zeilend een vaste schroef ver achter
zich. Ten opzichte van een klapschroef is
het mechanisme van een vaanstandschroef
ingewikkelder en daardoor meestal ook
wat onderhoudsgevoeliger.
Vaanstandschroeven zijn er zowel in
twee- als in een
driebladsuitvoering.

MATERIAAL
Door hun gecompliceerde vorm worden scheepsschroeven over het algemeen
in een mal geproduceerd. Doordat het relatief gemakkelijk is te smelten en te
gieten, is brons van oudsher het meest gebruikte materiaal. Ook nu is dat nog
het geval, waarbij het brons vaak nog wordt verbeterd door aan de koper/tin
legering andere metalen toe te voegen. Door nieuwe productiemethodes zien
we steeds vaker ook roestvaststaal voorbij komen. Doordat dat materiaal sterker
is, kunnen de bladen dunner worden uitgevoerd. Een van de producenten in
ons overzicht gaat zelfs nog een stap verder en durft zijn schroefbladen van
hoogwaardige kunststof te maken.

VAANSTAND SCHROEF MET VARIABELE SPOED
Uitgangspunt bij het ontwerp van
een klap- of vaanstandschroef is
het reduceren van de weerstand onder
zeil, zonder dat de eigenschappen op de
motor daar onder leiden. Autoprop fabrikant
Bruntons - de enige die we in deze categorie
kennen - legt de lat echter nog hoger en
claimt zelfs betere prestaties ten opzichte
van een vaste schroef. Onder zeil staan de
bladen van de Autoprop in vaanstand. Bij
draaiende motor draaien de schroefbladen
echter niet naar een tevoren ingestelde
positie, maar stemmen ze hun stand, en daarmee de spoed van de schroef,
af op de snelheid en de kracht die van de schroef gevraagd wordt. Op die
manier worden de belasting van de motor en het brandstofgebruik
gereduceerd. In alle tests waarin de Autoprop meedeed, werd dat effect
ook daadwerkelijk aangetoond.

IN DE PRAKTIJK
Na het lezen van een groot aantal praktijktesten en gebruiksimpressies valt
op hoezeer alle onderzoekers het met elkaar eens zijn. Zonder uitzondering
stellen ze vast dat het afscheid nemen van een vaste schroef leidt tot een
opzienbarende snelheidstoename onder zeil. Schroeven die volledig
samenvouwen leveren de meeste winst op. In alle onderzoeken varieert
de restweerstand van die klapschroeven tussen niet meer dan 0 en 5%.
Schroeven waarvan de bladen tijdens het zeilen in een vaanstand gaan
staan, scoren iets lager, maar ook daarbij komt geen enkel exemplaar uit
boven de 10% restweerstand.
Ongeacht merk of type vermindert elke andere schroef dan een vaste
schroef de weerstand met ten minste 90%.

OP DE MOTOR
Maar gaat de winst onder zeil dan niet ten koste van de
prestaties als de motor wel draait? Die zorg is begrijpelijk.
De eerste generaties klap- en stroomlijnschroeven
hadden op dat gebied een bedenkelijke reputatie.
Vier decennia later claimt vrijwel elke producent dat
dat nadeel definitief tot het verleden behoort. Sommigen gaan zelfs zover
dat ze hun product bij draaiende motor superieur verklaren aan een vaste
schroef.

Opmerkelijk

genoeg

blijkt

dat

dat

voor

een

aantal

vaanstandschroeven ook daadwerkelijk het geval te zijn. En als er wel sprake
is van verliezen bij motorvaren, dan zijn die veel kleiner dan we
verwachtten.
Zelfs de slechtst presterende schroef met bewegende bladen levert nog
altijd maar 10% in ten opzichte van de prestaties van een vaste schroef.

VOOR- EN NADELEN
Ongeacht hun herkomst vormen alle praktijktesten dus één groot pleidooi
voor schroeven die over een zeilvriendelijke stand beschikken.
Zeiltechnisch zijn er alleen maar voordelen en de oorspronkelijke nadelen
bij varen op de motor zijn inmiddels bijna verwaarloosbaar. Wel zal een
stroomlijnschroef meer onderhoud nodig hebben dan een vaste schroef.
Een klap- of vaanstandmechanisme vraagt immers om een flink aantal
extra bewegende onderdelen die elk aan slijtage onderhevig zijn. De
mate waarin een schroef zorg nodig heeft kan, afhankelijk van zijn
uitvoering, erg verschillen. Het is een belangrijk aspect dat zeker
mee moet wegen bij je keuze.
Het belangrijkste nadeel van bewegende schroefbladen is zonder
enige twijfel de stevige meerprijs. Om daar inzicht in te krijgen
vroegen we alle schroevenleveranciers een offerte te maken voor
een Hanse 385 met de volgende specificaties:

DE VOORBEELDBOOT - HANSE 385
Lengte waterlijn
Breedte waterlijn
Diepgang
Vaarklaar gewicht
Snelheid op motor
Motor
Max. vermogen
Keerkoppeling
Overbrenging
Richting

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

10,40 m
3,25 m
1,99 m
8.500 kg
6,5 knopen
Volvo D1-30S, saildrive
27 pk bij 3200 omw/min
type 130S
2.19 : 1
Linksdraaiend

KLAPSCHROEVEN *
Merk

Land

Materiaal

2-blads
incl.BTW

Flexofold

DEN

Nibral Brons

€ 1211

Gori

DEN

Nibral Brons

€ 1113

Radice

ITA

Brons

€ 893

Slipstream

AUS

RVS

€ 2801

Varifold

GBR

Nibral Brons

€ 1380

Volvo

SWE

Nibral Brons

€ 1294

TER VERGELIJKING
Een vaste tweebladsschroef voor de Hanse 385
kost, afhankelijk van zijn materiaal en uitvoering
tussen € 300 en € 500. Voor een vaste driebladsschroef
ben je een bedrag kwijt tussen € 350 en € 600.

*

Prijzen zoals die op 29 september 2016 van toepassing waren op
de voorbeeldboot.

3-blads

Leverancier

Website

Exalto/Allpa

www.flexofold.com

incl.BTW
€ 2284

www.exalto.com
www.allpa.nl
€ 2541

Technoservice

www.gori-propeller.dk
www.klapschroef.nl

nvt

Allpa

www.elicheradice.com
www.allpa.nl

€ 3335

Clouds International

www.seahawk.com.au
www.zeilbootpropeller.nl

€ 2015

Bomarine

www.varifold.info
www.bomarine.nl

€ 2005

Volvo Penta Benelux

www.volvopenta.com
www.volvopenta.nl

BRONNEN EN LINKS
Die Yacht
Australian Yachting
Practical Boat Owner
Segeln

Zeilen
Voile
Yachting Monthly

VAANSTANDSCHROEVEN *
Merk

Land

Materiaal

2-blads
incl.BTW

Autoprop

GBR

Nibral brons

**

Autostream

AUS

RVS

**

Ewol

ITA

RVS

**

Featherstream

GBR

Nibral Brons
RVS Bladen

**

G-prop

AUT

RVS

**

J-Prop

ITA

Alu-brons legering

€ 2855

Kiwiprop

NZL

RVS/Kunststof
bladen

**

Maxprop

ITA

Nibral Brons

€ 1788

Variprop

GER

Nibral Brons

€ 2531

Variprofile

GER

Nibral Brons

€ 1734

** Niet in leveringsprogramma of leverancier vindt een tweebladschroef
niet wenselijk voor de voorbeeldboot.

*

Prijzen zoals die op 29 september 2016 van toepassing waren op
de voorbeeldboot.

3-blads
incl.BTW

Leverancier

Website

€ 2833

Bomarine

€ 4304

Clouds International

€ 2873

Marcapelli Marina

€ 2605

Clouds International

www.darglow.co.uk
www.zeilbootpropeller.nl

€ 1764

Dintra

www.drehfluegelpropeller.com
www.dintra.com

€ 3811

Sip Marine

www.jprop.it
www.sipmarine.com

€ 1775

Cantra

www.kiwiprops.co.nz
www.kiwiprops.nl

€ 2329

Exalto

www.maxprop.it
www.exalto.com

€ 3325

Bomarine
Marine Center

www.spw-gmbh.de
www.bomarine.nl
www.marinecenter.nl

€ 2707

Bomarine
Marine Center

www.spw-gmbh.de
www.bomarine.nl
www.marinecenter.nl

www.autoprop.info
www.bomarine.nl
www.seahawk.com.au
www.zeilbootpropeller.nl
www.ewoltech.it
www.marcapelli.com

oktober2016
30 sep-2 okt
1-2 oktober
1-2 oktober
1-2 oktober
1-2 oktober
2 oktober
5-9 oktober
7-10 oktober
8 oktober
8-9 oktober
8-9 oktober
8-9 oktober
8-9 oktober

foto:© Zilt Magazine

8-9 oktober
8-9 oktober
8-9 oktober
9 oktober
9 oktober
15 oktober
15 oktober

Finale Eredivisie. Almere. www.eredivisiezeilen.nl
Oktoberraces. Scheveningen. www.oktoberraces.nl
Wijnmaand evenement. www.alkmaardermeer.nl
Houtskool Cup. Pampus, 12-voets, Solo. www.kwvl.nl
Yngling-evenement. Zuidplas. www.maasenroer.nl
Frostbite Cup. Gooimeer. www.rzvnaarden.nl
200 Myls Solo. Lelystad. www.200myls.nl
ONK H-Boot. Zuidplas Roermond. www.h-boot.nl
Herfstrace. Spakenburg. www.dedarp.nl
Draken en Bogen. Alkmaardermeer. www.alkmaardermeer.nl
Primus inter Pares 2016. Loosdrecht. www.gwvdevrijbuiter.nl
Boerenkool Cup. Loosdrecht. www.wsv-hetwittehuis.nl
Brugrace. Hollands Diep. www.haringvlietwedstrijden.nl
Dutch Dragoon Cup. www.catclubzeeland.nl
42e Klipperrace. Enkhuizen. www.klipperrace.nl
Cooling Down. J/22, Melges, MaxFun. www.braassemermeer.nl
Grevelingencup Winterserie. www.grevelingencup.nl
Hans Horrevoets Memorial. www.hh-memorialrace.nl
Coldhanded Cup. Lelystad. www.coldhandedcup.nl
Antwerp Race. Westerschelde. www.antwerprace.be

ZEILAGENDA
15 oktober
15-16 oktober
15-16 oktober
15-16 oktober
15-16 oktober
15-16 oktober
15-16 oktober
15-19 oktober
16 oktober
17-19 oktober
17-20 oktober
17-22 oktober
19 oktober
22 oktober
29-30 oktober
23 oktober

Duo Handed. Hellevoetsluis. www.haringvlietwedstrijden.nl
Coen Gülcher Memorial. Loosdrecht. www.kwvl.nl
Sluitingswedstrijden. Zuidplas. www.maasenroer.nl
Ronde Tiengemeten. Cats. www.hellecat.nl
Rhederlaag sluiting. www.wsvgiesbeek.nl
Roekoepôle race. Skûtsjes. www.sneekweek.nl
Kuiper Brandarisrace. www.kuiperbrandarisrace.nl
Singlehanded. IJsselmeer, Wad, Noordzee. www.singlehanded.nl
Start IJspegel serie. Scheveningen. www.ijspegeltrophy.nl
Blue Peter Hardzeilwedstrijden. www.bluepeterhardzeildagen.nl
Bietentocht. Deltawateren. www.bietentocht.nl
Strontrace, Beurtveer en
Visserijdagen. Workum. www.zeilvracht.nl
Driehoek Noord. Den Helder. www.kustzeilers.nl
Driehoek Zuid. Wemeldinge. www.kustzeilers.nl
Muider Hardzeildagen. Platbodems. www.muiderhardzeildagen.nl
Winterwedstrijd. Enkhuizen. www.ewva.nl

BIJEENKOMSTEN, BEURZEN
Boot Boulevard Heeg. www.bootboulevardheeg.nl
22 oktober
Vertrekkersreünie. Enkhuizen. Mail: sydixbay@gmail.com
29 okt-6 nov
Hanseboot Hamburg. www.hamburg-messe.de/hanseboot
3-11 december Salon Nautic. Parijs. www.salonnautiqueparis.com
6-15 jan. 2017 London Boatshow. www.londonboatshow.com
21-29 jan. 2017 Boot Düsseldorf. www.boot.de
1-2 oktober

EVENEMENT AANMELDEN:
agenda@ziltmagazine.nl

foto:© Richard Langdon

SCHRAMA/NAP 7E OP PARALYMPICS
Het Nederlandse duo Rolf Schrama en Sandra Nap zeilde tijdens de
Paralympics in Rio in de Skud, de tweepersoonsklasse. De olympische
gedachte ‘Meedoen is belangrijker dan winnen’ ging voor het team op:
met een serie van 8-7-8-8-5-4-7-7-6-8-8 en 68 punten eindigden de
Nederlandse zeilers op de 7e plaats in het eindklassement. Voorlopig was
dit het laatste paralympisch zeiltoernooi. Voor Tokio in 2020 is het
geschrapt. De wereldzeilbond World Sailing probeert deze beslissing terug
te draaien. www.sailing.org/paralympics/rio2016

INDEWIND
TERUGBLIKKEN OP LANGE REIZEN
‘Weet je nog die keer dat…’
Herinneringen
wereldreizen

aan
zullen

worden

opgehaald

zaterdag

22

volop

oktober

op
in

Enkhuizen. Dan is daar voor
de zesde keer de vertrekkersreünie. Voor zeilers die ooit
een

lange

reis

maakten.

Kenmerk: het blijft een prettig losse bijeenkomst, afgezien van het diner.
Info en aanmelden voor de maaltijd kan via sydixbay@gmail.com

STEVINSLUIZEN GESTREMD
Tot zondag 16 oktober zijn de Stevinsluizen bij Den Oever gestremd.
Rijkswaterstaat vernieuwt de bedieningssystemen en het remmingwerk en
renoveert de sluisdeuren. De scheepvaart moet via de Lorentzsluizen aan

foto:© MD van Leeuwen

de Friese kant van de Afsluitdijk. www.vaarweginformatie.nl

LUSTRUMFEEST KUSTZEILERS
De Nederlandse Vereniging van Kustzeilers bestaat 70 jaar
en vierde het veertiende lustrumfeest in het weekend van
10 en 11 september, in Medemblik. Zo’n 70 schepen liepen
onder stormtuig Medemblik aan, waarna de Oosterhaven
bomvol lag. In kasteel Radboud werd het symposium
‘Schoonheid van de Zee’ gehouden. Zondag werd de Ya
van Peter Hoefnagels uitgezwaaid, die op wereldreis

foto: © Ineke Berkel/Kustzeilers

vertrok. www.kustzeilers.nl

INDEWIND

CONFRONTEREND RAPPORT
In het rapport Prognose ontwikkeling recreatievaart in 2030, 2040 en 2050
analyseert Waterrecreatie Advies de huidige en toekomstige ontwikkeling
van de watersport. Het rapport bevestigt dat de vooruitzichten weinig
florissant zijn. Een lager aantal sluispassages en de verminderde bezetting
van jachthavens zijn indicaties van teruglopende belangstelling. Als
oorzaken worden de economische situatie genoemd en de geringere
financiële mogelijkheden voor jongeren. Ook vergrijzing en de
veranderende bevolkingssamenstelling spelen een rol. Nu is 75% van de
boten eigendom van mensen die geboren zijn tussen 1945 en 1970. De
opvolgende doelgroep is 25% kleiner. Als de babyboomers stoppen met
varen zal er dus meer vraag dan aanbod ontstaan. Kansen voor de branche
noemt het rapport ook: andere doelgroepen interesseren voor watersport
en meer schepen afzetten in het buitenland.
Het rapport is te downloaden via: www.waterrecreatieadvies.nl

INDEWIND
Scheveningen

PLYMOUTH

ZEILRACE & RALLY NAAR PLYMOUTH
De Zeilrace & Rally gaat in 2017 van Scheveningen naar Plymouth. Het is
een zeezeilwedstrijd en –toertocht, waarbij de wedstrijdzeilers de vuurtoren
van Wolf Rock bij Lands End aan stuurboord moeten ronden. De wedstrijd,
van pakweg 500 mijl, start op zaterdag 15 juli en staat open voor ORC en
IRC jachten en ongemeten zeilschepen (> 28 voet). De rally vertrekt op
dezelfde dag, maar zeilt een kortere baan van circa 350 mijl naar Plymouth.
www.zeilrace-rally.nl

OKTOBERRACES IN SCHEVENINGEN
De Oktoberraces sluiten steevast het
wedstrijdseizoen om de Verbondsbezem
af. Zeilvereniging Westergo organiseerde
het toernooi in Hindeloopen. Dit jaar
vindt het evenement eenmalig plaats in
Scheveningen, ter gelegenheid van het
70-jarig bestaan van de Noordzee Club
en de Jachtclub Scheveningen leidt de wedstrijden in goede banen. Vanaf
2017 neemt de Holland Regatta Club in Medemblik de organisatie op zich.
www.oktoberraces.nl – www.noordzeeclub.nl

foto © Wietske van Soest

INDEWIND

PAMPUS SPRINGLEVEND
Veel Nederlandse zeilklassen zijn al oud en behoren
onderhand tot zeilend erfgoed. Toch wordt er volop in
gewedstrijdzeild. De Pampus bijvoorbeeld, een ontwerp
van G. de Vries Lentsch, dateert van 1934, maar is nog
altijd springlevend en kent een fanatieke schare
liefhebbers. Het bewijs daarvan zien op deze foto van
een startveld tijdens het Nederlands kampioenschap op
de Beulakker Wiede. www.pampusclub.nl

RONDJE LAUWERSMEER
Een

Nacra

Wadden

6,

Sailhorse,

yawl,

zeilkano,

Leukothea vlet, RW22 jol,
foto:© Koos Winnips

OK-jol, Laser. Een greep uit
de deelnemende vloot aan
de eerste Raid Extreme. Wat
je noemt ‘gevarieerd’. De
deelnemers moesten een
rondje Lauwersmeer afleggen van pakweg 30 mijl. Zeilend, bomend,
peddelend, maar in elk geval zonder motor. Ze moesten op vijf plaatsen
dozen vinden, met een verrassing erin. Het originele evenement, op 3
september verzeild, is bedacht door Koos Winnips en trok 20 deelnemers.
Volgend jaar zijn dat er ongetwijfeld meer.
www.kooswinnips.wixsite.com/raidextreme2016

EREDIVISIE JUNIOR
De

afsluiting

van

de

Eredivisie Zeilen is op 1 en
2 oktober op het Almeerse
Weerwater. Bij wijze van
proef wordt dan ook een
jeugdvariant gehouden.
Zeilverenigingen

kunnen

één team inschrijven, dat
moet bestaan uit minimaal
twee en maximaal acht personen in de leeftijd van 10 tot en met 16 jaar.
Deze ‘Beloftencompetitie’ heeft dezelfde opzet als de bestaande Eredivisie
Zeilen. De jeugd zeilt in de RS Feva. www.eredivisiezeilen.nl

INDEWIND

BOM OF BUG?
‘Dit is wat er gebeurt als er een bitje in een gribfile ‘omvalt’, meldt Zilt
weerman Henk Huizinga. ‘Dan ontstaat er plotseling een soort atol voor
de kust van België. Vanuit het niets ontstaat er het Harmonie-model van
het KNMI, een hogedrukgebied, waaruit de wind alle kanten opblaast. Het
zijn vooral de kleuren van de windsnelheid die het tot een waar spektakel
maken. Wat er werkelijk aan de hand was op die 13e juli? Helemaal niets!’

CHAMPIONS LEAGUE
Twee Nederlandse ploegen zijn in de top
10 geëindigd van Europese Champions
League. RR&ZV Maas en Roer uit
Roermond (stuurman Max Visser) werd
zesde en WV Uitdam (Wietze Zetzema)
eindigde

als

zevende.

Het

derde

Nederlandse team, WV Almere Centraal
(John den Engelsman) werd 25e in het 32
boten sterke veld. www.eredivisiezeilen.nl

INDEWIND
DRIEHOEK NOORD EN ZUID
In het jaar dat de Driehoek
Noordzee niet wordt gevaren,
zeilen

de

Kustzeilers

traditiegetrouw een Driehoekje in
eigen land. Dit jaar zelfs twee:
noord en zuid, beide ook open
voor niet-leden. De noordelijke
variant gaat over de Waddenzee.
Deelnemers verzamelen op woensdag 19 oktober in Stavoren en zeilen de
volgende dag naar Harlingen. Via Texel en een terugtocht op zaterdag 22
oktober naar Stavoren is Driehoek compleet. De zuidelijke Driehoek gaat
vanuit Wemeldinge (22 oktober) met het tij mee naar Antwerpen en weer
terug. www.kustzeilers.nl

NIEUWPOORT-KAAPSTAD
Ruben Donné uit België zeilt dit
najaar solo van Nieuwpoort naar
Kaapstad, via Salvador de Bahia.
Hij

doet

dit

met

een

Minitransatter, een Pogo 2 en
heeft een goed doel gekoppeld
aan zijn tocht. Ruben zamelt
namelijk geld in voor onderzoek
naar de ziekte Multiple Sclerose. Je kunt mijlen kopen of je naam in zijn
spinnaker zetten. De solozeiler start op 1 oktober en hoopt 60 dagen later
Kaapstad

–

waar

hij

vroeger

www.sailingchallenge4ms.com

heeft

gewoond-

te

bereiken.

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

Neem geen risico,
stop bacteriegroei op tijd met

Bardahl Diesel Anti Bacteria

Download de gratis

app voor onderhoudtips
en verkoopadressen

www.bardahl.nl - info@bardahl.nl - 078-6512322
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TEKST LAURENS VAN ZIJP

ELKE VAKANTIE

1000 MIJL

Een vakantietocht op eigen kiel is mooi, maar kent
een belemmering: tijd en daarmee de actieradius.
Je moet immers op tijd weer terug zijn. Verre
zeilgebieden blijven buiten bereik. Paul Hanraets
heeft het over een andere boeg gegooid en zeilt elk
vakantieseizoen zo’n 1000 mijl.

Spitsbergen - juli 2015

M

et een vaste baan is Paul gebonden aan de
‘normale’ vakantieduur van een paar weken.
Zijn eigen boot, een Dufour 27, ligt aan de
Gouwzee. Heel lange tochten op eigen kiel

maak je daar niet mee in een doorsnee vakantie. Als sportduiker
en als fervent reiziger had Paul al heel wat bijzondere plaatsen
gezien. Reizen met een zeilboot was daarom een logische
volgende stap.
“Ik wilde mijn horizon verleggen, want het Markermeer had ik
na verloop van tijd wel gezien”, vertelt Paul, “daarom ben ik
gaan onderzoeken of ik niet ergens kon opstappen.”
In 2010 deed hij dat voor het eerst bij de Zeezeilschool
Scheveningen.
Paul had aan de zeilschool gevraagd welke mogelijkheden er
waren voor een tocht naar Londen. Die stond voor dat moment
niet in de planning en dus kreeg Paul eerst de taak om een
bemanning te ronselen. Dat lukte en in ruim een week werd
vanuit Scheveningen een tocht heen en weer naar Londen
gemaakt. Het was een gedenkwaardige oversteek. “De heenreis
was een stormachtige tocht met wind tot 7 Bft volgens mijn
logboek. Behalve de schipper en ikzelf was iedereen op een
gegeven moment door zeeziekte uitgeschakeld. We kwamen
door de wind ruim boven Harwich uit en in de middag van dag
twee zijn we in de Shotley Marina van Harwich aangelopen om
bij te komen en op te drogen. Van daaruit zijn we in wat rustiger
vaarwater naar Londen gegaan en weer terug naar
Scheveningen. Hoewel het wel zou kunnen, zie ik mij een
Noordzee oversteek met mijn eigen Dufour niet zo snel maken.”

foto: © Paul Hanraets

GRENS VERLEGGEN
Het jaar erop boekte hij een reis bij de Zeezeilers van Marken, die in het
cursuspakket een tocht vanuit Cherbourg naar de Scillies en het Ierse Cork
hadden. Ook hier begon het met de wens van Paul om naar de Scillies te
varen en het antwoord te vinden in het programma van de Zeezeilers.
Met het aanlopen van de Scillies had Paul voor zichzelf weer een grens
verlegd. Ook de oversteek van de Ierse Zee is hem bijgebleven. “We
moesten ons haasten omdat er een front in aantocht was, maar de zee was
rustig en met allerlei lichtjes had de nachtelijke oversteek van de Ierse Zee
iets betoverends.”

foto’s: © Paul Hanraets

London - september 2010

Scil y eilanden - augustus 2011

In 2012 monsterde Paul opnieuw aan bij de Zeezeilers van
Marken voor een lange reis. Die voerde ditmaal vanuit
Schotland naar de Orkneys, de Hebriden, Belfast en de
westkust van Ierland waar de reis bij Tralee eindigde. Hij
herinnert zich nog goed de passage van de Corryvreckan op
de kentering met 14 knopen over de grond…
Voordeel van dergelijk cursustochten is dat je dat je kunt
werken aan je zeilvaardigheid en CWO diploma’s kunt halen.

INTENSE ZEILERVARING
In 2013 kon Paul door veranderingen op het werk langere tijd
verlof nemen. Hij greep de kans met beide handen aan en
boekte een reis op de bark Europa voor een oversteek van
twee maanden vanuit Ushuaia via Antarctica, South Georgia
en Tristan da Cunha naar Kaapstad. Zonder twijfel de meest
indrukwekkende reisbestemming.
“Op een motorschip, zoals de Plancius, had ik die reis nooit
gemaakt. Zeilen is voor mij een doorslaggevende factor. Aan
boord draai je mee met de wacht en je wordt geacht mee
werken aan alle zeilwissels, en dat zijn er nogal wat… Het was
bepaald geen luxe cruise, waar je lui achterover kunt liggen.
Maar het is juist een intense zeilervaring. Daar doe je het voor.
Ook op de andere boten waarop ik meezeilde moet je je actief
opstellen. Aan boord maak je deel uit van een groep en in de
meeste gevallen is iedereen ‘nieuw’ voor elkaar. Maar je hebt
wel

een

gezamenlijk

doel.

Een

zekere

vorm

van

inschikkelijkheid is nodig; je levert privacy in. Deze manier van
varen vraagt om een zeilersmentaliteit en dat maakt het leuk.”

foto: © Paul Hanraets

South Georgia - maart 2013

VAN GEBAANDE PADEN AF
In 2014 zeilde Paul andermaal met de Zeezeilers van Marken;
ditmaal vanuit Ierland langs de westkant omhoog naar Schotland
en in 2015 koos hij voor een nog ruiger vaargebied. Hij vloog naar
Longyearbyen om aan boord te stappen van het charterschip Mae
West. Behalve Spitsbergen deden ze ook Jan Mayen, Groenland
en IJsland aan.
Het lijkt alsof Paul vooral ruige, koude gebieden opzoekt, maar
dat is niet zijn doel. “Het gaat niet om koud of tropisch, maar om
bijzondere bestemmingen. Om het afwijken van gebaande paden.
En die bijzondere gebieden vind je nu eenmaal voornamelijk aan
de randen. Door deze manier van reizen kan ik die verkennen,
terwijl ik het kan combineren met mijn baan.”
Hij besluit: “Het is een zekere hang naar avontuur die mij zo doet
zeilen. Sommige leeftijdgenoten van mij zijn al gekluisterd aan de

foto’s: © Paul Hanraets

open haard en dát wil ik voorkomen voor mijzelf…”

Ierse Zee - augustus 2014

Schotland - augustus 2012

Ierland - augustus 2014
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UNITED4
SUCCESVOL CONCEPT
Twintig jaar geleden zette Thom Touw, toen
voorzitter van de Laser-klasse, een nieuw
concept op. Vier klassen, vier evenementen:
de
United4.
Pluspunten:
goed
georganiseerde wedstrijden op centrale
locaties, waar de zeilers elkaar terugzagen,
wat het smeden van nieuwe teams
vergemakkelijkte; er was doorstroming.
Bovendien hoefden ouders niet van hot
naar her te rijden. De foto’s laten zien
hoe springlevend dat concept ook in
2016 nog altijd is…

Dit jaar deden er 1740(!) jonge zeilers aan United4 mee, verdeeld over vier
evenementen. Een hoopvol teken te midden van alle gesomber over
foto’s: © Thom Touw

vergrijzing. De deelnemende klassen zijn in de loop der jaren wel
veranderd; Europe en 470 verdwenen; onder andere de Splash, RS Feva en
29er kwamen erbij. Blijvertjes zijn de goede oude Cadet en Optimist. “Een
kwalitatief hoogstaand evenement, met een geoliede, bekwame organisatie
blijft

in

trek”,

verklaart

www.united4sailing.org

Touw

het

succes

van

de

United4.

DIESEL ANTI BACTERIE
Bacteriegroei in de brandstof moet worden bestreden,
voordat de filters en leidingen verstopt raken. Bardahl
introduceert Diesel Anti Bacteria; een biocide die bacteriën en schimmels uit dieselbrandstof weert en bovendien corrosie voorkomt. Bardahl Diesel Anti
Bacterie werkt direct nadat het aan de brandstof is
toegevoegd. www.bardahl.nl

ONLINE WEDSTRIJDREGELS OEFENEN
Als wedstrijdzeiler moet je de regels van het spelletje kennen. Om je kennis
op peil te brengen en te houden is er nu de site www.watersporttest.nl.
Hij is gemaakt door international judge Henk Plaatje, tevens auteur van
Het Regelschrift. De site omvat drie
cursussen,

oplopend

moeilijkheidsgraad.

De

in
eerste

cursus omvat 7 lessen met ruim 180
multiple choice vragen. De meeste
zijn voorzien van afbeeldingen
en animaties. Als je een vraag
hebt beantwoord, krijg je
onmiddellijk de uitslag met feedback. Een ideale manier om spelenderwijs
met beelden de regels te toetsen en jouw kennis te vergroten. Je kunt als
gast inloggen op de site om een demo-versie te proberen. Als het bevalt,
kun je een account aanmaken en na betaling van € 19,95 (via iDeal) kun
je de site een jaar lang gebruiken. www.watersporttest.nl

ZILTESPULLEN

CONTEST YACHTS DENKT GROOT
Op het Cannes Yachting Festival maakte Contest bekend te zijn gestart met
de bouw van een nieuw 26 meter lang vlaggenschip, de Contest 84CS.
Hiermee zet de werf een eerste stap in de 80+voet segment. Judel/Vrolijk
& Co hebben dit joekel op papier gezet en de boot zal in 2018 te water
gaan. De 84CS is zowel bedoeld voor lange zeereizen als voor
wedstrijdzeilen. Aan boord is plaats voor tien gasten en vier
bemanningsleden. Het interieur heeft een afgesloten deel voor de kombuis
en de hutten voor de bemanning, waardoor de gasten meer privacy
hebben. Het spreekt bij deze maat boot voor zich dat het interieur naar
wens van de opdrachtgever kan worden aangepast. www.contestyachts.com

PRIJS VOOR HANSE YACHTS
Het Britse tijdschrift Sailing Today Magazine
heeft hun Boat Builder of the Year Award
2016 uitgereikt aan Hanse Yachts. Redacteur Sam Fortescue verklaarde de keuze:
"Hanse Group heeft een druk jaar achter
de rug met de lancering van een nieuw
vlaggenschip in de vorm van de Hanse 675,
de Hanse 588 en de bekroonde Hanse 315.
Ondertussen heeft Hanse’s merk Dehler
een nieuwe 42-voeter gelanceerd, terwijl de 34 voet nieuw leven is
ingeblazen en helemaal up-to-date is gebracht. De herontwikkeling van de
Dehler 34 was spannend omdat de eerste Dehler 34, die in de jaren '80
werd gebouwd, de hoeksteen heeft gelegd voor een nieuw type boot: de
performance cruiser.” www.hanseyachts.nl

CORSAIR VANUIT DORDRECHT
De Corsair trimarans hebben een nieuwe vertegenwoordiging in de Benelux.
Voor deze sportieve meerrompers kan
je voortaan terecht bij Nibor Marine in
Dordrecht. De mensen achter Nibor
zijn dezelfde als achter J-boats Benelux.
De nieuwste Corsair, de Pulse 600, is via
Nibor beschikbaar voor een proefvaart. Een grotere tri, de Corsair 760, zal
in januari op Boot Dusseldorf worden geïntroduceerd. www.nibormarine.nl

ZILTESPULLEN
WAUQUIEZ PILOT SALOON 58
Vorig jaar is de 48 voet versie van de Wauquiez Pilot Saloon totaal
vernieuwd en in diezelfde sfeer is nu ook de 58 voeter aangepakt. De
eerste 58ps was te zien op het Cannes Yachting Festival. Het ‘saloonconcept’ maakt het mogelijk ook op een regenachtige dag bovendeks te
zitten en droog te genieten van het uitzicht. Comfort staat bij Wauquiez
voorop, de boot biedt buitengewoon veel leefruimte. Het met bijenwas
behandelde

teakhouten

interieur,

gecombineerd

met

leren

en

roestvrijstalen elementen, geven de Pilot Saloon 58 een verfijnde en
moderne uitstraling. De boot heeft drie of vier hutten, plus een crew cabin.
De royale eigenaarshut heeft een eigen badkamer en suite met een aparte
douche. www.forsailyachting.nl

PRE OWNED MULTIHULL SHOW
Op zoek naar een tweedehandse
toercat of tri? Van 6 tot 9 oktober is
de Pre-Owned Multihull Show in het
Zuid-Franse

Canet-en-Roussillon,

geopend van 10.00 tot 19.00 uur.
Behalve schepen van 37 tot 82 voet,
zijn er ook spullen te zien, zoals
zeilen en toebehoren, op de kades van Ecoute du Port.
www.lesoccasionsdumulticoque.com

BOOT BOULEVARD HEEG
Meer dan 30 watersportbedrijven openen het eerste oktoberweekend hun
deuren: van zeilmakers tot sloepenbouwers, van elektrisch varen tot luxe
motorjachten, bootverhuurders en jachtmakelaars. De deelnemers heten
watersportliefhebbers welkom tussen 10 en 17 uur op zaterdag 1 en
zondag 2 oktober.

Een pendelbus tussen de

bedrijven maakt het de bezoekers makkelijk. Veel van de deelnemende bedrijven delen dit weekend ook hun kennis met
de bezoekers in watersportworkshops. Deze gratis toegankelijke kennissessies behandelen bijvoorbeeld het winterklaar maken van boten, de
werking van zonnepanelen, de verkoop van een tweedehandsboot en het
repareren van polyester. www.bootboulevardheeg.nl

ZILTESPULLEN
DOEK VALT VOOR WINNER
Begin 2013 introduceerde
Winner Yachts een nieuw
9 meter jacht, dat later
gezelschap kreeg van een
8 meter model. Met deze
lijn probeerde de werf
nieuwe markten aan te
boren. Door tegenvallende orders kwam de werf in zwaar weer. Deelname aan de afgelopen natte
Hiswa was nog aangekondigd, maar de rechtbank van Alkmaar sprak op
30 augustus het faillissement uit. Dat was 30 jaar na de oprichting; in 1986
startten Dick en Riet Rus de Winner-werf. Huisontwerper was lange tijd
Cees van Tongeren van bureau Van de Stadt, die het oer-model, de 9.50,
tekende. Op het moment van schrijven was een doorstart nog een optie.

ZEILEN IN DE ZON
Na boeken over motormanoeuvreren en
basiszeilen voor kajuitboten schrijft Bart
Kamphuis nu voor mensen die een zeilboot
willen huren in Griekenland of Kroatië. Hij geeft
handige praktische tips en geeft antwoord op
vragen als: Waar let je op bij de incheck? Hoe
werkt dat ankeren in de haven? Wat is een
goede voorbereiding? En wat zijn de nautische
gewoonten ter plaatse? Het boekje kost € 14,50.
www.bartkamphuis.nl.

foto:© Bemanning Rhapsody

ISLAS CIES -NOORD SPANJE
De Rhapsody van John Gijzenij en Ada van der Vis
ligt voor anker bij een van de mooiste eilanden in
de Spaanse Ria’s. Ze wanen zich hier al in het
Caribisch gebied. Vanaf de vuurtoren is het uitzicht
adembenemend.

ZILTEWERELD

WAAROM WACHTEN?
Als John Gijzenij en Ada van der
Vis in 2011 plannen maken voor
een zeilreis van minstens drie jaar,
prikken ze direct de vertrekdatum:
25 mei 2016. Ada is resoluut:
“Waarom wachten tot we oud zijn
als we nu al op reis kunnen gaan?”
Ze verkopen hun Dehler 28 en
oriëteren zich op een echte vertrekkersboot. Als Ada een foto ziet
van een Breehorn 37 valt ze als een blok voor dit schip. Nadat ze in Zilt
een artikel lezen over de Breehorn als ideale vertrekkersboot is de keuze
snel gemaakt. In 2013 zijn ze eigenaar van de Rhapsody en de jaren daarna
besteden ze veel tijd aan voorbereidingen, vernieuwingen en veranderingen aan de boot. In de zomervakanties maken ze zoveel mogelijk mijlen.
Zo leren ze hun schip in verschillende omstandigheden kennen en maken
ze kennis met het nachtelijk leven op zee.

TEGEN DE STROOM IN
Geheel tegen de stroom in zeilen ze

foto’s:© Bemanning Rhapsody

dit voorjaar eerst naar Denemarken
om vervolgens via

Zuid-Engeland

van Falmouth naar La Coruña af te
zakken. Ada: “We krijgen verbaasde
reacties als we vertellen dat we eerst
naar het noorden zijn gegaan.”
“You’ve made a wrong turn in IJmuiden,” zei een vrolijke havenmeester

ZILTEWERELD

www.ziltewereld.nl
in Cuxhaven. “Het afscheid nemen en laatste dingen regelen rondom het
huis vergden veel energie. Wij hebben al die tijd in Denemarken het idee
gehad dat we gewoon op vakantie waren. Daardoor zijn we heel relaxed
aan de grote tocht begonnen.”

DE ZON ACHTERNA
Het reisplan van John en Ada staat niet helemaal vast. John: “We zeilen
elke dag een stuk verder en gaan de zon achterna. We blijven varen zolang
we het allebei leuk vinden.” De eerste grote oversteek, de Golf van Biskaje
is gemaakt. Een aantal weken hebben ze zich vermaakt in de Spaanse
Ria’s en nu ligt de Rhapsody in Lissabon. Ada: “Een aantal jaar geleden
wilden we met het vliegtuig naar Lissabon. Die stedentrip hebben we
uitgesteld omdat we het op eigen kiel zouden kunnen bereiken. En nu
zijn we er.” Na Portugal willen ze via Marokko, de Canarische en Kaapverdische eilanden richting Suriname. Daarna lig het open.

John: “Het

Panamakanaal door is mijn grote droom, maar zoals gezegd zeilen we
elke keer een stukje verder...”
www.sy-rhapsody.nl
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