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BUREAUBLAD
Wouter de Waal woont op Texel en met het Wad
als thuiswater is een Ovni de perfecte boot. Hier
ligt zijn Solea op een plaat voor Terschelling.
Met een klik op de downloadknop maak je van deze
foto de achtergrond van je computer, tablet of
telefoon.

GEMAKZEILEN
Elk jaar in november ontmoeten producenten en
handelaren van over de hele wereld elkaar op de
Mets. Drie dagen lang vormt de Amsterdamse Rai
de etalage voor de nieuwste spullen in de
watersport. Zo’n beurs vol technologische
ontwikkelingen en nieuwe trends laat zien hoe de
industrie denkt dat wij in de komende jaren willen
rondvaren. En achteraf hebben ze het opmerkelijk
vaak bij het rechte eind. Dat wat we in de Rai nog
kwalificeerden

als

oplossingen

voor

niet

bestaande problemen, schroefden we niet zelden
een paar jaar later opgewekt op onze eigen boten.
Rolgenua’s,

stuurautomaten,

elektronische

kaarten; moeiteloos promoveerden ze van
overbodig naar onmisbaar.
Ook dit keer kwamen we een potentiële kandidaat
tegen. ‘Easy Sailing’ noemen Jeanneau en Harken
hun vinding. Het komt er op neer, dat elke
denkbaar

‘ongemak’

aan

dek

wordt

geminimaliseerd tot een klik op een touchscreen.
Elektrische lieren en slimme software zorgen
ervoor dat het grootzeil wordt gehesen of
gestreken en dat de genua op- of afrolt als dat
nodig is. Maar ook dat de boot geheel zelfstandig
overstag gaat. En voor al dat andere gehannes met
touwtjes, klik je gewoon op het knopje ‘Auto
Trim’. Vanaf dat moment neemt een even
onzichtbare als feilloze stuurman/trimmer je boot
over. Met jouzelf nog slechts als passagier.

In het Amsterdamse café wisten we niet zo goed wat
we ermee aan moesten. Wordt zeilen echt leuker als je
elk ongemakje weggeneemt? Als je onze inefficiënte
manier van verplaatsen, zo inspanningsloos mogelijk
maakt? Zoals we ooit de onzekerheid van het gegist
bestek inruilden voor digitale GPS-nauwkeurigheid.
Daardoor zijn we toch ook niet minder gaan genieten
van de zee, van het op het water zijn? ‘Maar’, werpt
iemand tegen: ‘was de voldoening van het aankomen
toen toch niet een heel andere dan nu?’
Bij het vierde biertje werden we het eens. Over dat het
met een lift naar de top van de berg gaan, iets heel
anders is dan er naartoe klimmen. Terwijl het uitzicht
toch precies even indrukwekkend is. Het gaat niet om
de bestemming, maar om de weg er naartoe, stelden
we tevreden vast alsof we dat zojuist zelf bedacht
hadden. En precies daarom zouden wij nog heel lang
zelf aan de touwtjes blijven trekken.
En nu maar hopen dat iemand die over tien jaar ‘easy
sailing’ googelt niet op deze tekst gewezen wordt...

LANDINWAARTS…
DRASCOMBE-ZEILERS VERKENNEN EERSTE SLENK
Jaren geleden wandelde Sytse Terpstra over de Boschplaat
op Terschelling en bereikte de Eerste Slenk, op de rand van
foto: © Sytse Terpstra

het verboden gebied. Hij raakte geïntrigeerd door het
stromende heldere water en constateerde dat je er zo zou
kunnen aanleggen. Sindsdien zat die gedachte in zijn hoofd.
En die borrelde op vlak voor het jaarlijkse 'TWW', het
Traditionele Wadden Winterweekend van de Nederlandse
Kring van Drascombe Eigenaren.

FOTOS EN TEKST SYTSE TERPSTRA
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TERSCHELLING
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Met het TWW in aantocht raadpleeg ik weer-apps meer en meer. Het lijkt
rustig weer te worden en de Boschplaat is vrij toegankelijk in november.
Een week voor het TWW begin ik voorzichtig tegen Vincent, schipper van
de Coaster Pepe, over de Eerste Slenk te praten. Bij de toegang staat -1,9
meter kaartdiepte. Niet veel, bij hoogwater komt er 2,4 meter bij. Maar
verder naar binnen wordt het alleen maar dieper…

VROEG VERTREKKEN
Maandagavond leggen we de boot aan de zoute kant van Lauwersoog en
besluiten, heel verstandig, vis te gaan eten met Rob en Jos, bemanning van
Zandloper. Zo hoort een TWW te beginnen.
Er ontstaat discussie over de routeplanning. Gezien mijn plan stel ik voor

WADDENZEE

zo veel mogelijk westelijk te gaan, onder het mom van: als de wind ZW
wordt, komen we gemakkelijk terug. Men heeft er een hard hoofd in; we
komen in de ochtend vast te laat om nog over de Paessensrede heen te
komen. Met een paar boten van de vloot willen we het toch proberen. De
volgende ochtend staan de dissidenten fris en vrolijk om 6.30 uur,
pikdonker, koud, klaar om te vertrekken. De wind is ons vriendelijk gezind
en met ZZW 4 varen we met beginnende eb en een rifje in het grootzeil
best aangenaam westwaarts. Met een paar slagen nemen we het wantij
onder Ameland zonder problemen; vroeg opstaan loont! We waarderen nu
de ebstroom die we mee houden totdat we met vrijwel laagwater het
vaarwater van de Zwarte Haan inkruisen. Hier maken we een klein vlotje (de
boten bij elkaar liggend), gooien we het anker op de plaat en gaan eten.
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MIJL VOOR DE INGANG
We ontspannen tot er langzaamaan weer water komt. Eigenlijk wil ik het
avondtij benutten om zo dicht mogelijk bij de slenk te komen en mijn
handig geformuleerde voorstel wordt met instemming ontvangen. Als we
geen zin meer hebben gooien we gewoon het anker overboord, is de
algemene stemming. Ik weet dan allang dat we door gaan zetten… Zo gaan
we aan het eind van de middag ankerop en varen voor het lapje een
prachtig rustige nacht in. Als het roer de bodem voelt gaat om 22.00 uur
het anker weer overboord en liggen we hooguit een mijl voor de ingang
van de Eerste Slenk. Zandloper komt nog even vragen of we morgen echt
om zeven uur ankerop moeten, we zijn toch al zo dicht bij? We gaan op
zak en nemen een borrel. Toch wel een lange dag geweest, eigenlijk twee
dagen in één.

ROEIEN
Als de wekker gaat kan ik maar moeilijk aan de gedachte wennen dat we
hier voor ons plezier zijn. Het is koud, erg mistig, vol condens en vooral
heel donker. We laten ons niet kennen en we hebben ook geen speling.
Koffie doet goed, evenals de gedachte dat we over een uur aan ons
middagdutje kunnen beginnen.
Het is windstil en mistig. We roeien naar Zandloper, waar men ook al klaar
is om te gaan. In het donker klinken wijze woorden: ‘Goed dat we hebben
gedaan wat we hebben gedaan!’ Als we gisteren niet hadden doorgezet
was ons plan nooit tot uitvoering gekomen. In de mist roeien we 2,5 knoop.
Er moet dus een flinke stroom mee staan. We zien niets, maar op de oever
horen we vele vogels. Zo drijven we langzaam maar zeker het land in,
adembenemend. Magisch in deze mist en met deze stilte.
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ZO DRIJVEN WE LANGZAAM
MAAR ZEKER HET LAND IN…

De elektronische kaart klopt tot op de meter; we passeren de
eerste duintjes, alleen zien we ze niet in het echt. Wel merken we
dat het steeds smaller wordt en we besluiten achterstevoren
verder gaan, keren is er straks niet meer bij. Als we uiteindelijk
afmeren is het inmiddels zo smal dat we aan twee kanten van
boord kunnen, maar het is nog steeds zeventig centimeter diep
en met steile oevers!

HARD OMHOOG
Van een middagdutje komt niks meer. We genieten van de
omgeving en de koffie, terwijl het zonnetje pogingen doet de
mist weg te branden. We gaan lunchen in Oosterend en nemen
een wandel-gps mee.
Alle horeca blijkt dicht te zijn. We komen uit bij de
huifkarverhuurder Puur Terschelling, waar we van de vriendelijke
uitbater koffie mogen pakken en kunnen uitrusten. Mooi op tijd
voor het happy hour zijn we terug aan boord van Zandloper.
Vanavond weer vroeg te kooi en morgen uitslapen tot acht uur.
Na een ontbijt met eieren met spek en sterke koffie merken we
om half tien dat de vloedstroom daadwerkelijk tot stilstand is
gekomen, het is inmiddels een uur na hoog water. We hebben
nog twee mijl te gaan tot de drempel, dus wegwezen! Maar wel
op z’n elfendertigst, voor roeien is het te smal en bomen gaat
haast is geboden en als we bij het open water komen is het water
inmiddels veertig centimeter lager dan toen we er in kwamen…
Al geulen trekkend bereiken we uiteindelijk dieper water en
maken we ons op voor een lekker dagje zeilen. Totdat recht voor
ons zeehonden op de plaat liggen waar volgens de kaart een geul
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slecht zonder roer en zwaard. Klooien kan hier zonder risico, maar
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loopt van twee meter diep. We gokken bakboord en lopen vervolgens zo
hard omhoog dat we nog maar net het roer eruit krijgen. Dat is een
opluchting, maar voor we het weten liggen we muurvast en even later lijkt
het alsof we op een alp liggen met uitzicht op een diepe geul met steile
oevers honderd meter verderop: hoe krijgen we dit toch voor elkaar?

LAATSTE VLOED
Ons rest niks anders dan ons voor te bereiden op een nachttochtje op de
avondvloed naar de haven van Nes waar we graag willen zijn voordat de
voorspelde zeven Beaufort ons bereikt. Zo gaan we vroeg in de avond weer
ankerop, terwijl de vlagen net even hun scherpe kantjes kwijt zijn en
hebben we een prachtige tocht onder een heldere hemel met volle maan.
Het is weer laat als we Nes binnenlopen, niet te laat voor de kroeg, maar

wel voor ons: we gaan te kooi. Als we willen kunnen we vandaag uitslapen.
Het lukt alleen niet, ons ritme is anders. Het waait inmiddels stevig en zo
genieten we extra van de voorzieningen die nu binnen handbereik zijn. Al
snel zitten we in het café bij de open haard, aan de koffie met appelgebak.
Ons leven is goed en we speculeren over de vraag hoe het is onder het
Willemsduin, waar het echte TWW zich afspeelt met de rest van de
deelnemers. Ons dagprogramma gaat stilaan over in etenstijd in de serre,
terwijl de regen op het dak klettert… Op zaterdag is het weer vroeg dag,
om de laatste vloed naar het oosten te pakken. De wind is redelijk tot
bedaren gekomen en aan de wind onder fok en druil is het mooi zeilen
naar Lauwersoog, waar we nog een uur moeten wachten. Opgeruimd varen
we naar de sluis waar we met de andere deelnemers naar binnen schutten.
Een afsluiting van een bijzondere TWW…

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

JACHTHAVEN WATERLAND

MARINA PORT ZÉLANDE

Riant vakantie vieren vanuit mooi
Monnickendam aan het IJsselmeer

Zeilen vanuit Zeelands mooiste
en modernste jachthaven

Gezellig toeren langs de Zuiderzeehavens, een dagtrip naar Marken

Onze jachthaven staat voor optimaal genieten. Voor jong en oud,

en Volendam? Genieten van Monnickendam of met de bus naar

het gehele jaar door of alleen tijdens uw vakantie: Uw vaarvakantie

Amsterdam? U mag het zeggen! Kom langs, geniet van de faciliteiten

is voor u als vaste ligplaatshouder of als passant net als een beetje

(zoals ons vernieuwd toiletgebouw) en proef de sfeer. Uw adres

thuiskomen.

voor sportief zeilen en riant vakantie vieren!
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TEKST MICHIEL SCHOLTES

DE JAS
Eenenveertig jaar geleden kwam ik voor het eerst in
Lowestoft. Dat was met de Grietje, een voormalig
Deens viskottertje, gaffelkits-getuigd. Het was
middernacht, het druilde. Schipper Erik had geen
detailkaart en twijfelde tussen het Standfort Channel
en Pakefield Road. Hij navigeerde volgens hem op
zijn Urks: net zo lang buiten blijven liggen tot je weet
hoe je binnen moet komen, wollen muts scheef,
turend door de raampjes van het stuurhutje. Ik
begreep het allemaal niet zo.
In de donkere haven lag aan stuurboord een dok vol
haveloze

vissersschepen.

Erik

neuriede

van

tevredenheid en vond een gaatje langszij een wrak
van ongeveer onze lengte. Hij porde een elleboog in
mijn zij, klom op de kade en beende fluitend naar
de brug over het havenkanaal, waar licht brandde in
een wachtershuisje. On-Urks vloekend kwam hij
terug, hij was geen visser, vonden ze daar op de brug,
maar een ‘jacht’, Grietje moest maar een plek zoeken
bij de Yacht Club.

ILLUSTRATIE © JEROEN BONS

H

ij meerde af aan een fender zo groot als een walvis waar je zo
op kon stappen en waarlangs je bij een kadetrap kwam - er
waren toen nog geen steigers en er lag een handvol jachten.

Vlak voor we te kooi gingen, schroefde Erik de koperen scheepsklok
van de kajuitwand. “Loopt achter, de luie hond, iets met de veer, ik
breng hem morgen terug naar de winkel.”

De volgende ochtend vergezelde ik Erik naar de klokkenmaker.
Lowestoft was grauw. Veel winkeltjes waren dichtgetimmerd, mannen
leunden tegen beroete gevels, vrouwen trokken snotneuzen over straat.
Nergens vrolijkheid. Vuilnis. De visserij lag er op zijn kont. De
klokkenwinkel lag in een groezelige buitenwijk. Het openen van de deur
bewoog een grote bel: ‘Ding’. De schrootjeswanden hingen vol
koekoeks-, keuken-, school- en scheepsklokken. Het rook er naar
ongewassen kleren en naaimachineolie. Achter de toonbank zat op een
kruk een magere sombere man met kort zwart haar en een dik
brilmontuur die ik toen oud vond. Voor hem tussen schroefjes en
radertjes lag onder een helle lamp een doodzieke klok naast een rode
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kat. Boven de enige binnendeur links hing een ingelijste foto van een
jongeman in marine-uniform. Het portret vond meteen een plek bij
mij. Yes, of course herinnerde hij zich Erik, so sorry dat de klok ‘slow’
was, als Erik over een paar weken weer binnenliep, of volgend jaar, kon
hij hem ophalen en zou hij weer precies gelijk lopen, beter dan GMT.

Bij het verlaten van de winkel zag ik hem pas, aan een hanger tegen
de binnenkant van de winkeldeur: een lange donkerblauwe duffelse
jas met dubbele knopenrij en opstaande kraag en daarop geprikt een
papiertje, £10.
“Heb je die jas gezien?” vroeg ik een straat verder aan Erik, “een echte
zeejas, Jezus, wat een jas!”
Erik keek geamuseerd op me neer.
“Wil je hem hebben?”
“Eh, ja, maar ik heb geen ponden.”
“Dan leen ik je die toch.”
Even later was ik terug in de klokkenwinkel.
“Ik wil die jas, hier heb ik 10 pond.”
De magere man bekeek me van top tot teen alsof ik zojuist
gesolliciteerd had en zei ten slotte: “All right young sailor, you seem
to be deserving”, of woorden van die strekking. Ik keek steeds naar
die jas waarin ik in een klap de status zou verwerven van een ‘echte’,
iets met de zee en van stavast.

J

arenlang heeft die jas me gediend, op de chartervloot als maat
en schipper van tjalken en van de onverschrokken torpedistenschokker Klundert 26. Geen weer kwam er doorheen. Ook al

donderde de schokker aan de wind bij 6/7 Beaufort door de golven,
in mijn jas wist ik dat het kon en anderen zagen dat ik het wist.

Onder de bemanningen van charterschepen was hij misschien wel
bekender dan ik, die jongen van de Klundert, je weet wel, met die Jas.
Je kon hem overal rechtop neerzetten en als ik erin zat, wist ik dat ik
nooit zou omvallen. Totdat ik op een stormachtige dag verwaaid lag
bij Kornwerderzand en over een strekdam een stuk was gaan
wandelen. Het begon te regenen. Een opvarende bewonderaar kwam
dienstbaar aanrennen met mijn jas, struikelend over basaltkeien,
uitglijdend over nat gras: “Schipper, schipper!” In plaats van dankbaarheid
voelde ik ergernis. Pas later zou ik doorzien waarom: die jas gaf me status
en imago. De jas ‘did the ‘talking’. Maar wie was ik?

N

iet lang daarna werd ik ziek. Mijn jas verstofte in een schuur
bij mijn ouders. Ik zeilde vervolgens jaren rond en bleef hangen
in het buitenland. Ik hoorde daar dat mijn vader mijn jas droeg

naar het slachthuis waar hij werkte. Dat een vies touwtje de
afgesprongen knopen verving. Dat hij vol bloed en stront was
getrokken zodat de koeien er onrustig van raakten. Daarna liep het
spoor dood, de jas verdween.
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Toen ben ik me steeds vaker gaan afvragen of de jas van de
klokkenmakers gestorven zoon was geweest. Ik wilde ik bij elk bezoek
aan Lowestoft de klokkenmaker ernaar gaan vragen, maar steeds hield
iets me tegen. Tot mijn vrouw laatst vroeg naar de Grietje en wat ik
daar aan boord had beleefd.

Ik vertellen. Het was alsof het portret op mijn hoofd stukviel en ik
met de lijst om mijn nek bleef staan. Ik moest naar de klokkenmaker.
In juli staken we over met Eenhoorn, maar door wind en stroom werd
het Southwold. Pas half augustus zeilden we naar Lowestoft. Daar
liep ik in een keer naar de goede straat, alsof mijn enige bezoek geen
eenenveertig jaar geleden was. Maar ik vond daar slechts een wit
gesausde bloemenwinkel. Ontdaan vroeg ik de bloemist, een
opgewekte jonge vent, waar de klokkenwinkel was gebleven.
“De oude klokkenwinkel? Dat is nu mijn bloemenzaak. De
klokkenmaker? Danny? Vorige maand overleden. Yeah, very old in the
end. Lonely too, no family. Erg zwijgzaam ook. Sprak al jaren met
niemand meer. Poor sod.”
Maar had hij geen zoon, bij de Navy misschien, wist hij daar iets van?
‘Yeah, maar dat was too far back, gesneuveld bij het Suezkanaal in
’56.’ Dat wist hij van de thuiszorg, die hadden Danny vorig jaar een
paar keer van de straat gehaald, dan was hij weer eens op zoek naar
zijn zoon in Egypte.

O

ntdaan liep ik terug naar de haven. Het gevoel dat ik door de
jas te kopen gehouden was geweest Danny te troosten,
knaagde aan me. Pas toen Eenhoorn de volgende dag het

Stanford Channel uitzeilde, bedacht ik dat Danny indertijd misschien
blij was om van de jas verlost te zijn. Hij hoefde hem zelf niet aan.

ZO’N REIS
BLIJFT JE
ALTIJD BIJ…
Reünie oud-vertrekkers vol verhalen
Terugkijken op de zeilreis van je leven en
gelijkgestemden ontmoeten. Dat is het
uitgangspunt van de jaarlijks terugkerende
vertrekkersreünie. Bestemd voor zeilers die ooit
een lange reis maakten, ongeacht in welk jaar.
De opkomst op 22 oktober was groot met zo'n
85 ex-vertrekkers en tien schepen. Zilt proefde
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sfeer en hoorde unieke verhalen…

FOTO’S EN TEKST FRIEDA FENNELL

D

e Vertrekkers Reünie bestaat sinds 2011 en is een initiatief
van Albertien Volbeda en Joop Blikman van de Zeezot.
Inmiddels doet Idris van der Meer de organisatie; dit jaar
voor de derde keer alweer. Idris voer in 2012/2013 een

rondje Atlantic met zijn vrouw Berenice en zoon Finn (destijds 6 jaar)
op hun Pieter Beeldsnijder 45 Dixbay.
"Wat

maakt

iemand

nou

een

vertrekker?", vraag ik hem. "Dat is een
goede vraag", zegt hij lachend. "Een
vertrekker is volgens mij iemand die is
losgeweekt van het dagelijkse leven
Idris van der Meer

thuis. Van het leven van vóór de reis.
Iemand die genoegen neemt met minder,

met een simpeler leven. Dat hoeft niet per se per boot." De reünie wordt
ieder jaar drukker bezocht. De kracht van de dag zit volgens Idris in
de ongeorganiseerde sfeer. "Iedereen is welkom, er is geen vast
programma met lezingen of workshops. Het is vrijblijvend en
spontaan...”

‘LANDEN’ NA DE REIS
Vanaf een uur of vier wordt er geborreld op de verschillende
vertrekkersschepen in de oude binnenhaven van Enkhuizen. Ze liggen
afgemeerd rond de charter-tjalk Schuttevaer, tevens zeilend grand
café. Het is me al gauw duidelijk dat vandaag niet wordt gesproken
over clichés zoals hoogtepunten van de reis. Of over technische zaken:
hoe heb jij dat gedaan en wat zou je anders doen? Nee, er wordt hier
ouderwets geouwehoerd over het ‘landen' na de reis, over het leven,
over zeilen en de toekomst.

Een dag als met oude vrienden in de kroeg. Ons kent ons, ook al
heb je iemand nog nooit ontmoet. De prettige chaos valt direct op.
Zo doen vertrekkers dat. Bier en wijn worden scheutig gedeeld en
zelf meegenomen hapjes gaan rond. Zelfs de herfstzon is van de
partij.
Er zijn vertrekkers aanwezig van jaren terug, maar ook recente
’thuiskomers’. Sommigen denken alweer na over een volgende reis.
Anderen zitten midden in hun landing. Iedereen heeft zijn eigen
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unieke verhaal.

GEEN RUST
Dat laatste geldt zeker voor Bianca en Patrick Kats. Samen met hun
kinderen Dylano (destijds 3 jaar) en Fenna (1 jaar) vertrokken ze in 2014
met het plan om in vier jaar rond de wereld te zeilen. Ze woonden
voorafgaand aan hun vertrek al acht jaar aan boord van hun Tofino, een
stalen Van De Stadt 36. Na bestemmingen in Europa, de Canarische
Eilanden, Gambia en Kaapverdië, staken ze in mei 2015 de Atlantische
Oceaan over naar Suriname. Daar braken ze later dat jaar hun reis af en
vlogen terug naar Nederland. De zorgen en de verantwoordelijkheid voor
boot en gezin vielen Patrick zwaar. Té zwaar. Achteraf bleek hij met een
burn-out aan de reis te zijn begonnen. Ook zeeziekte en technische
problemen speelden hen vanaf het begin parten, waardoor Patrick niet
tot rust kon komen.
Patrick: "Ik analyseer risico's voor mijn vak. Hierdoor zag ik de verschillende
risico's die de reis had en kon er niet van genieten.”
Bianca: "De landing in Nederland was voor de kinderen vrij chaotisch. Eerst
bij opa en oma in huis, daarna in een B&B, om vervolgens een eigen huis
te vinden. Voor het eerst in hun leven wonen de kinderen in een huis. Fenna
wil nog steeds alleen haar slippers aan. Nu het winter wordt heb ik ze tot
haar grote teleurstelling maar opgeborgen. Dylano rent door het huis met
zijn zaklamp en zegt: "Mama, met deze zaklamp hebben we nog
krokodillen gespot!" Zo onwaarschijnlijk, maar in ons geval wel waar!"
Patrick: "Na het abrupte einde van de reis valt ineens het doel weg waar
je acht jaar lang naartoe hebt geleefd. Je denkt dan: "Wat moet ik nu met
mijn leven?" En eigenlijk zit ik nog in dat proces. Alleen heb ik geleerd dat
ik moet genieten van iedere dag, de mooie momenten, de dingen om me
heen. De rest komt dan wel. Misschien een andere boot. Misschien ooit
nog een reis. Al dan niet met boot.
De reislust is in ieder geval nog niet over!"

De Tofino werd afgelopen zomer in etappes en met verschillende
crews, waaronder Patrick en Bianca zelf, vanaf Suriname terug
gezeild naar Nederland. Dat voelde toch als een mooie afsluiting.
Patrick is blij dat ze naar de reünie zijn gekomen. Hij beseft dat ze
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toch iets bijzonders gedaan hebben.

Bianca en Patrick Kats met Dylano en Fenna

White Witch in Schotland

ANDERE TIJDEN
foto’s:© respectievelijke bemanningen

In ons Zilte Wereld archief kwamen we een aantal foto’s van de reünisten tegen…

Blue’s op de Guadiana rivier

Delicate Dawn in de Rode Zee

Kind of Blue bij Sint Helena

Acapella in Spanje

Verleiding in Noord Spanje

Yana voor Tobago

Pjotter op de oceaan

ELF JAAR
Dat landen in Nederland niet altijd eenfoto:© Bemanning Kind of Blue

voudig is, ervaren ook
Anita Idskes en Dick van
der Waaij van zeiljacht
Kind

of

Blue.

Zij

kwamen dit jaar terug
van hun reis rond de
wereld. De reis duurde
maar liefst elf jaar. Hoe
het is om dan terug in

Anita Idskes en Dick van der Waaij

Nederland te zijn?
Anita: "Heerlijk genieten! Maar het is toch wel een andere wereld."
Dick: "De afgelopen dagen had ik stiekem de gedachte om gewoon
weer te vertrekken."
Anita kijkt hem van opzij aan: "Jij ook al?” Ze gaat verder: "Op reis
word je na enige tijd reismoe. Altijd weer aankomen op nieuwe
bestemmingen.

Zoeken

naar

winkels

en

faciliteiten.

Voorbereidingen treffen. Na een tijd raak je dat gevoel van reismoe
zijn weer kwijt en wordt het vertrekkersleven normaal. Nu in
Nederland is alles weer 'gewoon' overal aanwezig. Als ik door de
woonboulevard loop denk ik terug aan de armoede die we tijdens
de reis zagen. Ik vraag me dan af of ik niet beter een kind kan helpen
in plaats van een luxeartikel te kopen." Dick voegt er lachend aan
toe: "Het lijkt de makkelijkste weg om weer weg te gaan."

Het is een meer gehoord verhaal. Vertrekken is geen vakantie. Het
reizen zelf kost veel energie. Alles is altijd en overal nieuw, je leeft
constant buiten je comfort zone. De zorgen over de staat van de
boot en het weer liegen er ook niet om. En toch is het verslavend.

foto:© Bemanning Heidenskip

ZEE BLIJFT TREKKEN

Wendy en Robert Prinsen
Dat het blijft kriebelen beamen ook Wendy en Robert Prinsen van
zeiljacht Heidenskip, een Van De Stadt 65. Ze leerden elkaar kennen
toen hij haar van lager wal redde in zijn jeugdboot, nu ruim 40 jaar
geleden. Van 2007 tot 2009 zeilden ze een rondje wereld. "Toen kon
dat nog met de Blue Water Rally", vertelt Wendy, "dat was erg fijn,
want eenmaal op bestemming was alles al van tevoren geregeld.
Ligplaatsen, boodschappen, uitjes. En onderweg voelde je je niet alleen."

Wendy en Robert hielden hun boot nog enkele jaren aan
op de Middellandse Zee, maar een boot op afstand beviel
niet. In 2011 kwamen ze met de Heidenskip naar
Nederland, waar deze te koop werd aangeboden. "Het
zeilen met 'Hollands weer' vonden we maar niets, zo koud
en nat", aldus Robert. Ze schaften een camper aan, maar
merkten dat ze daarmee steeds weer water opzochten. Het
volgende project werd een Altena Blue Water Trawler.
Daarmee voeren ze op de Nederlandse binnenwateren. De
zee blijft echter trekken.
Robert: "Het gevoel van vrijheid, dat je onder bijna alle
omstandigheden het grote water op kunt, is bij een zeiljacht
veel groter dan met een motorjacht. En op het binnenwater
waren we toch een beetje uitgekeken."
Ze laten momenteel een nieuw zeiljacht bouwen, en hoe
kan het ook anders, de naam wordt True Love. Of ze
plannen hebben om weer te vertrekken?
Robert: "Tja, vertrekken. In ieder geval weer serieuze
tochten. Het vertrekken blijft wel kriebelen, maar inmiddels
hebben we vier kleinkinderen en nummer vijf op komst. Die
zien opgroeien willen we ook niet missen. Het gevoel van
heimwee naar de wereldreis zal altijd wel blijven…"
Welk type je ook bent: eens vertrekker, altijd vertrekker.
Zoveel is wel duidelijk na deze dag. "We móeten echt weer
een keer", hoor ik Idris zeggen. De datum staat al gepland,
15 juni 2024…
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‘Vertrekken blijft kriebelen’

WEERKAARTEN

ROUTERING
ROUTEPLANNING
SOFTWARE

GRIBFILES

en nog veel meer over het weer…

METEO
CURSUSSEN
door

HENK HUIZINGA

ADVERTENTIE

ZEILPARADIJS IN DE TROPEN

8 & 11 DAAGSE
ZEILREIZEN

NAUTISAIL.NL 036-7518696

Kats en
Wemeldinge:
U komt voor de
Oosterschelde,
u komt terug
voor onze
havens…

BOMARINE
innovative sailing solutions

variabele spoed
is altijd goed!
AUTOPROP

download de brochure

Vaar op zeker

Verzekeringen en financieringen

Zwaan Sails
● Jachtzeilen
● Canvas werk
● Sprayhoods
● Reparaties
LELYSTAD 0320 - 231437
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EIGENZINNIG

ONGESTAAGD

Eind september lagen er acht Freedoms bijeen
aan Het Park in Hoorn voor een wedstrijd met

diner na. De samenkomst was losjes
georganiseerd door Hans Hansen, winnaar van
de vorige editie en derhalve de bewaarder van
de Freedom wisselprijs. Michiel Scholtes zeilde
mee op Hansens Scherezade, de enige
deelnemer met een voorzeil.

V

eel nieuwe seriejachten staan even in de belangstelling,
om na een seizoen plaats te maken voor een marginaal
vernieuwd model. Goed voor de omzet: oudere
modellen

voeden

de

tweedehands

markt,

modegevoelige klanten kopen het nieuwste van het nieuwste.
Sommige jachten ontsnappen aan deze cyclus en worden om
verschillende redenen iconisch of klassiek. Denk aan Breehorns,
Standfasts of Swans. De ontwerpers ervan zijn een begrip: je zeilt een
Koopmans, Frans Maas, Sparkman & Stephens. Voor ingewijden
passen Freedom jachten naadloos in dit rijtje, wie Freedom zegt, zegt
Garry Hoyt. Een status die Freedoms danken aan Hoyts eigenzinnig
concept: klassieke lijnen en moderne toepassing van het cattuig
gecombineerd tot relatief snelle, makkelijk bedienbare en leefbare
toerjachten. Jachten met even eigenzinnige en individualistische
eigenaars die rustig ‘verbeteringen’ aanbrengen aan de originele
tuigage, met levendige discussies op www.freedomyachts.org

VERSCHILLENDE TYPES
In Hoorn liggen zeven klassieke Freedoms min of meer per type bij
elkaar langszij: twee 40-voeters (1976), twee 44-voeters (1981, ontwerp
Halsey Herreshoff/Garry Hoyt) en een handvol 35-voeters (ontwerp
Hoyt, 1981) met kiel-midzwaard. Allemaal langkielers en tweemasters,
behalve de modernere 45-voets eenmaster Scherezade (Gary Mull,
1987) en allemaal gebouwd door Tillotson-Pearson in de USA. Je kunt
er verwonderd staan kijken naar het paviljoen en de middenkuip van
de 40-voeter Chasseur, Hoyts oer-Freedom. Naar hun bolle dekken
met stoere puntige waterkering, brede hartvormige spiegels en
aangehangen roeren. En naar het opvallend grote aantal lijnen tussen
mastvoet en kuip.
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Al vragend raak je in de war: ’Hè, welk type Freedom is dit nou
weer, die 40-voeter had toch een middenkuip? Nee hoor, dat was
Hoyts eerste, je hebt ze in versies…’.
Later tekende Gary Mull voor een serie modernere Freedoms met
vinkiel (‘whale-tail’) en balansroer. Tegenwoordig bouwt de
Amerikaanse werf Freedoms van David Pedrick, waaronder een
35- en een 40-voeter.

CAT-KITS
Wat klassieke Freedoms vooral bijzonder maakt, haalt ons
ingebrande idee van een zeiljacht onderuit. Het duurt even voor
je ziet wat er ‘niet klopt’: de tweemasters hebben lange koolstof
of aluminium palen zonder zalings, stagen of want. Dus geen
trekkrachten aan weerszijde van de romp, geen kans op inwatering
bij puttings. De grote mast van tweemasters staat helemaal in de
boeg, de bezaan staat net achter de midscheeps. In het Engels
heet dat een ‘cat-ketch’, een ‘cat-kits’. Je blijft ernaar kijken, alsof
je oog een ‘trompe l’oeil’ probeert te doorgronden. Ook de mast
van eenmast Freedoms staat dichtbij de boeg, een ‘cat-sloop rig’.
Op een klein scheepje verrast ons dat minder, het beeld valt
samen met wat we kennen van de 12-voets jol, de aloude
Olympiajol en de Optimist. En google eens de intrigerende moderne
Tilapia 650 van de Franse werf Oqueteau. Zelfs in het uitzonderlijke
superjacht White Pearl zou je met wat goede wil een driemast
cat-schooner kunnen noemen. Maar op een ’normaal’ 13-meter
jacht? Ons gemakzuchtige brein wil er niet aan.
Alle Freedoms hebben torenzeilen. Overigens wel in variaties: aan
een gewone giek of wishbone-giek, als een surfplankzeil met hoes
over de mast gestroopt, met rakbanden om of aan rails langs de

VRIJDENKER HOYT
De vader van Freedom jachten is de
Amerikaan Garry Hoyt (1931), door Wikipedia
geduid als een ‘noted maverick’. Deze
vrijdenker en uitvinder is in Nederland nog
het meest bekend om zijn keerboom voor
fokken, de Hoyt Jib Boom. Je treft ze op jachten
als de Island Packet, J-100, Alerion en Frances-26. Ook zijn overige
vindingen zijn eigenwijs en uitdagend.
Hoyt ergerde zich aan het gebrek aan ‘vooruitgang’ in de ontwerpen
van makkelijk te zeilen toerjachten en begon in 1976 het bedrijf
Freedom Yachts om zijn inzichten te realiseren. Hij wil zeilen
toegankelijker maken voor niet-ingewijden. Daartoe ontwierp hij de
Escapes, 12- en 9-voets cat-boten voor beginners. Hoyt schreef vele
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artikelen en twee boeken over dit onderwerp. www.garryhoyt.com

mast gehesen. Bij de aanblik van een zeilende Freedom gaat de rest
van het standaardbeeld op de helling. Je hersens vertellen je dat het
kitsen zijn waarop ze zo meteen de fok gaan zetten. Echter, voor de
grote mast houdt het schip brutaal op. Geen voorzeil!

UITGEBOUWD
Het gemak daarvan wordt me pas echt duidelijk tijdens de wedstrijd
op het Hoornse Hop bij zuid 3 Beaufort en een zonnetje. Scherezade
start met wat geluk als eerste - Freedom eigenaren zeilen zelden met
het mes aan dek - maar raakt helemaal achterop door gedoe met een
verknoopte gennaker. Hansen zet wijselijk de verhoudingsgewijs
bescheiden keerfok. Dat helpt, het wordt een aandewindse inhaalrace.
Goed, we krijgen alle gelegenheid de klassiekers te bekijken. De
langkielers met uitgebouwde achterlijken zeilen nauwelijks minder
hoog en hard dan Scherezade. Het ontbreken van ‘spleetwerking’ deert
ze niet, er wordt meer dan genoeg wind afgebogen en naar achteren
gestuwd. De zeilen van de 44-voets Airborne van Gio Schouten
bijvoorbeeld staan bovenin zo rond, dat ze de kracht ontwikkelen van
een gaffeltuig. Scherezade pakt haar pas in een loefduel bij de
bovenboei en blijft haar vervolgens met moeite voor door af te kruisen,
terwijl Gio strak op de finish koerst. Douglas Grobbe van de Chasseur
daarentegen respecteerde Hoyts originele zeilgrootte, vaart daardoor
ondertuigd en blijft ver achter, wat hem totaal niet deert.

VLINDEREN
Op dat voordewindse rak geen gedoe met gennakers en spi’s, met
extra schoten, bomen, op- en neerhouders en barberhaulers. Gewoon
het grootzeil over het ene boord en de weinig kleinere bezaan over
het andere, waarlijk vlinderend met beide zeilen in de vrije wind. En
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dat zonder acrobatische toeren van een voordekker en
vanuit de kuip te trimmen door één man. Bij de mast
schavielt niets en bij een ruwe gijp kan er weinig kapot gaan.
Op Freedoms met wishbone-gieken kunnen de zeilen
bovendien zo voorlijk draaien, dat het schip zo goed als
zichzelf stuurt.
Zeilgemak en -plezier zijn Hoyts toverwoorden, Freedoms
kruisen in nauw vaarwater met een eenvoud en rust die
voorzeilen je niet gunnen en in harde wind zeilt het krachtig
en beheerst onder alleen een (gereefd) grootzeil. De ideale
stormfok is in deze club geen onderwerp.

MODERNE FREEDOMS
Moderne eenmast Freedoms hebben conventioneel ogende
rompen. Ze zijn Hoyts fok-loze concept voorbij. Hier wint
het principe dat het geheel - fok plus grootzeil aerodynamisch toch meer is dan de som der delen: meer
lift. Ze voeren een zelfkerende ‘high aspect’, een
zogenaamde ‘camber jib’ - de 45’ eenmaster Scherezade van
Hans Hansen is daarvan een voorbeeld. Praktisch alle latere
Freedom ontwerpen van Mull en David Pedrick voeren zo’n
keerfok. Ze hebben geen klassiek rondhout als keerboom,
een

ingebouwde,

opwaarts

gebogen

super-zeillat

(Camberspar) tussen schoothoek en voorlijk houdt het
voorzeil op alle koersen in de goede vorm. Daarmee is het
karakteristieke

profiel

van

de

oer-Freedom

weg-

gemoderniseerd. Gelukkig zijn die vroege Hoyts stevig
genoeg om nog tientallen jaren mee te gaan.
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december2016
3 dec.

Goofies winterserie. Colijnsplaat. www.wsvnb.nl

10 dec.

Coldhanded Cup. Lelystad. www.coldhanded.nl

11 dec.

Winterwedstrijd. Haringvliet. www.wsvhelius.nl

11 dec.

Winterwedstrijd. Enkhuizen. www.ewva.nl

18 dec.

Winterwedstrijd. Hoorn. www.wsvh.nl

11 dec.

Albatros Cup. Scheveningen. www.ijspegeltrophy.nl

11 dec.

DEA Winterwedstrijd. Loosdrecht. SW-jachten. www.wvdea.nl

11 dec.

Pampus winterwedstrijden. Loosdrecht. www.wsv-hetwittehuis.nl

11 dec.

Winterwedstrijd. Kaag. www.kwvdekaag.nl

18 dec.

Winterwedstrijd. Braassem. www.braassemermeer.nl

18 dec.

Grevelingencup winterwedstrijd. www.grevelingencup.nl

26 dec.

Start Sydney-Hobart Race. www.rolexsydneyhobart.com

27 dec.

IJsberenburgtocht. Enkhuizen. IJsselmeer. Wad. www.kustzeilers.nl

ZEILAGENDA
EVENEMENTEN, BEURZEN
16-18 dec. WinterWelVaart. Groningen. www.winterwelvaart.nl
3-11 dec.

Salon Nautic. Parijs. www.salonnautiqueparis.com

6-15 jan.

London Boatshow. www.londonboatshow.com

21-29 jan.

Boot Düsseldorf. www.boot.de

10-15 feb.

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

11-13 feb.

Belgian Boatshow. Gent. www.belgianboatshow.be

17-19 feb.

Belgian Boatshow. Gent. www.belgianboatshow.be

8-12 mrt.

Hiswa. Rai Amsterdam. www.hiswarai.nl

EVENEMENT AANMELDEN:
agenda@ziltmagazine.nl

Ven

ndee

HUGO BOSS
VLEUGELLAM
AAN DE LEIDING
IN VENDÉE GLOBE
Drie weken na de start van de Vendée Globe

komt er tekening in de strijd. Na een
razendsnelle sprint naar de evenaar zijn alle
boten op het zuidelijke halfrond aangekomen.
Bij het verschijnen van deze Zilt nadert een
kleine kopgroep Kaap de Goede hoop, terwijl de
achterhoede nog een weg zoekt langs de
Braziliaanse kust. Na nog maar een kwart van
de wedstrijd zijn de verschillen opgelopen tot
meer dan 3000 mijl, maar is de strijd aan kop
spannender dan ooit...

Pieter Heerema op No Way Back

I

n een race rond de wereld worden de rijken altijd rijker. Het is een
stelling die vaak opgaat. Zelden werd het gelijk van deze bewering
meer bewezen dan in de derde week van de Vendée Globe. Terwijl
een kopgroep van 6 boten op topsnelheid meelift met een

lagedrukgebied, zijn de anderen bezig met een ogenschijnlijk kansloze
achtervolging in veel minder optimale condities.
Sinds de start op 6 november is de vloot verspreid geraakt over een groot
deel van de Atlantische Oceaan. Bij het verschijnen van deze Zilt bevindt
de kop van de wedstrijd zich op zo’n 500 mijl ten zuiden van Kaapstad. Op
datzelfde moment zeilt de achterhoede over de evenaar. Een verschil van
zo’n 3500 mijl. Onze landgenoot Pieter Heerema zeilt met No Way Back
rond de 23e plaats op meer dan 2800 mijl van de leiders.
Al vanaf het allereerste begin is deze Vendée Globe een razendsnelle race
in een vrijwel constante bakstagwind. Ook de anders zo lastige doldrums
vormden deze editie nauwelijks een obstakel. Na iets meer dan negen
dagen zeilde Alex Thomson met Hugo Boss als eerste over de evenaar. Hij

verbeterde de snelste tijd met anderhalve dag. Ook het
record Les Sables d’Olonne - Kaapstad zal vrijwel zeker sneuvelen. Naar
verwachting zal de leidende boot het bestaande record met 4 dagen
vermorzelen.

VLEUGELLAM

Alex Thomson op Hugo Boss
Dat Alex Thomson ook daar de voornaamste kandidaat voor is, is nogal
opmerkelijk. Kort nadat hij het 24-uurs solorecord verbetert tot 535,3 mijl
rapporteert de Engelsman aanzienlijke schade. Met een bootsnelheid van
meer dan 25 knopen heeft de stuurboord draagvleugel van Hugo Boss een
ongeïdentificeerd drijvend object geraakt. Daarbij breekt een groot deel
van de foil af. Anders dan bij eerdere incidenten met draagvleugels,
ontstaat er dit keer geen structurele schade aan de romp. Na een grondige
inspectie van zijn boot, besluit Thomson om door te gaan. Zijn boot is ook
zonder vleugels snel en zeewaardig. Bovendien beschikt hij zeilend over
bakboord altijd nog over het volle potentieel van zijn boot.

Terwijl de achtervolgers, aangevoerd door Armel Le Cléac’h en Sébastien
Josse, de jacht inzetten, weet de vleugellamme Hugo Boss zijn 100 mijl
voorsprong toch te behouden. De gehavende boot lijkt nauwelijks aan
snelheid te hebben ingeleverd.

MEER SCHADE
Ook Vincent Riou met PRB kan het tempo van de kopgroep bijhouden.
Maar als op 22 november ook PRB iets raakt, is voor hem de race over. De
Franse ex-winnaar heeft substantiële schade aan de ophanging van de kiel
en probeert Kaapstad te bereiken. Sébastien Josse’s Edmond de Rothschild
ontsnapt op het nippertje aan hetzelfde lot. Ook die boot vaart ergens

Sébastien Josse op Edmond de Rothschild
tegenaan. Daarbij breekt niet alleen een van de roeren, maar ook de
overbrenging van het stuursysteem. Net als de meeste deelnemers heeft
Josse een reserveroerblad aan boord. Nadat hij ook de andere schade heeft
weten te repareren, kan hij zijn race vervolgen. Zijn tweede plaats moet
hij door de gebeurtenissen inleveren bij Armel Le Cléac’h.

Armel Le Cléac’h op Banque Populaire
Ondanks de tegenslag in de kopgroep is, na drie weken race, het aantal
uitvallers kleiner dan ooit tevoren. Naast Vincent Riou heeft alleen ook
Bertrand de Broc de wedstrijd door schade moeten opgeven.

ZUIDELIJKE OCEAAN
Hoewel er nog maar een kwart van de race is afgelegd, lijkt het aantal
kandidaten voor de eindoverwinning gereduceerd tot hooguit zes boten.
Nummer zeven kijkt inmiddels tegen meer dan 1000 mijl achterstand aan.
Na het uitvallen van PRB vormt Paul Meihat’s SMA, de boot die de vorige
editie won, nog het enige vergelijkingsmateriaal tussen de generatie
conventionele Open 60’s en de nieuwe boten met hun draagvleugels. Of
die laatsten hun snelheidspotentie ook in de zuidelijk oceaan kunnen
benutten, zal pas in de komende weken echt duidelijk worden. De manier
waarop Hugo Boss ook zonder vleugel blijkt te kunnen presteren is echter
een belangrijke aanwijzing dat de verbeteringen van de nieuwe boten
verder gaan dan de draagvleugels alleen.
www.vendeeglobe.org

BOUWMEESTER EN VAN RIJSSELBERGHE
ZEILERS VAN HET JAAR
Na hun gouden medailles in Rio was het de vraag wie
van de twee de Conny van Rietschoten zou veroveren.
De jury besloot deze jaarprijs aan beiden toe te kennen:
zowel Laser-zeilster Marit Bouwmeester als surfer
Dorian van Rijsselberghe. Bouwmeester won de trofee
eerder in 2010 en 2011; Van Rijsselberghe kreeg hem al in
2012. www.vanrietschotentrofee.nl

SCHEPENBEURS: RUIMTE VOOR GROEI
Het vooraf ingeschatte aantal van
3000 betalende bezoekers werd net
niet gehaald en met circa veertig
stands was Loods 66 niet vol. Dat
heeft een positieve kant: er is nog
volop ruimte voor groei voor de
EOC Traditionele Schepen Beurs in
Den Helder. Organisator Jet Sluik
sprak na de eerste editie, begin november, van een succes en verwacht
dat de beurs in 2017 weer wordt gehouden. De locatie Willemsoord is een
heel nautische omgeving, met schepen in het water rondom de loods.
Bezoekers konden met een toegangsbewijs voor de TSB ook het nabij
gelegen Reddingmuseum en het Marinemuseum bezoeken.
www.traditioneleschepenbeurs.nl

INDEWIND

INTERNATIONALE TWOHANDED KLASSE
Tijdens het jaarcongres van de wereldzeilbond in Barcelona is een stap
gezet naar een internationale Twohanded klasse, zo meldt de Noordzee
Club. De door Nederland ingebrachte submission ‘Addition of Double
Handed (2H) Class to ORC Championship rules’ werd unaniem aangenomen.
Dat houdt in dat een internationale werkgroep
de officiële TwoHanded klassenregels gaat
vaststellen. Het bestaan van een internationaal
erkende klasse maakt de weg vrij voor
continentale kampioenschappen, zoals een EK
en een WK. In Nederland zijn wedstrijden voor duobemanningen de
afgelopen jaren in populariteit gegroeid. www.noordzeeclub.nl
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CHINEES VOR-TEAM OP HERHALING
De Dongfeng Motor Corporation - motorfabrikant in China
- sponsort opnieuw een zeilteam in de Volvo Ocean Race
2017-18. Het wordt de tweede achtereenvolgende
campagne, met de 42-jarige Fransman Charles Caudrelier
als schipper. In de vorige race (2014-15) eindigde de
Chinese boot als derde. Ditmaal is winnen de doelstelling.
Voor het Dong Feng project namen de Chinezen deel aan
de VOR met de Team Sanya (2011-12) en Green Dragon
(2008-09), een gezamenlijke inschrijving met Ierland.
www.volvooceanrace.com

INDEWIND

ROLEX ZEILERS VAN HET JAAR
De jaarlijkse verkiezing van de Rolex World
Sailors of the Year heeft een opmerkelijke
winnaar opgeleverd in de persoon van de
Argentijn Santiago Lange. De zesvoudig
olympiër won in Rio goud met Cecilia
Carranza Saroli in de Nacra 17. Met 54 jaar
was hij de oudste deelnemer, maar meer bijzonder is het feit dat hij een jaar voor
de Spelen een long liet verwijderen na de diagnose kanker. Bij de vrouwen ging
de titel naar het gouden 470 duo Hannah Mills en Saskia Clark. www.sailing.org
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WK ZEEZEILEN 2018 IN SCHEVENINGEN

Nederland heeft het Wereldkampioenschap Zeezeilen 2018 toegewezen gekregen.
Dat is besloten tijdens de jaarvergadering van de wereldzeilbond World Sailing in
Barcelona. Het WK wordt verzeild vanuit Scheveningen, twee weken na de finish
van de Volvo Ocean Race. Vertegenwoordigers van de Jachtclub Scheveningen en
de Noordzeeclub hebben zich hard gemaakt voor het evenement, gesteund door
de gemeente Den Haag. De organisatie rekent op zo’n 150 deelnemende teams
die onder ORC varen.

foto: © NSR/Sander van der Borch

INDEWIND

NEXT STEP UP
De Nederlandse zeilploeg die met de Coin Coin vaart, een Sydney GTS43 van Bas
de Voogd, gaat komend seizoen meedoen in de Fast 40+ klasse en meedingen
naar de One Ton Cup. De Fast 40+ racers zijn ontworpen naar een boxrule. Op
de Engelse Solent worden competitieve wedstrijden gevaren met velden van vijftien
boten uit acht verschillende landen. Team Coin Coin heeft een bestaande boot
gekocht, de Girls on Film en traint daar inmiddels mee. De Coin Coin was de
afgelopen jaren succesvol op de wedstrijdbanen, met tal van overwinningen.

ZIELHUIS WEER BONDSCOACH
Jaap Zielhuis wordt weer bondscoach. Per 1 januari 2017
volgt hij Ian Ainslie op die sinds 2011 deze functie heeft
bekleed. Onder leiding van Zielhuis gaat Team Delta Lloyd,
het team van Olympische zeilers en coaches van het
Watersportverbond, zich voorbereiden op de Olympische
Spelen van 2020 in Tokio. Zielhuis was van 2004 tot en met
de Olympische Spelen in Beijing (2008) ook al hoofdcoach.
Eerder kwam hij zelf als zeiler uit op de Spelen van 2004 in
de Finnklasse. In de olympiade tot Rio begeleidde hij Marit Bouwmeester, die in
de Laser Radiaal goud veroverde.

INDEWIND

THOMAS COVILLE OP KOERS
De Fransman Thomas Coville probeert al een paar jaar om als
snelste alleen rond de wereld te zeilen. De lat ligt hoog; het
record van Francis Joyon staat op een onwaarschijnlijke 57 en
een halve dag. Zeventien dagen na vertrek bevindt Thomas’
Sodebo zich in de zuidelijke oceaan en ziet zijn poging er
veelbelovend uit. Hij heeft een voorsprong van een kleine 400
mijl op het schema van de huidige recordhouder. Dat soort
afstanden zijn echter nogal relatief bij gemiddelden van 25
knopen of meer. Waar wij een hele vakantie voor nodig hebben
doen deze reuzentrimarans in een halve dag.
tour-du-monde.sodebo.com
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Samen een boot in de Griekse zon
Een eigen boot is niet meer voor elke zeiler een logisch
streven. Alternatieve vormen van bootgebruik worden
steeds minder als een tweede keus gezien. Boothuur,
time-sharing of gedeeld eigendom zijn voor een
groeiende groep watersporters logische opties in een
leven waar niet alles om de boot draait. De leden van
de vereniging Sir Takis kozen voor deeleigendom en
zijn al 13 jaar gelukkig met hun Bavaria 35 die onder
Nederlandse vlag in de Ionische wateren vaart. We
vragen bestuurslid Rob Mollee naar het geheim van
deze succesformule...

Hoe is dit idee ontstaan?
Het begon met een aantal Nederlanders die elkaar vaker
tegenkwamen bij flottieljes van OCC in Griekenland. We voeren
daar op Aloa's 27. De flottieljeleiders handelden ook in boten
en kochten in 2002 de Sir Takis aan, een Bavaria 35 Holiday uit
1995. In plaats van die, zoals gebruikelijk, snel door te verkopen
zetten ze een vereniging op met 20 partjes, representatief voor
20 vaarweken. Daar kon je op inschrijven. Door het vertrouwen
dat ze hadden opgebouwd waren de beschikbare weken snel
vergeven.

Wat is het verschil met een boot huren?
Bij ons ben je echt mede-eigenaar van de boot. Er zijn 20
aandelen met een waarde van ongeveer 3000 euro per stuk. Voor
het onderhoud betaal je 500 euro per aandeel per jaar. Een
aandeel staat voor een week varen en per lid kan je maximaal 4
aandelen hebben. Momenteel zijn er 9 eigenaren die zodra ze
op Lefkas aan boord stappen de Sirtakis als hun eigen boot
beschouwen.

Hoe worden de weken verdeeld?
Tussen mei en oktober zijn er 26 vaarbare weken. We plannen
er maar 20 in. Het vaststellen van wie wanneer vaart gaat vrijwel
altijd vlot en in goede harmonie. Dat doen we op de jaarlijkse
vergadering van eigenaren. Ga je toch niet varen in je geplande
week dan kan je ruilen met een andere mede-eigenaar of je week
aan een ander lid 'doorverkopen'. Jouw week doorverhuren aan
iemand van buiten de vereniging mag niet.

LUSTEN
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Onderhouden de leden de boot zelf?
Nee, we besteden het uit aan een professioneel onderhoudsbedrijf op
Lefkas. Ze vervingen in 2014 het teakdek en de navigatieapparatuur en
ook de bimini, buiskap en bijboot zijn onlangs vervangen. Door het
onderhoud zo goed aan te pakken schrijven we niet veel meer af op
de waarde van de boot. Het onderhoudsbedrijf verzorgt ook de wissels.
Als op zaterdagochtend een familie van boord gaat is de boot een paar
uur later weer helemaal schoon en fris voor de volgende bemanning,
Inclusief schoon beddengoed, handdoeken en een volle dieseltank.

Is huren niet makkelijker?
Makkelijker misschien wel, maar het gevoel dat ik krijg als ik de Sir
Takis weer zie liggen op die mooie plek is toch anders dan dat je op
een anonieme huurboot stapt. Bovendien is huren veel duurder. Een
vergelijkbare boot kost in het hoogseizoen 2500 euro per week. Als je
ervan uitgaat dat je de prijs van je aandeel bij verkoop waarschijnlijk
terugkrijgt dan zijn bij ons de kosten maar zo'n 500 euro per week.

Dus je kan je aandeel ook verkopen?
Ja, je kan iemand voordragen als nieuw lid, die dan jouw
aandeel overneemt. Maar daarbij is wel een ballotage.
Een bestuurslid brengt dan een huisbezoek bij het
aspirant-lid om te kijken of deze past binnen de club. We
willen graag mensen die goed kunnen zeilen, die
makkelijk in het leven staan en elkaar iets gunnen.
Zeurpieten

die

elke

nieuwe

investering

willen

tegenhouden weren we liever. Overigens zijn er vaak
genoeg belangstellenden die lid willen worden. In havens
trekt de Nederlandse vlag de aandacht, en ook via de
website weten zeilers ons te vinden.

Wat is de kracht van jullie vereniging?
Onze no-nonsense aanpak en de instelling van de leden.
Daarbij helpt het ook dat we alles zeer duidelijk hebben
geregeld in notarieel vastgelegde statuten en een
huishoudelijk reglement. Daardoor zijn de vergaderingen
altijd gezellig en worden besluiten soepel en snel
genomen.

Een grotere boot, 41 of 42 voet, is een regelmatig
terugkerend

onderwerp

tijdens

onze

jaarlijkse

bijeenkomst. Het is een latente wens maar ik denk niet
dat het er snel van komt. Door het grondige onderhoud
is de boot in topconditie en kan de Sir Takis nog jaren
mee. Dus ik zie ons nog wel even doorgaan zo...
www.sirtakis.nl

foto: © Bemanning Sirtakis

Hoe zie je de toekomst van de vereniging?
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NIEUWE PROCESSOR VAN SAILMON
Sailmon introduceert een nieuwe processor,
de E4, die alle data aan boord
configureert

naar

de

aanwezige

schermen. Zowel vaste displays als
smartphone of tablet. Het mooie van
de E4 is dat hij alle talen spreekt (NMEA
0183, 2000 en andere protocollen) en ‘praat’ met
bestaande systemen. Je hoeft aanwezige schermen dus
niet per se te vervangen en kunt ook bestaande sensoren handhaven. De
Sailmon E4 kan de gegevens zowel numeriek als grafisch weergeven op de
schermen. De gekozen kleuren hebben een functie: een trimmer hoeft
bijvoorbeeld alleen maar op de rode cijfers te letten, et cetera. Sailmon
leverde tot dusver alleen aan het topsegment, maar wil met de E4 nu ook
een bredere groep zeilers gaan bedienen. De prijs van de E4 processor is
vanaf 1995 euro ex BTW. www.sailmon.com

JACHTWERF PIERSMA
Pier Piersma van de beroemde
houtbouwwerf Piersma in Heeg
heeft het roer overgegeven aan
Martijn Perdijk. Hij is bekend met de
werf, waar hij van 1990 tot 2004 als
ZZP-er werkte. De afgelopen 10 jaar
bestierde hij zijn eigen jachtwerf
Wind en Water. www.piersma.nl

ZILTESPULLEN
PRIJS VOOR TORQUEEDO
Tijdens de Mets, de jaarlijkse nautische
vakbeurs in Amsterdamse Rai, is de Torqueedo
Cruise FP elektrische pod met klapschroef
bekroond met de DAME Award. De jury prees
de Cruise FP om de doordachte techniek en het
compacte, geïntegreerde ontwerp en de reële
prijsstelling. Voor sommige jachten zou de pod
een alternatieve voortstuwer kunnen zijn.
Ontwerpers

kunnen

aan

een

andere

onderdekse indeling gaan denken wanneer ze
geen machinekamer en brandstoftank hoeven
te plaatsen. Wel zijn er natuurlijk accu’s aan
boord. Torqueedo is een van de koplopers op het gebied van groene
voortstuwing in de watersport. www.torqueedo.com - www.destilleboot.nl

MARIFOON MET AIS TRANSPONDER
Marifoons met een ingebouwde AIS ontvanger zijn
niet nieuw. De GX-6500E van Standard Horizon
gaat echter nog een stap verder. Het apparaat
ontvangt niet alleen posities van schepen in de
buurt, maar zendt ook zelf een AIS-signaal uit.
De verkoopprijs van de onlangs geïntroduceerde marifoon is nog niet bekend, maar
zal naar verwachting niet hoger zijn dan die van twee afzonderlijke
apparaten. De GX-6500E zal nog voor het komende vaarseizoen in
Nederland te koop zijn. www.standardhorizon.co.uk

DEKKER WATERSPORT NU ‘HOFLEVERANCIER’
De watersportwinkel Dekker Watersport bestaat 150 jaar
en heeft ter gelegenheid van dat jubileum het
predicaat ‘hofleverancier’ gekregen. In de
Zaanstreek is Dekker Watersport het vijfde bedrijf
dat de titel mag voeren. In 1866 vestigde Marcus
Dekker zich als zeilmaker in Zaandam en na hem
hebben nog drie generaties Dekker de zaak verder
uitgebreid. Anno nu leidden de broers Marc en Sander Prins het bedrijf
dat inmiddels een van de grootste watersportzaken van Nederland is en
ook online een stevige positie heeft verworven. Ook mooi: het bedrijf
sponsort jeugdafdelingen van watersportverenigingen in de regio.
www.dekkerwatersport.nl

UNIEKE REIS
Aldert Wesseling maakte zijn unieke droomreis
waar en zeilde vanuit de thuishaven Groningen
naar Antarctica. Vervolgens zette hij koers naar
Polynesië, Australië, Indonesië en vervolgens
Japan. Toen volgde een uitzonderlijke etappe:
de Noordwest Passage. Via Groenland en IJsland
keerde hij terug in Groningen. Wesseling zeilde
met de Necton, een schip dat hij voor deze reis
liet ontwerpen en bouwen. Eerder las je over
zijn avonturen in Zilt 78, 94 en 118, maar nu is
zijn hele expeditie gebundeld in een boek, compleet met prachtige foto’s.
Uitgeverij: De Alk Heijnen. Prijs: € 19,90. www.alk.nl

ZILTESPULLEN
WOESTE KUSTEN
In Woeste kusten brengt Tom Blass vele verhalen
over de Noordzee bij elkaar, in de traditie van
Geert Mak en Michael Pye. De Noordzee heeft
de wereld op veel manieren veranderd, als
speelplaats, decor van oorlogen en culturele
uitwisselingsplek. Via de natuur en de taal, zeeslagen en visvangst, laat Tom Blass zien dat de
Noordzee zijn geheimen niet zozeer op het
water prijsgeeft, als wel aan de kusten. Gewapend met een scherpe blik en een warme jas
reist Blass langs de randen van deze zee. Onderweg ontmoet hij vissers,
kunstenaars, explosievenverwijderaars, burgemeesters - en allerlei andere
mensen die door het lot aan de randen van de zee terecht zijn gekomen.
Nog op zoek naar een Sinterklaas- of kerstcadeau? 29,95 euro bij
www.gottmer.nl/watersportboeken

AERO PRO DRIJF-T-SHIRT
Remt jouw zwemvest ook zo bij het zeilen? Dan heeft
Spinlock de oplossing met de Aero Pro, een lycra t-shirt
met ingebouwd drijfvermogen. Behalve dat dit prettiger
draagt dan een gewoon zwemvest heeft het ook een
mindere luchtweerstand. Ontwikkeld door het Britse
America's Cup team en ook voor gewone zeilers te koop
bij MoreMarine. www.moremarine.nl

HARKEN AIR: TANDJE ERBIJ
Voor de America’s Cup catamarans heeft
fabrikant

Harken

speciale

lieren

ontwikkeld, Air genaamd. Kenmerken: een
grote trommeldiameter gekoppeld aan
een

compact

mechaniek

en

een

keramieken mantel. Het oermodel is
doorontwikkeld voor racers als TP52.
Bijzonderheid:

je

kunt

tandwielen

toevoegen of weghalen voor een andere overbrenging. Bij licht weer haal
je raderen weg, bij hardere wind zet je letterlijk wat tandjes bij. Nog een
bijzonderheid: het liermechaniek kan worden ingelamineerd in het dek,
waardoor dan alleen de aandrijfas uitsteekt. Daaroverheen wordt de
trommel gezet. Een zware basisplaat is niet meer nodig. Op de afgelopen
vakbeurs Mets in de Rai werd de Air-lier winnaar in de categorie
dekuitrusting. www.harken.com – www.on-deck.nl

GARMIN PLOTTER
De populaire 7 inch plotter van Garmin
krijgt een grotere broer met een 9 inch
scherm. Ook deze plotter heeft maar een
knop, de rest van de bediening gaat via
het touch-screen, dat volgens de
makers een uitstekende leesbaarheid
heeft in fel zonlicht. Voor wie de
GPSMAP 722 of 922 nog te klein vindt is er de 1022 of 1022,
die een bediening hebben met knoppen. www.garmin.com/nl

ZILTESPULLEN
DAY.M8: UITGESPROKEN DAGZEILER
Klaas Bood brengt een
nieuwe dagzeiler op de
markt, genaamd
DAY.M8. Uit te spreken
als: [dei][meit].
Zoals die naam als
aangeeft is het
een uitgesproken
dagzeiler, van 7.80
meter lengte met rechte
steven en geveegde kont. De vaste kiel steekt
slechts 1.35 meter en met 1.200 kilo is DAY.M8 trailerbaar. Het zeilplan
bestaat uit een makkelijk te hanteren fractionele 9/10 tuigage met keerfok
en eventueel gennaker of spi. De voortstuwing is elektrisch, gevoed door
een lithium-ion accu. Een buitenboordmotor in een bun is echter ook
mogelijk en dat scheelt in prijs. De ergonomische kuip heeft een flink
achterdek. Onderdeks zijn vier slaapplaatsen van 2 meter lengte. Het schip
is een ontwerp van Bood zelf, die daarin al zijn 30-jarige kennis en ervaring
heeft gelegd. Zaadnoordijk bouwt de DAY.M8 in glasvezel versterkt
polyester, met een huid van vinylester. De DAY.M8 komt in het voorjaar
2017 uit. Prijsindicatie: 60.000 euro. www.bybood.nl
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LULWORTH COVE
Elise Bakker en Hans Somers zijn bij vertrek nog relatief
onervaren zeilers. Toch liggen ze vanaf het begin van de reis al
liever voor anker dan in een haven. In Lulworth Cove aan de
Engelse kust krijgen ze een voorproefje van het Carieb-gevoel..

PRINS OP HET PAARD
Elise Bakker en Hans Somers kenden elkaar nog maar een paar jaar
voor ze dit voorjaar met hun Najad 390 Isabella vertrokken. Elise:
“In zijn oproep op Relatieplanet
stond het al: ‘mijn hobby is zeilen’.
Dat klonk goed, want daar houd
ik ook van. De eerste afspraak
volgde al snel en we hadden het
direct over zeilen en onze ervaring daarmee. “Zeil je mee met mij
naar Aruba?”, vroeg hij na een paar maanden. Voor mij is Hans de
prins op het witte paard en zo’n zeilend jaartje er tussenuit van mijn
werk zag ik wel zitten. “Ja!”, riep ik enthousiast. Het plan was
gezaaid, maar we waren verre van volleerde schippers. We richtten
ons op alle denkbare cursussen die er op zeilgebied maar zijn.
De zoektocht naar een geschikt zeilschip eindigde toen de jachtmakelaar ons naar Isabella bracht. “Jeee… dit is ze”, fluisterde Hans in mijn
oor. We waren op slag verliefd op deze Najad 390. Er moest het een
en ander aan worden opgeknapt, maar dat heb je toch altijd wel en is
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alleen maar leuk. Vanaf dag één zijn we gaan zeilen en wanneer de

ZILTEWERELD

www.ziltewereld.nl
weersomstandigheden dit niet toelieten, waren we op Isabella aan het
klussen. Wel alleen in de weekeinden en vakanties, want we woonden
100 km van elkaar vandaan en dat zou tot ons vertrek zo blijven.”

HAPPY COUPLE
Drie jaren gingen voorbij en het plan om naar Aruba te zeilen
groeide uit tot een wereldreis en het ‘jaartje er tussenuit’ werd
ontslag. Hans: “Inmiddels zijn we vier maanden met Isabella onderweg en wonen sindsdien samen. We hebben onder zeer verschillende weersomstandigheden gezeild en op zee een aantal keer
motorpech gehad, maar telkens komen we tot de ontdekking; we
redden het en wat is het vreselijk mooi en boeiend om zeilend
onderweg te zijn. Elk vertrek van een ankerplaats of haven geeft
weer een nieuwe boost adrenaline en nieuwsgierigheid naar wat
daar achter de horizon op ons ligt te wachten. Elise is even enthousiast: “Het zeilleven is verslavend! Dit kun je tevens als metafoor zien
voor onze relatie. We zijn een happy couple en hebben de juiste
beslissing genomen.”
www.sailingyachtisabella.com
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