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BUREAUBLAD
Terwijl sneeuw en ijs nog heersen op
noordelijker breedte, zijn de TP52’s al aan
hun zeilseizoen begonnen. De carbon
racemonsters moesten er voor naar Florida. Fotograaf
Nico Martinez toont het gelijk aan van die keuze.
Met een paar klikken maak je zijn foto de achtergrond
van je computer, telefoon of tablet…

In vijf dagen naar de evenaar. De Indische Oceaan
in nog geen week. Rond de wereld in minder dan
anderhalve maand… Nog nooit sneuvelden er zo
veel langeafstands-zeilrecords als deze winter.
De recordjagers leken dit keer bovengemiddeld te
profiteren van gunstige condities. De beide
koplopers in de Vendée Globe werden van Kaap de
Goede Hoop tot voorbij Australië op topsnelheid
voortgestuwd door één en hetzelfde lagedruksysteem. En solorecordhouder Thomas Coville

reflectie

verwisselde, net als de mannen op IDEC Sport,
schijnbaar moeiteloos het ene optimale windpatroon voor het andere.
Stuk voor stuk verpletterden ze de meest
prestigieuze zeilrecords. En dat niet met slechts
enkele uren, maar met vele dagen. Anders dan je
misschien zou denken zijn die nieuwe records niet
alleen een voorbeeld van veel geluk.
In werkelijkheid tonen ze aan hoezeer weersinformatie is verbeterd en hoe slimme routeringssoftware daar steeds beter mee weet om te gaan.
Niet in de laatste plaats omdat met de nog altijd
toenemende snelheden van moderne boten het
aantal opties exponentieel toeneemt.

De gemiddelde toerzeiler volgt al dat gejakker met een
combinatie

van

bewondering

en

gefronste

wenkbrauwen. De techniek en fysieke inspanning die
horen bij het zeilen met 20 knopen staan mijlenver van
zijn eigen zeilbeleving. De relatie tussen snelheid en
meer controle hebben over de condities is echter ook
voor de minder ambitieuze zeiler een relevant gegeven.
Ontwikkelingen en opvattingen uit de Formule 1 van
het zeilen zullen uiteindelijk in minder extreme vorm
een weg vinden naar de boten waarop wij varen. De
kans dat ook de doorsnee 36-voeter binnenkort zijn
draagvleugels uitklapt, is niet zo groot. Anderzijds
daagt het ons uit om op een andere manier te kijken
naar onze boten of manier van zeilen. Hoe sneller je je
verplaatst, hoe minder het weer je overkomt; dat geldt
immers ook voor een vakantietocht...

ONTIJ
OVERMOED

Tijdens zijn eerste oversteek op eigen kiel raakt Evert
Nieuwenhuis in de problemen voor de kust van Scheveningen.
Hij is een van de 1529 watersporters waarvoor de KNRM in
2016 in actie kwam. Wat ging er mis?

TEKST EVERT NIEUWENHUIS

Foto van een eerdere actie voor Scheveningen
foto:© Dick Teske/www.dickteske.nl

I

k kijk over mijn schouder en zie een paar meter boven me de
imposante boeg van de Kitty Roosmale Nepveu. We bevinden
ons een paar mijl voor de kust van Scheveningen. Het is vijf uur
in de ochtend, het begint te gloren en de felle zoeklichten van
de Kitty zijn op ons schip gericht.

Naast de stuurhut staat een vrijwilliger van de KNRM klaar om bij
ons aan boord te springen. Bij elke golf komt de reddingboot
dichterbij, maar de golven zijn hoog en onstuimig. Met een
angstvallige snelheid schiet de Kitty het golfdal in – richting ons.
“Dit gaat fout”, denk ik, “die reddingboot knalt boven op ons!”
We zijn nog maar een paar meter van elkaar verwijderd en als een
harde botsing onvermijdelijk lijkt, draait de reddingsboot in een
vloeiende beweging schuin achteruit – een en al beheersing, alsof
het niets is.
Volgende poging. Weer komt de Kitty dichterbij, en als we samen in
een golfdal zitten, draait het schip razendsnel langszij en duwt ons
beiden met een dot gas naar lij zodat we tegen elkaar aan blijven
liggen. De vrijwilliger duikt met een judorol op de buiskap die
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terstond uit elkaar knalt. Nog voor we op de top van de volgende
golf zitten, is de Kitty weer met flinke vaart schuin achteruit gevaren.
Nog geen acht uur eerder voeren we opgetogen IJmuiden uit, klaar
voor ons eerste oversteek naar Engeland op eigen kiel. Nu worden
we voor dag en dauw door de KNRM in een ruwe zee en harde wind
de haven van Scheveningen in gesleept. Wat ging er mis?

Ruim een jaar eerder kocht ik mijn Galatea, een Taling 32. Een prachtig
en stevig schip, groot genoeg om mijn uitdijende gezin meer ruimte te
geven én om een jongensdroom waar te maken: lange zeiltochten op zee
en, wie weet, ooit oceanen. In de winter kregen de plannen voor een
oversteek vastere vorm en het kostte weinig moeite om vier vrienden
enthousiast te krijgen.
Op woensdag 1 juni 2016 is het zover. Op een zonovergoten dag varen
we vanuit Durgerdam naar IJmuiden. Op naar de pints van Pin Mill...

W

We komen ’s avonds aan in de marina, waar we diesel
tanken, ons klaar maken voor de nacht en naar het
marifoonweerbericht luisteren. Hier maken we onze
eerste fout: we nemen de gale warning (noord 6 tot 7) niet
serieus genoeg. Met de Galatea heb ik vaker in windkracht

zes en zeven gezeild en dat was pittig maar niet problematisch, houd ik
mezelf voor. Voor het gemak vergeet ik dat dat op het Marker- en
IJsselmeer was, niet de Noordzee. Ik overleg kort met Rob, mijn wingman
met wie ik vaker op zee heb gezeild. Het komt wel goed, concluderen we,
en anders gaan we na een uur weer terug.
Eenmaal in de havenkom merken we dat het harder waait dan we op het
Noordzeekanaal gemerkt hadden. “Moeten we niet meer reven?”, vraagt
Rob. Het begint al te schemeren, we hebben al een paar uur vertraging
en ik wil nu gewoon eindelijk wel eens weg. De sirenen roepen ons.
“Mwah”, zeg ik. “Het is halve wind, we redden het wel. Op zee kunnen we
ook altijd nog reven.” Tweede fout.
Buitengaats poeiert het behoorlijk, maar het is te doen. Maar die golven!
Wat een heksenketel! Al snel wordt het eerste bemanningslid zeeziek, en
hoe. Na een half uur steek ik een extra rif. Het is donker, het schip klotst
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alle kanten op maar na lang geploeter zit het rif erin. In de kuip gaat het
minder goed. Rob, die mij als schipper moet vervangen als ik slaap, is ook
zeeziek. Hij is duidelijk niet zichzelf: hij houdt het schip niet op koers,
weerspreekt mijne orders en zorgt eerder voor onrust dan rust.
De windvlagen worden harder, de golven hoger. We besluiten het derde
rif te zetten, wat nog meer moeite kost dan het tweede. Na minstens een
half uur is het gelukt en roep ik naar de kuip dat ze de motor moeten

starten, zodat we kunnen opdraaien en aan de wind het zeil kunnen
hijsen. De motor loopt even, maar valt snel weg. Nog een keer
starten, weer uit. Een vuil dieselfilter kan het niet zijn; hij stottert
niet en de motor is net gereviseerd, alle leidingen en filters zijn
vervangen en de tank is schoongemaakt. Dit is een probleem.
Ik ga naar de kuip om even rust te nemen. Al snel besef ik: de rek
is eruit. Het waait eigenlijk te hard, mijn achterwacht is zeeziek
(hoe moet dat als ik ga slapen?) en de motor heeft panne (hoe
komen we een Engelse haven in?). Rob doet een verstandig
voorstel: laten we naar Scheveningen gaan.

H

et is middennacht geweest. De bemanning gaat
slapen, en met een van mijn vrienden zeil ik op een
ingerolde fok richting Scheveningen. We zijn bedrukt,
maar eigenlijk zijn dit een paar prachtige uren. Het is

een heldere nacht, de felwitte branding langs de kustlijn is goed te
zien. De Galatea stuift door het water, al surfend over golven. Af en
toe breekt er eentje in de kuip en bijna lachend verbazen we ons
erover met hoeveel water en kracht dat gepaard gaat.
Om pak ‘m beet vier uur zijn we bij Scheveningen en roepen we de
Kustwacht op met de vraag of we naar binnen gesleept kunnen
worden. Niet lang daarna vaart de Kitty Roosmale Nepveu naast ons.
Als de vrijwilliger van de KNRM aan boord is, begint voor mij het
zwaarste gedeelte. Samen leggen we de sleeplijn klaar. Het anker
moet onder de boegspriet vandaan, wat met deze golven bepaald
niet vanzelf gaat. Het overvloedige buiswater druipt langs mijn kin
mijn thermo-ondergoed in. We zijn zeker drie kwartier bezig, en de
schipper van de Kitty maant ons dat we moeten opschieten: we
verlijeren naar een ondiepte.
Ik ben koud, nat en doodmoe. Door de kapotte buiskap krijgen we
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golf na golf over ons heen. Het slepen duurt eindeloos, en de
krachten die daarbij op de lieren (waarop de sleeplijn is bevestigd)
en de rest van de boot komen, baren me zorgen. Dan horen we
over de marifoon dat de schipper van de Kitty een tweede
reddingboot heeft opgeroepen. Hij vreest dat ‘dat scheepje’ (wij
dus) met deze zeegang niet veilig langs de pieren komt.

Een zeeanker zal geen soelaas bieden, dus moet een stuurboot ons op
koers houden. Ik kan nog maar aan een ding denken: zo snel mogelijk
naar binnen.
Vlak voor de pieren duikt de stuurboot op. Er is geen tijd meer om een
spruit te maken, en dus legt KNRM-man de lijn over mijn achterbolder.
“Ik hoop dat hij het houdt!” zegt hij. De stuurboot geeft gas naar achter
en… PANGGGG!!! De dikke sleeplijn breekt direct, maar mijn bolder houdt.
We passeren de pieren zonder problemen en ineens… is alles voorbij.
Weg golven, weg gierende windvlagen. De Kitty brengt ons naar de
jachthaven en schoorvoetend maak ik een praatje met haar schipper.
Volgens hem zijn motorstoringen een van de meest voorkomende
oorzaken van acties ten behoeve van watersporters.
Ons motorprobleem lijkt vacuüm trekken te zijn geweest. Na dag
opruimen en een lange nacht word ik wakker van luidruchtig
motorgepruttel. Ik steek mijn kop uit het dekluik. De haven is in een dikke
mist gehuld. Met een slakkengangetje vaart de Kitty Roosmale Nepveu
langs ons. Op die grote, grijze boeg staan een bruid en bruidegom.
Lachend zwaaien ze naar hun gasten op de kade...

WAT IK GELEERD HEB…
We wilden te graag. De sirenen van de zee riepen ons: na al die
voorbereidingen moesten moesten en zouden we gaan. We hadden voor we
het zeegat verlieten een pas op de plaats moeten maken en ons beter moeten
voorbereiden op de harde wind, en misschien niet moeten uitvaren.
We hadden beter naar de weerkaarten moeten kijken. Deze wind was
vooraf voorspeld, en ik had deze voorspellingen met meer ervaren zeezeilers
moeten doornemen. Ik besefte te weinig wat N6 tot 7 op de Noordzee betekent.
We hadden in de haven moeten reven. Zoals de oude schipperswijsheid
leert: als je aan reven denkt, is het tijd om te reven. Als we waren uitgevaren
met een dicht gereefd zeil, hadden we een ruwe nacht beleefd maar
waarschijnlijk zonder grote problemen de overkant gehaald (de
motorproblemen hadden we daarmee niet voorkomen). Het reven op ruwe
zee vergde veel van mij en de bemanning.
In plaats van naar Scheveningen te zeilen en daar om assistentie te vragen,
hadden we ook kunnen bijliggen in afwachting van minder wind. Dan was ons
– en niet in de laatste plaats de vrijwilligers van de KNRM – een ruige,
nachtelijke sleeptocht bespaard gebleven.
Er gingen ook dingen goed. Het was een goed besluit om niet door te varen,
we bleven de situatie meester en veel voorbereidingen hebben hun vruchten
afgeworpen. Wat ben ik blij dat ik – bijvoorbeeld – in de kuip haken voor lifeline’s
had gemonteerd en in de winter al die losse ijzerbroodjes in de voorste bilge had
vervangen voor zandzakken. Een paar maanden later maakten we overigens een
prachtige, probleemloze oversteek naar Southwold.
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‘ZODRA DE PIEPER GAAT,
GAAN WIJ HELPEN’
Wat gebeurt er precies als je om hulp vraagt?
Zilt sprak met schipper Jaap Pronk van het KNRM station
Scheveningen over de redding van de Galatea op 2 juni 2016.

TEKST LAURENS VAN ZIJP

WAT GEBEURT ER NA EEN NOODOPROEP?
Jaap Pronk: “Die komt binnen bij de Kustwacht in Den Helder en
die coördineert de reddingsacties op het water. Het
Kustwachtcentrum alarmeert het dichtstbijzijnde KNRM station
of stations. In dit geval ging rond 04.00 uur de pieper van de
redders van ons station en tien minuten later vertrok de
reddingboot.”

NIET PRETTIG OM UIT BED TE WORDEN GEBELD…
“Wij zijn eraan gewend. Los daarvan: zodra de pieper gaat, weet
je dat er iemand hulp nodig heeft. Dan gaan wij naar buiten om
te helpen. Klaar. Wij oordelen niet over hoe iemand in de
problemen is gekomen.”

HOEVEEL MENSEN KWAMEN ER IN ACTIE?
“Alle 34 vrijwilligers van ons station ontvangen een melding,
maar wie zich vooraf heeft afgemeld in ons rooster, hoeft niet te
komen. In dit geval kwamen er dertien mensen: vier voor de truck
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(voluit: kusthulpverleningsvoertuig ofwel KHV; -red.), drie voor
de Beluga, de RIB en zes voor de grote boot, de Kitty Roosmale
Nepveu. De vrijwilligers wonen allemaal in de buurt van de haven.
Zodra ik aan boord ben, neem ik contact op met de Kustwacht
voor nadere gegevens. In dit geval vroeg ik ook de Verkeerscentrale Scheveningen naar de omstandigheden buiten. Voor de
haven stond een vervelende zee; zakkend water met zuidgaand
tij en een harde N-NNO wind. Met zakkend water zit er weinig
water achter de golven en krijg je diepe kuilen.”

HOE VERLIEP DE ACTIE VERDER?
“Na ongeveer tien minuten varen waren we bij het jachtje, dat alleen onder
stormfok voer. Via de marifoon vroegen we de schipper om een zuidelijke
koers te gaan voorliggen, dus voor de wind en stroom. Wij wilden een
opstapper overzetten. Het jacht moet dan koers houden en wij zijn er achter
gaan varen. Wat je dan doet, is de zee ‘aflezen’ en de bewegingen van het
jacht overnemen. Op een gegeven moment is er een ‘luipje’ – een rustig
moment in de golven – en dan schiet je langszij en stapt de opstapper over.
Hij neemt een tas mee met trossen en een stopzak mee. Het liefst haal je
opvarenden van boord, maar nu was het te riskant. Onze opstapper maakte
een sleepverbinding klaar, een spruit die negen van de tien keer op de lieren
wordt gezet en naar het voordek wordt geleid. Daaraan wordt de sleeptros
bevestigd. Het anker zat in de weg, dus dat moest hij weghalen.
Ondertussen liep het jacht snel naar het zuiden en we lieten de stormfok
iets innemen. Toen we op een halve mijl west van de Zandmotor waren
(een zandsuppletie ter hoogte van Ter Heijde; -red.), besloot ik het jacht
eerst naar ruimer water te slepen en vervolgens de tros goed te beleggen,
om het naar Scheveningen te slepen.”

WAAROM KWAM OOK DE REDDINGBOOT VAN TER HEIJDE IN ACTIE?
“Er stond nog steeds een zware zee voor de haven en de opvarenden waren
nog aan boord. De George Dijkstra is een grotere, sterkere boot dan de
Beluga. Daarom heb ik hem opgeroepen om als stuurboot achter vast te
maken. Een stopzak uitzetten was met de noordelijke wind en het
zuidgaande tij geen optie. Die werkt alleen als de wind pal in de haven staat,
bij noordwesten wind. Wij zetten de sleeptros op 50 meter. In zo’n zee
bestaat het risico dat het jacht ineens inloopt. Daarom nemen wij afstand,
terwijl de mannen aan dek de loos inhalen en vervolgens de tros weer vieren.

De tros helpt zo het jacht af te remmen. Net tussen de pieren kreeg het jacht
een roller over bakboord; de Dijkstra ving dat op, maar meteen daarna brak de
tros. Eenmaal binnen verleende de Beluga assistentie en de bemanning van de
truck maakte de calamiteitensteiger vrij. Om 9 uur lag het jacht vast en een half
uur later was de Kitty weer opgeruimd, afgetankt, klaar voor de volgende actie…”

Aantal geredden: 5.
Aantal redders in actie:
13 van Station Scheveningen; 11 van Station Ter Heijde.
Boten in actie:
Kitty Roosmale Nepveu (Arie Visser-klasse; 18,80 x 6,10 x 1,03 m),
George Dijkstra (Valentijn-klasse; 11,00 x 4,10 x 0,75 m), Beluga
(Float-klasse, 6,00 x 2,00 x 0,30 m). Plus: de truck (KHV).
Duur actie: van ca. 04.00 tot 09.30 uur.
Wind: Noord 6-7 met uitschieters tot 40 knopen.
Golfhoogte: 3 meter
Positie noodoproep: 52°06.005’N-004°13.013’E
Acties per jaar op station Scheveningen in 2016: 142

Schipper Jaap Pronk, al 40 jaar KNRM-er, heeft inmiddels het roer
overgedragen aan zoon Hugo Pronk. De KNRM is een onafhankelijke
organisatie die zonder subsidie opereert, gesteund door donateurs.
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Op enkele plekken op de wereld gaat de oude zeiltijd over
in een nieuwe. Bijvoorbeeld rond de Kiribati, een groep
atollen en eilanden in de westelijke Stille Oceaan. Daar
vervult zeilend vrachtschip Kwai een dubbelfunctie: geld
verdienen en de sociale verbondenheid tussen de eilanden
versterken. Ben Vroom, stuurman/machinist op de Kwai,
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vertelt zijn verhaal…
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k ben 49 en ingenieur. Ooit was ik zo’n individualist met een
dik salaris en dito leaseauto. Langzaamaan kwam ik er
achter wat ik miste: een ‘wij-gevoel’. En dat gemis groeide.

Ik ging steeds bewuster leven. In 2000 begon ik in Portugal met
een vriend aan de restauratie van een oude topzeilschoener.
Daarmee wilden we duurzaam gaan vrachtvaren met olijfolie, wijn
en aardewerk. Het was vooral een onderschatting. De eerste reis
ging meteen mis, we liepen zware averij op. Later ben ik de
Enkhuizer Zeevaartschool gaan doen. Daar ontmoette ik toevallig
een machinist die net was afgemonsterd van een vrachtzeilertje,
de Kwai, dat vaart tussen Hawaii (USA), de oostelijke atollen van
Kiribati (spreek uit Kiribass) en de Cook-eilanden.
De Kwai bleek te staan voor goede principes, maar totaal anders
dan wij in Europa gewend zijn. Het ‘mision statement’ van de
rederij zegt: winstgevend werken en duurzame relaties met de
eilanders onderhouden. Geen boodschap over milieu of
ontwikkelingswerk, dus ook geen subsidies. De reder/kapitein,
Brad Ives, stamt uit een geslacht van ‘Masters’, hij is een nazaat
van Nathaniël Bowditch, schrijver van de bekende ‘Bowditch’s
Practical American Navigator’ (1802). Brad slaat een brug tussen
de oude zeiltijd en modern duurzaam transport. Daar zit geen
greintje hobbyisme of luchtfietserij bij. Ik had mijn passie
gevonden…
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GEEN ARBO
De spil van de bedrijfsvoering is het werken met eilanders, zonder lokale
bemanning zou de Kwai het niet redden. Het laadwerk is zwaar, de
meeste ‘Imatang’ (Kiribati voor witte man zonder adem; een woord dat
teruggaat tot Captain Cook, die niet omhelsde maar bij begroeting alleen
een hand uitstak) trekken dat niet. We werken niet volgens de arbo.
Passagiers hijsen we aan boord in het vrachtnet. Eilanders willen niet
aanlijnen, geen werkschoenen aan en ook niet in het tuig. Ze vertrouwen
op hun kracht. Het enige waar we voor oppassen is alcohol. Op de Kwai
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wordt niet gedronken, punt.

Bemanningsleden krijgen een redelijk salaris en delen als partners in de winst.
Bovendien kunnen ze vanaf de Kwai eigen handeltjes drijven, wat weer ten
goede komt aan hun gemeenschap thuis. Aan ontwikkelingswerk doen we niet.
Ontwikkeling ontstaat als uitvloeisel van onze commerciële operatie. Niet zoals
de enorme drijvende visfabrieken voor Christmas Island, die er de zee
leegvissen en de eilanders in vriesruimen laten zwoegen voor een habbekrats.
Wij ondersteunen de lokale gemeenschappen. Op Washington Island
bijvoorbeeld waren tot voor kort geen verharde wegen, geen straatverlichting
en geen transport. Wij hebben er met de Kwai massa’s tweedehands fietsen,
een paar tractoren en pickups naartoe gezeild, zodat mensen daar kleine
onderneminkjes konden beginnen. Nu is de levensstandaard er verdubbeld...

EIGEN WAARDE
Op Hawaii komen onze eilanders in aanraking met de Westerse
consumptiemaatschappij. We krijgen daar kritiek op, wij zouden
ze blootstellen aan onze ongezonde levensstijl. Op de Kwai zien
we dat anders. We lichten ze voor. De Kwai vervoert goederen
zoals suiker en witte rijst, wij leggen uit wat daarvan de
gezondheidsrisico’s zijn, ze besluiten zelf of ze het eten of niet. Zo
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laten we ze in hun eigen waarde.

Trouwens, de bevolking op de eilandjes is behoorlijk nieuwsgierig
naar wie wij, ‘imatang’, zijn. Ik moest eens naar de overkant van een
eilandje, maar die tocht duurde veel langer dan verwacht. Telkens
zat ik aan mijn zoveelste gedroogde vis vol vliegen, terwijl bewoners
mij het hemd van het lijf vroegen. Heel sociaal en gastvrij.
Dat we zoveel mogelijk willen zeilen snappen ze heel goed. Ze komen
zelf uit een ongebroken cultuur van zeilers, ze zeilen nog veel in
prauwen. Bovendien, het enkele vrachtschip dat er vaart - van de
overheid doorgaans - heeft vaak panne door slecht onderhoud of
gebrek aan onderdelen, terwijl de Kwai altijd en op tijd vaart…

KLEINSCHALIG
Communicatie op zee is beperkt. Met de kortegolf radio
kunnen we praten met een paar eilanden en onze
walorganisatie. Meer verbinding hebben we niet. Vooral
meevarende Amerikanen vinden dat moeilijk. Eilanders niet,
die zitten nergens mee. We vervoeren veel mensen. Soms wel
70 man op de luiken. Daar zitten wel eens zwangere vrouwen
tussen die naar een eiland willen waar een kliniekje staat. Al
twee keer is zo’n vrouw aan boord bevallen en dan moet ik ze
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bijstaan als medisch officier.

Vroeger vervoerden we ook varkens. Lastige beesten, renden door het
hele schip, overal stront, sprongen soms overboord en zwommen dan
terug naar huis. Vee doen we niet meer. Wel veel gedroogde en gezouten
vis. Of we krijgen volle vrieskisten mee voor familie op een eiland verderop.
Bij sommige eilanden is alles leeggevist, op andere heeft de stijgende
zeespiegel akkerbouw onmogelijk gemaakt. De Kwai vult de tekorten aan.
Het zijn micro-economietjes. De Kwai loopt binnen, lost de vracht.
Vrachtgeld gaat naar een lokaal bankkantoortje. Cash krijg je niet mee,
anders heeft het eiland geen biljetten meer over voor lokale handel. Op
sommige eilanden betalen ze elkaar met kokosnoten. Kun je nagaan hoe
kleinschalig het allemaal gaat…

ZEILPUNT
We werken veel met de sextant. Dat is een uitdaging: dan staat de zon in
het zuiden of recht boven je hoofd en een week later weer in het noorden.
Dan is de Poolster net zichtbaar, dan weer niet. Aan de nachthemel zie je
meestal tegelijkertijd de Grote Beer, Orion en het Zuiderkruis. Dat is toch
prachtig?
Bij vertrek uit Hawaii liggen we altijd diep geladen en tot het eerste eiland
- negen dagen varen - hebben we de helft van de tijd blauw water aan dek.
Daarom zijn de patrijspoorten in de hutten dichtgelijmd. Ons vaargebied
ligt tussen 20º noord en 20º zuid. Steeds kruisen we de Inter Tropische
Convergentie Zone (doldrums). Aan barometerstanden of wolkenpatronen
kun je daar niet zien wat voor weer je krijgt. De kans op orkanen is er nihil.
In twee jaar heb ik er nog geen ‘gale’ meegemaakt. Wel ’squalls’ tot 40
knopen. Die zie je goed op de radar. Dan moet je op tijd het gaffeltopzeil en
de vlieger strijken. We vallen zo nodig wat af om de harde wind op te vangen.
In oktober 2016 hebben we na jaren zeilen op een enkele voormast een
bezaansmast bijgeplaatst. De Kwai was erg lijgierig en ging moeilijk
overstag. De bezaan van 85 m² en het bezaanstagzeil van 29 m² hebben
het zeilpunt flink achteruit gebracht, ze is nu een tikje loefgierig, zeilt
streken hoger en de motor kan vaker uit. We zeilen nu echt aandewind. De
Kwai doet nu 4,5 knoop bij 10 knopen wind en laatst hadden we een bui
met 40 knopen wind en liep ‘the old girl’ 11.2 knopen onder zeil alleen.
Een absoluut record!

foto’©Frankie Dessouter
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ARMEL LE CLEAC’H
WINT VENDÉE GLOBE
Na een bloedstollende laatste week beleeft de Vendée Globe na
74 dagen en drie uur zijn ontknoping. Het is Armel le Cleac'h
die als eerste de finishlijn voor les Sables d'Olonne
passeert. Dat de Fransman al sinds 3 december
aan de leiding ging, suggereert dat het om
een gemakkelijke overwinning ging.

foto:© Vincent Curutchet/DPPI/Vendee Globe

Niets is minder waar...

Als Armel le Cleac’h twee dagen voor kerst Kaap Hoorn rondt, heeft Banque
Populaire een voorsprong van 800 mijl op zijn eerste achtervolger. Na een
wekenlange nek aan nek race verliest Alex Thomson in de Stille Oceaan
geleidelijk terrein op zijn Franse tegenstander. In de overwegend noordelijke
wind is het een ongelijke strijd. Een aanvaring in de tweede week van de race
beroofde Hugo Boss van zijn stuurboord draagvleugel. Daardoor beschikt de
Engelsman feitelijk over twee heel verschillende boten. Een ultieme
racemachine over bakboord en een kreupele boot die in onbalans is over de
andere boeg. Hoezeer dat een rol speelt, blijkt als ook Thomson terugkeert
in de Atlantische Oceaan. Hoog aan de wind maar wel over stuurboord,
verdampt de voorsprong van Armel le Cleac’h zienderogen. In het lichte en
variabele weer van de zuid atlantische oceaan, blijkt voorop varen ook zeker
geen voordeel. Elke zes uur vertellen de positierapporten van Banque
Populaire Thomson waar hij niet wil wezen. Als op de evenaar de balans wordt
opgemaakt van dat kat en muisspel, zijn er van de comfortabele achthonderd
mijl nog maar nauwelijks vijftig overgebleven.

De laatste 3000 mijl van elke rond-de-wereld-race, die van de evenaar naar
de finish, zijn over het algemeen nogal overzichtelijk. De optimale route
tekent zich als vanzelf af langs de bezeilde westelijk flank van het Azoren
hogedrukgebied. Nu is het centrum van het hoog echter zo ver naar het
noorden opgeschoven dat er aan de zuidkant ruimte is voor krachtig laag.
Van het gebruikelijk stromingspatroon met een noordoostpassaat is
nauwelijks nog sprake. De snelste route naar het noorden voert de boten nu
dicht langs de Kaapverdische en Canarische eilanden. Het voordeel van
minder mijlen wordt betaald met veel onzekerheid. Ook de weermodellen
moeten nog wennen aan de ongewone situatie. En Armel le Cleac’h blijft
onverminderd over zijn schouder kijken…

foto:© Yvan Zedda/Banque Populaire
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Als de beide koplopers een paar dagen voor de eindstreep
eindelijk mee kunnen liften met een lagedrukgebied, voert
Thomson de druk verder op. De risicovolle ‘dood of de
gladiolen‘ stijl waar de Engelsman bekend om staat, levert
hem een nieuw etmaalrecord voor solozeilers op. In 24
uur tikt het log van Hugo Boss niet minder dan 536 mijl
weg. En nog belangrijker, verkleint Thomson de afstand
tot Banque Populaire tot nog maar 38 mijl.
De beide kemphanen zijn de breedte van les Sables
d’Olonne dan al ruim voorbij gezeild. De kortste route naar
de finish wordt versperd door de windloze kern van een
hogedrukgebied. Het dwingt de beide boten tot een lange
omweg. De Scilly eilanden zijn zelfs al bijna in zicht als le
Cleac’h voor de laatste keer in de oostelijke wind overstag
gaat. De laatste 150 mijl naar de finish zal er over
stuurboord worden gezeild. De koers die Thomson al
zoveel kopzorgen heeft gekost.

Pas op dat moment lijkt ook de Engelsman zich te
realiseren wat al dagenlang onafwendbaar is; de
eindstrijd van de Vendée Globe zal met ongelijke wapens
worden uitgevochten. Daar komt bij dat Thomson een
probleem met zijn windinstrumenten heeft waardoor hij
zijn boot nauwelijks aan zijn stuurautomaat kan
overlaten. In het laatste interview vanaf de boot klinkt hij
mat en uitgeblust. “Hoe ik mijn kansen inschat? I really
don’t care about that finish. I just want to go to sleep!

foto:© Vincent Curutchet/DPPI/Vendee Globe
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In het laatste licht van zaterdag 21 januari zeilt Armel le Cleac’h over de finish.
Even later begint hij aan zijn stapvoetse zegetocht door het havenkanaal van
les Sables d’Olonne. Toegejuicht door tienduizenden die de vrieskou hebben
getrotseerd. Na 74-dagen eenzaamheid verdringen tientallen microfoons en
camera’s zich om de beduusde ‘Elfstedentochtwinnaar’ van Frankrijk.
In de vroege zondagochtend arriveert ook Alex Thomson. De euforie van een
wereldomzeiling en het weerzien met zijn familie maken zichtbaar veel goed.
Maar in de interviews op de steiger staat de gebroken foil natuurlijk centraal.
“Of die het verschil heeft gemaakt?” Het antwoord op de overbodige vraag
is steevast hetzelfde: “I just do not want to talk about it anymore…”. Maar
even zo vaak begint Alex er telkens zelf weer over. Slechts een nacht in een

foto:© Mark Lloyd/DPPI/Vendee Globe

fatsoenlijk bed later, weet hij het zeker: “In 2020 ga ik deze klus afmaken…”

‘NEE, NEE, NEE…’
ONTMAST IN DE CARAIBISCHE ZEE
In de eerste week van januari neemt de zorgeloze zeilreis
van Peter en Ria Koetsier een heel andere wending. In de
weinig bevaren zuidwestelijke hoek van de Caraïbische zee
verliezen ze de mast van de Helena, een Koopmans

foto:© Bemanning Helena

ontwerp in woodcore. Ze vertellen zelf hun verhaal...

FOTO’S EN TEKST PETER EN RIA KOETSIER

H

et gaat lekker. De wind is afgenomen tot een knoop of 12 en ook de
zeegang wordt een stuk rustiger. Sinds we anderhalve dag geleden
de San Blas archipel achter ons lieten, hebben we zo’n 200 mijl
afgelegd. We zijn onderweg naar het land van reggae, rum en Bob

Marley. Nog 400 mijl te gaan naar Jamaica.
Als we rond half zes in de kuip aan het avondeten zitten, klinken er een paar
onheilspellende harde knallen. Opgeschrikt duik ik richting Peter die onder de
vaste buiskap zit. De kuip wordt inmiddels bedekt door het grootzeil. "Wat is
er gebeurd? Is de giek gebroken?" Het blijkt veel ernstiger dan dat. De giek
ligt inderdaad op het dek, maar de hele mast ligt in het water!
De ontreddering is groot. Dit kan niet waar zijn... Dit kan ons toch niet
gebeuren... Nee, dit is gewoon niet waar! Niet onze Helena, gemaakt voor de
oceaan, stoer en sterk.
Nee, nee, nee...
Maar al snel dringt de realiteit zich in zijn volle omvang op.

foto’s:© Bemanning Helena

Wat nu?

MAST IN HET WATER
Peter ziet dat de terminal van het hoofdwant is gebroken. Door het wegvallen
van het stag is alles als een kaartenhuis ingestort. De mast is naast de boot
in het water terecht gekomen. De giek en het zeil liggen nog half aan dek. We
proberen de mast weer aan boord te hijsen, maar krijgen dat met zijn tweeën
nooit voor elkaar. De twintig meter aluminium mast met daaraan een grote
lap zeil zijn veel te zwaar en onhandelbaar. Ook met de elektrische lieren lukt
het niet.
Ondertussen bonkt de mast onheilspellend tegen de boot. Het risico dat hij
een gat in de romp veroorzaakt is groot en ook het roer kan zo beschadigd
raken. We moeten aan onze eigen veiligheid en die van de boot denken.
Omdat de zon inmiddels ondergaat blijft er dus nog maar een mogelijkheid
over. De mast moet overboord gezet worden!

OPTIES AFWEGEN
Het lukt Peter om alle stagen door te slijpen. Vooral bij een van de voorstagen
gaat dat heel moeilijk. De boeg gaat een meter op en neer en maakt het
werken heel lastig. Ook omdat de genua om het stag zit gerold. Uiteindelijk
verdwijnt alles naar 3000 meter diepte.
Voordat we de motor starten brengen we alle losse lijnen naar de kuip om te
voorkomen dat er een in de schroeft raakt. Als de orde weer enigszins is
teruggekeerd wegen we de opties. Onze 300 liter diesel zijn niet voldoende
om Jamaica te bereiken. Terug naar de San Blas is dichterbij en bovendien
voor de wind. Maar het is wel een uithoek waar we later maar moeilijk weg
komen. Cartagena in Colombia zou ook kunnen. Maar in die hoek staat altijd
enorm veel wind.

Zoals de meeste zeilers had ook
Peter een betonschaar bij zich. Het
lukte hem echter niet om daarmee
de 10mm Dyform staaldraden
door te knippen. ‘En het losmaken
van splitpennen en borstbouten
kun je ook wel vergeten’ vertelt hij.
‘Op de meeste staat veel spanning
foto’s:© Bemanning Helena

en de boel is verbogen. Gelukkig
had ik, voor nog geen drie tientjes bij de Action, een haakse slijper gekocht. Daarmee
sleep ik in 10 seconden moeiteloos een stag door. Wij hebben er een op 230 volt
die we op de omvormer moeten aansluiten, maar voor iets meer geld heb je ook
een draadloze. Naast de haakse slijper had ik ook veel aan het mes dat we altijd
in de kuip klaar hebben liggen. Want naast de verstaging heb je ook nog heel wat
lijnen door te snijden...’

Uiteindelijk kiezen we voor het eiland San Andres dat hoort bij Colombia, maar
dat voor de kust van Nicaragua ligt. Het is het dichtstbijzijnde land, het is voor
de wind, en de weersverwachting voor dat gebied is gunstig.

KUSTWACHT
Het lukt ons niet om iemand in Nederland te bereiken. Het is daar inmiddels
al ver na middernacht. Toch vinden we het belangrijk dat iemand van onze
panne op de hoogte is. Daarom melden we ons via onze satelliettelefoon bij
de Nederlandse Kustwacht. De mannen in Den Helder horen ons verhaal aan
en praten ons weer een beetje moed in. We spreken af dat wij onze
vorderingen en de sfeer aan boord elke vier uur telefonisch aan hen zullen
melden. Als we de afspraak de eerste keer nakomen, blijkt dat ze de
kustwacht van San Andres al hebben ingeschakeld. Het geeft ons een goed
en vooral veilig gevoel.

We pakken ons gewone wachtsysteem
weer op en gaan om beurten slapen.
Tenminste voor zo goed en zo kwaad als dat
na alle commotie lukt. De motor moet flink
werken. Het is nog 180 mijl en we willen
graag de volgende dag voor donker bij San
Andres zijn. Het lukt. Nadat we ons bij Port
Control

hebben

gemeld

vaart

een

kustwachtboot voor ons uit naar de
ligplaats. Even later liggen we veilig achter
ons anker. Opgelucht zetten we de motor
uit. Blij en dankbaar dat we er zonder
persoonlijk letsel vanaf zijn gekomen.
Zonder harde buiskap had dit verhaal wel
eens een heel andere afloop kunnen
hebben.
Ondanks dat besef blijft het allemaal nog
zeer onwerkelijk en is het verdrietig om
onze Helena te zien liggen zonder mast.

HOE NU VERDER?
foto’s:© Bemanning Helena

Als de Zilt-redactie Peter en Ria een week
na hun aankomst in San Andres spreekt
weten ze ook zelf nog niet goed hoe het
verder

zal

gaan.

Samen

met

hun

verzekerings-maatschappij onderzoeken ze
alle opties. De kans dat hun reis een
voortijdig einde krijgt, is groot...

www.zeiljachthelena.nl
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INDEWIND

40 DAGEN, 23 UUR, 30 M

IDEC SNELSTE

ROND DE WERELD

Medio december begon de Franse schipper Francis Joyon
met een zeskoppige bemanning aan een aanval op het
Jules Verne record. Het record rond de wereld was sinds
2012 in handen van zijn landgenoot Loïck Peyron met de
catamaran Banque Populaire V. Minder dan zes weken
later is IDEC Sport terug in Brest. Als de nieuwe houder
van een onwaarschijnlijk record…

gemiddeld

26.9
knopen

MINUTEN, 30 SECONDEN

foto:© Jean-Marie Liot/DPPI
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Vanaf de startlijn voor het Franse Brest pakten Joyon en zijn mannen meteen
een voorsprong op het schema. Ze passeerden in recordtijd de evenaar, maar
leverden in hun tweede week veel tijd in. Na Kaap de Goede Hoop ging het
weer sneller. Op 2 januari bereikte de IDEC Sport Kaap Leeuwin, Australië; in
17 dagen, 6 uur en 59 minuten! Een verbetering van de tijd. Ook de oversteek
van de Indische Oceaan ging in een recordtijd van 4 dagen, 9 uur en 37
minuten. De IDEC, die werd gerouteerd door Marcel van Triest, profiteerde
optimaal van de weerssystemen en overbrugde zeven dagen achtereen
afstanden van meer dan 800 mijl per etmaal! Een gemiddelde van meer dan
35 knoop.
Op donderdag 12 januari passeerde de IDEC Sport Kaap Hoorn, 26 dagen, 15
uur en 45 minuten na de start. De voorsprong op het schema van Banque
Populaire V bedroeg daar 4 uur en 6 uur.
Op vrijdag 20 januari zeilde de trimaran over de evenaar, andermaal in een
recordtijd van 35d-4u-45m. De voorsprong: 2 dagen, 22 uur en 36 minuten
op Banque Poulaire V.
Na de evenaar pikte de IDEC Sport gunstige wind op en bij de Azoren lag de
tri weer op volle snelheid. De bemanning van de IDEC bestond behalve uit

Joyon uit: Sébastien Audigane, Clément Surtel, Gwénolé Gahinet, Alex Pella
en Bernard Stamm.

2017

Francis Joyon - FRA

Idec

40d-23u-30m

2012

Loïck Peyron - FRA

Banque Populaire V

45d-13u-42m

2010

Franck Cammas - FRA

Groupama 3

48d-07u-44m

2005

Bruno Peyron - FRA

Orange II

50d-16u-20m

2004

Steve Fossett - USA

Cheyenne

58d-09u-32m

2004

Olivier de Kersauson -FRA

Geronimo

63d-14u-59m

2002

Bruno Peyron FRA

Orange

64d-08u-37m

1997

Olivier de Kersauson - FRA

Sport Elec

71d-14u-22m

1995

Robin Knox-Johnston - GBR
en Peter Blake - NZL

Enza New Zealand
Explorer

74d-22u-17m
79d-06u-15m

1994

Bruno Peyron - FRA

Bron: World Sailing Speed Record Council
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ALMERE REGATTA
Op 20 en 21 mei wordt de 7e editie van de Almere Regatta verzeild. De
tweedaagse staat open voor ORC 1 t/m 4, ORC-Sportbotenklasse, J-109,
J-80 en Kwarttonners. De Pulse 600-klasse, een trimaran, krijgt een eigen
startgroep. De langebaanwedstrijd is open voor de SW-klasse en de X-Yachts
Family Class. Tijdens de Almere Regatta is ook de X-Yachts Holland Cup,
terwijl de wedstrijden in de ORC en bij de Kwarttonners meetellen voor hun
overall kampioenschap. Per dag staan vier race op het programma, op
heen-en-weer banen. www.almereregatta.nl

OP NAAR CHATHAM!
Michiel De Ruyters roemruchte tocht
naar Chatham is dit jaar 350 jaar
geleden. In het kader daarvan
organiseert

de

Nederlandsche

Vereeniging van Kustzeilers ( NVvK)
van 12 -18 juni 2017 een herdenkingstocht. In samenwerking met

de

Stichting Michiel de Ruyter en het
Scheepvaart-museum. Maandag 12 juni verzamelt de vloot zich in Vlissingen,
om de volgende dag met uitgaand tij naar de River Medway te vertrekken.
www.kustzeilers.nl

BEURZEN
Als deze Zilt verschijnt kun je nog net
Boot

Düsseldorf

(www.boot.de)

meepakken die tot 29 januari loopt.
Van

10-15

februari

kun

je

in

Leeuwarden terecht bij Boot Holland.
www.boot-holland.nl
De Belgian Boatshow in Gent wordt
gehouden in het weekend van 11-13
februari en dat van 17-19 februari. www.belgianboatshow.be
Het beurzenseizoen wordt traditioneel afgesloten in de Amsterdamse Rai.
Van 8-12 maart vindt daar de Hiswa plaats. www.hiswarai.nl

foto:© Michael Hilliges
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VROUWENPLOEG IN EREDIVISIE
De International Yacht Club Amsterdam heeft de ploeg van She Sails
ingeschreven voor de Eredivisie Zeilen. Het team onder leiding van Fettje Osinga
bestaat uit talentvolle studenten, young professionals en carrièrevrouwen.
Meedoen aan de Eredivisie sluit volgens de club aan bij de doelstellingen van de
IYCA om jongeren te stimuleren te gaan wedstrijdzeilen. De IYCA startte ruim
twee jaar terug als sociëteit in Amsterdam, opgezet door zeilende zakenlui.

ZEILRACE & RALLY
Op zondagmiddag 19 februari houdt de
organisatie van de Zeilrace & Rally een
voorbereidende bijeenkomst in Scheveningen
voor de deelnemers. Bij Vrolijk Watersport aan de Treilerweg 65. De 13e editie
start komende zomer, op 15 juli. Zowel de zeezeilwedstrijd (500 mijl) als de
toertocht (350 mijl) voert naar Plymouth aan de Engelse zuidkust.
www.zeilrace-rally.nl

KNRM: MEER ACTIES, MEER DONATEURS
In 2016 zijn de vrijwilligers van
de Koninklijke Nederlandse
Redding Maatschappij (KNRM)
2349 keer uitgevaren en
werden 3974 mensen gered of
geholpen.

De

vrijwilligers

werden in 2016 gesteund door
een recordaantal donateurs. Er
werden 9.500 nieuwe ‘Redders
aan de wal’ ingeschreven in het afgelopen jaar. De KNRM is ongesubsidieerd
en volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen. Op het water waren de
redders vooral actief voor zeil- en motorjachten in problemen, door
navigatiefouten en motorproblemen. De drukste reddingstations waren
Ameland, Scheveningen, Dordrecht, Hindeloopen en Enkhuizen.
www.knrm.nl

WATERSPORT-TV
Watersport-TV is een nieuw digitaal
themakanaal over watersport, dat de
kijker 24/7 thuis of boord gratis online
kan bekijken. Heel gericht: er zijn
aparte kanalen voor het zeilen,
motorbootvaren

en

sloepen,

funsporten en lifestyle. Daarnaast zijn
er specials, voor series en documentaires. Dagelijks brengt Watersport-TV
nieuwe programma's en items, plus het laatste watersportnieuws. De
watersportzender is opgezet door Eric van Staten. www.watersport-tv.nl.

foto:©Rolex / Daniel Forster
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RECORD SYDNEY-HOBART
Tweede kerstdag startte in Sydney de 72e editie van de Rolex
Sydney-Hobart. Een klassieker van 628 mijl. De maxiracer
Perpetual Loyal van Anthony Bell zette een nieuwe recordtijd
neer: 1 dag, 13 uur, 31 minuten en 20 seconden. Dat is bijna 5
uur sneller dan de Wild Oats XI in 2012. De overwinning op
line honours kreeg voor Bell extra glans, omdat hij de vorige
twee edities was uitgevallen. Zijn jacht is een ontwerp van
Juan Yacht Design en meet 30.48 x 7.35 x 6.22 m.
De boot is in carbon gebouwd bij Cookson Boats.
www.rolexsydneyhobart.com

INDEWIND

ZACHTEBEDRACE
Op 18 februari vanaf 15:00 houdt de organisatie van de Zachtebedrace een
winterworkshop voor de deelnemers. Plaats: het Statenjacht van Utrecht. De
komende zevende editie is van donderdagavond 27 tot en met zondagavond
29 april op het wad. Een 72 uurs marathon voor platbodems, vernoemd naar
een ondiepte op het wad, grofweg het middelpunt van het wedstrijdgebied.
www.zachtebedrace.nl

WIE IN ST ANNALAND
Op zaterdag 11 maart 2017 organiseren
de watersportbedrijven aan de Boulevard
Mariteam in samenwerking met de
plaatselijke watersportvereniging het
jaarlijkse Watersport Informatie Event.
Kortweg WIE. Op het programma staan
activiteiten en lezingen voor iedere
watersporter, waaronder verhalen van de Volvo Ocean Race Academy, een
workshop manoeuvreren op de motor, noviteiten in de watersport en een
verhaal over de overstap van zeil- naar motorjacht. www.wie-sintannaland.nl

ZEILERSFORUM WINTERTREFFEN
Zeilersforum.nl

houdt

op

18

februari, vanaf 13.00 uur, de
jaarlijkse Winter-bijeenkomst. Die
wordt

voor

de

tiende

keer

gehouden. Het middagprogramma
bestaat uit de workshops: Meteo
voor Zeilers, Mini computers, Haal
meer uit WinGPS, Splitsen en
Nieuwe Startracking gadgets. Daarnaast zijn er ook een test verstaging
knippen, een tweedehands markt en een kinderprogramma. ’s Avonds geeft
Olav Cox een lezing. Locatie: Haddock Watersport in Almere.
www.zeilersforum.nl

BLUE WATER CRUISING FORUM
Tijdens de komende Hiswa organiseert
World Cruising Club het Blue Water
Cruising Forum, voor iedereen die op
kortere of langere termijn een zeilreis
over de oceanen wil maken. De gratis
bijeenkomst begint op zondag 12 maart
om 11 uur. Het aantal deelnemers is
beperkt tot 50 personen. Daarom is
registratie als deelnemer verplicht.
Een ervaren panel van blue water
cruisers en deskundigen deelt hun kennis over onderwerpen als de keuze
voor het juiste schip, uitrusting, het vertrekkersleven en kinderen aan boord.
Aanmelden voor het forum doe je hier.

WEERKAARTEN

ROUTERING
ROUTEPLANNING
SOFTWARE

GRIBFILES

en nog veel meer over het weer…

METEO
CURSUSSEN
door

HENK HUIZINGA

ADVERTENTIE

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

BOMARINE
innovative sailing solutions

variabele spoed
is altijd goed!
AUTOPROP

download de brochure
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FOTO’S EN TEKST DANIELLE DE JONG

Bemanning test Suncoast 52 in praktijk

OPKNAPPEN &
Het leek een impulsaankoop, de aanschaf van de
Suncoast 52 Vrijheid (Zilt 121). Martijn en Danielle
de Jong kochten de stalen kits via een
internetveiling. Voor een paar duizend euro, maar
inclusief een omvangrijke ‘nog te doen-lijst’. Ze
hebben inmiddels het nodige opgeknapt en
probeerden de boot drie maanden in de
praktijk uit. Als voorproef op hun wereldreis.

B

ikken, krabben, schuren, timmeren, poetsen, schilderen.
We zijn er maanden druk mee. De kuip bijvoorbeeld halen
we helemaal kaal en zetten hem daarna goed in de primer.
Een wereld van verschil als je de ‘voor’ en ‘na’ foto’s

bekijkt. Dat geldt voor meer plekken aan boord. We behandelen
het hout, vertroetelen de motor en bouwen kasten bij. Alleen de
bouw van een tweepersoonsbed achterin vlot niet erg. Martijn
kan een hele boerderij verbouwen, maar op een boot zit het af en
toe gewoon tegen. We besluiten voorlopig in de voorpiek te
blijven slapen, terwijl we de boot gedurende drie maanden al
varend uitproberen. Door langere tijd weg te gaan, leren we de
boot beter kennen. En onszelf. Houden we het vol om elke dag
een keteltje water op te zetten voor koffie? Gaat het koken op
een klein fornuis? En: blijft het leuk om telkens na een paar dagen
te verkassen?

VRIJHEID OP DE GREVELINGEN
We gaan de Grevelingen op. Eén, omdat het vertrouwd terrein is.
Twee, hulp of een weg terug is dichtbij. Drie, de belangrijkste van
deze keuze: Martijn moet werken en kan via de boot naar zijn
werk. We gaan echt oefenen zoals we het uiteindelijk willen gaan
doen: zoveel mogelijk ankeren en zo min mogelijk havens
aandoen. Dus gaan we volgeladen op pad, met voor zo’n drie
maanden eten aan boord. Blik, pakjes, zakjes, broodmix, uien en
harde groente. Natuurlijk halen we verse dingen onderweg, maar
het liefst zo min mogelijk. We halen ook alle verpakkingen van de
producten, dat scheelt twee aangestampte vuilniszakken vol
karton en plastic.
Het zeilen op de Grevelingen valt ons wat tegen; staan net alle
zeilen, zitten we alweer aan de overkant. Overstag gaan is een
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behoorlijke krachttraining, want soms wil het zeil niet om. We moeten dan
ook geregeld de motor bijzetten om door de wind te komen. Tevens heeft
ons schip wel wat wind nodig om vooruit te komen. Desondanks genieten
we van de vrijheid.

ANKEREN EN AFMEREN
Het ankeren gaat niet meteen gemakkelijk. Het anker voorop blijkt in de
praktijk te klein en krabt zodra de wind doorzet. We besluiten het te wisselen
met het reserveanker. Dat werkt: we liggen zo vast als een huis.
Het afmeren is ook even wennen. Deze stalen 52 voeter duw je niet zomaar
een stukje opzij en moeten we afmeren zoals de binnenvaart dat doet. Een
lijn om een bolder werpen en laten fungeren als spring om verder naar de
kant te komen. Daar gaat het al mis, ik kan namelijk totaal niet mikken. Met
ons vorige schip stapte ik gewoon van boord en kon ik met één hand de hele
boot op z’n plek trekken. Nu sta ik zo’n anderhalve meter boven de steiger
en moet dus in één poging, hooguit twee, de bolder te pakken zien te krijgen.
Negen van de tien keer helpen mede-watersporters, maar soms moet je het
toch zelf doen. Na weken gaat het steeds beter, al hebben we wel wat verf
achtergelaten.

ADVIES
We komen veel mensen tegen die iets over onze boot weten of verhalen
kunnen vertellen. Voor ons waardevol, omdat we zelf weinig informatie
hebben. Overal krijgen we opknaptips. Die nemen we allemaal van harte mee,
om de voor ons beste er uit te halen.
Soms gaan dingen mis. Een luik open laten staan bijvoorbeeld tijdens een
onweersbui zorgt voor een nat bed. We slapen dientengevolge ongemakkelijk
op de salontafel. En als we snel de dagtank willen bijvullen, blijkt er water in
de jerrycan te zitten. Gevolg: dagtank aftappen, filters vernieuwen, systeem
doorblazen… Na een dag sleutelen kunnen we weer op pad, eindelijk.
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OP ZEE
De laatste tien dagen van onze uitprobeerperiode heeft Martijn vakantie en
gaan we de zee op. Ons streven is Texel. Als we al niet verliefd waren, worden
we nu smoorverliefd op onze boot. Wat zeilt ze fijn op zee, lekker lange rechte
stukken. Mooi over de golven dansend. Het is ons duidelijk, dit schip is
gemaakt voor de zee. We ankeren zelfs op zee. Bij Stellendam, tegenover het
Kurhaus bij Scheveningen en voor de deur bij Huis ter Duin. Ook bij de
Maasmond bij Hoek van Holland en tussen het kerende tij, zomaar ergens
langs het strand. We raken verslaafd aan het ankeren. Alhoewel we de eerste
twee keer voor anker op zee redelijk liggen te schommelen. Zeker als het tij
keert en de golven tegen de zijkant rollen. Als we besluiten met tij tegen het
anker uit te gooien en door luiheid geen zin hebben de bezaan te strijken, zijn
we blij verrast dat we gewoon lekker op de golven blijven dansen. Dat we
daar niet eerder aan hebben gedacht. Zo ankeren we ontspannen op zee.

Toch is ook op deze zeetocht tegenslag, ter hoogte van Sint
Maartenszee. Tijdens het motoren, in een windstilte, trilt er een
wartel los onder de dagtank en stroomt de diesel de bilge in.
Tegen de tijd dat Martijn de boel heeft gedicht, hebben we nog
6 liter diesel over. Onze motor verbruikt 10 liter per uur en we
hebben nog 4 uur in het verschiet. We gaan het dus niet halen.
Dan zien we een huisje op het strand van de reddingsbrigade.
Martijn googlet het telefoonnummer, om te kunnen vragen of
er een tankstation in de buurt zit. Zo kunnen we naar de kant
roeien en diesel halen. Deze behulpzame redders hebben een
ander idee. Ze laten de boot te water, halen onze jerrycans op
en gaan voor ons diesel halen. Wat een helden! Zo komen we ‘s
avonds laat toch nog aan in Den Helder.

De kosten tijdens deze proefperiode houden we bij en bedragen
457,50 euro gemiddeld per maand. Dit is inclusief ‘uit’ eten en
drank die de grootste kostenpost vormen. De tien dagen
vakantie

kostten

meer,

509,93

euro,

door

drie

havenovernachtingen, restaurantbezoek en 230 liter diesel. Ons
streven is, om eenmaal op reis, rond te komen van 1000 euro
per maand, inclusief ziektekosten en een boot- en
reisverzekering.
De proefperiode is ons zeer bevallen. We houden van wonen
aan boord. Een elektrische ankerlier is geen overbodige luxe.
Kastruimte erbij is ook fijn. De keuken wat groter en logischer,
daar hebben we alleen nog een beetje hulp bij nodig. Het
serieuze

klussen

kan

verder,

op

werkelijkheidsdroom: de wereld rond…

weg

naar

onze
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Met de populaire en zeer succesvolle Italia 998 Fuoriserie won het Bach
Yachting Racing Team in 2016 onder meer het Nederlands, Duits en
Wereldkampioenschap. Voor een grote groep zeilers zal de boot net even te
racy zijn en daarom komt de werf nu met een cruising versie van de 998.
De 998 Club heeft nog steeds sportieve vaareigenschappen, maar is tevens
uitgerust om relaxed mee te kunnen cruisen. De toevoeging van de boegspriet
zorgt er voor dat er geen spinnaker boomgebruikt hoeft te worden en er is
ruimte voor een Code 0. Het interieur is rijker uitgerust. Er zijn kasten
toegevoegd in salon en voorhut voor meer bergruimte. De kombuis is
standaard uitgerust met koelkast en gasstel met oven. De helmstok is
vervangen door dubbele stuurwielen.
www.bachyachting.com

ZILTESPULLEN
Even met de theedoek de ochtenddouw uit
de kuip weghalen is verleden tijd als je de
Absorber aan boord haalt. Het is een
multifunctionele droogdoek van PVA
(polyvinylalcohol)

met

zeer

goede

absorberende eigenschappen. Voor het
beste resultaat bewaar je de Absorber licht
vochtig in de meegeleverde opbergkoker.
Behalve voor het drogen van je boot is deze wonderdoek ook ideaal als
'deurmat' bij een vieze steiger. € 24,95 www.the-absorber.nl

Masterspars in Wervershoof levert Admiral rolrevers, die in
Turkije worden geproduceerd. Er wordt 10 jaar garantie op
gegeven. Naast standaard modellen bevat de reeks ook revers
met een eindloze lijn. Tevens is er een rolrever met een
vertraging waardoor het oprollen van het zeil minder kracht kost.
Het leveringsprogramma bevat verder een serie met Code-zero
revers voorzien van een eindloze lijn en een op maat gemaakte
anti-torsie lijn.
www.admiral.com.tr en www.masterspars.com

Watersportmedia heeft de hand
weten te leggen op het originele
manuscript over de eerste
zeilreis met een jacht (bijna) rond
de wereld na de Tweede
Wereldoorlog.
Hoogstrate

Willem
(de

'stuurman')

noteerde in een omvangrijk
reisverslag de belevenissen van
de bemanning. Het verhaal van de Alk omvat niet alleen 500 pagina's
reisverslag met vele zwart-wit foto's, maar geeft vooral een beeld van het
zeilen naar verre oorden in een ander tijdgewricht.
Dit historische document wordt alleen alleen als e-boek uit te geven. Tot 31
maart is het boek te koop voor €12,50, daarna wordt de prijs €14,95
http://bit.ly/2jr8ajV

Bij uitgeverij Hollandia is de zevende editie
verschenen van Het Kleine Zeilboek. Een klassieker
over zeillessen. Het boek geeft uitleg over de
basisvaardigheden, aan de hand van illustraties.
De aspirant-zeiler leert de technieken, termen, hoe
je de boot zeilkaar maakt en hoe je een goed
stuurman wordt. Auteur is J. Peter Hoefnagels.
€ 9,95. www.gottmer.nl

ZILTESPULLEN

De Hanse 315 is een succesnummer. Behalve dat de boot European Yacht of
the Year 2016 werd, zijn er inmiddels recordaantallen van verkocht. Kopers
konden al kiezen voor een ondiepe kiel van 1.35 meter en importeur
Westyachting gaat nu een stap verder en biedt de mogelijkheid om voor
aangepast zeilplan te kiezen. Samen met Selden en Elvstrom Sails is een
kortere mast met een daarop aangepast zeilplan ontworpen. In combinatie
met de ondiepe kiel is dit de perfecte ‘Randmeren’ uitvoering, je zeilt er zo
mee onder de Hollandse Brug door. www.westyachting.nl

Half

mei

vertrek

de

klassieker Moonlight of
London voor een trip van
Zeebrugge naar Nuuk, op
Groenland. Aan boord is
plaats voor maximaal 12
opstappers. Je kan zelf
achter het roer staan,
helpen bij manoeuvres, wachtlopen, navigatie en koken. De non-stop
oversteek van 2500 zeemijl zal naar verwachting een dag of 20 duren. Eind
september vaart de Moonlight weer terug naar Zeebrugge, als je nog meer
zeemijlen wilt verzamelen kan je dus twee keer mee. Aandeel in de kosten:
€55 per dag. Mail voor informatie naar: bflamant@icloud.com

In 2017 wordt de Waterland vloot
uitgebreid met een derde Dehler 38
en de nieuwe Dehler 34. De vloot
telt nu 16 kajuitboten en 11
dagzeilers: J-22, Fox 22 en 7 x J 70.
Gelijktijdig wordt de bestaande vloot
bestaande uit Dehler 25, 29, 32 en
X 34, X 37 en X40 met nieuwe laminaatzeilen uitgerust. “Wij vernieuwen de
zeilen elke 2 – 3 jaar, het is tenslotte de ‘motor’ van het schip”, zegt Jan
Zetzema. Alle boten beschikken over een ORC meetbrief en kunnen voor
wedstrijden worden gehuurd. www.waterlandyacht.nl

ZILTESPULLEN
C-Yacht presenteert nieuwe
modellen met achterkuip, de
C-Yacht 42ac en 47ac. Ze zijn
ontworpen

door

Dykstra

Naval Architects. C-Yacht
heeft afgelopen twee jaar
uitgebreid marktonderzoek
gedaan en de klantwensen
geïnventariseerd. De twee
nieuwe

modellen

zijn

voorzien van een ruime
achterkuip met dubbele stuurstand; ergonomisch zo ontworpen dat de
stuurman de zeilen kan bedienen. Alle lijnen lopen naar de kuip, waar ook de
keerfok bediend kan worden. Er is extra aandacht besteed aan zeilgedrag,
bedieningsgemak en uitstraling. De brede waterlijn, in combinatie met het
hoge ballastpercentage van 40%, zorgt voor extra stabiliteit en een
comfortabel zeegedrag. Het zeilplan is uitgevoerd met een goed hanteerbaar
voorzeil (optioneel als zelfkerende fok) met een roller onderdeks en
boegspriet voor lichtweer zeilen. De AC-lijn wordt gemaakt van een vinylester
sandwichsysteem, versterkt met het C-Yacht composiet-frame. Doordat
C-Yacht de schepen geheel op de Nederlandse werf bouwt, worden de
schepen klantspecifiek gemaakt. Binnen het concept kunnen individuele
wensen worden doorgevoerd.
www.c-yacht.com

Saffier in IJmuiden voegt opnieuw een oogstrelend ontwerp toe aan het
leveringsprogramma. Ditmaal gaat het om de Saffier Se 37 Lounge. Wat direct
opvalt is de plaatsing van de stuurwielen: vlak achter de kajuitingang. Daar
heeft de stuurman alle trimlijnen, schoten en vallen onder handbereik. Achter
hem ontstaat in de kuip een riante loungeplek. De Saffier Se 37 Lounge is een
weekendzeiler met accommodatie om te kunnen overnachten. Het schip
heeft een krachtig tuig, vloeiend onderwaterschip, moderne kiel en een vaste
boegspriet. Een licht, vlot, zeewaardig jacht. www.saffieryachts.com

ZILTESPULLEN
Op de openingsdag van Boot Düsseldorf zijn de titels Boot van
het Jaar verdeeld. De Franse werven vielen dik in de prijzen:
vier van de vijf bekroonde jachten zijn Frans ontwerp. In de vijf
categorieën zijn de winnaars:
Categorie Family Cruiser

RM 970
Een multiknikspant met opvallend
veel ruimte boven- en onderdeks.
Categorie Performance Cruiser

POGO 36
Een typisch Franse galoppeerboot
met klapkiel.
Categorie Luxury Cruiser
OCEANIS 62
Met deze 62 lanceert Beneteau de
overtreffende trap van een reisschip.
Categorie Multihull
OUTREMER 4X
Een uitsproken toercatamaran die
veel comfort en ruimte biedt.
Categorie Special Yacht

SEASCAPE 24
Een pijlsnelle zeiler uit Kroatië die de
bestaande lijn mooi aanvult.

OVERWINTEREN AAN DE VOET VAN DE ETNA
Janneke en Frans Donders overwinteren aan boord van hun
Bolbliksem in de haven van Riposto op Sicilië. De besneeuwde Etna
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is hun decor voor deze maanden.

ZILTEWERELD

Het is juli 2016 als Janneke en Frans Donders na jaren dromen en plannen met hun
Feeling 446 Bolbliksem uit Nauerna vertrekken. Janneke: “Het eerste stuk richting
zuiden zat het weer niet echt mee, en
hadden we nog vaak onze zeilpakken aan.
In Boulogne sur Mer in Noord-Frankrijk
wachtten we een paar dagen op betere
wind. We waren een beetje ongeduldig.
Als je na zo veel jaren voorbereiding eindelijk onderweg bent richting Middellandse Zee, wil je ook verder. We moesten veel kruisen, maar bij de Golf van
Biskaje ging het beter met de wind en schoten we lekker op. Ongeveer 16 uur
voor aankomst in A Coruna liep de stuurautomaat vast. Frans wist direct wat
het was, maar kon dat met golven van 6 meter achterop, niet repareren. Dus
moesten we met de hand sturen. We kwamen midden in de nacht aan. Eerst
passeerden ons nog 50 vissersschepen die kennelijk allemaal hadden afgesproken om rond 3 uur uit te varen. We legden in de haven midden in de stad
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aan. Blij dat we er waren.”

ZILTEWERELD

www.ziltewereld.nl
“Dat die Biskaje-oversteek erop zat, voelde goed”,vult Frans aan. “Na een
week gingen we verder langs de kust. Inmiddels gewend aan mooi en warm
weer. Wat een verschil met Nederland. We genoten. We deden een aantal
plaatsen aan de kust aan en bezochten Lissabon. Daar waren we al eerder,
maar het is toch een ander gevoel, of je met het vliegtuig aankomt of met je
eigen boot. Op weg naar het zuiden gingen we meer ankeren.
Na Gibraltar kregen we wat meer haast. We deden Mallorca en Formentera
aan, maar ons doel, Riposto op Sicilië, was nog een eind varen.
Janneke: “Aan het eind van het seizoen voeren we in het pikkedonker de
haven van Riposto in. De volgende ochtend zagen we pas goed, waar we
terecht waren gekomen: aan de voet van de Etna. De haven is groot, goed
beschermd en ziet er keurig uit. Een goede plek om een paar maanden te
overwinteren. Tot nu toe bevalt het ons uitstekend. We fietsen en wandelen
veel en kunnen met de trein en bus overal komen. Eind april gaan we richting
Griekenland. We verheugen ons al op het ankeren en het rustig van eiland
naar eiland hoppen. Misschien gaan we nog naar Turkije En als we hier
genoeg gezien hebben, zullen we de Middellandse Zee verlaten en de
oceaan oversteken. En wie weet gaan we verder.... “

www.sy-bolbliksem.nl
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