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Designed by Humphreys Yacht Design and the Elan Design
Team, the Elan 4 is built in VAIL with twin rudders, hard chines
and carefully tuned sail plan to offer superb performance and
easy handling, allowing the crew to enjoy sailing on a new level.

“From the slopes to the sea, building skis and yachts for more
than 70 years”

http://www.elan-yachts.com
http://www.yachtpaint.com/nld/diy/default.aspx
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http://www.ziltmagazine.com/wallpapers/bureaublad133.html


BUREAUBLAD
Strakblauwe lucht, azuurblauw

water en elke dag 15 tot 20
knopen uit het noordoosten.
Het zijn die condities die het

decor bepalen van de voorjaarsraces in
het Caraibisch gebied. En even

consequent levert dat jaloersmakende
beelden op. Fotograaf Christophe Jouany

ging er voor naar Voiles de St Barth.
Met een paar klikken maak je deze foto

de achtergrond van je computer, telefoon
of tablet…

http://www.ziltmagazine.com/wallpapers/bureaublad133.html
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SCHAAMROOD

Een actueel onderwerp is het allerminst. Als zeiler
weten we al jaren dat we alleen brandstof mogen
tanken waar het volledige belastingtarief over
wordt berekend. Wie zijn scheepstank veertig
procent goedkoper wil vullen moet een professio-
nele noodzaak hebben om te varen. Jammer voor
ons, maar ook weer geen onredelijke maatregel
voor die paar hobbyliters.
Al even begrijpelijk is het dat zo’n regel ook control-
leerbaar moet zijn. Dus wordt er aan belastingge-
reduceerde diesel een rode kleurstof toegevoegd
die iedere potentiele anarchist of latente crimineel
onverbiddelijk tegen de lamp laat lopen. Tot zover
het overzichtelijke deel van dit verhaal...

Ingewikkeld wordt het als je naar een land zeilt
waar ook een jacht straffeloos rode diesel mag
tanken. Althans volgens sommige handhavers van
de regeling, zo blijkt uit het opmerkelijke verhaal
dat Adelheid en Las in deze Zilt vertellen. IJverige
Belgische opsporingsambtenaren constateerden
resten van rode brandstof in de tank van hun boot.



Niet als gevolg van een dieselbacchanaal uit winst-
bejag, maar getankt tijdens een reis naar de afge-
legen plekken van het Verenigd Koninkrijk. Op
plaatsen waar wit of rood helemaal geen keuze is.
En dat zo’n tank bij thuiskomst niet helemaal leeg
is, dat is natuurlijk alleen maar goed zeemanschap,
zo legden ze uit. De dieselpolitie vond het een slecht
excuus...

Doordat leden van dezelfde Europese Unie ieder
hun eigen belastingregels hanteren, drinken we
accijnsarme wijn in Frankrijk en drie keer belast bier
in Zweden. Zonder dat we bij thuiskomst ons plasje
op de juiste kleur hoeven te laten controlleren. Dat
dat wel geldt voor de inhoud van onze dieseltank,
accepteren we moeiteloos. Maar dat er een poten-
tiele boete staat op veiligheid en goed zeeman-
schap, daarvoor zou een wetgever zich toch echt
moeten roodschamen...
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Ada van der Vis en John Gijzenij zijn met hun Rhapsody, een Breehorn
37, op reis. Eerder bereikten ze Marokko (Zilt 129). Afgelopen winter
maakten ze de oversteek van Kaapverdië naar Suriname. Een intense
tocht die alle zintuigen prikkelt…

OPGAAN IN HET RITME
VAN DE OCEAAN

Rhapsody-bemanning voltooit eerste Atlantische oversteek
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FOTO’S EN TEKST ADA VAN DER VIS



an de vooravond van onze over-
steek van Kaapverdië naar Suri-
name was de spanning voelbaar in
mijn hele lijf. “Een fijn stukkie zei-
len”, volgens John, “meer is het

niet.” Ik zag echter best op tegen die lange
oceaanovertocht. Niet wetende waar we aan
begonnen. In een tijdschrift las ik een uit-
spraak van Pipi Langkous: ‘Ik heb het nog nooit
gedaan, dus ik denk dat ik het kan.’ Het is zo’n
beetje mijn lijfspreuk geworden. Er zijn zoveel
dingen die ik nog nooit gedaan heb tijdens
onze zeilreis. Te vaak ga ik uit van allerlei
zaken die kunnen misgaan en regelmatig plopt
dan deze optimistische uitspraak op in mijn
gedachte. Het relativeert. Die uitdaging van
ruim 15 dagen de oceaan oversteken is nu
achter de rug. Ik heb voor altijd een blueprint
in mijn geheugen; de eindeloze staalblauwe
oceaan, golven in allerlei soorten maten, de
ochtend- en avondzon, passaatwolken die als
stoom uit een locomotief voorbij drijven, de
oceaanbewoners… Samen opvaren met Blue
Dream en Zanzibar, de bijna lichtgevende ster-
renhemel en tot slot wij met Rhapsody die
deze klus geklaard hebben. Nu we het
eenmaal gedaan hebben, weet ik het zeker: ’Ik
denk dat we het kunnen.’
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FOURAGEREN
Voor vertrek slaan we uitgebreid eten in. Het is
een hele klus om de ingrediënten bij elkaar te
scharrelen. Heel Mindelo struinen we af naar eten.
Alles is te koop. Alleen niet in één winkel. De droge
producten komen uit allerlei winkels, want wat bij
de een is uitverkocht, heeft wellicht de andere
nog. Groente en fruit komen voornamelijk van de
markt. We scoren een echt vertrekkersitem: een
stammetje vol met bananen.

ZEILLEVEN
We zijn op weg… Als we zo aan het zeilen zijn met
een lekker windje van 4 Beaufort en een heerlijk
zonnetje, staat de tijd stil. Het besef van tijd dan.
Tijd is niet belangrijk meer. We gaan op in het
ritme van de oceaan. De natuurlijke aangevers
zeggen me hoe laat het is. Een rammelende maag
betekent tijd voor eten. Klappende zeilen vragen
om een nieuwe koers of trim. Een opkomende zon
is een nieuwe dag en de ondergaande zon luidt
het einde van de dag in. Bij vermoeidheid duik ik
mijn bed in. Het zeilleven lijkt zo simpel. Meer
hebben we niet nodig. fo

to
© 

Be
m

an
ni

ng
 R

ha
ps

od
y





OCEAANBEWONERS
"Dolfijn! Vlak naast de boot!" roept John. Zo vlug als
ik kan, sta ik op het dek. Links en rechts naast Rhap-
sody verschijnen dolfijnen uit de golven. Sommige
surfend, anderen springend. John zit eersterangs: de
preekstoel. Hij slingert vervaarlijk heen en weer vlak
boven de golven. Hij hoort de dolfijnen zelfs commu-
niceren. We kunnen ons geluk niet op.

Later roep ik ook: "Dolfijnen!" Ik zit 's morgens buiten
in de kuip met de buitenmarifoon. Ons radionetje is
net gestart. "Ik zie dolfijnen", roep ik nogmaals
enthousiast. "Nou, Ada zijn we kwijt", hoor ik Henk
zeggen. Door mijn geschreeuw komt John ook naar
buiten. In de golven zie ik vinnen. Stevige, zwarte
vinnen. "Dat zijn geen dolfijnen. Het zijn grienden!"
Het weer is veranderd. Er zijn buien links, rechts en
achter, maar niet bij ons. Ze zorgen voor flinke
windvlagen en stuwen de oceaan direct op, met hoge
golven. En in die golven zitten de grienden. Talloze
grienden. Ze surfen met de golven mee. Soms komen
er drie tegelijk uit de golf. Ze zwemmen rondom onze
boot. Geen idee hoeveel het er zijn. Wat is de natuur
toch mooi. Na een half uur zijn de golven gewoon
weer lege golven. Maar mijn hoofd zit vol met gran-
dioze plaatjes en ik word stil... fo
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PASSAATZEILEN
Yes! Het is gelukt! We zeilen met een uitgeboomde
genua! Laat de passaatwind maar komen. Wat een
heerlijke ontspannen dag! Dit is oceaanzeilen. De
windgolven en de deining komen uit dezelfde rich-
ting. Rhapsody wordt opgetild, meegenomen en
weer losgelaten. En dat gedurende de hele dag.
Eentje uit de boekjes. Heerlijk zonnetje. Lekkere
bries van 4 Beaufort. Lichtblauwe lucht. Hoge en
lage bewolking passend bij de passaatwind. Een
prachtige oceaan en de bikini aan.

KOMBUIS
Kleng. Rats. Ping. Schuifff. Boink. Zo klinkt het in de
kombuis als ik aan het koken ben. En niet alleen de
spullen maken meer lawaai dan nodig, dat doe ik
ook. Koken is een hele toer. Ik sta geleund tegen
het aanrecht en mijn voeten wijd uit elkaar om de
onverwachte bewegingen op te vangen. Het lukt
me vrij aardig. Alles blijft in de pannen en borden.
Het gevaar zit in het opscheppen. Verslappen van
de aandacht is dan funest. Een bordje verkeerd
geplaatst wordt direct afgestraft met een flinke
schuiver. En ja, wat red ik dan eerst? Mezelf of het
eten? Gevolg is dan dat ik een blauwe plek erbij heb,
maar het bordje gegrepen is. fo
to
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TROPISCHE REGENBUI
De lucht verandert van grijs in donkergrijs en in heel
donkergrijs. Langgerekte zware wolken trekken over
met loodrechte regenstrepen. Oppassen geblazen.
"Behoudend zeilen en we kunnen alles aan", zegt
John. De genua is helemaal ingerold. Het grootzeil is
twee keer gereefd. Bertina, onze windvaan, wordt
ingezet en volgt de wind. Als de wind plots van
richting verandert, gaat ze erin mee. Flinke regen-
buien komen over. De zeiljassen gaan voor het eerst
in zeer lange tijd aan. Eigenlijk kunnen we zonder,
want de regen en wind zijn warm. En in het pak is
het zweten. De zon doet hard haar best om er
doorheen te komen. Mooie lichtstralen piepen
tussen de wolken door. Het maakt de oceaan zilver-
grijs door weerkaatsing van het licht. Zo heb ik de
oceaan nog niet eerder gezien.

IN DE NACHT
"Wow, wat een uitzicht! Telkens overweldigend!" Ik
lig in de kuip op mijn rug op een comfortabel kussen.
John ligt te slapen in zijn kooi achter het slingerzeil-
tje. Het is drie uur in de nacht. Ik kijk omhoog. Boven
mij zie ik een ontelbare hoeveelheid sterren. Ik laat
me meevoeren met de bewegingen van Rhapsody.
Die zijn hier rustiger dan binnen. Hier wieg ik zachtjes fo
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heen en weer en zie daardoor steeds een ander
stukje hemel. Mijn hoofd is amper een meter bij het
duizenden vierkante meters grote wateroppervlak
vandaan. Het geruis van de golven is soms oorver-
dovend dichtbij. De zachte wind in mijn gezicht is
warm en klam. Bertina doet zachtjes haar werk.
Langzaam komt de maan achter wolken op en kleurt
die zacht wit. Alleen de felste sterren zijn nu nog te
zien. Ik verbeeld me dat het heelal hier dichterbij is
dan in Nederland. Het gaat mijn voorstellingsvermo-
gen nog steeds te boven. John en ik, liggend op zo’n
kleine, veilige boot, midden op de Atlantische Oceaan.

ZEILVRIENDEN
Na vanmorgen hebben we onze zeilvrienden niet
meer gezien. Zullen we ze dan na ruim 1000 mijl nu
kwijt zijn? Als ik de wacht van John overneem, zie ik
lichtjes: een witte en een groene. Hé, daar zijn ze
weer, denk ik opgetogen. Een paar uur een later zeil
ik Zanzibar voorbij, toegezwaaid met een zoeklicht.
Ik beantwoord de groet door met een zaklamp in ons
zeil te schijnen. Dat afkruisen is dus zo gek nog niet:
relaxed zeilen, rustig koken, eten, afwassen en
bovenal goed slapen! Morgen weer een nieuwe dag. fo
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CHAMPAGNE
‘Mamamee mamasee. Die handjes in die lucht!
Mamamee mamassee sweet melody!’  Suri-
naamse klanken schallen hard uit onze boxen.
Ritmisch en vrolijk. ‘Mama Sweet harmony.’
Samen dansen we even op de melodie. Kort. Want
het is te warm voor welke inspanning dan ook;
tropisch warm en vochtig. De fles plopt open,
champagne stroomt rijkelijk en smaakt overheer-
lijk. Zo heb ik  champagne nog niet eerder
geproefd.
Ook Rhapsody krijgt haar deel als de champagne
over mijn glas heen bruist.  "Suriname en Zuid-
Amerika is bereikt!" wil ik uitschreeuwen.

Met onze champagne in de hand kijken we naar
de nieuwe omgeving. "Dat hebben we toch maar
mooi gedaan!" "Ja!", beaam ik. "Ik heb een mooi
leven", zegt  John genietend. Ik stem tevreden in
en zeg verder niets. Deze zeiltocht heeft ons meer
gegeven dan zeilen alleen.

fo
to

© 
Be

m
an

ni
ng

 R
ha

ps
od

y



DEZE ZEILTOCHT
HEEFT ONS MEER

GEGEVEN DAN
ZEILEN ALLEEN...
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Afgelopen februari overleed Herman Jansen op 92 jarige leeftijd. Voor zijn huis in

Medemblik lag nog altijd de Sounion, de 9 meter lange Van de Stadt Pionieer

waarmee Jansen als eerste Nederlander van 1972 tot 1976 solo rond de wereld

zeilde. Het maken van lange zeilreizen was in die tijd een heel ander avontuur dan

nu. Zonder sateliettelefoon en internet natuurlijk, maar ook zonder gps, ais, plotter

en radar. Van delen van de Pacific waren zelfs geen nauwkeurige zeekaarten. Solo

rond de wereld is nog steeds een hele prestatie, maar wie dat destijds deed was

een held. Voor een hele generatie zeilers is de reis van Herman Jansen inspiratie

geweest om zelf grenzen te verleggen. Ook voor Sjors van der Woerd was het een

belangrijk voorbeeld…

n mijn studententijd waren de inkomsten van de weekendbaan niet altijd

voldoende om de Waterkampioen los te kunnen kopen, dus miste ik een

aantal afleveringen uit de serie over de reis van Herman Jansen. Daarom was

ik blij toen in 1980 het boek uitkwam over deze bijzondere solo wereldom-

zeiling. ‘De horizon zeilde mee, dag na dag...’ werd het meest beduimelde

boek van de groeiende plank met zeilverhalen. Ontelbare keren bladerde ik

het door en mijmerde weg bij de prachtige tekeningen van Gerard van

Straaten. Of ik herlas Jansens leerzame beschrijving over hoe hij van de golven

afstuurde met zijn uitgeboomde passaatzeilen. Dat wilde ik ook…

Herman Jansen  1924 - 2017
HERINNERINGEN AAN EEN INSPIRATOR

I

TEKST SJORS VAN DER WOERD



p momenten dat het kopen van een boot voor een eigen reis

ver weg leek, staarde ik uren naar de opengewerkte tekening

van de Sounion. De polyester boot was maar 9 meter lang en 2,4

meter breed. Als hij daarmee rond de wereld kon, dan hoefde ik toch

niet te wachten tot de ideale stalen vertrekkersboot in zicht kwam?

Het boek kwam regelmatig uit de kast als er twijfel ontstond of zo

lang weg gaan wel echt leuk is. Naast de beschrijving van de vele

etappes schreef Jansen prachtige stukken waarop hij de reis op een

meer filosofische manier benaderde. Daarbij stond dan een tekening

van de zeiler samen met een prachtige vrouw ergens op een

Polynesisch eiland. Ja, dan verdween de twijfel natuurlijk snel.

Tegen de tijd dat ik toe was aan het uitrusten van een eigen boot

hing ik weer vaak uren over de gedetailleerde tekeningen van de

bescheiden Sounion. Van Straatens illustratie van de boot die door

een hoge golf wordt platgeslagen kon ik dromen.

Voor een veel oudere vertrekkers en dromers is de reis van de Sounion

een iconische reis en is Herman Jansen de zeiler die ze graag zouden

willen zijn.

Met het overlijden van Herman Jansen verloor de Nederlandse
zeilgemeenschap een bijzondere pionier en een inspirator voor velen
die na hem de horizon achterna zeilden. Sinds het trieste nieuws ons
bereikte ligt zijn boek weer op tafel. Beduimeld en wel.
De horizon zeilt vast nog steeds met Herman mee…

o

Met dank aan Uitgeverij Gottmer/Hollandia voor het gebruik van de illustraties
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BIKKELEN
BRAASSEM

OP DE

32e Magic Marine Easter Regatta

De afgelopen paasdagen waren kouder dan de vorige
kerst. Het weerhield 214 Optimistzeilers er niet van
om in het paasweekend veertien(!) races te
zeilen in de 32e Magic Marine Easter Regatta
op de Braassem.
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FOTO’S ANNEMIEK VAN KINDEREN – TEKST LAURENS VAN ZIJP



Goed beschouwd blijft het een bijzon-
dere prestatie dat zo’n 55 vrijwilligers
van wsv Braassemermeer en de Opti-
mist Club Nederland (OCN) elk jaar zo’n
internationaal toernooi weten te realise-
ren. Een logistiek en organisatorisch
sterk staaltje om honderden deelnemers
plus achterban te ontvangen en te faci-
literen. Vanaf het begin, in 1985, trekt
de Easter Regatta ook veel buitenlandse
deelnemers. Nu waren er twaalf landen
vertegenwoordigd.

Voor de wedstrijdorganisatie op het
water was het een uitdaging om drie
grote startvelden ordentelijk te laten
vertrekken. De bloedvlag (diskwalificatie
bij te vroege start) wil daarbij nog wel
eens helpen om een te grote gretigheid
te beteugelen.
De zeilers zelf hadden in de straffe,
koude wind hun handen vol om de wed-
strijdbaan heelhuids af te leggen. Het
was bikkelen op de Braassem in 15 tot
20 knopen wind en een lage gevoels-
temperatuur. Hozen was hard nodig,
want aan de wind buist de stompe Opti-
mist flink.
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Jean-Bart Jaquet, voorzitter van de
Optimist Club Nederland, kijkt met
tevredenheid terug op de Easter
Regatta. “We hebben afgelopen winter
op Kralingen getraind en buitenlandse
evenementen bezocht met een selec-
tie en je ziet dat die inspanning vruch-
ten afwerpt.”
Er zeilt volgens hem genoeg potentieel
in de Optimist. Via de combiwedstrij-
den in de regio bewerkstelligt OCN
nieuwe aanwas en om uitval na de
leeftijdsgrens in de Optimist (t/m 15
jaar) te voorkomen, stippelt OCN in
samenwerking met het Watersport-
verbond een vervolgtraject voor zeilers
uit. Onder het motto ‘welke boot past
het best bij wie’.
Samen met Jan-Kees Lampe heeft
Jaquet het Europees kampioen-schap
Optimist 2018 binnengehaald. “Dat
wordt volgend jaar in Scheveningen
gehouden, in dezelfde periode van de
Volvo Ocean Race finish. We verwach-
ten daar 350 deelnemers aan de start.”
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Wie zich op de Braassem in de kijker
zeilde, was de 13-jarige Paul Hamee-
teman (foto). Hij won de eerste zeven
wedstrijden op rij en daarna volgde
een serie met 36-1-1-1-20-1-3. Met
33 punten won hij de Easter Regatta
met straatlengte voorsprong.
Hij maakte indruk met zijn perfecte
starts, veelal bij het pin-end. “Dat lag
best wel hoog en als onderste boot
heb je de meeste snelheid”, legt Paul
uit, “ik heb er op getraind en omdat ik
van de winter veel wedstrijden heb
gevaren, heb ik een goed wedstrijd-
ritme. Eén keer ging het niet goed
omdat alle druk op rechts bleef; toen
scoorde ik die 36e plaats.” Dit seizoen
hoopt Paul zich te kwalificeren voor
EK in Bulgarije en het WK in Thailand.
We zullen zeker nog van hem horen…

www.easter-regatta.nl
www.optimist.nl
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https://www.youtube.com/embed/qchiF9tlDjk?autoplay=1


https://www.youtube.com/embed/qchiF9tlDjk?autoplay=1


- 45 BESTEMMINGEN
- 850 JACHTEN
- MON0- EN MULTIHULLS
- 30 TOT 82 FT
- MET EN ZONDER SCHIPPER

WWW.DREAMYACHTCHARTER.NL
Caribbean | Middellandse Zee | Azië | Indische Oceaan | Australië | Pacific | Noord & Zuid Amerika

NIEUW: EIGEN VERKOOPKANTOOR IN NEDERLAND
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WITTE DONDERDAG
RODE DIESEL
Als Adelheid Greven en Stanislas Steverlynck aan boord
stappen van hun Pat Panick, verheugen ze zich op een lang en
zorgeloos zeilweekend. Tot er op die donderdag voor Pasen
drie mannen op de Nieuwpoortse steiger verschijnen.
Het blijkt het begin van een bizar verhaal…fo
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et paasweekend ligt voor de boeg. Boodschappen
zijn gedaan, weerberichtjes binnengehaald, water
en brandstof getankt. We hebben nog maar net de
laatste plooibox aan boord gezet of drie mannen

in het zwart, mét reddingsvest en aktetas komen het
ponton op gelopen, onze richting uit.
Controle van de douane… Identiteitspapieren, vlaggenbrief,
aankoopbewijs, onze papieren zijn in orde.
Maar als een van de twee dieselcontroleurs een staal uit
onze tank tegen het licht houdt, schudt hij meewarig
fronsend het hoofd. Met oprechte interesse bekijkt Las
samen met hem de brandstof en vraagt bezorgd of er niet
te veel prut in zit, de mogelijke vervuiling van onze diesel-
tank is iets waar mijn schipper wel eens over piekert.
“Vervuiling?” De controleur schudt nu nog meer het hoofd,
“Te róód, ja!”. Van zorgeloze zeilers voelen we ons veran-
deren in opgejaagd wild. Te rood? Uiteraard, vorig jaar
voeren we zes weken in Schotland en hebben daar rode
diesel getankt. Daarvan kan hier en nu nog wat in onze tank
zitten, ja…
“Mag niet”, klinkt het formeel. “In strijd met de wet.”

Er bestaan twee soorten diesel, de rode waar de staat
minder accijnzen op heft, is voor beroepslui; de witte, de
dure dus, voor alle anderen. In Engeland hebben ze die
Europese richtlijn niet willen aanvaarden, zij  gunnen hun
pleziervaart nog goedkopere brandstof.  Sterker nog, in hun
jachthavens is enkel rode diesel te krijgen.

H
FOTO’S EN TEKST ADELHEID GREVEN



Furfural is de kleurstof die rode diesel rood maakt. Een hardnekkig goedje
dat -eenmaal in je brandstoftank- tot meer dan twee jaar zichtbaar blijft. Ook
al tank je bij terugkeer  in eigen land  volgens het boekje witte diesel, tankbeurt
na tankbeurt.

TIEN PROCENT

Ik denk  terug aan de plaatsen  waar we die ‘foute’ diesel haalden. Afgelegen
plekken waar enkel boeren en vissers wonen. “En als daar nu geen witte diesel
te krijgen was?” probeer ik nog. “Dan heeft u niet hard genoeg geprobeerd,
mevrouw.” En hij haalt er statistieken bij. “Op 100 mensen die naar Engeland
varen, slagen er 90 in om zelfs dáár (minachting) witte diesel te bemachtigen,
waarom kunnen die andere 10 dat niet?” Ik begin me vooral zorgen te maken
over die 10. Leven ze nog?

NIET LINKS RIJDEN

Ik herinner me  een passage uit onze vaargids met het advies om in een
afgelegen zeilgebied als de  Shetland eilanden altijd water en brandstof te
nemen  waar dat  mogelijk is. Goed zeemanschap dus. Omdat we ook weten
dat we bij thuiskomst in principe geen rode diesel meer in onze tank mogen
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hebben -volstrekt onrealistisch dus-, hebben we elk bonnetje bewaard. In
ons logboek staan onze tankbeurten, wit en rood, en motoruren. Dat maakt
weinig indruk. Ons staal -het doet me denken aan het plasje bij het medisch
onderzoek in de lagere school- zal naar Leuven gaan voor verder onderzoek.
“In België  heb je je aan de Belgische wetten  te  houden, zo is dat”, meldt de
controleur ons nog. “Engelsen rijden bij ons toch ook niet links?”. Of we dan
met onze rooie diesel ook zo’n gevaar betekenen, vraagt Las laconiek.

DUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG EURO

En wat adviseren de heren van de douane dan wel als je in Engeland uit
noodzaak rood hebt getankt en de Belgische wateren terug binnen vaart? De
controleur haalt de schouders op, leegpompen zeker? Dat is duidelijk zijn
probleem niet. 400 liter brandstof weggooien? Waar en hoe doe je dat? En
dan je tank laten reinigen, brandstoffilters vervangen? “Sorry, mevrouw, wij
doen enkel ons werk.”
We vernemen dat we een boete tot
duizend tweehonderd vijftig euro ris-
keren. Duizend tweehonderd vijftig
euro! De man spreekt het bedrag lang-
zaam kauwend uit, zijn collega sust dat
het misschien wel zo’n vaart niet zal
lopen…
Ten slotte mogen we nog een klein
staaltje van onze diesel houden, in een verzegeld zakje weliswaar…
Drie dagen later is het Pasen. We klinken met een glaasje. Niet wit, niet rood,
maar licht rosé…
Wordt vervolgd. (of misschien niet?)

https://patpanick.wordpress.com
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‘SNEL, COMFORTABEL,
 HANDZAAM’

Waarom staat een boeg recht of zelfs achterover? Hoe deel je de kuip in?
Waarom dubbele bakstagen? Voor een boot vaart, is er heel denkproces
van de ontwerper aan vooraf gegaan.
In een nieuwe reeks vragen we ontwerpers naar hun keuzes en beweeg-
redenen. In deze eerste aflevering: Maarten Voogd van Simonis-Voogd
Design in Enkhuizen over een nieuwe 41 voeter die 42 werd...

Meekijken met jachtontwerper Maarten Voogd
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“Ik ben een ontwerper die zelf veel zeilt”, opent Maarten
het gesprek, “daar heb ik lol in en ik doe praktijkervaring op
die ik in mijn ontwerpen kan verwerken. Ik ben een keer de
Atlantische Oceaan overgestoken, maar ik ben geen lange-
afstandszeiler. Het meeste plezier beleef ik aan kortere
tochten. Ik houd van snel, dynamisch zeilen; op een toer-
boot verveel ik mij al vlug. Sinds een jaar of acht zeil ik een
MaxFun 35 met mijn gezin. Mijn jongste ontwerpen als de
FarEast 28 en 31 zijn alweer een stuk radicaler. Dat komt
in de buurt van multihull-zeilen.
Met de ervaring van het gezinszeilen op de MF 35 ben ik
een schip voor mijzelf gaan ontwerpen. Met meer comfort
dan de MaxFun 35 en met de zeileigenschappen van de
FarEast 31. Zo ontstond een 41 voets performance cruiser;
snel, comfortabel en handzaam.
De power to weight ratio is interessant een vraagstuk: het
juiste zeiloppervlak voor de prestatie in verhouding tot de
waterverplaatsing met alle comfort aan boord. Daar heb ik
goede balans in gevonden, in combinatie met waterballast.
De tuigage van de 41 is vergelijkbaar met de MaxFun 35:
ook een squarehead grootzeil. De uitgebouwde top ver-
groot de efficiënte werking van het zeil.”
Inmiddels is de 41 voeter geëvolueerd tot een 42 voeter, in
samenwerking met VMG Yachtbuilders. De werf bouwt
onder de merknaam Agile het eerste exemplaar voor een
klant en wil er een semi-custom lijn van maken. Aan de
hand van renderingen zoomen we verder in op het ontwerp
en noteren de toelichting van de ontwerper.



ROMPVORM
Het onderwaterschip is meer gestrekt en heeft in doorsnede
geen U-vorm maar een rondere vorm. Deze rompvorm heeft
weinig nat oppervlak voor zijn volume, met weinig weerstand.
De kont laat het water goed los. Een knik in de romp, zoals we
zien bij Vendée racers, ontbreekt.

KAJUITINGANG
De toegang zit aan bakboord van het midden.
Het maakt de centrale plaatsing van de lier en
het fraaie instrumentenpaneel (Sailmon touch-
screens) mogelijk. Plus een L-bank in de kuip.
Binnen kom je meteen in de kombuis, met een
werkblad midscheeps.

STUURWIELEN
Twee kleinere stuurwielen
sturen prettiger dan een hele
grote. Voor de stuurstand zit
de grootschootoverloop.
Achter de stuurman is nog
voldoende bewegingsruimte
in de kuip. Er is één diepste-
kend roerblad.



RAAMPARTIJ
Mercedes heeft zijn ster. BMW heeft de
‘nieren’ en de Hofmeister-knik in de
achterruit. Herkenbare stijlkenmerken.
De raampartijen zijn op de 41 voeter ook
belangrijk voor de styling, met een
oplopend randje achteraan.

BESLAG
Lichte boten raken hun
energie makkelijk kwijt;
zodra ze planeren verminde-
ren de krachten.
De belasting op lijnen en
beslag is minder groot en het
dekbeslag hoeft daarom niet
zwaar of extreem te zijn.

BOORD
De afgeschuinde
rand van de romp
bij het dek is puur
cosmetisch. Bij het
voordek bevordert
het de aanstroming
van de wind in het
voorzeil.



Maarten
BOEGSPRIET
Voor de gennaker en code zero.
Bestaat uit een vast en een uit-
schuifbaar deel. De spriet zit
centraal, niet excentrisch. Een
stijlelement. Aan de spriet past
een licht ankergerei: Danforth
anker, blok en een lijn naar de
centrale lier op het kajuitdak.

TUIGAGE
Het uitgebouwde grootzeil van 65 m²
heeft twee reven (met smeerrepen).
De voorzeilen zijn niet overlappend
voor bedieningsgemak. Het voorstag
is fractioneel, dat is efficiënter dan
een masttoptuigage. Op de boegspriet
kunnen een gennaker en een code
zero worden gevoerd.



Maarten
BOEG
Een terugvallende boeg betekent een langere
waterlijn en een minder lang voordek. Scheelt
gewicht. Het is hier vooral een esthetische keuze,
onderscheidend. Zeilt natter dan een waaiersteven.
Dit type schip zeil je echter met de boeg uít het
water. De boegsectie is tevens crashbox.

MAST
De carbon mast heeft twee zalings en vindt
vooral steun in de zij- en voorstagen en blijft
zonder spanning van een achterstag overeind.
Het uitgebouwde grootzeil maakt running
backstays (2 verstelbare achterstagen) nodig.

LIEREN
Volbemand varend zijn meerdere
lieren handig, voor voldoende
werkruimte. Shorthanded vol-
staan twee lieren en een centrale
lier op het kajuitdak. Dat is boven-
dien een elektrische lier; voor
vallen, reeflijnen en ankerlijn.



Maarten

SPIEGEL
Om te planeren wil je een zo’n
recht mogelijk achterschip
hebben. Iets ronding oogt
echter iets vriendelijker. In de
hoeken zitten de overloop en
ontluchting van de water
tanks. Plus de uitlaat van de
kachel. In het midden de
berging voor het reddingsvlot.

KAJUITSCHOT
Binnen is voor het kajuitschot een tussenruimte met
stahoogte, die toegang geeft naar de hutten onder de
kuipvloer. Het raamwerk in het kajuitschot zorgt voor
licht (en uitzicht) binnen. Van buiten oogt het modern.



Maarten

ONDERDEKS
Twee kooien in piek. Langsbanken in de salon. Achterin aan
stuurboord een dubbele hut en aan bakboord een hut met twee
stapelbedden. Een diesel ontbreekt, een elektro saildrive van
Oceanvolt zorgt voor de aandrijving.

WATERBALLAST
Onder de gangboorden
zitten aan weerszijden
waterballasttanks van
750 en 250 liter. De
bemanning hoeft dus
geen tegenwicht te
bieden op de rails. De 250
liter wordt ook gebruikt
voor de langstrim, om de
boeg uit het water te
houden.



INDEWIND

NORTH SEA REGATTA EN WK J/22
Van vrijdag 26 mei tot en met zondag 4 juni is de haven van Scheve-
ningen het decor van de North Sea Regatta Week 2017. Op zaterdag-
avond 27 mei start officieel de North Sea Regatta met de
Vuurschepenrace van Scheveningen naar Harwich. Dinsdag 30 mei
vertrekt de RORC North Sea Race vanuit Harwich en komen de deel-
nemers weer richting Den Haag. Op 1 juni gaat het WK J/22 van start
voor de Scheveningse kust en van 2 tot en met 4 juni worden daar ook
de North Sea Regatta inshore races gevaren. De Competition Cruising
Class vaart één wedstrijd per dag, onder SW. www.nsr.nl.fo
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INDEWIND
SAILING.TODAY ONTZORGT ORGANISATIES
Het organiseren van zeilwed-
strijden vraagt meer dan
alleen een baan uitleggen.
Inschrijven, betalen en het
verwerken van uitslagen
moeten geolied verlopen.
Het nieuwe platform
Sailing.today biedt hier-
voor moderne oplossingen. Het is opgezet door Valentijn van Duijvendijk en
Harry Drenth, beiden enthousiaste wedstrijdzeilers en thuis in sportmarke-
ting, evenementenorganisatie en internetoplossingen.
Via Sailing.today zijn uitslagen en klassementen simpel te verwerken en te
volgen op websites en social media, via computer, tablet en smartphone. Je
kunt desgewenst filteren op land of sorteren op sub-klassementen en zien
wie stijgt of daalt in een klassement.
Met behulp van Sailing.today kunnen zeilers zich inschrijven voor evenemen-
ten en online betalen. Dat scheelt de wedstrijdorganisaties gedoe met
formulieren en geld op de wedstrijddag zelf. Het levert bovendien uniforme
informatie over de deelnemers, belangrijk voor de uitslagverwerking en
veiligheid. Er kan namelijk een veiligheidssysteem met polsbandjes aan
worden gekoppeld. Deze bandjes worden gescand wanneer de zeilers het
water opgaan en terugkomen.
Sailing.today ‘ontzorgt’ wedstrijdorganisaties. Voor de achterban van de
deelnemers is het een ideale informatiebron om wedstrijden te volgen. Het
platform zal binnenkort worden uitgebreid met een evenementenkalender,
verenigingspagina’s en persoonlijke profielpagina’s van zeilers.
www.sailing.today



DAG VAN DE WATERSPORT
Zaterdag 20 mei is de Dag van de
Watersport. Het thema is
‘Welkom op de vereniging’. Bij het
Verbond aangesloten verenigin-
gen organiseren activiteiten om
de watersport te promoten en
zoveel mogelijk mensen kennis te
laten maken met watersporten.
www.watersportverbond.nl

REDDINGBOOTDAG

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij organiseert op zaterdag
6 mei de jaarlijkse Reddingbootdag. Vrijwel alle KNRM posten zijn open voor
donateurs en andere bezoekers. De kans om eens achter de schermen te
kijken. Onder voorbehoud van onvoorzien kunnen donateurs meevaren met
reddingboten. De KNRM ontvangt geen subsidies en draait op vrijwilligers.
www.knrm.nl



DELTA LLOYD REGATTA
De olympische zeilers zijn
alweer begonnen aan een
nieuwe olympiade, vier jaar
richting Tokio 2020. Sedert
1985 is Medemblik in de
laatste week van mei vaste
pleisterplaats voor olympi-
sche klassen. Van 23 tot en
met 27 mei is daar weer de internationale Delta Lloyd Regatta, voorheen de
Spa Regatta. De wereldzeilbond World Saling heeft de DLR opgenomen als
kwalificatie-evenement voor de World Cup Series. www.deltalloydregatta.org

INTERNATIONAL SAIL LIMBURG
Op zaterdag 24 juni
2017 is de tweede
editie van Internatio-
nal Sail Limburg. Een
wedstrijdserie op de
Limburgse Maasplas-
sen waaraan maxi-
maal achttien teams
meedoen, in de J/70.

De opzet is gelijk aan dat van de Eredivisie Zeilen: korte wedstrijden (max. 20
minuten), dicht onder de wal. Er worden ook Duitse en Belgische teams
verwacht. De Roei- en Zeilvereniging Maas en Roer doet de wedstrijdorgani-
satie. www.internationalsaillimburg.nl

INDEWIND

https://www.youtube.com/embed/tiKMHvMQPOU?autoplay=1


EENZAME NOORD
Een solotocht van Almere
naar Broekerhaven en terug.
Ontstaan als weddenschap.
Zo begon de Eenzame Noord
race in 1987. Belangrijk uit-
gangspunt: haalbaar en
betaalbaar voor zeilers met
een standaard schip. Een
tocht die dondersvroeg begint, 05.05 uur, en waarin je jezelf tegenkomt. De
editie van 2017, 30 jaar later, is op 10 juni. www.eenzamenoordrace.nl

6 UUR WESTEINDER
Om 10.00 uur starten
en dan zes uur lang
zoveel mogelijk mijlen
maken op een wed-
strijdbaan op de Grote
Poel van de Westein-
der. Ziedaar het even
simpele als uitda-
gende concept van de

6 Uur van de Westeinder. Deelname is open voor alle zeilboten en er wordt
gerekend met het SW-handicapsysteem. Datum: zondag 11 juni.
www.wvschiphol.nl

https://www.youtube.com/embed/tiKMHvMQPOU?autoplay=1


30 JAAR SPLASH
De Splash is een eenmansjeugdboot, ontworpen door Koos de
Ridder. De klasse bestaat 30 jaar en viert dat met het Wereld-
kampioenschap in Lelystad. Van 22 tot en met 28 juli in de
Bataviahaven. Het is een open kampioenschap: geen kwalifica-
tiewedstrijden en toegankelijk voor iedere Splash-zeiler. De
Splash vult het gat tussen Optimist en Laser Radiaal. De Neder-
landse klasse telt zo’n 300 leden. Voorheen bouwde Roel Wester
in Grouw de Splash; tegenwoordig bouwt Jachtwerf Heeg de boot
waarvan er tot nu toe ruim 2700 te water zijn gelaten.
www.splashworldslelystad.com en www.splashclass.org.

INDEWIND
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INDEWIND
WSV LAUWERSMEER

De evenementen van Watersport-
vereniging Lauwerszee zijn ook
open voor niet-leden. Op het pro-
gramma van dit seizoen staan klas-
siekers op de Waddenzee, zoals de
Voorjaarrace op zaterdag 20 mei en
de Najaarsrace op zaterdag 30 sep-
tember, die beide worden gevaren

op het Wad tussen Lauwersoog, Schiermonnikoog en Ameland. Op 17 juni is
de Borkum Race. Voor scherpe jachten en multihulls vanuit Lauwersoog naar
Borkum. www.lauwerszee.nl

SOLOTOER
Een succesvol zeilevenement
zonder organisatie, inschrijving,
reglement of vertrekdatum lijkt met
zichzelf in tegenspraak. En toch is
dat precies wat de jaarlijkse Solo-
toer al sinds 2010 is. Alleen het doel
is duidelijk; op de laatste zaterdag
van mei om 16 uur een biertje drinken aan de bar van de Butt & Oyster aan
de Rivier de Orwell in oost Engeland. Op voorwaarde dat je daar solo en op
eigen kiel naartoe bent gezeild. Hoe je dat doet, wat je route is, of wanneer
je vertrekt bepaal je helemaal zelf. En na een paar Pints of Lager vervolgt ook
iedereen gewoon weer zijn eigen koers…
Dit jaar is de afspraak aan de bar op zaterdag 27 mei 2017 om 16 uur loc.
Traditiegetrouw is het eerste rondje van Zilt (tenminste als iemand even het
bonnetje opstuurt…).



EREDIVISIE STIMULEERT SAMENWERKING
Op 12 en 13 mei start het tweede volle seizoen van de Eredivisie Zeilen.
Achttien verenigingsteams komen aan de start.
De Eredivisie brengt wat
teweeg bij verenigingen en
versterkt samenwerking.
Zo hebben de watersport-
verenigingen Nieuwe Meer
en Aalsmeer een verbond
gesloten en twee oude
MaxFun 25 aangeschaft
als trainingsboten.
Daarmee heeft een dertig-
tal zeilers het kielbootzei-
len geoefend; verdeeld over ervaren wedstrijdzeilers, jeugdleden én
herintreders. In die laatste categorie valt Joop van Werkhoven (foto). Samen
met broer Robert was Joop in de jaren 70 onverslaanbaar in de 470. De
gebroeders Van Werkhoven grossierden in titels en overwinningen. Ze waren

minstens zo beroemd als de broers Vollebregt in de
FD. Na 1979 stopte Joop met zeilen en koos voor een
internationale carrière. Nu is hij terug op de wedstrijd-
baan. “De meeste zeilers van onze vereniging zijn
gewend aan een- of tweemansboten. Zeilen in de J/70
is anders. Dat hebben we moeten trainen. Ik ook, want
ik had nul ervaring met een gennaker. Dat is totaal

anders dan met een 470 voor de wind wegrassen…” Team Westeinder komt
goed voorbereid aan de start van de Eredivisie. www.eredivisiezeilen.nl en
www.westeinderzeilwedstrijden.nl/zeilteam-westeinder



http://www.bomarine.net/downloads-mainmenu-34/autoprop/50-brochure-autoprop-nederlands/file.html
http://www.bomarine.net/
https://www.bomarine.net/
http://www.oceanpeople.nl/training_praktijk.htm
https://www.bomarine.net/
https://www.youtube.com/embed/k7sCT6aI6ag?autoplay=1
https://www.zwaansails.nl
http://www.winchrite.nl
http://www.expertpleziervaart.nl
http://bit.ly/2jAcRrt
http://www.cs-rigging.com
http://www.cs-rigging.com


BOMARINE
innovative sailing solutions

variabele spoed
is altijd goed!

download de brochure
AUTOPROP

ADVERTENTIE

info

CATCH LIFTAND

video

Zwaan Sails
●  Jachtzeilen
●  Canvas werk
●  Sprayhoods
●  Reparaties

LELYSTAD 0320 -  231437

http://www.bomarine.net/downloads-mainmenu-34/autoprop/50-brochure-autoprop-nederlands/file.html
http://www.bomarine.net/
https://www.bomarine.net/
http://www.oceanpeople.nl/training_praktijk.htm
https://www.bomarine.net/
https://www.youtube.com/embed/k7sCT6aI6ag?autoplay=1
https://www.zwaansails.nl
http://www.winchrite.nl
http://www.expertpleziervaart.nl
http://bit.ly/2jAcRrt
http://www.cs-rigging.com
http://www.cs-rigging.com
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Eerder las je in Zilt hoe Evert Nieuwenhuis na een
mislukte oversteek Scheveningen werd binnenge-

sleept. Hij liet zich niet uit het veld slaan en onder-
nam een nieuwe poging. Het werd een schitterende

tocht met veel zon en hemelse winden, maar niet
zonder avontuur...

OVERSTEEK
ALS REVANCHE

FOTO’S BEMANNING GALATEA TEKST EVERT NIEUWENHUIS



k zit alleen op het voordek en kijk over de zee. De avond valt, we zeilen
richting ondergaande zon. De lucht is zachtmoedig rood en helgeel
waar de zon de kim raakt. Meestal kijk je naar een zonsondergang als

naar een panorama dat zich in de verte afspeelt, nu heb ik het gevoel dat ik
er doorheen zeil en er deel van uitmaak. Ik moet denken aan vroeger, toen ik
als kind de zomers doorbracht aan het strand van Goeree-Overflakkee en
met een mengeling van nieuwsgierigheid en verlangen uitkeek naar die
schier eindeloze zee.
De deining is licht en regelmatig, met elke golf ebt wat spanning uit mijn lijf.
“Het ziet er goed uit”, zeg ik tegen mezelf. “We gaan het deze keer redden;
letterlijk geen vuiltje aan de lucht.”
Dit is het dus, denk ik. Midden op de Noordzee, zeilend met vrienden op mijn
eigen boot. Is dit het allemaal waard? Al dat geklus tijdens koude winter-
weekenden, al die boeken, het geploeter voor het examen Theoretische
Kustnavigatie, dat kleine kapitaal dat ik naar werf en watersportwinkel
bracht en alle tijd en ruimte die ik van mijn vrouw en kinderen vraag? “En of
het dat allemaal waard is”, glimlach ik.
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GAAN!
Deze tocht is een revanche. Drie maanden eerder, begin juni, eindigde mijn
eerste poging om op eigen kiel naar Engeland te zeilen achter de sleeplijn
van een reddingsboot van de KNRM. Zie Zilt 130. De zee leerde me haar nooit
te onderschatten, maar afschrikken deed ze me niet – daarvoor waren
eerdere oversteken die ik op andermans kiel maakte te mooi. We nemen de
geleerde lessen nog eens door en met zo goed als dezelfde bemanning
besluiten we andermaal koers te zetten naar de Engelse oostkust, dit keer
naar Southwold.
Begin september is het zover. De zon brandt alsof het hoogzomer is en met
ontbloot bovenlijf varen we door het Noordzeekanaal richting IJmuiden. Om
een uur of drie schutten we naar het zout, en leggen vervolgens aan in de
marina voor de laatste voorbereidingen: goed eten, weerberichten nogmaals
checken, waypoints doornemen, tanken, trossen los, we gaan. We gaan!



VLEERMUIZEN
Met een mooi briesje schuin op de boeg verlaten we IJmuiden. Een paar uur
later zeilen we de avond in. ’s Nachts blijft het warm – hoe vaak kun je
midden in de nacht op de Noordzee in je T-shirt zeilen? We beleven een
rustige nacht, met bij het ochtendgloren onwaarschijnlijke gasten in ons
grootzeil: twee verdwaalde vleermuizen. Ik sliep op dat moment en kan het
niet geloven, we zitten midden op zee! Maar de foto’s liegen niet.
De wind trekt aan en ruimt wat, zodat we de bolle jan op kunnen zetten. De
Galatea (een Taling 32, als Vigilanter ooit eigendom van haar ontwerper Cor
Taal) is helemaal in haar element. Loom rolt de kloeke langkieler over de
golven en weet ze ondanks het zwakke windje 5 knopen te maken. De uren
glijden voorbij, en dan gebeurt haast als vanzelf wat zeilen met vrienden zo
mooi maakt. Juist omdat we zeeën van tijd hebben, passeren de grote en
kleine problemen en vreugdes in ons leven schijnbaar achteloos de revue:
gelazer op het werk, de studiekeuze van één van de kinderen, spanningen
thuis – uiteraard allemaal afgewisseld door flauwe dan wel harde grappen.
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RECHT VOOR DE PUB
Land in zicht! Ondertussen is de wind flink aangetrokken en hakken we –
veel langer dan ons lief is – tegen wind en stroom in de laatste mijlen naar
Southwold. Eindelijk hebben we de havenmond voor ons. Het is al donker, en
hoewel we de gecompliceerde entree van Southwold vaak genoeg bestu-
deerd hebben, zijn we gespannen.
Zonder problemen varen we de haven in (en maken op tijd de beruchte,
onzichtbare bocht van het midden van de vaarweg naar de kade) en leggen
aan, recht voor de pub. De stroming giert door deze uit de kluiten gewassen
sloot met zo’n 4 knopen naar binnen. We verlengen de landvasten nog maar
wat extra, want morgenochtend staat het water hier zo een paar meter
lager. De pub zit stampvol en verdomd: het lokale shantykoor heeft haar
maandelijkse repetitie. “Four pints please” en aanhaken maar.
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HARDE WIND
De volgende dag genieten van het heerlijk landelijke Southwold. Na a proper
English breakfast wandelen we door de weilanden, het stadje en langs de
visserskotjes aan de haven. Als we via de pieren naar de haven teruglopen,
kunnen we er niet omheen: het is stevig gaan waaien. We moeten deze
avond vertrekken als we zondagavond thuis willen zijn, want het volgende
acceptabele weervenster is pas over 24 uur. De windmeter van de RNLI, de
Britse evenknie van de KNRM, is onverbiddelijk: het waait 6 tot 7 Beaufort
en dan vaar ik niet uit – we zijn onze Scheveningse lessen niet vergeten.
Bovendien oogt het water tussen de pieren allesbehalve gemoedelijk. De
stroming van de rivier Blyth zorgt voor forse, onvoorspelbare golven die
strijden met de krachtige wind die schuin op de kust staat. Veel ruimte voor
een stuurfoutje is er niet: je ligt zo op één van de pieren aan lagerwal. En
eenmaal buitengaats ligt aan lij een langgerekte ondiepte. De druk om nu
toch te vertrekken is groot (maandagavond aankomen zal thuis bepaald niet
op applaus kunnen rekenen), maar we besluiten nu niet uit te varen.
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https://www.youtube.com/embed/VRpQp1IDKng?autoplay=1


BRITS ADVIES
Dan komt een zeilboot aangevaren. De kleine Westerley zwaait heftig heen
en weer op de ruwe golven. Het bootje klotst en hotst op de golven en maakt
tussen de pieren een paar flinke schuivers. De stuurman lijkt echter niet
onder de indruk, net als zijn vrouw die rustig achter de buiskap zit.
Als de Westerley afgemeerd ligt, maken we een praatje met de al enigszins
op leeftijd zijnde schipper. Southwold blijkt zijn thuishaven, dus hij lijkt ons
geschikt om ons dilemma voor te leggen. Zou hij met deze wind en golven
naar buiten gaan. “Well no, actually. You see, I just came in.” Britse humor.
De behulpzame man zegt dat we ons over de golven geen zorgen moeten
maken: zo lang we maar een flinke dot stroming mee hebben, worden we
vast probleemloos naar buiten gezet. Maar dan moeten we niet lang wach-
ten, anders hebben we te weinig stroming op de kont.
We lopen nog een keer naar het havenhoofd. De wind is gezakt naar 18 tot
20 knopen en de golven zijn rustiger. Ook al is het bijna donker, we gaan.

https://www.youtube.com/embed/VRpQp1IDKng?autoplay=1


AFVALLEN MAAR…
We maken een plan en verdelen de taken: na
afvaart schijnt de een met zaklamp op de kade,
de ander houdt kaart, diepte- en snelheidsme-
ter in de gaten, de derde hijst vlak voor het begin
van de pieren het grootzeil. En ik, ik moet vooral
het hoofd koel houden. We kunnen dit, dit wordt
geen tweede Scheveningen.
We schieten langs de kade, maken op tijd de
onzichtbare bocht, hijsen het zeil en stampen
aan de wind met bijna vol motorvermogen te-
gen de golven in. Een onstuimige golf slaat op
het dek, zorgt voor een flinke schuiver en zet
ons een paar meter op zij. Direct daarna komt er
nog een die hetzelfde doet… maar we houden
genoeg vaart om langzaam maar gestaag op te
loeven. Na een paar minuten varen we voorbij
de pieren. Nu nog langs die ondiepte. We motor-
zeilen hoog aan de wind en na een minuut of vijf
geeft de navigator het verlossende woord: we
zijn er voorbij! Motor uit en afvallen maar.
De uren daarna geniet Galatea overduidelijk van
haar ruime koers en stuift ze met zo ongeveer
rompsnelheid de nacht in. Na een nacht en een
dag heerlijk zeilen, lopen we de volgende mid-
dag een zonovergoten IJmuiden in. We hebben
het gered – op het Noordzeekanaal proosten
we op een schitterende, eerste oversteek op
eigen kiel.
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DE VOLGENDE
OCHTEND LOPEN WE
EEN ZONOVERGOTEN

 IJMUIDEN BINNEN.
WE HEBBEN HET GERED…



CUPCATS
Van 26 mei tot 27 juni is de 35e editie van de fameuze America’s Cup in
Bermuda. De clash begint met kwalificatiewedstrijden, waarin zowel de
verdediger (Team Oracle USA) als de vijf uitdagers uitkomen. Dat zijn:
Artimis Racing (SWE), Emirates Team New Zealand (NZL), Groupama Team
France (FRA), Landrover BAR Team (GBR) en Softbank Team Japan (JPN).
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https://www.youtube.com/embed/7VMqtb4H1lw?autoplay=1


Vervolgens maken de uitdagers onderling uit wie als uitdager naar de finale
gaat en de strijd aangaat om de America’s Cup.
De races worden gezeild op 50 voets catamarans met foils; beduidend
kleiner dan de 72 voeters van de vorige Am Cup. In de voorafgaande
opwarmseries voeren de teams met de ACC 45. www.americascup.com

https://www.youtube.com/embed/7VMqtb4H1lw?autoplay=1


ROBUUSTE CAMERA'S
Op grote jachten komen nautische camera’s
van Luis Nautic van pas. Ze werken onder
extreme, natte en zoute omstandigheden. Het
Duitse bedrijf Waterloft introduceert dit camera-
merk op de Nederlandse markt. De serie bestaat
uit drie modellen, elk met een specifieke toepas-
sing: voor in gangboorden, op de mast en aan het hek. De camera’s zijn te
koppelen aan bestaande kaartplotters, smartphones, tablets of aan elk ander
display met een video-ingang. Draadloze koppeling is mogelijk via de Luis
app. Prijzen vanaf 350 euro. www.waterloft.de

NIEUW CHARTERKANTOOR
Dream Yacht Charter heeft in
samenwerking met Sightsailing
een kantoor geopend in Nederland
en verhuurt ruim 850 jachten
vanuit 47 bases wereldwijd.
Bestemmingen variëren van
bekende gebieden als Kroatië,
Griekenland, Mallorca, de Britse

Maagdeneilanden en de Seychellen, tot verborgen pareltjes als de Zee van
Cortes in Mexico en Nieuw-Caledonië Op Sicilië, Sardinië en in Zweden komen
drie nieuwe locaties. Behalve bareboat en flottielje kun je ook ‘By the cabin’
boeken: een hut op een luxe cat. www.dreamyachtcharter.nl

http://www.waterloft.de/produkte/luis/-lps/-f-rib/luis-nautic/r3-nautic/luis-r3-nautic-heckkamera
www.dreamyachtcharter.nl


ZILTESPULLEN

BRENDAN 20: GEMAK EN HANTEERBAARHEID
De Brendan van Green Ocean Yachts
was bij de introductie in 2000 al een
eigenzinnig ontwerp, getekend Arend
Lambrechtsen. Met een spriettuig en
aangehangen roer. Er werden 41 van
gebouwd. Het oorspronkelijke ontwerp
is nu stevig gemodificeerd. Bedenker
Arthur Kortenoever van Green Ocean
Yachts: “Gemak en hanteerbaarheid voor de zeiler waren belangrijke uit-
gangspunten voor de verbeteringen. De boot is onderhoudsvrij, makkelijker
te bedienen dan voorheen en trailerbaar, dus elk vaargebied is bereikbaar.
Kimkielen zorgen voor een betere driftbeperking en ze vergemakkelijken het
droogvallen en het traileren. Het gebruik van 260 liter waterballast geeft extra

stabiliteit onder zeil, maar scheelt gewicht op
de trailer. De boot weegt dan 680 kilo. Het
aangehangen roer is vervangen door een
doorgestoken klapbare versie die onder
helling beter werkt. De korte kiel bevordert
de wendbaarheid.” Hoora Watersport in Heeg
bouwt de Brendan 20 met de vacuüminjectie-
methode in polyester en vinylester. Het
spriettuig heeft plaatsgemaakt voor een gaf-
feltuig dat door één man in een handomdraai
te strijken is. Een elektromotor als aandrijving

is een optie. Onderdeks is een eenvoudig verblijf voor meerdaagse tochten.
www.greenoceanyachts.com

LOA 6,08m,
Breedte 2,10m,
Diepgang 0,46m

http://www.waterloft.de/produkte/luis/-lps/-f-rib/luis-nautic/r3-nautic/luis-r3-nautic-heckkamera
www.dreamyachtcharter.nl


Een kijkje achter de schermen bij werven is altijd boei-

end. Op zaterdag 6 mei biedt KM YACHTBUILDERS die

kans. Van 12.00 tot 16.00 uur houdt werf open huis aan
de Stienplaat 7 in Makkum. Te zien zijn 23 schepen, van
39 tot 78 voet, van casco tot klassieker en er is een
nautische en lifestyle markt. www.kmy.nl

Op zaterdag 6 mei verzorgt tijdens het Open Huis de

CONTEST werf in Medemblik  lezingen en rondleidingen.

Er zijn zes verschillende lezingen: Energiehuishouding,
De juiste zeilvoering, Meteorologie (door Henk Huizinga),
Veiligheid in de ARC, Geheimen twohanded zeilen,
Wereldreis met een Contest. Vooraf aanmelden via
www.contestyachts.com.

KM YACHTBUILDERS

OPEN DAGEN

www.mpz.nl
www.mpz.nl
http://www.kmy.nl/nieuws/news.html
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MARINA PORT ZÉLANDE start nieuw vaarseizoen

met een open dag onder de titel Boatstyling &
Comfort. Op zaterdag 6 mei van 11.00 tot 17.00 uur
op de kade voor het havenkantoor. In samenwerking
met MoNo Sails & Sales en Boatstyling by Aqua Libra
wordt aandacht besteed aan de styling van jachten.
www.mpz.nl

Op 13 mei van 10.00 tot 17.00 uur houdt JACHT-
WERF ATLANTIC aan de Sibadaweg 34 in Harlingen

een open werfdag. Primeur: de onthulling van het
ontwerp van de nieuwe Atlantic 44 Pilothouse. Om
14.00 is er een lezing over een ‘rondje Atlantic’.
www.atlanticyachts.nl

Zaterdag 27 mei is de Oosterhaven in Medemblik
van 11.00 tot 17.00 uur het epicentrum van aller-
hande watersportactiviteiten in het kader van

MEDEMBLIK NAUTIEK.
www.medembliknautiek.nl

OPEN DAGEN

www.mpz.nl
www.mpz.nl
http://www.kmy.nl/nieuws/news.html


LICHTE BOOTSCHOEN
Dubarry of Ireland brengt dit
seizoen een nieuwe bootschoen
uit onder de naam Pacific X LT.
Een handgestikte moccasin met
twee veterogen, gemaakt van
waterbestendig leer. De Extra-
light zool maakt de schoen
lichter en is flexibel en schokdempend. De zool geeft niet af en behoudt grip
op een nat dek. De Pacific is verkrijgbaar in diverse kleuren in de maten 40-47.
Adviesverkoopprijs: € 179,-. www.dubarry.nl

BLUSMATERIALEN AAN BOORD
Dräger brengt een universele spray brandblusser op de markt.
Verpakt als grote spuitbus, dus eenvoudig in gebruik, met een
hand te bedienen en ruimtebesparend.
Verkoopprijs vanaf € 29,95.
Dezelfde producent levert ook grotere brandblussers met
schuim of poeder. Deze hebben een omhulsel van composiet-
materiaal. Licht, lange levensduur en een visuele controlemo-
gelijkheid zijn enkele pluspunten. Vanaf € 193,00.
De FKO, Fire Knock Out, is een zelfwerkende blusunit die binnen
enkele seconden reageert op open vuur door een blusvloeistof

over de brandhaard te sproeien. Die vloeistof gaat over in stoom wat voor
een snelle temperatuurdaling zorgt en de brandhaard afsluit voor zuurstof.
Vanaf € 69,95. Dräger en FKO brandblusproducten worden onder meer
geleverd door: www.quick-safety.nl

https://www.bol.com/nl/p/let-s-go-twee-psychologen-onder-zeil-caribbean-ecuador-chili-iles-gambier-iles-australes-nieuw-zeeland/9200000075979980/
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JACHTMAKELAAR MONNICKENDAM
In april van dit jaar is Daan Hamburger
Jachtmakelaar Monnickendam gestart.
Hamburger is zelf fervent watersporter en
heeft dus een ervaren kijk op schepen.
Jachtmakelaar Monnickendam is erkend en
gecertificeerd, werkt volgens de voorwaar-
den van de NBMS en bemiddelt bij de aan-
en verkoop van zeil –en motorjachten.
www.jachtmakelaarmonnickendam.nl

DE MENSELIJKE KANT
De catamaran Let's Go van Rixta Vriend en
Eddy Loonstijn is in vier jaar tijd aan de andere
kant van de wereld, in Nieuw-Zeeland, uitge-
komen. Rixta schreef eerder al een boek over
de etappe tot Curaçao. Over de jaren daarna
verscheen onlangs Let’s Go, dat nogal afwijkt
van het standaard zeilverhaal. De ondertitel
luidt 'Twee psychologen onder zeil'. Rixta is
vooral benieuwd naar de menselijke kant van
zo'n wereldreis. In psychologische columns
schrijft ze wat deze manier van reizen met je
doet. Gelardeerd met cartoons en foto's.
Prijs €20,50. www.bol.com

https://www.bol.com/nl/p/let-s-go-twee-psychologen-onder-zeil-caribbean-ecuador-chili-iles-gambier-iles-australes-nieuw-zeeland/9200000075979980/
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SOUFRIERE, ST LUCIA
Voor Sandra van Manen en Frank Mulder is de anker-
plaats bij Soufriere, met uitzicht op de Pitons, de
mooiste plek van de reis tot nu toe. Als Frank de 777
meter hoge top van de Piton heeft beklommen is zijn
commentaar: “De Kilimanjaro was makkelijker.”



ZILTEWERELD
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NU DOEN

Frank Mulder en Sandra van Manen zijn
sinds augustus 2016 op wereldzeilreis.
Frank zeilt al z'n hele leven, was in zijn
jeugd zeilinstructeur en later schipper op
een klipper. Met zijn Dehler 34 maakte hij
veel langere tochten, ook op de Middel-
landse Zee. Sinds 2011 zeilt Sandra mee.
Zij kreeg snel de smaak te pakken en in
2014 kochten ze samen de Blue Roger, een Trintella 49A. Sandra: “We wilden
het nu doen, Frank is met pensioen en ik heb ontslag genomen voor deze
reis. We vonden onze droomboot in Kroatië. Om de Blue Roger klaar te maken
voor onze reis is een lange kluslijst afgewerkt en hebben we veel onderdelen
vervangen. Via de Golf van Biskaje zeilden we naar de Canarische eilanden,
en maakten de oversteek naar de Caraïben. Op sommige trajecten gaan de
kinderen van Frank mee, met hun partners. Dat is heerlijk, zijn kinderen zijn
allemaal ervaren zeilers. Helemaal op zo’n eerste grote oversteek over de
Atlantische Oceaan is het fijn om wat extra handen aan boord te hebben, het
is toch spannend.”

http://www.ziltewereld.nl
http://www.blueroger.nl
http://ziltmagazine.com/test/ziltewereld/
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NIEUWE VRIENDEN

Bij de oversteek van de Atlantic vond Sandra het contact met andere zeilers
via het SSB net een bijzondere toevoeging aan de trip. “Elke dag spreek je
met elkaar over de radiozender, dat wordt een beetje een vriendenkring en
die mensen kom je later in de Carieb steeds weer tegen. Dat maakt het elke
keer weer leuk om hier een nieuwe baai  binnen te varen. Wie zouden er nu
weer liggen...? We houden van wandelen op de eilanden en Frank wil alle
musea in om meer te weten van de geschiedenis van de Carieb.  We hebben
ondertussen in baaitjes gelegen met talloze andere schepen, maar ook wel
helemaal alleen in een baai, wat echt prachtig is, zoals het bijzondere Indian
Creek op Antiqua.”
Sinds januari zijn Sandra en Frank weer samen aan boord. Het plan is nu om
via Bonaire en Curaçao naar Cartagena (Colombia) te gaan en dan door het
Panamakanaal naar de Pacific. Frank: “Ik kijk uit naar de Pacific en het zeilen
daar, het is een enorme uitdaging om daar heen te gaan.  De grote oversteek
naar de Markiezen gaan we echt met z’n tweeën doen...”

www.blueroger.nl

www.ziltewereld.nl

http://www.ziltewereld.nl
http://www.blueroger.nl
http://ziltmagazine.com/test/ziltewereld/
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Zilt Magazine wordt gemaakt door:

Ruud Kattenberg
Sjors van der Woerd

Laurens van Zijp
Michiel Scholtes
Henk Huizinga

en talloze opstappers…
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