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http://www.ziltmagazine.com/wallpapers/bureaublad139.html


BUREAUBLAD
Zilt-lezer Wietske van Soest laat zien hoe mooi
zeilen in het najaar kan zijn. De foto van deze
imposante wolkenlucht maakte ze halverwege
Enkhuizen en Volendam. Met een klik maak je deze foto de
achtergrond van je computer-, telefoon- of tabletscherm.

http://www.ziltmagazine.com/wallpapers/bureaublad139.html
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NUANCE
Voorafgaand aan de start van de Volvo Ocean
Race speelde zich een reeks gebeurtenissen af
die volop de landelijke pers haalde. Desondanks
bleven de achtergronden van het conflict tussen
Simeon Tienpont, zijn sponsor en een deel van
zijn team verborgen achter weinig specifieke
termen als ’contractbreuk’ of ’het niet nakomen
van verplichtingen’. Overduidelijk voelde geen
van beide partijen aandrang om man en paard
te noemen. Ook niet in de wonderlijke persbe-
richten die ze mondjesmaat verstuurden. Die
leken eerder een boodschap aan de tegenpartij
dan bedoeld om het publiek te informeren.

De wens om de echte details van het conflict
onder de pet te houden, werd ongetwijfeld
toegejuicht door de wederzijdse juridische advi-
seurs. Zo’n radiostilte heeft in het Facebook-
en Twittertijdperk echter een ander effect dan
in het verleden. Nu bereik je er alleen maar mee
dat anderen de uitzending overnemen.



En dat was precies wat er gebeurde. Met de volu-
meknop op maximaal. Op sociale media zit het
ontbreken van informatie uitgesproken meningen
nu eenmaal niet in de weg. Dus is het de grote
multinational die de argeloze zeiler pootje wil lich-
ten. Zo is het allesoverheersende sentiment.

Als communicatie meer vragen dan antwoorden
oplevert, schiet het per definitie zijn doel voorbij.
Dat beide partijen daarvoor kozen heeft ons erg
verbaasd. In die brij van nietszeggendheid, modder-
gooien en verwarring over oorzaak en gevolg,
hebben wij het gelijk of ongelijk nog niet kunnen
ontdekken. En zolang dat niet duidelijk is heeft ook
een slecht communicerende sponsor die 15 miljoen
in de zeilsport steekt, wat ons betreft recht op het
voordeel van de twijfel…
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De Kroatische kust heeft een snoer van eilanden voor de deur.
Die tussen Dubrovnik en Split zijn allang ontdekt door zeilende

vakantiegangers uit Duitsland, Engeland en Scandinavië.
Belgische en Nederlandse zeilers zie je er minder. Op uitnodiging

van Sunsail nam Zilt er vier dagen poolshoogte…

FOTO’S RUUD KATTENBERG TEKST MICHIEL SCHOLTES

CRUISING’
‘SIMPLE

ZORGELOOS ZEILEN IN KROATIË



ubrovnik. De antieke stad staat op een kaap in zee. De jachthaven
ligt iets noordelijker in een ‘luka’ zoals ze hier zeggen, een baai of
fjord. Rondom bergen, droog met onderaan een rand groen; de zomer
is erg heet geweest. Boven de hoge kammen, in een felblauwe hemel,

gloeit aangenaam de zon. Zo anders dan onze najaarszon, grijze wolken en
lage einders.
Wij vallen zo uit het vliegtuig. De overgang is abrupt. Gelukkig liggen er
tientallen jachten met hun spiegels afgemeerd aan lange betonnen steigers
waarop mensen in de weer zijn met waterslangen, voorraden en beddengoed.
Dat kennen we. Chartergasten ontspannen er met boek en koffie in de
schaduw van de bimini. We zoeken naar ‘ons’ schip, de Madrigal, een gangbare
Franse 41-voeter. Gevonden! Hup, over de loopplank aan boord. Waar zitten
hier de schakelaars, de kranen, waar zijn de brandblussers, de reddingvesten.
Zijn de tanks vol en sluiten de luiken naar behoren? Dan in de kuip en aan dek:
waar zitten de vallen, de schoten, de stoppers, de motorbediening, de bijboot,
het reddingvlot? We trekken de Madrigal aan als een zomerjas. Waar haal je
hier eigenlijk boodschappen?

’s Avonds komen we ten anker in Šipanska Luka, de westelijke baai van het
eiland Šipan. Er is een dorpje met kerk, een winkeltje, een postkantoortje, een
veersteiger en een paar restaurants. De ankerketting jakkert over de boeg-
roller. De dieptemeter staat op 8. In het heldere water kun je het anker lang
volgen. Net niet tot op de bodem omdat de zon laag staat. Intussen varen we
langzaam achteruit naar de wal: een stenen oever met oude Mediterrane
huizen tussen cipressen, struikgewas met fel-paarse en roze bloemen. Als
de ketting snokt, kan de motor uit en kijken we rond. In het westen baden
verre eilanden in het zachtst mogelijke avondlicht. In het oosten vallen de
laatste zonnestralen op zandgele gevels en witte jachten, spiegelend op
rimpelloos water.
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Als de ketting snokt, kan de motor uit en kijken we
rond. In het westen baden verre eilanden in het zachtst

mogelijke avondlicht. In het oosten vallen de laatste
zonnestralen op zandgele gevels en witte jachten,

spiegelend op rimpelloos water...



e hebben de hele middag tussen eilandjes gekruist, speurend
naar zuchtjes wind, steeds trimmend om eerder dan anderen
om een kaap te zijn. Die opgewarmde stenen hebben alle-
maal effecten op de wind. Die draait en wervelt en tunnelt.

Op dit soort kalme dagen is het de bedoeling dat je lui langs de bimini naar
de zeilen kijkt en vanuit je ooghoek de streepjes wind op het water spot.
Als de zon naar de horizon zakt, is het tijd om de motor bij te zetten om
voor donker op je bestemming te zijn. Wij hadden onze zinnen gezet op
een geroemd restaurant en lokale wijn.

De volgende ochtend roeien we naar de oever en lopen naar het dorpswin-
keltje voor brood en kaas. Voor een bouwvallig huis met steiger wacht een
half dozijn katten. Er komen net twee vissersbootjes aan, niet groter dan
flinke roeiboten. Drie ruige mannen verzamelen de vangst: een paar kratjes
sardines (Srdela) per boot. De katten doen zich tegoed aan wat er afvalt.
We gaan ankerop en steken over naar het ommuurde stadje Ston, ooit de
hoofdstad van de maritieme republiek Ragusa - een concurrent van Venetië
- die het schiereiland Pelješac en zo’n beetje alle eilanden in deze omgeving
omvatte. Een stadje met uitgebreide Middeleeuwse fortificaties, bereikbaar
door een smalle vaargeul tussen heuvels en mosselkwekerijen.

Traag verschuiven de eilanden. Soms sluiten ze ons in, dan weer wijken
ze en bieden uitzicht over de rimpelende Adriatische Zee. Ze zijn mooi,
maar niet imponerend zoals de Noorse of melancholiek zoals de Schotse.
En toch, ze hebben veel meegemaakt, eeuwenlang was deze zeeweg deel
van de Zijderoute. Misschien zijn ze nog stil van de laatste oorlog.

W

 HISTORIE



BRIEFING
Bij aankomst op de basis van
het verhuurbedrijf zijn een paar
formaliteiten onvermijdelijk.
Gelukkig zullen de meeste han-
delingen online al gedaan zijn,
zoals betalingen en het tonen
van reisverzekeringen en vaar-
bewijzen (ICC of RYA Dagschip-
per, marifooncertificaat).

Daarna volgt de briefing over het vaargebied, het moment voor het stellen van
vragen over afstanden, havens, te mijden gebieden, weersvooruitzichten,
weerberichten, ondersteuning bij problemen, en dergelijke.
Een tweede briefing volgt aan boord, die gaat over de conditie van het schip en
de uitrusting.

NAVIGATIE
Het vaargebied tussen Dubrov-
nik en Split kent weinig gevaren
voor de navigatie. Er zijn geen
zandbanken en stromingen
zoals bij ons. Wel ontelbare
rotspartijen, maar die zijn door-
gaans overzichtelijk gegroe-
peerd buiten de doorgaande
routes en meest bezochte
havens. Staat een steen echt in de weg, dan is hij goed bebakend. Je kunt het
avontuurlijker maken door te ankeren in stille bochten of baaien met rotsige
ondieptes, dat is met plotter en de nodige voorzichtigheid goed te doen.fo
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e varen door de zeestraat tussen Pelješac en het eiland Mljet
naar de jachthaven van Lumbarda op Korčula.
De aanloop in de avond is prachtig, het lijkt alsof we het strijklicht
met onze handen van het water kunnen scheppen. In het

noordwesten steekt de ruwe kust zwart af, in het oosten warmen eilandjes
zich aan de laatste stralen. Een paar bruinvissen kruisen spuitend onze koers
en op de wind komt de geur van dennenbossen ons tegemoet.
Lumbarda zelf heeft de charme van een minibadplaats: een paar verspreide
restaurants, een beachclub waar eind september niet veel te doen valt,
wijngaarden die diep in het dorp doorlopen… of is het andersom? Via het
plaatselijke bureau voor toerisme komen we terecht in restaurant Zure,
gedreven door de even plaatselijke wijnboer. Wij proberen er gevaarlijk
lekkere wijnen uit en stellen vast dat zeilen soms ondergeschikt mag zijn aan
agrarisch onderzoek.

Onze derde dag begint betrekkelijk laat, blijkbaar raken we ontspannen. Eerst
koffie met croissant, dan nog meer koffie terwijl we gadeslaan hoe Duitsers,
Oostenrijkers en Amerikanen, maar ook Kroaten langzaam wakker worden,
ontbijten, hun spraak terugvinden en - soms wat moeizaam - afvaren.
Eenmaal buitengaats zetten we zeil in een allerliefst windje van zee. Na een
paar uur bereiken we het noordwesten van het eiland Mljet. Daar varen we
door een smalle ingang, tussen pijnbomen en rotsen, het doolhof van Polače
binnen. Dit deel van Mljet is een officieel natuurgebied en het dorpje Polače
een soort ‘bezoekerscentrum’. Wij beginnen te fantaseren over lome dagen
ten anker met goede boeken, druiven bij de hand en witte wijn in de koelkast.
En we wijzen elkaar op afgelegen dromerige huizen waar we best een
bestseller zouden willen schrijven. We raken duidelijk ‘in the mood’.

DROMEN
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We varen door de zeestraat tussen Pelješac
en het eiland Mljet naar de jachthaven van
Lumbarda op Korčula…





iddags is de wind op en motoren we zuidoost naar Kokuklje. In
de schemering is de ingang tussen de egaal groene hellingen
bijna niet te zien. Het baaitje zelf krult als een slakkenhuis en
het gehucht toont zich pas als je binnen bent. Knus en beschut

voor als het stormt. Er ligt al een zestal jachten. Een blonde mevrouw zwaait
ons naar een plek waar zij ‘onze’ voortros al uit het glasheldere water trekt.
Zij is van het restaurant waar we hebben gereserveerd en ‘beheert’ dit deel
van de kade - hier een gebruikelijk arrangement. Meteen valt de nacht. De
hemel vult zich met sterren, Orion pal boven de baai. Stilte. Een paar jachten
hebben blauwe onderwater-spots aan, in dat schijnsel verzamelen zich
scholen van honderden vissen en visjes, synchroon bewegend op onhoorbare
muziek.

’s Ochtends vroeg klimmen we naar de kapel van St Nicolaas op de overlig-
gende helling. We kijken neer op het baaitje, naar het laaggebergte van
Pelješac en het hogere kustgebergte in de verte. Beneden groeten we een
oud vrouwtje dat met zaag en hamer op zoek gaat naar stookhout voor haar
fornuis. Net als een roeiende visser zijn warrelnet ophaalt, spuiten midden in
het baaitje een paar bruinvissen. Vroeg opstaan loont.
Terug aan boord beginnen we een gesprek met onze buren: twee in hun
boeken verdiepte oudere Britten. Wat hen naar deze kust heeft getrokken?
’This is so different from home, this is easy cruising’.
Met tegenzin gooien we los voor de terugreis. Hetzelfde landschap van
schuivende coulissen, dezelfde zonneschittering in het geheimzinnige blauw
van de Adriatische zee. Maar, het is anders. Drie dagen geleden keken we
streng en kritisch om ons heen. Nu, op weg naar huis, voelen we weemoed.
Dat zegt misschien meer dan welke beschrijving ook waarom je hier wilt varen.

M‘s

WEEMOED



ACHTERUIT AANKOMEN
In havens is het de gewoonte bij
kade/steiger achteruit aan te
komen en af te meren. Het
scheelt stress als de schipper
dat vooraf geoefend heeft. Mis
gaat het vooral als er te lang-
zaam en aarzelend achteruit
wordt gevaren, dan stuurt het
schip niet en krijgt de wind - als
die er staat - zijn kans. In praktisch alle havens lopen haaks vanaf kades/steigers
lijnen over de bodem. Terwijl een jacht achteruit aankomt, trekt iemand van de
haven zo’n lijn boven water, die een voordekker met de pikhaak oppikt en
vervolgens belegt op de boeg.

ANKEREN
In baaien is het aantal meer-
boeien beperkt, meestal een
paar per restaurant. Maak je
daaraan vast, dan word je ook
geacht in dat restaurant te
gaan eten. Wie meer vrijheid
zoekt zal moeten ankeren.
Belangrijk zijn het steken van
voldoende ketting - minstens

drie keer de waterdiepte - en het met de motor in de grond trekken van het anker
tot dit echt houdt. De 41-voeter die wij meekregen had 60 meter ketting in de
kettingbak, dus genoeg voor 20 meter bij stil weer en voor 10 meter bij veel wind.
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Het baaitje zelf krult als een slakkenhuis en
het gehucht toont zich pas als je binnen

bent. Knus en beschut voor als het stormt…



WEER
In de zomermaanden waait het
zelden hard, schijnt de zon uit-
bundig en biedt de zee verkoe-
ling. De Adriatische zee heeft
geen regime van overtrek-
kende depressies en hogedruk-
gebieden, zoals bij ons. Het
gedrag van de wind wordt
tijdens de zomer vooral

bepaald door het temperatuurverschil tussen land en water en de lokale effecten
rond elk eiland. Standaard heb je zeewind overdag en landwind ’s nachts. Het
boordboek vermeldt de marifoonuitzendtijden van de lokale weerberichten.
Bedenk dat ogenschijnlijk rustige baaien helemaal niet prettig meer zijn als de
wind draait en je ineens aan lagerwal ligt. De Bora, om de minst plezierige te
noemen, is een koude valwind uit de bergen. Gelukkig komt die tijdens het
zeilseizoen nauwelijks voor.

VIS OP JE BORD
Gezien de uitgestrektheid van
het Kroatische eilandenrijk is de
kans dat je een vissende kotter
tegenkomt niet groot. Wel
vertrekken er in de donkere
kleine uurtjes open scheepjes
uit havens om even na
zonsopkomst terug te keren
met vangst uit eerder gezette
staande netten: meest ansjovis, sardines en harders. Veel restaurants in baaien
en aan kades serveren dagverse vis, schelpdieren en octupus. De betere kunnen
moeiteloos concurreren met de beste visrestaurants in ons land.
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Met dank aan Sunsail en het Kroatisch Verkeersbureau
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‘TANDEN OP ELKAAR
 EN EEN RIF IN
 HET ZEIL…’

DRIE ZEILSTERS IN 200 MYLS SOLO
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FOTO’S EN TEKST FRIEDA FENNELL

De deelnemers aan de 200 Myls Solo
kregen dit jaar te maken stormachtige
omstandigheden. Restanten van Atlan-
tische orkanen trokken over. Het ver-
hoogde het normaal toch al stevige
‘bikkel-gehalte’ van de solotocht.
Steeds meer vrouwen doen eraan mee.
Zilt sprak met drie zeilsters. Vooraf,
tijdens en na de prestatietocht.

De 200 Myls Solo is een jaarlijkse langeaf-
standstocht voor solozeilers. Deelname
vraagt doorzettingsvermogen: vanuit Lely-
stad zeilen de zeilers vanaf woensdag vier
etmalen alleen. Ze hebben normaliter de
keuze uit vier banen van elk 200 mijl, twee
zilte en twee zoete varianten. De wind-
kracht, -richting en het tij zijn daarbij
doorslaggevend. Op zondag moeten ze
voor 12.00 uur de finishlijn voor Lelystad
weer passeren. Onderweg moet iedere
schipper een voorgeschreven aantal uren
rusttijd nemen, verdeeld over ten minste
drie afzonderlijke periodes. Eén keer voor
anker liggend. Het totale wedstrijdwater
beslaat het Markermeer, IJsselmeer, de
Waddenzee en Noordzee.
De tocht werd bedacht door wijlen
Jan Luyendijk en stamt uit 1996.

200 MYLS SOLO



TANJA HERINGA zeilt op haar

Pogo 8.50 Squiffy. Deze sportieve
zeilboot zegt alles over het type
zeilster dat Tanja is; een echte
fanatiekeling die niets aan het
toeval overlaat. In verschillende
klassen, van een open catamaran
tot een Stern 37, heeft ze altijd in
wedstrijdverband gevaren. Na een
moeilijke periode stelde ze zichzelf
de 200 Myls Solo als doel. Sinds de
winter bereidt ze zich voor.

“Mijn training richtte zich met name op het maken van zoveel mogelijk
solo uren”, vertelt Tanja. “Regelmatig nam ik opstappers mee aan boord,
maar ik wilde alles zelf doen. Zo groeit het vertrouwen. En op een gegeven
moment weet je dat je ook met 22 knopen solo een gennaker kunt zetten.”
Tanja ziet de 200 Myls in eerste instantie als een wedstrijd. En juist dat is
haar grootste valkuil.

“Ik moet me niet te veel laten pushen
door het wedstrijdelement en daar-
door verkeerde keuzes maken. Mijn
doel is mezelf heelhouden, genieten
en de tocht uitvaren. En ja, het zou
leuk zijn om de beste nieuwkomer te
worden!”, lacht ze vol vertrouwen. Dat

ze als vrouw mee doet aan deze wedstrijd vindt ze niet bijzonder noemens-
waardig. “Zeilen is mijn passie! En ik zeil liever alleen, dan dat ik niet zeil.”

DE SCHIPPERS
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MABEL DE VRIES zeilt op haar

Beneteau Océanis 37 Dreamcat-
cher en doet dit jaar voor de
vierde keer mee. Ze vertelt wat
zeilen voor haar betekent: "Ik ben
veertien jaar geleden pas begon-
nen met zeilen. Door een tia werd
ik volledig uit het lood geslagen
en kon ik mijn werk niet meer
doen. Ik besloot te kijken of ik iets
nieuws kon leren. Zo ben ik gaan
zeilen.

Acht jaar geleden kocht ik de Dreamcatcher. Het was een soort statement
dat ik weer vertrouwen had in de toekomst. De rest is history…”
In 2011 nam ze voor het eerst deel en strandde na 96 mijl. “Het was echt
een drama. Ik had geen idee waar ik aan begon. Ik had totaal niet op de
wind gelet en had geen besef van de tactische mogelijkheden.” Vorig jaar
volbracht ze de tocht voor het eerst.

Mabel ziet de 200 Myls vooral als een
krachtmeting met zichzelf. "Het is de
ultieme body check. Je lijf loopt op
noodstroomvoorziening, zo moet je
het zien.” Met het te verwachten
weerbeeld bekijkt ze de tocht van
haven tot haven. Of ze zichzelf als

een bikkel ziet dat ze dit als vrouw doet? “Niet echt. Ik doe gewoon mijn
ding. Ik hoef me niet te bewijzen.”
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200 MYLS SOLO



HESTIA VAN STEIN CALLENFELS komt uit een zeilersfamilie. Ze zeilt

op Gazelle, een Waarschip kwartton (7.25 m), die haar vader zelf gebouwd
heeft. Sinds acht jaar zeilt ze er
intensief op. Ze won dit jaar de
Small Ships Race en zeilde afgelo-
pen zomer solo naar Falmouth en
terug. Hestia: “Ik wilde al langer
meedoen aan een prestatietocht
voor solozeilers. Fysiek kan ik deze
boot goed aan. De uitdaging zit
hem in het uitvaren van de tocht
met een klein schip met beperkte
snelheid in een gegeven tijdsbe-
stek. Je moet in omstandigheden
varen waar je anders wellicht niet in zou varen.” Dat lijkt dit jaar meer waar
dan ooit. “Het wordt oncomfortabel en nat. Dat maakt de mentale
uitdaging des te groter. Er is niemand die je kan oppeppen, je moet het
uit jezelf halen. Dat is ook juist het mooie aan solozeilen.”

Gezien de harde wind verwacht
Hestia geen tactische wedstrijd. “Het
wordt een kwestie van overleven.
Tanden op elkaar en een rif in m’n
zeil”, zegt ze vol goede moed. “Al
had ik liever mildere omstandighe-
den gezien zodat ik meer uit mijn

boot zou kunnen halen. Controle houden; dat is de opdracht!” Stoer vindt
ze zichzelf niet: “Houd nou eens op met dat stoer! Je groeit er gewoon in.”

DE SCHIPPERS

fo
to

:©
Fr

ie
da

 F
en

ne
ll

fo
to

:©
 P

im
 v

an
 d

en
 B

rin
k

https://www.youtube.com/embed/NIYy6_26DPQ?autoplay=1


AANGEPASTE ROUTE
Daags voor de wedstrijd past de wed-
strijdleiding de reglementen aan. Op
donderdag komt een front over met
windsnelheden tot 40 knopen, wind-
kracht 9. De overige dagen staat er een
vrij krachtige tot harde wind. Het maxi-
maal aantal toegestane uren rusttijd
wordt losgelaten. Daarnaast wordt

iedereen verplicht om baan 5 te varen. Deze wordt ingekort tot
één rondje IJsselmeer in plaats van de gewoonlijke dubbele
ronde. Het totaal van deze 200 Myls komt daarmee op 125 mijl.
Een unieke gebeurtenis…

De dames kiezen alle drie
dezelfde rustplaatsen.
Enkhuizen, Urk, Makkum/
Kornwerd en Enkhuizen.
Alleen Tanja vaart op dag
één direct naar Urk en
klokt 61 mijl. Mabel stopt
niet in Makkum/
Kornwerd en zeilt op zater-
dag 55 mijlen aan één stuk.

200 MYLS SOLO

Bekijk de video van deelnemer Dick Koopmans

https://www.youtube.com/embed/NIYy6_26DPQ?autoplay=1
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Op dag één wordt al duidelijk hoe de week eruit zal gaan zien. De
wind trekt aan naar kracht 7. "Dit is geen laf tochtje”, vertelt Hestia
voldaan. Vandaag heeft ze in ieder geval controle kunnen houden
en alles eruit gehaald. Ook Tanja vond het pittig: “Ik werd flink door
elkaar geschut en op het laatste kruisrak werd het steeds zwaarder
om de fok aan te lieren. Ik was zo moe dat ik vannacht niet eens
wakker ben geworden van de regen die door een open raampje
naar binnen kwam. Ik was helemaal out.”

Veel zeilers kiezen ervoor om het front van donderdag in de haven
af te wachten. De uitspraak ‘solo zeilen doe je niet alleen’, krijgt
betekenis in Enkhuizen. Daar lunchen de zeilers gezamenlijk. Op
vrijdag vertrekken Mabel en Hestia richting Urk. De wind is dan nog
steeds hard en het is onstuimig. Hestia laat vanaf het water weten:
“Het is goed te doen, maar wel flink aanpoten. Er hangen pittige
buien in de lucht met veel wind erin. De regen wordt dwars over
het water geblazen. Je ziet op dat moment geen hand voor ogen.”

Zaterdag gaan de schippers voor dag en dauw het water op. Er
moeten mijlen worden gemaakt. Terwijl de eerste solozeilers de
tocht dan al hebben uitgevaren - zij zijn donderdagmiddag na het
hoogtepunt van de storm verder gevaren - vertrekken de dames uit
Urk. Door de aanhoudende motregen is het zicht slecht en is ‘alleen’
ineens ‘héél alleen’. “Dit is wel f*cking solozeilen”, laat Tanja weten.
Mabel kiest ervoor om in één ruk door te varen richting Enkhuizen.
“Wát een hel! Ik heb alle soorten wind gehad, van hard tot heel
hard. En vooral op de kop. Ik werd meermaals van een snelheid van
6+ knopen stil geslagen. Het leken wel drempels.”

200 MYLS SOLO



De wind draait later dan verwacht en de zeilers die een ruststop maakten
in Makkum/ Kornwerd moeten alsnog kruisen. Het waait hard door op
het kruisrak en de regen komt met bakken uit de hemel. Hestia nadert
een dieptepunt in de tocht: “Ik had te veel tuig staan en de omstandighe-
den waren zwaar. Ik was net een stuiterbal, poink, poink, poink…”
Naarmate de avond vordert worden de omstandigheden milder. Het klaart
op en de harde wind neemt af. In het licht van de volle maan kan eindelijk
de gennaker gehesen worden. Tanja bericht: “Wat een cadeautje!”

Na slechts enkele uren slaap, zetten de schippers zondag zeil voor de laatste
mijlen naar Lelystad. Het finishrak is pal voor de wind. Ondanks de
vermoeidheid hijst Hestia de spinnaker. Ze vertelt: “Onder spi voer ik recht
op de finishboei af. Dat vereiste concentratie, maar ik kon niet meer helder
denken. Ik heb lopen vloeken op mezelf! Onwijs trots voer ik over de finish.”
Tanja vaart voor het eerst solo met spinnaker: “Ik moest nog gijpen ook,
door een langs trekkende bui. De finishboei was echt een moment. De
emotie was zó intens. Ik weet niet hoe ik het moet omschrijven.” Dat geldt
ook voor Mabel: “Eenmaal over de finish werd ik overmand door emotie
en heb ik mijn tranen de vrije loop gelaten. Een mix van trots en extreme
vermoeidheid overmeesterde me. Ik was zóoo tot het gaatje gegaan!
Blijkbaar had ik deze tweede nodig als bewijs dat vorig jaar geen toeval was.”

Tevredenheid overheerst. Uitvaren, genieten en controle houden; dat is
de dames gelukt! Kritisch zijn ze ook. Zeilen met harde wind is een vak
apart gebleken. Ze hebben naar eigen zeggen niet optimaal kunnen
varen. Dat biedt ruimte voor verbetering volgend jaar…
Van de 93 gestarte deelnemers volbrachten 52 zeilers de tocht. Tanja
werd 24e, Hestia eindigde als 34e en Mabel kwam op een 44e plek.

DE TOCHT

www.200myls.nl

www.200myls.nl
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Werner Toonk vertrok in september met zijn stalen tweemaster
Karma naar het zuiden. Hij wil in een half jaar in Melbourne zijn.
Een andere route dan de gebruikelijke via de tradewinds naar het
westen. Met drie opstappers begon hij op 21 september aan de
eerste etappe naar Lanzarote. Ineens zit er een bijzondere liftster
aan boord...

MOEDER NATUUR
OP HAAR BEST…

KARMA OP WEG NAAR HET ZUIDEN
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FOTO’S EN TEKST WERNER TOONK



e varen 170 mijl ten westen van de Portugese kust, ongeveer ter
hoogte van Lissabon. De Atlantische Oceaan is ons hier vriendelijk
gezind. We hebben een stabiel windje schuin vanachteren dankzij

het Azoren hoog. Golven zijn er vrijwel niet en de lange oceaandeining wiegt
Karma zachtjes heen en weer. Het is muisstil aan boord. Het grootzeil zit om
de giek gebonden en we hebben alleen de bezaan en de rood-wit-blauwe
halfwinder staan.

Ik ben bezig met het uitmesten van de kaartentafel. Die zit overvol en in Biskaje
hebben we gemerkt dat dat onwerkbaar is als je hoog aan de wind vaart en het
deksel toch open moet. Achter me hoor ik zachtjes de brander van de oven.
Nog een half uurtje, dan hebben we weer vers brood. Met noten en havermout
deze keer. De koelkast staat al een paar dagen uit. Af en toe hield ‘ie er sowieso
mee op en spullen om koel te bewaren hebben we toch niet meer. Zelfs een
pak houdbare melk heb je met vier volwassen kerels zo op.

We varen nu bijna twee weken non-stop. Met uitzondering van een paar
appels, en de langer houdbare uien en aardappels, zijn de vers-waren zo goed
als op. Vers vlees is er allang niet meer. We kunnen ook prima zonder
trouwens. We eten vegetarisch of halen een gedroogde salami of chorizo
tevoorschijn. De blikken Smac bewaren we voor als echt al het andere op is.
En dan nog is het maar de vraag of ze opengaan tijdens deze reis. Ik hoop dat
we voor die tijd onze visvaardigheden verbeterd hebben.

Mijn bemanning is al de hele middag in de ban van Carmen. Zo’n beetje alles
aan boord wat nog geen naam heeft, krijgt een vrouwennaam.  Carmen is een
vogeltje dat rond de middag op de vlaggenhouder in de top van de bezaan
neerstreek. Donkerbruine veren met een lichte rand eromheen, een wat
hoekige kop en een opvallende kromme en gevaarlijk uitziende snavel. Aan de

W



sterke gele poten, zonder vliezen, zien we dat Carmen een landvogel is. Die kan
niet zomaar landen op het water om even uit te rusten. Het dichtstbijzijnde
land is ruim 300 kilometer weg. En dat is ook nog eens tegen de wind in.

Gelukkig heeft Carmen nu een plek gevonden om uit te rusten. Af en toe een
rek- en strekoefening met de vleugels, een poot omhoog en dan weer balans
vinden. Na dik een uur houdt ze het voor gezien en vliegt weg. Eerst naar het
westen, maar dan toch terug onze kant op. Met een sierlijke flyby vliegt ze
langs de hoofdmast en dan door richting de Portugese kust. “Bye bye Carmen.”
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iet veel later zit ze alweer op de buitenboordmotor achterop
de reling. Wellicht was ze toch te ambitieus? Ze vliegt nog wat
kleine rondjes om de boot en komt steeds dichterbij zitten tot

ze een comfortabel plekje heeft gevonden op de giek. “Ze heeft honger,
anders komt ze niet zo bij ons zitten. Een bakje water! En we hebben
nog roggebrood.” Drie kerels ontfermen zich over het beestje. Maar
alles wat Carmen aangeboden krijgt, blijft onaangeraakt liggen. “Het
is een roofvogel, die eet vlees!” Maar ook de plak chorizo trekt haar
niet.

Met een paar slagen van haar vleugels hopt Carmen van de boot af.
Vlak over het water vliegt ze nu. Ze lijkt deze keer voldoende power
te hebben, want binnen no time zit ze op volle snelheid. En daar gaat
ze omhoog. Zou ze Portugal halen? Prachtig om te zien hoe ze met
ogenschijnlijk weinig moeite omhoogklimt en blijft zweven. En dan
ineens maakt ze een scherpe duikvlucht naar beneden en zit ze achter
een klein vogeltje aan. De achtervolging duurt niet lang. Carmen komt
met haar prooi in de klauwen weer onze kant opvliegen.

Op haar oude plek op de giek begint ze met het kleine vogeltje te
fileren. Vers vlees, dat heeft ze goed voor elkaar. Met haar scherpe
snavel begint Carmen op de kop van haar prooi in te pikken en de kleine
schedel leeg te eten. De rest volgt daarna. We zitten er gefascineerd
naar te kijken en leggen het zo goed mogelijk vast op camera. Met het
opruimen van de kaartentafel vordert het niet zo. Een uur later zit
Carmen voldaan op de reling. Onder de giek ligt alleen nog het karkas,
de vleugels en de afgekloven pootjes met zwemvliezen.
Moeder natuur op haar best…
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SPECTACULAIR VAN START
Op zondag 22 oktober ging de Volvo Ocean Race, editie
2017/18, echt van start in het Spaanse Alicante. Het vertrek
van de zeven boten was een onvervalst spektakel, zeker ook
dankzij de camera’s aan boord die voor een extra dimensie
zorgen. De eerste etappe voert de vloot, via een flinke omweg
langs Madeira, naar Lissabon, als opwarmer voor de lange
etappes. Een beeldverslag van de spectaculaire eerste mijlen…

VOLVO OCEAN RACE
fo

to
:©

 A
in

ho
a 

Sa
nc

he
z/

Vo
lv

o 
Oc

ea
n 

Ra
ce

https://www.youtube.com/embed/hbp4X7qRqVY?autoplay=1&fmt=22
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Boord aan boord gevechten, spectaculaire beelden, duizenden toeschouwers…
Voor de buitenstaander leek het alsof er zondag 22 oktober niets aan de hand
was. Echter, in de week voorafgaande aan de start van de Volvo Ocean Race
ontstond een wonderlijke klucht rond Team Akzo die alle aandacht opeiste.

Het begon op de vrijdag voor de havenrace. Ineens kwam het bericht naar
buiten dat AkzoNobel schipper Simeon Tienpont op non-actief had gesteld.
Wegens ‘contractbreuk’. Nadere toelichting werd niet gegeven. De Akzo-boot
werd tijdens de havenrace geschipperd door navigator en veteraan Jules
Salter. Nadat Simeon ook persverklaringen liet uitgaan, ontstond een beden-
kelijk welles-nietes spel. Geen van beide partijen gaf echter gedetailleerde
openheid van zaken, ongetwijfeld vanwege juridische aspecten. Het leidde
tot veel ophef en speculatie in zeilland.
In de week tussen de havenrace en de start van de eerste etappe liet Akzo
weten dat de Nieuw-Zeelander Brad Jackson de rol van schipper op zich zou
nemen en dat het vertrek van Simeon de enige andere aanpassing van het
team zou blijven. Simeon kondigde aan naar de Raad van Arbitrage te stappen
en die deed uitspraak in zijn voordeel. Wat resulteerde in de terugkeer van
Tienpont als schipper, pal voor de start. Jackson stapte daarop van boord,
met medeneming van drie kameraden. De vacatures werden in allerijl
opgevuld door leden van het walteam en van andere ploegen.

De manier waarop beide partijen naar buiten communiceerden, lijkt niet
bedoeld om pers en publiek te informeren, maar wekte vooral de indruk
onderdeel te zijn van het juridische steekspel.

RAMKOERS…
CONFLICT SPLIJT TEAM AKZO NOBEL



Wat zich werkelijk achter de schermen heeft afgespeeld, blijft dus grotendeels
verborgen. Duidelijk is wel dat het combineren van de rol van schipper met
die van zakelijk leider van de campagne, het er voor Simeon niet eenvoudiger
op maakt. Voor deze Volvo Ocean campagne contracteerde AkzoNobel het
managementbureau van Tienpont, getiteld Steam Ocean Racing. Het sponsor-
bedrag wordt geschat op 15 miljoen euro. Steam nam ook de zeilers onder
contract. Er zou evenwel onvrede zijn ontstaan onder de bemanning over
vertraagde dan wel uitgebleven betalingen aan hen door Steam. Waarop Akzo,
naar eigen zeggen, wel moest ingrijpen. Volgens Simeon was echter niet hij,
maar Akzo de wanbetaler. Of de afgedwongen hereniging ook aan die discussie
een eind maakt valt te bezien. Ook in dat opzicht is Scheveningen nog ver…
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Vorige winter voeren Yvonne en Koen Geurts met hun
Heavy Metal, een Van de Stadt 36 Zeehond, binnen-

door naar de Middellandse Zee. Ze vinden er een zon-
overgoten onbekommerd zeilersleven. Tegelijkertijd is er

ook de confrontatie met de keiharde realiteit.

DUBBEL
GEVOEL

FOTO’S EN TEKST YVONNE GEURTS

ZEILEN TUSSEN BOOTVLUCHTELINGEN



e zon moet nog opkomen als onze wekker afloopt op onze
ankerplek in de baai bij Cartagena, Zuid-Spanje. Om te kunnen
profiteren van de juiste wind zijn we vroeg uit de veren. Nog

zo'n 30 uur een kleine 12 knopen wind uit oost-noordoost is voor-
speld. Daarna krijgen we voorlopig alleen maar westenwind en zullen
we genoodzaakt zijn onze tocht richting Gibraltar voor een kleine
week te staken.

‘PAN PAN’
We halen het anker op en
alhoewel de beloofde wind
het nog enigszins laat afwe-
ten, hijst Koen het
grootzeil. Op dat
moment roept een
krakerige stem, in
gebrekkig Engels en
met een zware Spaanse tongval, een 'pan
pan' om via de marifoon. Een vaartuig met een
onbekend aantal personen is driftende, voor het
laatst gesignaleerd in de buurt van 38N 0'.21E.
Wie het vaartuig ziet, wordt verzocht, indien nodig, hulp te verlenen
en melding te doen bij de kustwacht of Cartagena-Ibiza-Radio.

Sinds afgelopen week, vanaf ons vertrek vanuit Ibiza, worden we
dagelijks geconfronteerd met dit soort meldingen. Boten met vluch-
telingen die tussen de Afrikaanse en Spaanse kust dobberen. En
waarvan, zodra ze buiten de Afrikaanse of binnen Spaanse wateren
beland zijn, 'anoniem' melding wordt gemaakt.

D



DUBBELGEVOEL

TWEE RUBBERBOTEN
Nog geen uur later een 'pan pan' van Málaga-Almeria-Radio. ‘A rubberboat
with 19 people a drift or underway. Departed from the Moroccan coast bound
for the Spanish coast.’ Nog geen 10 minuten later volgt het bericht nogmaals.
Echter, nu zijn het twee rubberboten, één met 19 personen en één met 35
personen aan boord.
Wij zeilen nog een paar honderd mijl van de
Marokkaanse kust, maar de knoop in mijn
maag wordt steeds groter. Koen en ik over-
leggen wat te doen als wij ze mochten spot-
ten. De kustwacht of het betreffende
radiostation oproepen natuurlijk. Maar verder? We weten het eigenlijk niet,
we twijfelen, we willen het misschien niet weten. Mijn gevoel zegt dat ik alles
zou willen doen om de arme zielen te helpen. Mijn verstand weet dat we voor
19 of 35 personen natuurlijk weinig kunnen uitrichten op onze slechts 11
meter lange Heavy Metal.

VINDKANS IS KLEIN
We vragen ons af hoe het kan dat deze boten niet sneller worden gelokali-
seerd en geholpen door bijvoorbeeld de beroepsvaart. Maar de Middellandse
Zee is groot. Zo groot dat ook wij vaak uren, soms wel meerdere etmalen,
zeilen zonder een ander schip tegen te komen. We zien er, via AIS, heel veel
op onze plotter. Die laat schepen tot wel 200 mijl bij ons vandaan zien als
grijze bootjes op het scherm. Soms zien we een tanker of ander vrachtschip
aan de horizon, als een vage pastelkleurige schaduw, dat schip is dan toch
nog tussen 5 en 10 mijl bij ons vandaan. En dat is dan een schip van ruim 200
meter lang. We realiseren ons dat je zo'n rubberboot pas ziet als je er echt
dichtbij bent. En hoe groot is die kans? Het is dus goed mogelijk om dagen
rond te dobberen alvorens je gevonden wordt.

De knoop in
mijn maag

wordt groter…



CONFRONTATIE
De confrontatie met de bootvluchtelingen-problematiek begon voor ons
afgelopen voorjaar in Zuid-Italië. Na een geweldige zeildag met perfecte
weersomstandigheden, waarbij we na 10 uurtjes en gemiddeld iets meer dan
7 knopen van Crotone in de zool van de laars van Italië aankwamen in Santa
Maria di Leuca, gelegen in de hak. Nog bruisend van energie en een beetje
euforisch over het door ons behaalde record voeren we de grote havenkom
van het kleurrijke stadje binnen. En daar stonden ze op de kade. Zo'n honderd
getinte personen, veelal mannen. Een motorjacht achter rood-wit gestreept
lint. En politie. En twee touringcars waar iedereen verplicht in moest stappen.
Afgelopen jaren, al ruim voor ons vertrek, werden we natuurlijk zowat
dagelijks via de media geconfronteerd met dit soort beelden. Maar op het
moment dat je het met eigen ogen in niets verbloemende werkelijkheid
aanschouwt, is alles anders. Dan besef je ineens hoeveel geluk jij hebt en
hoeveel ellende zoveel andere wereldburgers. Ook wij hebben huis en haard,
familie en vrienden achtergelaten. Alleen zijn wij vrij om te gaan en staan
waar we willen. Onze dierbaren leven veilig in Nederland. Deze asielzoekers
ontberen, naast eten en drinken en een dak boven hun hoofd, de twee
belangrijkste zaken in het leven: vrijheid en veiligheid.
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MENSENLEVENS
In de maanden daarna was ik vooral tijdens de nachten waarin we ten zuiden
van Sicilië zeilden heel veel bezig met het onderwerp. Iedere wachtbeurt was
ik extra alert op niet verlichte bootjes en probeerde ik me voor te stellen hoe
de mannen, vrouwen en kinderen op zo'n driftende rubberboot zich moesten
voelen. Iedereen die wel eens op zee gezeild heeft weet hoe het kan golven
en deinen en spoken, hoe de wind kan gieren, hoe koud maar ook bloedheet
het kan zijn. Hoe zwart de nacht is en hoe van streek je maag kan zijn. En dan
koersen wij nog gericht op een doel af, hebben controle over ons schip,
voldoende eten en drinken
aan boord, zijn voorzien van
allerlei soorten reddingsmid-
delen en bescherming tegen
kou, warmte en regen. Zij
dobberen, volledig overgeleverd aan de elementen. Wat een angstige tocht
moet dat zijn... Of ze economisch of politiek vluchteling zijn maakt op dat
moment even niet uit. Het zouden jij of ik kunnen zijn, het zijn mensen, het
gaat om mensenlevens. Als ik geboren was in een oorlogsgebied zou het mijn
zus, broer, buurman, collega, vriendin of klasgenoot kunnen zijn. Ieder met
zijn of haar eigen goede reden om al het vertrouwde op te geven voor een
onbekende en onzekere toekomst, op zoek naar vrijheid en veiligheid.

Voor de wind zeilend, al schrijvend, is het de zon inmiddels gelukt grote gaten
te branden in het dikke wolkendek. Er verschijnt steeds meer blauw aan de
uitgestrekte hemel en de warme zonnestralen verwarmen mijn lichaam en
geest. Een familie griend komt ons begroeten, beweegt langzaam door het
water en duikt regelmatig met de zwarte bolle kop de deining in. Prachtig!
De 'pan pan' wordt nog maar eens herhaald. En dan realiseer ik me, triest
genoeg maar eerlijk en reëel, dat ik vurig hoop dat de Heavy Metal niet op een
driftend bootje stuit.

Volledig overgeleverd
aan de elementen

DUBBELGEVOEL



INDEWIND
100 JAAR HJC

Vier zeilers vonden dat het
zeilen te weinig aandacht kreeg
bij hun vereniging Het Spaarne.
Dus richtten ze een eigen club
op en ontstond op 2 oktober
1917 de Haarlemsche Zeilver-
eniging, later de Haarlemsche Jachtclub. Op 7 oktober vierde de vereniging
het 100-jarig bestaan. De club kreeg uit handen van de burgemeester een
koninklijke penning. Ook werd het jubileumboek ‘Tussen wind en water’
gepresenteerd, met de geschiedenis van 100 jaar HJC. Het Spaarne en de
Mooie Nel vormen het thuiswater van de HJC. Zeilwater met trekkende
walletjes waar je het echte plassenzeilen leert en gevoel krijgt voor klapjes.
Geen wonder dat de HJC in de loop der jaren een gestage stoet medaillewin-
naars heeft geleverd. www.haarlemschejachtclub.nl

‘VERHOGING BTW NADELIG VOOR WATERSPORT’

De brancheorganisatie Hiswa is tegen
de verhoging van het lage btw-tarief.
Volgens de Hiswa zijn de gevolgen
nadelig voor de watersport. Met name
jachthavens, chartervaart, verhuurbe-
drijven en zeilscholen worden de dupe.
Het verhogen van het lage btw-tarief
leidt tot prijsstijgingen, waardoor de groei van de watersportsector wordt
belemmerd, zo stelt de Hiswa. In een eerder onderzoek van onderzoeksinsti-
tuut Nyfer (2015) is aangetoond dat de belastingverhoging leidt tot vraag-
uitval en daling van de werkgelegenheid.

http://emirates-team-new-zealand.americascup.com/
http://www.europeanslaser2017.com/en/


VAN STEREO NAAR MONO

Innovatief en onbetaalbaar. Dat zijn door de
decennia heen twee constante kenmerken
van America’s Cup zeiljachten. Met als
recentste sensatie de foilende multihulls.
Toch willen de Nieuw-Zeelanders, nu zijn
verdediger zijn, af van de multihull. Ze kiezen
voor een 75 voets monohull. Details daar-
over volgen eind november. Het Italiaanse
Luna Rossa syndicaat (Prada) was al bekend
als uitdager, maar ook de New York Yacht
Club zal zich in de strijd mengen. Naar ver-
wachting komen er nog teams bij, onder meer uit Engeland en Frankrijk.
www.americascup.com

BOUWMEESTER EUROPEES KAMPIOEN

Marit Bouwmeester heeft de ‘tri-
ple’ binnen: na de olympische titel
in 2016 (foto) werd zij eerder dit
jaar wereldkampioen en begin
oktober veroverde zij bovendien
de Europese titel in de Laser
Radial. Makkelijk ging dat laatste
niet. Op het voormalig olympisch
water van Barcelona won Marit

met 1 punt verschil van haar Deense concurrente Anne-Marie Rindom.
www.europeanslaser2017.com
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Het is vaste prik in de herfstvakantie: Strontrace, Beurtvaart en Visserijdagen.
Vanuit Workum. Rode draad van de evenementen: werken zoals vroeger. Oude
vissersschepen vissen onder zeil. De beurtvaarders zeilen routes over het
IJsselmeer en de Strontrace (volgende pagina) voert de deelnemers van Workum
naar Warmond en terug. Zoals vroeger: koemest naar de bollenstreek brengen.
Dit alles is bedacht door Reid de Jong (inzet), die ook nu weer bij de start aanwezig
was. Met het Liereliet festival is de muzikale omlijsting gegarandeerd.

ZOALS VROEGER



INDEWIND
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https://www.youtube.com/embed/q1qvaalqlGc?autoplay=1


De jaarlijkse Strontrace blijft een fasci-
nerende uitputtingsslag. Non-stop
Workum-Warmond vice versa. Op
wind- en handkracht. Dat laatste is
hard nodig als de wind te zwak is of in
een ongunstige hoek zit. Op dinsdag-
ochtend vroeg op de Ringvaart rond de
Haarlemmermeer waren bemanningen
– mannen én vrouwen - aan het bomen
en jagen; het skûtsje Verwisseling
voorop. Gang is tenslotte alles… Schip-
per Bastiaan Krom nam, op weg naar
keerpunt Warmond, als eerste potten
augurken aan boord in Oude Wetering,
een nieuw element in de Strontrace. De
Verwisseling was als eerste terug in
Workum.  www.zeilvracht.nl

GANG IS ALLES
VEEL HANDKRACHT IN DE STRONTRACE

https://www.youtube.com/embed/q1qvaalqlGc?autoplay=1


INDEWIND

ALMERE CENTRAAL PROLONGEERT TITEL

147 races en 9 punten verschil tussen de nummers 1 en 2. Het laat zien hoe
intensief en spannend de Eredivisie Zeilen dit seizoen was. Almere Centraal,
onder leiding van de doorgewinterde John den Engelsman, werd opnieuw
kampioen. Vóór Jachtclub Scheveningen (2e) en de ploeg van Giesbeek (3e),
die in de slotrace afrekende met concurrent VWDTP. De drie ploegen kwali-
ficeerden zich voor de Champions League Sailing 2018. Het slotevenement
werd begin oktober op de Gouwzee gezeild. Met 28 tot 32 knopen op de
eerste twee dagen en 5 knopen wind op zondag. De organisatie wil volgend
jaar meer verenigingsteams laten starten en overweegt twee divisies.
www.eredivisiezeilen.nl
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https://www.youtube.com/embed/qrX6gEVFmoc?autoplay=1&fmt=22
https://www.youtube.com/embed/TjoPkYyetPE?autoplay=1
https://dutchleague2017.sapsailing.com/gwt/Home.html?#/series/:seriesId=0acd49d7-5fb3-46d2-a174-7ef7a63dbe66


WORLD SALING SHOW

Het is helemaal nog niet zo lang geleden dat we mopperden over het gebrek
aan zeilen op televisie. Inmiddels is het online aanbod van hoogwaardige
zeilvideo’s zo groot, dat je er moeiteloos je dag mee kunt vullen. Voor wie
daar geen tijd voor heeft is The World Sailing Show een aanrader. In een klein
halfuurtje krijg je een dwarsdoorsnede van zeilevenementen en ontwikkelin-
gen in de zeilsport. Het programma wordt geproduceerd door de wereldzeil-
bond World Sailing in samenwerking met professionele televisiemakers.
In de november-aflevering komen de volgende onderwerpen aan bod:
01:03 – Volvo Ocean Race - de teams.
07:14 – Zeilers van het jaar - de genomineerden.
08:24 – America’s Cup – Hoe gaat het verder?
12:55 – Fast 40+ - Een impressie van een spectaculaire klasse.
17:56 – Nieuws van de wedstrijdbanen.
19.37 – Maxi Rolex Cup in Sardinië
Klik op de knop in bovenstaande foto.

https://www.youtube.com/embed/qrX6gEVFmoc?autoplay=1&fmt=22
https://www.youtube.com/embed/TjoPkYyetPE?autoplay=1
https://dutchleague2017.sapsailing.com/gwt/Home.html?#/series/:seriesId=0acd49d7-5fb3-46d2-a174-7ef7a63dbe66


ADVERTENTIE

https://www.zwaansails.nl
http://www.winchrite.nl
https://www.sailsatellite.com/isatphone-2-2/
http://sublimefm.nl/
http://www.hetweerinkaart.nl
http://www.bomarine.net/downloads-mainmenu-34/autoprop/50-brochure-autoprop-nederlands/file.html
http://www.bomarine.net/
http://www.knrm.nl
https://www.facebook.com/pages/Zilt-Magazine/174528032582287


Zwaan Sails
●  Jachtzeilen
●  Canvas werk
●  Sprayhoods
●  Reparaties

LELYSTAD 0320 -  231437

ADVERTENTIE

Handboek voor
toer- en wedstrijdzeilers

door Henk Huizinga

BESTEL HIER

BOMARINE
innovative sailing solutions

variabele spoed
is altijd goed!

download de brochure
AUTOPROP

LIKE US ON

https://www.zwaansails.nl
http://www.winchrite.nl
https://www.sailsatellite.com/isatphone-2-2/
http://sublimefm.nl/
http://www.hetweerinkaart.nl
http://www.bomarine.net/downloads-mainmenu-34/autoprop/50-brochure-autoprop-nederlands/file.html
http://www.bomarine.net/
http://www.knrm.nl
https://www.facebook.com/pages/Zilt-Magazine/174528032582287




KEEREerste
VERLIEFD OP EEN MAN-MET-BOOT

Het was toen een hele stap. Nu een zoete herinnering.
Karin Schröder over haar allereerste keer op zee.

FOTO EN TEKST KARIN SCHRÖDER



ij vertrek uit Warnemünde breekt de vlaggen-

stok van de spiegel af. Stok en vlag belanden in

het water. “Kan jij die even oppikken met de

pikhaak, terwijl ik achteruitvaar?”, vraagt mijn

lief. Bibber, dat wordt luchtig gevraagd, maar ik heb geen idee hoe

dat moet. Ik krijg advies om wat dichter bij het water te gaan staan,

dus ik daal het trappetje af naar het zwemplatform. We varen

midden in de stad op een kanaal en de terrassen op de kade zitten

vol met koffiedrinkers die allemaal geı̈nteresseerd kijken. Streng

zeg ik tegen mezelf: “Zet dat publiek uit je hoofd en pik die vlag

gewoon op.”

Mijn hart klopt in mijn keel. Ik houd me extra stevig vast, maar mijn

handen zijn vochtig van de zenuwen. Hupsakee, gelukkig krijg ik

de vlag in één keer te pakken! Applaus en hoera-geroep van de

kade. Dit was eigenlijk niet afgesproken. Ik zou helemaal niets

hoeven te doen, alleen maar op het dek liggen en koffie zetten.

Want dat is het enige dat ik kan. Op een zeilboot dan.

Ik ben verliefd op een man met een boot. Maar ik kan helemaal niet

zeilen en heb zelfs nog nooit van mijn leven op zo’n jacht gezeten.

Mijn lief en ik zijn voor het eerst samen op vakantie. Hij heeft de reis

geweldig voorbereid en is met drie vrienden vanuit Nederland over

zee en via het Kielerkanaal naar de Oostzee gevaren.

B



Volgens hem zou ik dat niet getrokken hebben en hij wil graag

dat ik het leuk vind. In Kiel ben ik aan boord gegaan en zijn de

mannen met mijn auto teruggereden naar huis. Wij zeilen nu

samen dagtochtjes langs de kust en liggen elke avond in een

jachthaven.

Zodra we de zee opvaren beginnen de golven. Dit wordt geen

ontspannend tochtje. Het gaat van schuin, schuiner naar

schuinst. En dan ook nog in de lengte op en neer over de golven.

We hebben een rif in het grootzeil en een kleine fok. Mijn lief zit

met de gps te spelen en vertelt vol trots hoe hard we wel niet

gaan. Je hoeft geen zeildiploma te hebben om te begrijpen dat

het dus ook hard waait! Ik vertel mezelf dat ik dit leuk moet gaan

vinden, want ik vind de man leuk. Bovendien heb ik toch gezegd

dat ik van avontuurlijke vakanties houd? Avontuur zonder een

beetje afzien bestaat natuurlijk niet.

Om 19.00 uur veranderen we de koers naar het oosten. Rust!

De golven zijn grotendeels weg. En de haven is in zicht. Die ligt

in een natuurbeschermingsgebied. “Het zal wel lekker rustig zijn

daar, ik zie helemaal geen masten”, merkt mijn kapitein op. De

haveningang heeft twee boeien en hij stuurt er precies midden-

door. Wel heel langzaam, want de dieptemeter begint te piepen.



H é, dat was de zandbodem, even terug. De

tweede poging verzandt weer en de derde

en vierde ook. Tja, nou moeten we nog een

uur of vier verder, want daar ligt de volgende

haven pas. Met zeilen kun je niet alles precies plannen. Mijn flexibiliteit

wordt op de proef gesteld en daarmee mijn liefde voor de booteige-

naar ook. Doorvaren maar en onderweg koken en eten.

We gaan volgens een gemarkeerde route van lichtgevende rode

boeien. Het lijkt alsof je op de grote wereldzee zit, maar eigenlijk vaar

je in een smalle geul, want de rest van het water is ondiep. Spannend,

zo in het donker.

Mijn lief stuurt en ik kijk op de voorpunt of ik de boeien in zicht krijg.

Het is echt bijzonder hoeveel lichttekens er op zee zijn. Ik begin het

zowaar leuk te vinden. Een avontuur met z’n tweeën schept toch een

extra band. En het is ook wel superromantisch om op zee te varen

onder het maanlicht!

Om 23 uur leggen we aan in de doodstille haven van Barhöft, langszij

een andere boot waar iemand nog wakker is.  “Ja, het natuurgebied

is inderdaad al lange tijd niet uitgebaggerd”, weet de buurman.

Verder is het hier stil. Iedereen slaapt al, maar wij schenken onszelf

een glaasje wijn in.

Tegen elkaar aanzittend onder een fleecedeken genieten we nog ruim

een uur van de heldere sterrenhemel voordat we onze kooi opzoeken.

Dit komt wel goed…





VITTERS BOUWT 50 METER KITS

In de wereld van superjachten nemen Nederlandse ontwerpers en bouwers
een vooraanstaande positie in. ‘Dutch built’ geldt als een soort keurmerk.
Vitters Shipyard in Zwartsluis maakte een order bekend voor de bouw van
50 meter kits. Naar een ontwerp van Hoek Design uit Edam, terwijl Rhoades
Young Design het interieur vormgeeft. Het schip krijgt een aluminium romp,
met centreboard kiel. Het tuig wordt in carbon uitgevoerd, met rolgieken. Er
zijn twee dekhuizen en drie kuipen. Het achterschip is het domein van de
eigenaar. Vitters levert dit jacht voor het seizoen 2019 op, wat snel is voor
zo’n omvangrijk project. www.vitters.com



BARNAUTICA YACHTING ZUID

Sinds 1 oktober heeft jachtmakelaardij Barnautica Yachting uit Alkmaar een
tweede vestiging. Die wordt geleid door Ed Kniestedt, vanuit de Helius
Haven in Hellevoetsluis, en biedt service aan de klantenkring
 in Zuid-Nederland. www.barnautica.nl

ZILTESPULLEN
2e EOC SCHEPENBEURS DEN HELDER

Van 10 tot en met 12 november is de tweede editie van EOC-Traditionele
Schepen Beurs, in Den Helder op het oude Marinecomplex Willemsoord. Een
ontmoetingsplek voor liefhebbers van traditionele schepen en geı̈nteresseer-
den in chartervaart. Er liggen schepen afgemeerd en in de loodsen staan
stands en zijn ambachten te zien. Met een toegangsbewijs voor de beurs kun
je ook het Reddingmuseum en Marine Museum bezoeken. De beurs is open
van 10.00 tot 18.00 uur. Toegang 8 euro.
www.traditioneleschepenbeurs.nl



CURSUSBOEK 2018

De vierde druk van het cursusboek Klein Vaarbewijs I en
II (2018) is verschenen. Het is een leerboek, helemaal
gericht op het examen. Met veel praktijkvoorbeelden,
leerzame illustraties en handige oefenvragen. Uitgever
Vaarbewijs Academy biedt tevens een online leeromge-
ving waar dit cursusboek op aansluit. Prijs: € 18,95.
www.vaarbewijs.academy

FLOTTIELJEVAKANTIES SUNSAIL

Kroatië, Griekenland en Spanje
(Mallorca). Dat zijn bestem-
mingen in het Mediterrane
gebied waar flottieljevakanties
van Sunsail te boeken zijn.
Tijdens een flottielje zeil je zelf
de boot, maar met een groep
andere schepen, volgens afge-

sproken routes. Die worden dagelijks besproken tijdens de briefing. Niet-
zeilers kunnen een schipper inhuren. Een flottielje biedt de prettige balans
tussen tijd voor jezelf en optrekken met gelijkgestemden. Met de geruststel-
lende wetenschap dat je kunt terugvallen op de ondersteuning van de
flottieljeleider. Data voor seizoen 2018 zijn nu al te boeken. Kijk op
www.sunsail.nl



ZILTESPULLEN
ZELFKLEVENDE ANTIFOULING

Finsulate is een opplakbare antifouling. De zelf-
klevende folie met microvezels zorgt ervoor dat
organismen zich niet kunnen hechten. Volgens
leverancier NaviSale gaat de folie minimaal 5
jaar mee en is daardoor voordeliger dan de
traditionele jaarlijkse smeerbeurt met een aan-
groei-werende verf. Bovendien bevat het geen
gifstoffen en is dus milieu-vrivriendelijker. Het
materiaal wordt gebruikt in de offshore en is nu
beschikbaar voor de pleziervaart.
www.finsulate.com –  www.navisale.nl

NIEUWE RONSTAN BLOKKEN

Ronstan komt met een nieuw Core blok 100 mm. De combinatie
van een hoog gepolijst glijlager met een kogellager maakt hoge
werkbelastingen met minimale weerstand mogelijk. Bij lage

belastingen draait het blok op de kogellagering; zodra er kracht
op de lijn staat, komt de glijlagering in actie. De prijs van de 100
mm is 378,73 euro. Nieuw is ook de Series 15 ballbearing. Deze
15 mm kogelgelagerde blokken zijn klein, licht en hebben een

minimale weerstand. Ook heeft Ronstan nieuwe aluminium gelei-
deogen en organisers.  www.moremarine.nl



BOTEN VAN HET JAAR

Op Boot Düsseldorf (20-28
januari) worden traditiege-
trouw diverse predicaten
‘Boot van het Jaar’ toege-
kend. In vijf categorieën,
maar met minder nomina-
ties dan voorheen; drie in
plaats van vijf.
Er is één Nederlands jacht
genomineerd, de TF10 van DNA (foto), in de categorie ‘speciaal’.
De boten worden in het najaar aan de tand gevoeld door watersport-
journalisten uit diverse landen, waarna een vakjury de titels toekent.

De categorieën en nominaties zijn:
Familie Cruiser:
Hanse 548 - Beneteau Oceanis 51.1 - Jeanneau Sun Odyssey 440

Performance Cruiser:
JPK 45 - Nautor Club Swan 50 - Grand Soleil 34 Performance

Luxury Cruiser:
Amel 50 - Hallberg-Rassy 44 - Ice 60
Multihulls:
Leopard 45 - Neel 51 - Fontaine Pajot Soana 47

Special Yacht:
Beneteau Figaro 3 (met foils) - TF10 (NED) - Flaar M37

www.boot.de



ZILTESPULLEN
OPEN SNERTDAG

Vragen over tuigage, winter-
stalling en onderhoud? Dan
kun je op zaterdag 4 novem-
ber terecht in Medemblik. Van
10 tot 16 uur openen Rake
Rigging en Medemblik Yacht
Service hun deuren en staat
de erwtensoep klaar. Vandaar
de naam MYS Snertdag. Bovendien is het mogelijk om de Contest-werf te
bezoeken. Het adres: Overleek 7 in Medemblik.
www.rakerigging.nl - www.mys.nl

GARMIN FILMT VOLVO OCEAN

Garmin International is toe-
leverancier van de Volvo
Ocean Race 2017/’18, en
levert actioncams. Met de
Virb 360 en Virb Ultra 30
worden acties aan boord
gefilmd en het beeldmate-
riaal wordt gedeeld met ‘de

wal’. De waterdichte Virb Ultra 30 is een HD actiecamera die 4K/30fps video
schiet met een GPS G-MetrixTM data overlays. De Virb 360 maakt 360 graden
opnamen tot 5.7K/30fps resolutie. www.garmin.com/waterrating
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CALA MITJANA
Karin de Lange en Jeroen Brokke laten voor- en
achteranker vallen in Cala Mitjana, Mallorca. Volgens
de pilot van de Balearen een van de mooiste anker-
plaatsen. De ingang ligt tussen twee steile rotspartijen
van 20 meter, waarna een scherpe bocht gemaakt
moet worden om in de smalle baai te komen.

ALVOR
Caren Bouwmeester en Jesse de Metz zijn liefhebbers van
de Waddenzee en voelen zich tussen de zandplaten bij
Alvor, aan de Portugese zuidkust, helemaal in hun element.fo
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EEN VEILIG THUIS

Caren Bouwmeester en Jesse de
Metz zeilen met hun kinderen Louise
(6) en Minne (4) een Rondje Atlantic.
Caren: “De kunst van vertrekken is
losgooien, was de boodschap van
elke vertrek-veteraan. Die aanmoe-
diging heeft ons enorm gemotiveerd
om in een vrij korte tijd, ondanks de
hectiek van een jong gezin en twee
banen, ons vertrek te regelen.”
De grootste uitdaging voor de daad-
werkelijke start van het project was
de zoektocht naar een geschikte boot. Die moest sterk, veilig, comfortabel
en ruim zijn. Jesse: “Onze Najad 420 is een fantastisch zeeschip waarin we al
die eigenschappen gecombineerd zien. Bij veel beslissingen over boot en
uitrusting speelde het feit dat we met twee kleine kinderen de oceaan op
gaan een belangrijke rol. In feite zeilen we shorthanded op een boot die voor
de kinderen een veilig thuis moet zijn.”
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http://www.ziltewereld.nl
http://www.sailingbojangles.nl/
http://ziltmagazine.com/test/ziltewereld/


ZILTEWERELD

VERTREKKEN WORDT GENIETEN

Na het uitzwaaien diende zich de uitdaging aan Het Kanaal uit te komen en
Biskaje over te steken. Jesse: “ In de eerste maand na vertrek lagen we vaker
op een oor in de haven dan op zee. Depressie na depressie lieten we over
ons heen komen tot een ruim genoeg weergat de mogelijkheid bood Zuid-
Europa te bereiken. Na de oversteek van Biskaje wisten we zeker dat we de
juiste bootkeuze hebben gemaakt. In een hoekige zee en met een bak wind
ging het leven aan boord van de Bojangles verrassend gewoon door. Eenmaal
in La Coruna aangekomen viel er een last van onze schouders en werd
‘vertrekken’ ook met name ‘genieten’.”

PORTUGESE WADDEN

Onverwacht blijkt de Algarve veel meer dan alleen een hop richting Marokko.
Caren: “We zijn enorme liefhebbers van de Waddenzee en worden verrast
door een klein en intiem wadje in Zuid Portugal. Twee maal per dag openbaart
zich een prive-zandplaat 20 meter naast de boot waarop de kinderen kunnen
spelen. Ook Ilha da Calutra is bijzonder. Op dit ruimere wad liggen we samen
met tien Nederlandse jachten. Zo beleven we vanaf onze boot hoe mooi onze
omgeving is, genieten we van de sociale aspecten van ons zeilersleven en
hebben we een onvergetelijke hechte tijd met ons gezin.”

www.ziltewereld.nl

sailingbojangles.nl

http://www.ziltewereld.nl
http://www.sailingbojangles.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
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