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BUREAUBLAD
Een nieuwe gennaker, een drone en een
bijna windstille dag op het IJsselmeer. Dat
zijn de ingrediënten van de bijzondere
foto die Zilt-lezer Rene van der Lugt ons stuurde.
Met een klik op de downloadknop maak je hem de
achtergrond van je computer, tablet of telefoon...

http://www.ziltmagazine.com/wallpapers/bureaublad145.html


re
fle

ct
ie

MANNETJES*
Ooit waren ze onlosmakelijk aan elkaar
verbonden. Het bezit van een boot en het hem
zelf in topconditie houden. De harde kern ging
nog verder. Die bestelde een stapel gezaagd
hechthout met  een bouwtekening en bouwde
zijn eigen boot van kiel tot masttop helemaal
zelf. De Moderne Zeiler brengt zijn dagen nog
maar zelden door in de bilge, schurend aan de
kiel of bungelend aan een bootsmanstoeltje.
Voor dat soort ongemakken bedient hij zich liever
van een motor- of schildermannetje, een tuig-
of een poetsjongen.
Maar er blijven uitzonderingen. Onlangs kwamen
we er een op het spoor; diep in het Brabantse land.

In deze Zilt vertellen Paul en Jolanda hoe ze de
15 meter lange catamaran bouwden die
binnenkort zowel hun huis als bedrijf zal zijn.
Vijfeneenhalf jaar besteedden ze er elke vrije dag,
uur en minuut aan. Met zijn tweeën. Hun
‘mannetjes’ werden pas gebeld toen de boot
vorige week over bloedstollend smalle
landweggetjes naar het water moest worden
vervoerd.



In de Volvo Ocean Race heten mannetjes ‘Shore
Crews’. Voorafgaand aan de race en in elke
etappeplaats lossen ze elk probleem sleutelend,
poetsend, tuigend en solderend op.

De mannetjes van zo’n raceteam en die van de
gemiddelde toerzeiler verschillen nogal. Maar ze
hebben ook een overeenkomst: als je ze het hardste
nodig hebt, zijn er niet. Niet als je tijdens een
pikdonkere nacht een zeil scheurt. Niet als je motor
er voor de Maasmond hikkend mee ophoudt. En niet
als je giek plotseling niet meer aan de mast blijkt vast
te zitten. Het zijn voorbeelden die elke zeiler
moeiteloos aanvult. In deze Zilt zie je hoe ze dat aan
boord van de Volvo-boten oplossen. Een
zelfredzaamheid die wat ons betreft inherent is aan
het zeilen op groot water. Ongeacht in wat voor boot
je vaart…

* En oh ja, voor iemand boos op het toetsenbord begint
te hameren; onze ‘mannetjes’ kunnen natuurlijk evengoed
‘vrouwtjes’ zijn...
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De Crouch, met zijn zijarm Roach, loopt ENE-
WSW tussen de Blackwater in het noorden en
de Theems in het zuiden. Net als zijn buren is

ook dit water in strikte zin geen rivier, maar een
langgerekte vallei die op het ritme van het getij
vol- en leegloopt. Van de buitenbanken naar de
meest westelijke jachthaven (Fambridge) is niet

minder dan 18 mijl.

MONDING
deel 2 Crouch en Rouch

ROND DE THEEMS

TEKST MICHIEL SCHOLTES
foto:© Frances Kent

https://www.flickr.com/photos/33607628@N02/


AANLOOP
Wie uit het oosten langs Noordhinder-Zuid, Sunk Centre en Sunk Inner
binnenkomt, koerst SW door King’s Channel. Houd je Gunfleet Sands Wind
Farm krap aan stuurboord, dan blijft de gevaarlijke bank Middle aan bakboord
en verken je vanzelf oostkardinaal Whitaker. Zuidkardinaal Inner Whitaker
ligt dan op 243º 1,5 M en na 260º 1 M vind je het eerste poortje van Whitaker
Channel, dat voert naar de feitelijke ingang van de Crouch. Inner Whitaker ligt
op een drempel waarboven plaatselijk bij LAT geen 3 meter water staat.

Vanuit de Blackwater en de Wallet over de Spitway vind je het meeste water
tussen de boeien Wallet Spitway en Swin Spitway.
Vanuit Ramsgate is de kortste route door het Fisherman’s Gat, over Sunk
Sand naar het Barrow Deep of noordoostelijker naar King’s Channel; bestu-
deer de meest recente informatie en wantrouw kaarten en plotters, de
dieptes verlopen net zo snel als in onze Waddenzee. De Reeds raadt het
oversteken van banken af, zeker rond springtij. Bij vlakke zee en ruim voor
hoogwater is het risico op stranden het kleinst.

Afvoer van regenwater heeft nauwelijks invloed op de waterdiepte. Spring-
en doodtij, windrichting, stormen en luchtdruk des te meer.
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BINNENLOPEN
Het goed betonde Whitaker Channel voert tussen Buxey en Foulness Sand
naar de rivieringang tussen Foulness Point en Holliwell Point. Rond laagwa-
terspring liggen beide banken mijlen ver in zee nog droog. Pas op voor de
versmalling bij de nummers 7 en 8 en houd daar zuidkardinaal Buxey 1 aan
stuurboord. Kijk uit voor kustvaarders die de rivier regelmatig aandoen.
Het leger gebruikt Foulness Sand als schietbaan, maar behalve periodiek
geknal heeft de scheepvaart er geen last van.

SLECHT WEER
Britse bronnen waarschuwen tegen het oversteken van Sunk Sand en Knock
John bij krachtige wind of meer. Wind tegen stroom - bij spring haalt de eb 3
knoop - veroorzaakt een moeilijke zee in de diepere geulen, vooral op de
ondiepte Sunken Buxey. Bij harde wind uit het noordoostkwadrant breekt de
zee op de drempel bij Inner Whitaker.

  ROND DE THEEMSMONDING
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De Crouch is niet de mooiste Eastcoast River. De monding is kaal, weids en
geflankeerd door droogvallende banken. De rivier zelf ligt er tamelijk recht bij
zodat er bij westelijke wind over de vloed een koppige golfslag ontstaat. Hij is
niet lieflijk als de Deben, onaards als de Ore of breed bij hoogwater als de
Blackwater. En hoewel de rivierdijken er nergens zo heerszuchtig bij liggen als
in Nederland, blokkeren ze toch meer uitzicht dan je zou willen. Evenmin vind
je er aantrekkelijke stadjes. En toch, met de aanleg van een spoorweg werd de
overzichtelijke rivier ruim een eeuw geleden geliefd wedstrijdwater voor

ZEILCULTUUR
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gefortuneerde Londenaren voor wie de Theems te vies, druk en stedelijk was
geworden. Burnham heeft een groot aantal jachtclubs, de vaarweg is bijkans
verstopt van hun moorings en tijdens wedstrijdweken is het vaarwater
buitengewoon levendig.
Tot Fambridge blijft er voor ‘gewone’ jachten altijd genoeg water staan.
Dorpen aan de smalle bovenloop en zijkreken organiseren hun eigen lokale
zeilcultuur, al blijft die vaak beperkt doordat er per tij maar een paar uur
genoeg water staat om te zeilen.

  ROND DE THEEMSMONDING
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RIVER CROUCH
51°38N/00.40E
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https://www.flickr.com/photos/33607628@N02/
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BURNHAM
Burnham on Crouch was al vroeg een zeilcentrum, een soort Medemblik avant
la lettre, en is dat in veel opzichten nog. En toch, wat het dorp Burnham mist
is intimiteit. Ooit besloot het gemeentebestuur de auto ruim baan te geven
en het resultaat was teveel asfalt tussen de bebouwing.
Niettemin is het front aan de rivier een fijne plek om te rusten, drinken en
over de stroom uit te kijken, vooral tijdens zeilwedstrijden. Het is daar, dat de
prestigieuze yacht clubs, de Royal Corinthian YC en de Royal Burnham YC,
hun clubhuizen bouwden, seinmasten, resto’s en veranda’s incluis. De ‘RB’
dateert van 1895, de huiselijker Crouch YC van 1907.
De clubs waren oorspronkelijk specifieke sociale instituties met dito ambities,
zoals vastgelegd in oprichtingsdocumenten van bijvoorbeeld de ‘RB’: aan-
moediging van de zeilsport en andere sporten door het uitreiken van prijzen
e.d. onder ‘gentlemen-amateurs’. Een typische uiting van het in die tijd
opkomende ‘Corinthianism’: niet langer betaalde bemanningen voor je laten
racen maar zelf inschepen en zeilen (afgeleid van spelen ter ere van Poseidon
bij het antieke Korinthe). Deze trend had eerder een aantal sportieve Londense
heren samengebracht ter oprichting van een Corinthian Yacht Club. De nieuwe
club vestigde zich in 1872 in Erith aan de zuidoever van de Theems. In 1892
koos de club Burnham als dependance voor leden die vanuit de Theems naar
de Crouch zeilden en daar in eigen stijl ontvangen wilden worden. In 1931
zette de Corinthians er een gedurfd clubhuis, nog steeds het opvallendste
bouwwerk aan de Crouch.
Geen van de clubs heeft een eigen haven, bezoekers krijgen desgevraagd een
mooring toegewezen… als er plek is. Zo niet in Burnham Yacht Harbour, een
grote maar wat saaie jachthaven waar altijd wel plaats is.
Een pontje onderhoudt een veerdienst tussen Burnham en Wallasea Island,
een bijzonder natuurgebied voor watervogels en wandelgebied, dat doorloopt
tot aan de Roach.



FAMBRIDGE
Ten westen van Burnham liggen de jachthavens van Bridge-
marsh (3 M) en Fambridge (6 M), natuurhavens als je van
modder en wandelen houdt. De eerste bereik je door Alt-
horne Creek, de tweede via de iets diepere Stow Creek. Hier
geen moorings maar gewone steigers met toegang tot de
wal. Met name Fambridge heeft een dromerige kwaliteit die
maakt dat je ineens niet meer zo nodig weg hoeft en wilt
dwalen door het zomers landelijke Essex ter bestudering van
vlinders. Of je moet besluiten de trein te pakken naar Londen
voor een dagje city-groove. Want dat is het wonderlijke van
deze plekken, ze liggen onder de rook van de zinderende
Engelse hoofdstad maar zijn er nog net niet door geraakt.fo
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Drie mijl na de riviermond van de
Crouch zie je aan bakboord een brede
zuidelijke zijarm, de Roach. Zo recht
als de Crouch is, zo krom loopt de
Roach. Dat maakt de Roach niet alleen
interessanter en spannender om te
bevaren, het heeft ook het voordeel
dat je er altijd wel een ankerplek vindt
waar zelfs bij harde wind geen wind-
tegen-stroom-golven ontstaan. Die
plekken zijn eeuwen bekend geweest
en gebruikt door lokale barges en
smacks en dragen namen als Quay
Reach Anchorage, Horseshoe Corner
en Paglesham Pool. Bij Paglesham zijn
ook moorings beschikbaar. Dat mag
ook wel, want in tegenstelling tot de
Crouch heeft de Roach helemaal geen
jachthavens en nauwelijks plekken
waar je met een bijboot aan land kan
zonder door vette modder te moeten
waden. Gezeild wordt er wel, zodra de
vloed opkomt verschijnen er uit
hoeken en gaten zeilboten die serieus
wedstrijdzeilen… om bij eb weer
geheimzinnig te verdwijnen.

ROACH

https://www.flickr.com/photos/33607628@N02/


RIVER ROACH
51°34N/00.44E
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South Woodham Ferrers aan het einde van de Crouch heeft weinig
charmes. Voor de aanleg van een spoorstation, in 1889, was het niet
meer dan armzalig akkerland. Er stonden twee boerderijen waarvan
de opbrengst per Thamesbarge naar London werd verscheept - zo’n
barge prijkt in het wapen van de SWF-Historic Society.
De twee boeren verkochten hun land aan stedelingen die dolgraag
de smog van London verruilden voor een huisje op het platteland. Er
ontstond rond het stationnetje zowaar een gehucht. In 1972 besloot
Essex tot ontwikkeling van een New Riverside Country Town. Toen
ging het hard. Nu wonen er zo’n 18.000 mensen in wat je met geen
mogelijkheid een mooi stadje kunt noemen.
Echter, SWF grenst in het zuiden aan de Crouch, wordt in het westen
omkruld door Fenn Creek en in het oosten aangeraakt door een vinger
van Clements Green Creek. Dat de kreken  gortdroog staan bij
laagwater is geen beletsel, zodra de vloed opkomt, traileren water-
sporters hun zwaardboten van de oever of roeien in minuscule
bijboten naar hun scheef gevallen kim- en hefkielers. En omdat
Engelsen nu eenmaal graag ritueel samenkomen in pubs en clubs, is
ook het watervermaak georganiseerd in clubs: de bescheiden Eyott
Sailing Club en de statiger South Woodham Ferrers Yacht Club. De
ESC huist in een schuur aan Fenn Creek en verenigt zwaardbootzei-
lers. De SWFYC heeft een heus bouwwerk aan de Crouch en zeilt,
roeit, kayakt. En omdat zulke clubs ingebed willen zijn in de gemeen-
schap doen ze er van alles bij, van barbecues voor ouderen, excursies
voor schoolklassen tot waterstandmetingen voor Floodwatch (de
organisatie die de Eastcoast voorbereid op overstromingen door
zeespiegelstijging).
En ‘club’ je liever aan de overkant, dan kun je terecht bij de Hullbridge
Yacht Club of de Up River Yacht Club. fo
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Niets in Aarle-Rixtel wijst op enige zeilconnectie. De omgeving
ziet er landelijk uit. Maar middenin het agrarisch gebied staat
een loods. En daar nadert een forse catamaran van 15 meter

voltooiing. Met vier handen gebouwd door Jolanda van der Veen
en Paul de Preter. Een levenswerk…

‘KINDERZIEKTES
 ZITTEN ER NIET IN’

Zelfbouw cat na ruim 5 jaar klaar

FOTO’S EN TEKST LAURENS VAN ZIJP



‘…En dan denk ik aan Brabrant, want daar brandt nog licht’, zong Guus
Meeuwis al. We begrijpen nu waarom dat licht nog laat brandde. Jolanda  en
Paul maakten lange dagen om hun droomschip te bouwen. In ruim vijfeneen-
half jaar tijd spendeerden ze samen zo’n 10.000 uur. Dat is dus 2000 uur per
jaar.
Eigenlijk heeft Paul helemaal geen tijd om Zilt te woord te staan. Hij wil vooral
dóór, elk uur telt in de slotfase van de bouw. De deadline nadert en er moet
nog veel gebeuren. Niettemin zitten we even later onder de beam aan een
beker sterke koffie en steekt Paul van wal.



MULTIHULLZEILEN

“Ik zeil al sinds mijn tiende jaar en heb ik de loop der jaren verscheidene eigen
boten gehad. Toen ik eenmaal kennismaakte met het multihullzeilen, was ik
om. Ik stapte over op een Iroquois van 9 meter. Via de CTC (Catamaran en
Trimaran Club) ontdekte ik de Grainger, een 12 meter catamaran. Die was
simpelweg te duur voor mij, dus besloot ik er zelf een te gaan bouwen. Ik heb
er vijf jaar over gedaan en zo’n tien jaar mee gezeild.”
Dat Paul een technische achtergrond heeft, helpt natuurlijk wel bij dergelijke
projecten. Hij is ‘rotating equipment’ ingenieur, ofwel specialist op het gebied



van turbinetechniek. Van handboeken, bouwprocessen en een beetje zelfstu-
die raakt hij niet in de war. Hij vervolgt: “Ik kwam in aanraking met Tric-Cat
Sailing, een charterclub waar een aantal multihull-zeilers aan meedeed. In
2003 kon ik Tric-Cat overnemen en uiteindelijk besloten we om in Portugal
te gaan charteren met de Grainger. Om meer slaapplaatsen te kunnen bieden,
kochten we een Fontaine Pajot die in St. Lucia lag. Die hebben we overgezeild
naar Nederland, hier ingeklaard en vervolgens naar de Algarve gevaren. Zo’n
Pajot biedt dan wel ruimte en was technisch goed uitgerust, maar de
zeilprestaties waren minder; het was een zwaar schip. In de Algarve heb je
’s morgens weinig wind.  Rond de middag steekt er een zeewind op. Daarom
wilde ik een lichtere, snellere cat die ’s morgens in lichtweer al zeilt, zodat we
niet op de motor hoeven te varen. Dat is ook plezieriger voor de gasten.”

G-FORCE ONTWERP

De zoektocht leidde tot een bezoek aan Schionning Designs in Australië. Jolanda
was niet direct enthousiast over de keuze voor snelheid. Zowel Paul als de
ontwerper wisten haar te overtuigen met de stelling: ‘You can always slow
down a fast boat, but you can’t speed up a slow one’.
Het ontwerp G-Force 1500 oogde aantrekkelijk, maar bleek te weinig accom-
modatie te bieden voor charterdoeleinden. Het toeval wilde dat de ontwerper
op het punt stond een cruising-versie te tekenen. Hij zocht er alleen nog een
klant voor… “Het interieur van deze cat is dan ook van mij”, zegt Paul, “tijdens
de bouw heb ik zelf nog aanpassingen gedaan; het dak boven de slaapplaatsen
heb ik 8 cm hoger gemaakt, zodat je rechtop in bed kunt zitten. In plaats van
een doorlopend kajuitdak boven de kuip, heb ik een vaste bimini met zonnepa-
nelen gemaakt. De stuurstand heb ik van een midscheepse positie verplaatst
naar bakboord. Dat geeft een grotere zitruimte en een betere toegang tot de
kajuit. De grootschootoverloop was recht getekend, maar die heb ik in een
radius gezet zodat de overloopwagen niet vastloopt.”







VACUÜMTECHNIEK

Een andere grote verandering die Paul doorvoerde was het kernmate-
riaal. “Schionning gebruikt balsa. Dat wil ik niet vanwege het risico op
inwatering. Bovendien wilde ik dit schip aan de CE-eisen laten voldoen.
Dan ben je min of meer gedwongen met een schuimkern te bouwen
en om voldoende hechting te krijgen is vacuüm-infusie nodig.”
Paul verdiepte zich in de techniek van vacuüm-infusie en maakte eerst
een proefpaneel, voordat hij aan het grote werk begon.
Nadat de tekeningen in Autocad binnen waren, begon de bouw met
het opstellen van een bouwmal met MDF spanten. Met panlatten werd
er een strokend ‘skelet’ van gemaakt en daar werden Corecell panelen
van 40 cm breed in ‘geföhnd’. Die panelen zitten met een ‘V’ tegen
elkaar. Die verbinding werd opgevuld om het vacuüm te kunnen
trekken. Zo werden de twee rompen gebouwd. Nadat de droge
glasmatten en het infusiemateriaal waren aangebracht werd het
geheel vacuüm getrokken en werd de hars toegevoegd. Van tevoren
was de temperatuur van de epoxy op 30 graden gebracht, zodat het
beter kon vloeien. Ook de beams, dekken, opbouw en alle foam
interieurdelen werden vacuüm gebouwd. Toen alles klaar was werd
het hele casco gedurende 24 uur ‘afgebakken’ op 60 graden.
Samen met Jolanda vormde Paul de afgelopen jaren een geolied
bouwteam. “Zij heeft alle administratie gedaan, werkuren bijgehouden
en de afwerking gedaan, terwijl ik de techniek voor mijn rekening heb
genomen, onderhandelingen heb gedaan en materiaalinkoop. Zo
hebben we de afgelopen vijf jaar soepel samengewerkt. Alle lof voor
Jolanda dat ze al die tijd enthousiast is gebleven, want af en toe leek
het eindeloos veel werk!”







PROEFVAARTEN

Een klus waar de bouwers zich een beetje op verkeken hebben, is het
plamuren, schuren en schilderen. Besloeg dat op Pauls vorige schip zo’n 20
m², nu moesten ze 75 m²  afwerken. Dat kostte veel meer tijd dan gedacht,
en vooral het plamuren bleek een vak apart. De afwerking is het enige punt
waar ze niet helemaal tevreden over zijn. Maar goed, ze zijn wel in geslaagd
om in ruim vijf jaar tijd een cat van 15,45 met te bouwen. Met een eigenaars-
hut, acht slaapplaatsen voor de gasten, een ruime kajuit met kombuis en een
brede lounge-kuip. Ze hebben zelf ook drie steekzwaarden gemaakt; meteen
een reserve-exemplaar. Voor de mechanische voortstuwing zijn twee Yanmar
diesels met �saildrive in gebouwd.
De Brabantse G-Force zal de komende maand over de weg naar het water
worden gebracht. Daarna volgt een reis naar Zuid-Holland waar het schip
wordt getuigd door Van der Neut. Er komt een gestaagde aluminium mast
op. Een concessie vanwege prijs en tijd. De zeilen worden door Arjen Kooij
geleverd. Op de vraag welke kinderziektes hij verwacht, antwoordt Paul
zelfverzekerd: “Die zitten er niet in!”
Na proefvaarten zal de cat snel vertrekken, want eind mei zeilen ze hem naar
Portugal en een maand later komen de eerste gasten aan boord. “Eindelijk
weer zéilen!” lacht Paul...

LOA 15,45 m.
Breedte 7,90 m.
Diepgang 0,55 m.
Aandewinds zeilopp. 128 m²
Waterverplaatsing 8 ton.
Stahoogte rompen 2,00 m.
www.schionningdesigns.com.au/1500c

www.zeilmee.nl

Technische gegevens G-Force 1500 Cruise

https://www.youtube.com/embed/IS7E_c3ivWc?autoplay=1


Bekijk hier de video van de tewaterlating…

https://www.youtube.com/embed/IS7E_c3ivWc?autoplay=1
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https://www.youtube.com/embed/kHIPUQN4NPM?autoplay=1


Oceaanracen is meer dan hard zeilen alleen. Het is
leven aan boord, soms óverleven aan boord. Schade en

pech onderweg moeten zeilers zelf kunnen oplossen.
Reparaties uitvoeren met beperkte middelen vergt

improvisatie. Voorbeeld: met een keteltje heet water
een composiet verbinding laten uitharden (foto). Op de
volgende pagina’s zien je meer voorbeelden het betere

doe-het-zelven onderweg.

DOE-HET-ZELF
ZELFREDZAAMHEID IN VOLVO OCEAN RACE

Bekijk de samenvatting van de 7e etappe

https://www.youtube.com/embed/kHIPUQN4NPM?autoplay=1
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VOR

In de etappes in de Zuidelijk Oceanen heeft het
materiaal veel te lijden. Bemanningslid Talpi mengt
hier tweecomponenten lijm om een beschadiging aan
de giek te repareren. Die broodplank werd toch al niet
meer gebruikt…
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Tijdens de stopovers in de etappeplaatsen staat een
walteam klaar voor onderhoud. Neemt niet weg, dat
de zeilers onderweg zelf moeten kunnen sleutelen.
Bij nacht en ontij. Hier neemt Sophier Ciszek een van
de lieren onder handen.
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VOR
De Volvo Penta D2-75 aan boord is een onmisbare schakel in de
stroomvoorziening en hydrauliek. Zonder elektriciteit geen com-
municatie, licht, werkende computers en navigatieapparatuur.
Zonder hydraulische systeem werkt de kantelkiel niet. De diesel-
motor doet zijn werk in een stuiterende, vochtige omgeving
onder helling. Eventuele problemen moet de crew snel kunnen
oplossen.
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Mapfre had veel tegenslag in etappe 7. Het grootzeil
scheurde van voor tot achterlijk en moest tijdens een
noodgedwongen pitstop, vlak na Kaap Hoorn,  gere-
pareerd worden. We zien hier twee bemanningsleden
stroken laminaat knippen op maat knippen, die later
in het zeil werden geplakt.



VOR
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VOR
Pech en problemen vragen om incasserings- en aanpassingsver-
mogen. Door alle pech ontstond aan boord van Mapfre een
tekort aan diesel en voedsel. Die werden gerantsoeneerd.
Daarom werden nieuwe ‘leefregels’ opgesteld, die voor ieder-
een zichtbaar op een whiteboard werden gezet. Ook dit is een
facet van oceaanzeilen…



advertentie

Alle manoeuvres worden makkelijker
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ZEILEN
Hoe houd je jeugdleden binnenboord? En hoe
houd je het zeilen attractief voor druistige
pubers die aan zoveel verleidingen blootstaan?
Vragen waarmee veel watersportverenigingen
worstelen. De Maas in Rotterdam heeft een
dynamisch antwoord gevonden in de vorm van
twee Nacra 15 cats. Adrenaline-machines!
Onderdeel van een doordacht plan.

TWEEPUNTNUL
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FOTO’S LAURENS MOREL - TEKST LAURENS VAN ZIJP



‘Het gaat erom dat wij graag de zegeningen van de watersport aan velen – vooral
jongeren – deelachtig willen laten worden. En wij zien graag, dat de jongeren die
aan watersport gaan doen, leren hun sport goed te bedrijven.’ Dit schreef de
beroemde hoofdredacteur ir. Jan Loeff in de Waterkampioen 1021 van mei
1959. Loeff wist ook de ideale jeugdboot te benoemen: ‘Een kleine Friese
schouw met gaffeltuig en zijzwaarden. Een robuust bootje.’
Waarvan akte. Andere tijden.

En toch is Loeffs boodschap, even los van die bootkeuze, nog altijd actueel
vond ook een groepje bestuursleden van de Koninklijke Roei- en Zeilvereeni-
ging De Maas in Rotterdam (anno 1851). En het bleef volgens een al even
oude Rotterdamse traditie niet bij woorden alleen. Ondervoorzitter Zeilen
Ruud van der Stroom: “We zijn bij de Maas een project gestart om het zeilen
meer attractief te maken voor de jeugd, om uitval na de Optimist tegen te
gaan en om talentvolle zeilers op te leiden tot goede wedstrijdzeilers.”
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De Maas vroeg vijfvoudig wereldkampioen en tweevoudig olympisch medail-
lewinnaar Lobke Berkhout om een visie te geven op de toekomst van de
jeugdzeilsport. Dat resulteerde in een projectplan en de oprichting van de
‘Maas Flyers Academy’. In haar plan stelt Lobke de volgende doelen:

▪ Grotere instroom - kleinere uitstroom
▪ Toename van het talent
▪ Aansprekende resultaten van de zeilers
▪ Langdurige deelname aan de watersport
▪ Doorstroming creëren van wedstrijdzeilen naar zeezeilen
▪ Toename van het aantal vrijwilligers.
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De Maas ging op zoek naar een boottype om het ‘zeilen 2.0’ vorm te geven.
Van der Stroom: “Er is veel versnippering in het zeilen, met legio klassen. Wij
zochten naar een boot waarmee de lijn van Optimist, RS Feva en Laser door
te trekken is en die bovendien aantrekkelijk voor jeugd is, met gennaker en
de mogelijkheid tot foilen. Zo kwamen we bij de Nacra 15 uit, geschikt voor
de leeftijdscategorie 12 tot en met 17 jaar.”
“De 15 is daarvoor ook ontworpen”, meldt Gunnar Larsen van Nacra, zelf
oud-winnaar van het Rondje Texel en vermaard cat-crack. “De boot slaat een
brug tussen het instituut Optimist en de high performance-klassen als 49er
en Nacra 17.”
De toenmalige wereldzeilbond ISAF, tegenwoordig World Sailing geheten,
zocht in 2015 een nieuwe jeugdcatamaran voor een totaal bemanningsge-
wicht van 110 tot 130 kilo. De keuze viel op de Nacra 15, de kleinere versie
van de olympische 17 die dankzij de kromzwaarden kan semi-foilen. Voor de
Jeugd Olympische Spelen komend najaar is de 15 de nieuwe catamaranklasse.

De Maas heeft twee nieuwe Nacra cats aangeschaft, met steun van het Maas
Topsportfonds. Eind maart werden de boten gedoopt en in gebruik genomen
op de Kralingse Plas in Rotterdam. Nieuwsgierige jeugdzeilers stonden te
trappelen om kennis te maken met de adrenaline-verhogende racemachines.
Van der Stroom: “Deze cats zijn voor zeilers in deze leeftijdscategorie goed
in de hand te houden. Natuurlijk moeten ze de boot leren kennen, maar daar
nemen we ook de tijd voor. We vormen nu een groep van een tiental
talentvolle zeilers en die gaan met de boten trainen onder leiding van coaches.
Zodra er voldoende ervaring is opgedaan, willen we eerst aanhaken bij
regionale evenementen en later bij landelijke en internationale regatta’s.”
www.de-maas.nl



Technische gegevens Nacra 15
Ontwerper: Morrelli & Melvin, Nacra Sailing. Lengte 4.70 m. Breedte 2,35 m.
Grootzeil 13,6 m2. Fok 3,3 m2. Spinnaker 16,5 m2. Gewicht 140 kg.

ROST OP ZOUT
Ook op zoutwater probeert De Maas jonge zeilers op een hoger niveau te krijgen.
Daartoe is in samenwerking met Van Uden het Rotterdam Offshore Sailing Team,
kortweg ROST, in het leven geroepen. Een groep van vijftien zeilers van 17 tot 30
jaar, onder leiding van Volvo Ocean veteraan Gerd-Jan Poortman. Het team vaart
met een Ker 46. Het animo en enthousiasme is groot. Wie zei daar ook alweer dat
de zeilsport alleen maar vergrijst?
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Reizen is meer dan zeilen. Het betekent ook onbekende
kusten verkennen en mensen ontmoeten. De bemanning
van de Rhapsody maakt kennis met boatboys, vissers en
dorpelingen op Île à Vache, op zo’n 5 mijl zuid van Haïti…

ONTMOETINGEN
 KLEURRIJKE
  Rhapsody maakt tussenstop op Île à Vache
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FOTO’S RHAPSODY-BEMANNING TEKST ADA VAN DER VIS



erci. Merci beaucoup!” Op het gezicht van de visser verschijnt
een vrolijke tandeloze lach. Een lach van oprechte dankbaar-
heid. Trots houdt hij zijn net verkregen dollars omhoog. Hij

bedankt mij een paar maal. “Dieu soit avec vous”, zegt hij oprecht
dankbaar. “Merci! Et avec mon ami?” vraag ik hem. “Oui, il aussi,” lacht
hij vrolijk verder. Ik heb zelden iemand zo blij gezien met 7 dollar.
In het begin vraagt hij 10. Dat vind ik te veel voor één langoustine.
“Sept?” probeert hij. “Non, non un autre homme asked cinq”, zeg ik.
De man houdt vol. Hij wil en zal die zeven dollar krijgen. Hij biedt een
tweede langoustine aan. Ik ga overstag, ik koop twee kreeftjes en
overhandig hem de dollars. Zijn kinderlijke blijdschap is aandoenlijk.
Vanmorgen vroeg heb ik deze man voor het eerst ontmoet toen hij
langs voer in zijn uitgeholde boomstam. Gekleed in niet meer dan een
vaal bruin T-shirtje vol met gaten en een kort broekje. “Langous?”
smeekte hij bijna. “John, heb jij vanavond zin in kreeft.” John knikte
instemmend. “Oui”, zei ik tegen de man. Hij peddelde vervolgens weg
en zette een zeiltje bij, bestaande uit kleine stukken gekleurd zeildoek.
Hij verdween langzaam aan de horizon, om nu met zijn vangst weer
bij ons terug te komen.

We zijn in Haı̈ti. In I �le à Vache om precies te zijn. We liggen in een klein
beschut kommetje in de baai aan de noordkant van het eiland. Twee
dagen geleden zijn we aangekomen na ruim drie dagen zeilen vanaf
het Spaanse water op Curaçao. De laatste 5 mijl hebben we gemotord:
geen wind. Alle tijd om het nieuwe land, Haı̈ti, in ons op te nemen. De
kust is adembenemend mooi met witte stranden en wuivende palm-
bomen. In de verte zien we witte zeilen afsteken tegen het aquamarijn
blauwe water met daarachter een decor van bergen en dikke wolken-
partijen. Af en toe zien we door de zon iets oplichten op het water.

“M

fo
to

’s:
© 

Be
m

an
ni

ng
 R

ha
ps

od
y



fo
to

’s:
© 

Be
m

an
ni

ng
 R

ha
ps

od
y



fo
to

’s:
© 

Be
m

an
ni

ng
 R

ha
ps

od
y



‘ Vissers boeten hun netten
voor hun zeilboten…’



Petflessen. Het zijn drijvers van de grote hoeveelheid door Haı̈ti-
aanse vissers geplaatste lobsterpotten. Vernuftig natuurlijk als je
geen andere middelen tot je beschikking hebt, maar wij ervaren het
als gevaarlijke obstakels. We laveren overal tussendoor en varen
de baai in.

Lang blijven we niet onopgemerkt. Vanaf de kant schuiven kano’s
als alligators het water in. Boatboys. In korte tijd maken we kennis
met Vildo, Bernard, David, Clevens, Jasmin en vele anderen. Allen
heten ons goedlachs welkom in het Frans en verrassend ook in het
Engels. Een lange sliert bootjes volgt ons naar de ankerplek. Een
kakofonie van stemmen hoor ik om mij heen, terwijl John naar voren
loopt om het anker klaar te maken. Gelukkig ankeren we niet voor
het eerst. “Welcome!” “Do you have work for me?” “Do you have
something to share?” “I have a simcard you can use.” Ze weten van
geen wijken. “Do you want to go to the market?”  “My wife can cook
or do the laundry.” Zo gaat het maar door. Ondertussen lukt ons om
de boot veilig achter het anker te krijgen. John vlucht naar binnen
en blijf ik met zo’n tien jongens om mij heen in de kuip zitten. Ik ben
moe. “Je suis fatigue. Dormir”, probeer ik. Uiteindelijk geven ze het
op en peddelen langzaam weg. In de avondschemering klinken
exotische vogelgeluiden en als het donker is verstomt elk geluid. De
lucht is zwart en vol met sterren. Orion staat recht boven ons
vertrouwd te stralen en bij ons gaat het licht uit voor een diepe
nachtrust.

Ergens in de verte hoor ik een haan. Het is nog donker. Ik ben net
wakker en luister naar de geluiden. Geblaat van een schaap. Zacht-
jes gepeddel in het water. Vogels zetten hun vreemde lied in.





http://sy-rhapsody.nl/



Stemmen. Gelach van kinderen. Langzaam ontwaakt het dorpje. En wij
liggen er middenin. Het klinkt gemoedelijk, rustgevend, vredig en veilig.
We zijn in een wereld beland die teruggaat in de tijd. Een wereld die ons
vreemd is en daarom zo aantrekkelijk.
Later die dag roeien we naar de kant. Ik kijk mijn ogen uit. We lopen over
modderige zandpaadjes langs het water. Vissers boeten hun netten voor
hun zeilboten. De constructie daarvan is een lust voor het oog. Geheel
met de hand gemaakt, van hout. De zeilen zijn gefabriceerd van oude
zeilen, achtergelaten door zeilers die hier eerder waren.  Even verderop
liggen visjes te drogen op palmbladeren. In het plaatselijke barretje wordt
muziek geluisterd. Een paard, zwaarbeladen, sjokt met de eigenaar door
het dorpje. Geen auto’s. Nauwelijks motoren. Kleine kinderen komen
lachend op ons af en roepen : “See it. See it.” Ze willen dat ik een foto van
ze maak en deze vervolgens laat zien. Overal hangt de was buiten. Na
de regen van gister is er schoon water genoeg. Op weg naar het
uitkijkpunt boven op de heuvel passeren we een simpele waterpomp.
Rond dit tijdstip is het druk. Water wordt overgeheveld in jerrycans die
op het hoofd worden gedragen. De mensen laten ons rustig ons gang
gaan, zeggen gedag of maken een praatje.

We gaan voor het mooie veel te snel weer weg. I �le à Vache laat ons niet
zo gemakkelijk gaan. Zodra we het anker gelicht hebben verschijnen er
boven de heuvels donkere wolken. We varen de baai uit, terwijl de wolken
samenpakken tot een donkere streep. De wind zwelt aan naar ruim 30
knopen. We varen op de motor en trotseren de golven. Van het lieflijke
aquamarijn blauwe water is niets meer over. Het is grauw grijsgroen en
wild. Zodra we het ondiepe water verlaten en de koers wijzigen, worden
wind en zee gelijkmatiger en zetten we de zeilen bij. Op naar onze
volgende reisdoel: Cuba!

http://sy-rhapsody.nl
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Zwaan Sails
●  Jachtzeilen
●  Canvas werk
●  Sprayhoods
●  Reparaties

LELYSTAD 0320 -  231437
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BAVARIA IN ZWAAR WEER

Op 23 april maakte Bavaria officieel bekend wat al langer tijd in het geruch-
tencircuit rondzoemde. Duitslands grootste botenbouwer is in grote financiële
problemen en heeft uitstel van betaling aangevraagd. Toeleveranciers worden
niet meer betaald.
De Duitse werf is eigendom van twee Amerikaanse private investerings
maatschappijen. Hoewel Bavaria volgens ingewijden over een goed gevulde
orderportefeuille beschikt, hebben die investeerders besloten niet langer de
verliezen aan te vullen. Op de balans over 2016 rapporteerde Bavaria een
negatief vermogen van 200 miljoen euro.
Na de bekendmaking is CEO Lutz Henkel opgestapt. De salarissen van de 600
werknemers zullen in ieder geval tot juli worden doorbetaald. Of er nog een
toekomst is voor Bavaria en wat deze ontwikkelingen betekenen voor
diegenen die een nieuwe boot hebben besteld, zal pas in de komende periode
blijken.
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WERKEILAND IN IJSSELMEER

Er komt een nieuw eiland in het
IJsselmeer. Tenminste, als het aan
het baggerbedrijf Smals ligt. Dat
heeft vergunning aangevraagd om
de komende 30 jaar zand te
winnen in het IJsselmeer. Het zand
wordt verwerkt op een aan te
leggen werkeiland van 7 hectare
groot, met tevens een overslagha-
ven. Door meer ruimte toe te voegen wordt het eiland volgens de aannemer
zo goed mogelijk ingepast in de weidse omgeving. De locatie ligt in het gebied
van de Rotterdamse Hoek. De officiële procedures lopen momenteel.
 www.smals.com/nl/projects/ijsselmeer

MEDEMBLIK REGATTA

‘Vroeger’ was de internationale wedstrijdkalender voor olympische klassen
lekker overzichtelijk. Je had de zeilweek in Hyères in april en dan de Kieler
Woche in juni. In 1985 werd het gat opgevuld door de Spa Regatta in
Medemblik. Sindsdien een toonaangevend evenement, steevast de laatste
week in mei. Het werd later de Delta Lloyd Regatta, en heet nu de Medemblik
Regatta. De concurrentie van andere wedstrijden in dezelfde periode is hevig
geworden, maar de 34e editie van de regatta is van 22 tot 26 mei.
www.medemblikregatta.org



INDEWIND

DHZ SOLOTOER - Pin Mill, zaterdag 26 mei

Het begon ooit met zeilers die onder het genot van een biertje ideeën
uitwisselden. Als we nu een op eigen houtje solo naar de overkant zeilen en
daar elkaar ontmoeten in Pin Mill. Zo ont-
stond de Solotoer, een doe-het-zelf uit-
waaitocht. Verder geen enkele organisatie,
geen reglement, geen prijsuitreiking en al
helemaal geen protestcomité. Een ding
staat vast: op de laatste zaterdag in mei
om 16.00 uur lokale tijd een pint vatten in
de bekende Butt & Oyster. Hoe je er komt
is aan jou; enige voorwaarde: solo en op eigen kiel. Wie erin slaagt is
uitgenodigd om in het Solotoerschrift (als het er is) naam, scheepsnaam,
scheepstype en een kort statement te noteren. Daarna vervolgt iedereen
weer zijn eigen koers. www.solotoer.nl
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DEHLER CLUB

De Dehler Club – anno 1992
– ontstond uit het samengaan
van de Sprinta-, Delanta-,
Duetta- en Optimavereniging.
Alle ontwerpen zijn welkom;
Van de Stadt, Judel/Vrolijk of
Voogd. Kennis en ervaring uit-
wisselen is het streven,
evenals samen plezier bele-
ven. Daartoe staan er ook dit jaar weer de nodige tochten op het programma.
Waaronder de Hemelvaarttocht Noord en Zuid (10-13 mei), de Optima 92/98
reun̈ie in Lelystad en deelname aan het 12e Rondje Tiengemeten (7-9
september). De leden krijgen vijf maal per jaar het clubblad Op Koers en op
de website vinden ze onder meer een forum en technische informatie.
www.dehlerclub.nl

40 MIJL MET Z’N TWEE

De 40 mijl van Bru is een zeilwed-
strijd voor koppels op de Greve-
lingen. In scherpe jachten vanaf
acht meter. Samen met je zeil-
maat kun je 40 sportieve mijlen
afleggen in de toerklasse of wed-
strijdklasse. En na afloop ontspan-
nen in Jachthaven van Bruinisse.
De elfde editie is op zaterdag 26
mei. www.40mijlvanbru.nlfo
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INDEWIND

PLAKKENPAKKERS
Op de Iberostar Prinses Sofia Cup begin april op Mallorca waren  49erFX-
zeilsters Annemiek Bekkering en Annette Duetz al een dag voor medal-
race zeker van goud. Het verse duo Odile van Aanholt/Marieke Jongens
(foto) veroverde het brons. Finn-zeiler Nicholas Heiner pakte zilver, terwijl
surfster Lilian goud won in de RS:X klasse. www.trofeoprincesasofia.org
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INDEWIND

XYGRIB HELPT OUDE BEKENDE VERDER

Het gratis programma zyGrib is onder zeilers waarschijnlijk de meest popu-
laire manier om gribfiles te bekijken. Nadat het zijn leidende positie had
verworven ontbrak het de maker van zyGrib echter aan de tijd om het
programma verder te ontwikkelen. Daardoor werden de laatste jaren proble-
men niet altijd meer opgelost en bleven nieuwe opties uit.
De Israelische
zeiler/program
meur David Gal
maakte onlangs
bekend dat hij
daar verande-
ring in gaat
brengen.  Met
de vrij beschik-
bare broncode
als startpunt gaat zijn XyGrib verder waar ZyGrib is gebleven.
Dat Davids software een andere naam krijgt, duidt beslist niet op een conflict
met de programmeur van ZyGrib, zo benadrukt hij. Die hechtte te veel aan de
naam om er afstand van te willen doen, en bovendien blijft ook zyGrib gewoon
te downloaden.
De eerste versie van XyGrib is inmiddels beschikbaar op www.opengribs.org.
De verschillen ten opzichte van de moederversie zijn vooralsnog niet groot.
Davids plannen zijn echter even ambitieus als de dadendrang waarmee hij in
korte tijd www.openskiron.org, een website met hoge resolutie gribfiles, tot
een begrip maakte. Naar verwachting zullen we al in de komende maanden
geregeld nieuwe versies zien verschijnen. En dat vinden wij buitengewoon
goed nieuws. www.opengribs.org



MIJLEN MAKEN

Vrijdagavond 23 maart om 20:42 uur
is de allereerste deelnemer in de
30Mijls Markermeer gefinisht.! Rinus
en Paul Beije voeren met z’n tweeën
hun Bianca 107 ‘Danablu’ en kwamen
na 6 uur 25 minuten weer aan bij de
EA 2 die zij als start-/finishboei
hadden uitgekozen. De Danablu was
tijdens de tocht mooi te volgen op de I-Sail live tracker. De snelheid kwam,
na handicap-correctie, uit op een gemiddelde van 5,05 knoop. De topsnelheid
was 7,8 knoop. De broers Jeroen en Rene Paardekopper hebben als eersten
de 75 Mijls (op het IJsselmeer) voltooit. In het weekend van 20-21 april zeilden
zij met de Scanner 391 Florijn en de First 310 Tharon vanuit Enkhuizen met
de klok mee; zaterdag gestart, zondag gefinisht. De 75- en 30Mijls zijn
opgezet door Otto le Grand en Berry Dijkhuizen. De zelfwerkzaamheid is 100
procent, je moet alles zelf doen: inschrijven op de website, starttijd noteren,
rond de boeien varen en eindtijd vastleggen. www.75mijls.com

STREMMING STAANDEMASTROUTE

Van 3 tot en met 14 mei is de staan-
demastroute bij Gouda gestremd voor
boten hoger dan 7 meter. Prorail ver-
vangt de kabels van de hefbrug en
doet dit in een ‘treinvrije’ periode. Met
gestreken mast is doorvaart wel
mogelijk. www.vaarweginformatie.nl



MARKER WADDEN: VERBODEN VAARGEBIED

Het vaargebied rond de Marker
Wadden zijn gedurende de
aanleg verboden gebied. Dit is
aangegeven met markering.
Schippers zonder ontheffing
overtreden de wet en  riskeren
een boete. Het vaarverbod geldt
tot de opening van de natuurha-
ven, op 8 september a.s.
Een bezoek aan het werkgebied kan alleen onder begeleiding van Rijkswa-
terstaat of Natuurmonumenten. Er worden speciale zeiltochten naar Marker
Wadden georganiseerd, op zondagen in mei, juni, en augustus varen zeilsche-
pen vanuit verschillende havens ernaartoe.
www.markerwadden.nl/zeilexcursie

foto© John Gundlach-Flying Holland/Boskalis

DRUKTE IN SCHEVENINGEN

Scheveningen is dit
seizoen het epicentrum
van veel zeilevenementen.
Daarom is de haven op
sommige periodes geslo-
ten voor passanten. 15-21
mei North Sea Regatta. 15
juni-2 juli Volvo Ocean
Race finish. 2-23 juli WK

Zeezeilen. Van 23 tot 28 juli is beperkte opvang mogelijk en vanaf 28 juli is
de jachthaven weer volledig bereikbaar voor passanten.

INDEWIND



‘VERTROUWEN IN ENERGIENEUTRAAL VAREN’

Kan je zonder het gebruik van fossiele brandstoffen de wereld rondzeilen?
Het antwoord is: ja. Of beter: Ya! Op 10 maart 18:17 UTC kruiste Peter
Hoefnagels met zijn zeilboot Ya de route van zijn heenreis, op de Atlantische
Oceaan, ergens tussen Kaapverdië en het Caribisch gebied. Hij vertrok in
september 2016 vanuit Medemblik. Na 24.000 mijl varen en leven op eigen
energie, constateert Peter: “Toen we begonnen, hadden we zelf nog maar
weinig praktijkkennis. Na het rondje wereld hebben we een onderbouwd
vertrouwen gekregen in energieneutraal varen.” De Nederlandsche Vereeni-
ging van Kustzeilers heeft op haar algemene ledenvergadering de Jubileum-
schaal toegekend aan Peter vanwege zijn bijzondere nautische prestatie. Op
zaterdag 26 mei zal de Ya tussen een erehaag van jachten Medemblik
binnenvaren en worden ontvangen door de burgemeester. Zeilers en aan-
staande fossielvrijen zijn welkom met of zonder boot.  www.duurzaamjacht.nl



INDEWIND

RACEN OP DE NOORDZEE
Dinsdag 8 mei start de Vuurschepen Race en dan vertrekt de deelnemers-
vloot vanuit Scheveningen naar Harwich. Op 11 mei volgt de North Sea
Regatta in de omgekeerde richting. De opmaat naar North Sea Regatta van
18 tot en met 20 mei, met kustraces op de rede van Scheveningen,of wat
tegenwoordig ‘The Hague Harbour’ schijnt te heten… www.nsr.nlfo
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INDEWIND

OPENINGSWEDSTRIJD

Van oudsher is de Y-TorenRace de seizoensopener in het IJsselmeergebied.
Zeilvereniging ’t Y in Durgerdam organiseert het evenement voor zowel
scherpe jachten en sportboten als aken. Afhankelijk van de omstandigheden
worden er op 5 en 6 mei vier races per dag gezeild. Op zateragvond is er eten,
drinken en muziek, ook al een mooie traditie. www.ytorenrace.nl

WATERVERMAAK

Zaterdag 26 mei is een doe-dag in
Medemblik. Onder de vlag van Medemblik
Nautiek zijn er allerhande activiteiten op
en rond het water. Zoals zeilen in de Opti-
mist, suppen, aquabubbling of meevaren met een rib en heuse reddingboot.
www.medembliknautiek.nl



24 UURS: OOK
QUATRE MAINS

De 24 Uurs race wordt dit
jaar uitgebreid met een
tweemans-klasse. Schip-
pers met slechts een
bemanningslid kunnen
zich inschrijven in de ORC
klassen. Volgens racevoorzitter Klaas Jan Kroon groeit de behoefte aan een
een duo-klasse, omdat het moeilijk is een volle bemanning bij elkaar te krijgen.
De 24 Uurs start traditiegetrouw de laatste vrijdagavond in augustus; de
inschrijving is open. www.24uurszeilrace.nl.

KWART TON CUP

Liefhebbers zijn het, de zeilers in de
Kwarttonners. Ze hebben overal in het
land oude racebootjes opgeknapt en
een tweede leven gegeven. Schepen als
Eyghtene 24,  Sprinta Sport, Ecume de
Mer, Zeeton 24 en Extension 24. In
2013 werd de eerste Dutch Quarter Ton

Cup verzeild in Lelystad en sindsdien is er sprake van een ware revival. Dit
seizoen staan vijf evenementen gepland.
▪    2-3 juni   Almere Regatta - Muiderzand
▪    8-10 juni   Deltaweekend - Zierikzee
▪ 16-17 juni   Blue Water App Regatta - Lelystad
▪    8-9 sept  Pampus Regatta - Durgerdam
▪ 15-16 sept  Zuiderzee Regatta (Klassenkampioenschap) - Muiden

www.kwarttonzeilers.nl
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Koen en Yvonne bereiden zich met hun Heavy Metal, een Van
de Stadt Zeehond, op de Canarische Eilanden voor op hun
Atlantische oversteek. Als ze het afwerken van een eindeloze
boodschappenlijst afwisselen met een zeiltocht, kunnen ze
meteen hun visgerei testen. Al snel hebben ze succes.  Maar
wat is dat voor een vreemd creatuur?

WEET
WAT JE EET
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et komt steeds dichterbij, dát wat in onze gesprekken
'de grote oversteek' wordt genoemd. Drie weken op
de oceaan, voor de zekerheid proviand inslaan voor vijf

weken. Dat doen we op Gran Canaria. Maar we proberen
onderweg ook zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn. Met
onder andere een watermaker en een heel arsenaal visgerei.
Drie hengels en een harpoen, een verzameling lijnen, haakjes
en nep-visjes in de meeste fantastische kleuren.

Het is een aangename zonnige zeildag, met ruime wind en
een gangetje van een knoopje of 5 zakken we langs de
oostkust van Gran Canaria af naar het zuiden van het eiland,
van Las Palmas naar Puerto de Mogán. Uiteraard wordt de
vishengel uitgegooid, want alhoewel nu nog niet noodzakelijk
voor ons dagelijks menu, blijft vissen een leuke hobby. ‘Prrr-
rrrt’. "Koen! We hebben beet!" Koen haalt de lijn binnen.
"Volgens mij hebben we een stuk plastic gevangen", zegt hij.
Al eerder hebben we een deel van de plastic soep uit de
oceaan gevist, één van onze toevallige bijdragen aan een
beter milieu. Maar jippie, deze keer hangt er een vis aan de
haak. Een raar beest met een stompe neus en twee tanden
in de bek. Het witte vel van zijn buik hangt er een beetje losjes
bij. Het lijkt wel kippenvel. Alleen wat veertjes zouden moeten
zijn, zijn bij deze vis kleine stekels. Wat is dit voor een vreemd
creatuur?

We varen binnen 3G-afstand van de kust en ik kan dus
googelen wat we zojuist hebben opgevist. Dat blijkt echter
lastig. Dan maar een paar specialisten raadplegen.

FOTO’S EN TEKST HEAVY METAL BEMANNING

H



e versturen een app met foto aan iemand die er al een
wereldomzeiling op heeft zitten, aan een kook-gek en
aan een beroepsvisser. Die laatste blijkt helaas onder-

weg op open zee en van hem krijgen we dus geen reactie. De
overige twee app'en terug: ‘alle oceaanvis is eetbaar’ en ‘het is geen
Japanse kogelvis: dus eetbaar.’ Oké, het fileermes erin dan maar.

Het is echt een vreemde vis. Koen snijdt het losse vel aan de
onderkant heel voorzichtig open. Hij haalt alle ingewanden en
organen er secuur uit. Dan blijkt dat hij de huid er zo vanaf kan
stropen. Het lijkt wel op het villen van een konijn. Kop en staart
er af en wat overblijft lijkt  kipfilet aan een ruggengraat, mooi roze
en geen graten. "Volgens mij is het een chickenfish," grap ik, maar
ook die kent google niet. Vanavond dus vis-zonder-naam op het
menu. Ik snijd de filets van de graat. Pietlut als ik ben snijd ik ook
nog alle vliesjes, velletjes en rood gekleurde lelletjes er vanaf. Ook
nog maar een keer goed wassen. De pan in, bakken, salade en
rijst erbij en smullen.
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en dag later volgt een app van degene die er echt verstand
van heeft, de beroepsvisser. We blijken een ocean puffer,
een soort kogelvis, gevangen te hebben. ‘Uiterst giftig!’

vermeldt de app... Met bonkend hart google ik me rot met, vrij
samengevat, dit als resultaat:

En ook nog dit:

Zowel Koen als ik voelen enkele symptomen direct opkomen.
We proberen er grapjes over te maken maar voelen ons daar
absoluut niet lekker bij.

E

'De ocean puffer of kogelvis is erg giftig door de aanwezigheid
van tetrodotoxine, een verlammend gif dat zich ophoopt in
organen en de huid. Handel in en het serveren van kogelvis
is in Nederland verboden. Het eten van kogelvis is in Japan
populair en is daar een delicatesse. Japanse koks die kogelvis
willen bereiden dienen jaarlijks een verplicht examen af te
leggen om dit veilig en legaal te kunnen doen. Ondanks de
strenge regelgeving komen in Japan jaarlijks nog tientallen
mensen om het leven na het eten van kogelvis.'

'Vergifting door tetrodotoxine kan een zeer onaangename
dood tot gevolg hebben. Symptomen zijn een licht doof gevoel
in lippen en tong. Mogelijk gevolgd door hoofdpijn, zweten,
speekselvloed, misselijkheid, braken, maag- en darmpijn en
diarree. Hierna ontwikkelen zich tintelingen in het gelaat en
ledematen, wat een ‘zwevend’ gevoel geeft. Afname van
motorische functies en coördinatie, verminderde reflexen en
functieverlies van de hersenzenuwen zullen hierop volgen.'
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Heavy Metal wiebelt, rolt, schudt
en schommelt en neemt haar

bemanning in dat ritme mee...



k lees dat de symptomen tussen 15 minuten en 20 uur in
werking treden. En na 24 uur ben je zeker van overleven.
Ongeveer 18 uur geleden aten we de Japanse delicatesse. Als

we over 6 uur nog leven, komt alles dus goed… Koen schenkt een
glaasje port in. "Laten we het dan maar goed afsluiten", brengt-ie
met een geforceerd lachje. "Voel je al iets?" "Getsie, Koen hou op!
Dit is niet lollig!" Ik voel tintelingen en zweef een beetje. Of komt
dat van de port? Ik heb een beetje maagpijn. Of komt dat van de
zenuwen? Ik zweet. Of komt dat omdat de zon in de kuip brandt?

Na 24 uur feliciteren we elkaar en bedanken onze beschermengel.
We leven nog. Blijkbaar zijn we allebei geslaagd voor het diploma
van Japanse chefkok. Op de to-do-list 'voor vertrek' wordt een
item toegevoegd: info verzamelen over wel en niet eetbare
vissoorten.
En nadat de waterlijn van de Heavy Metal enkele centimeters is
gezakt, de koelkast bomvol zit, alle opbergruimten uitpuilen van
proviand en we dit op de Kaapverden nog aanvullen met verse
groenten en fruit, kan 'de grote oversteek' beginnen.

De dagen op de Atlantische Oceaan tikken weg. De passaatwind
waait, de Heavy Metal wiebelt, rolt, schudt en schommelt en
neemt haar bemanning in dat ritme mee. De voorraden verse
producten slinken. En net als ik denk ‘nu moeten we nu toch echt
aan de Smac, corned beef, blikjes tonijn en makreel', hoor ik:
'prrrrrrt!'. De hengel meldt zich voor een prachtige, metallic groene
mahi mahi van ruim 80 centimeter met kobaltblauwe stippen,
waarvan de schitterende kleuren bij het sterven helaas als
sneeuw voor de zon verdwijnen. Deze kennen we van de plaatjes,

I

http://deheavymetal.nl


dat wordt de komende dagen feest op tafel! Het fileren gaat, na
enkele lesjes op de 18e-eeuws aandoende vismarkt in Mindelo
waar ze het met de hygiëne niet zo nauw namen, steeds beter.
Zelfs in een rollende boot krijgt Koen het voor elkaar om mooie
porties visfilets schoon in de koelkast te krijgen.
Net voor zonsondergang serveer ik mahi mahi, gemarineerd in olie,
knoflook en citroen. En na de eerste verrukkelijke hapjes denken
we allebei dat we symptomen van vergiftiging voelen. Glaasje port
dan maar ;-) ?
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APP MET HAVEN- EN ANKERINFO

De Engelstalige Moorspot-app bevat gegevens van havens
en ankerplekken over de hele wereld. Naast pilotgegevens
vind je er ervaringen, foto’s en beoordelingen van andere
zeilers. De info kun je zelf aanvullen. De app is ontwikkeld
door vijf zeilers. Woordvoerder Marco Koekkoek: “Je wilt
geen tijd verdoen in een ongezellige haven. Liever vaar je
naar dat leuke dorpje waar je bij het dorpsplein aanlegt.
Met alleen pilots vind je zo’n plek meestal niet. Reviews
en foto’s maken het makkelijker om te besluiten of je
erheen vaart.” De Moorspots-app is te downloaden in de App Store.
www.moorspots.com

GRATIS VEST BIJ IMHOFF INSHORE PAK

Imhoff is een gerenommeerd Nederlands kledingmerk,
decennia geleden opgezet door topzeiler Fred ‘Yellow
Joker’ Imhoff. Aan de nieuwe 2018 collectie van de
Inshore zeilkleding is nu een interessante introductie-
actie gekoppeld die tot 30 juni 2018 loopt. Bij aankoop
van een Inshore zeilpak (Inshore jack + Cruising broek)

krijg je een gratis Plastimo Pilot 165N Automatic
opblaasvest met harnas en kruisband (ter waarde van €
108). De Inshore set kost € 348. Verkrijgbaar bij de betere
watersportwinkel. www.on-deck.nl

https://www.on-deck.nl/imhoff2018.html 


ZILTESPULLEN

BOTALO NEDERLAND EN BOOTLAARZENSHOP

Botalo is een Franse fabrikant van nautische producten als
zeillaarzen, bootschoenen, zeilhandschoenen en caps. Een
gevestigde naam in Frankrijk sinds 1968. Mini-zeiler Arjen
van der Meulen heeft als Botalo Nederland het exclusieve
importeurschap verworven. Tevens is hij een webshop

gestart in de vorm van de Bootlaarzenshop.
www.botalo.nl - www.bootlaarzenshop.nl

BRANDSTOFMETERS EN ALARMEN

Clouds International heeft tankniveaume-
ters van LP TankCheck en Safe-T-Alert
koolmonoxide- en rookalarmen in het assor-
timent opgenomen. De LP TankCheck
sensor geeft het actuele niveau in de brand-
stoftank draadloos (via BlueTooth) door naar
een monitor. Of naar een smartphone met
een gratis te downloaden app. Het koolmo-
noxide-alarm van Safe-T-Alert is ontwikkeld
voor gebruik aan boord en werkt bij zowel
zeer lage als hoge temperaturen. Het stroomverbruik is gering. De rookmelder
heeft een gesealde batterij met een levensduur van 10 jaar.
www.clouds.nl

https://www.on-deck.nl/imhoff2018.html 


NIEUWE MASTERVOLT ACCU

De nieuwe Mastervolt MLI-E lithium ion accu vult de
ruimte tussen de compacte MLS serie en de hoge-
capaciteit variant, de MLI Ultra. De MLI-E 12/1200 is
een 12 V accu van 90 Ah. In de waterdichte behuizing
zit een accu-managementsysteem (BMS) ingebouwd.
Dit voorkomt overmatige ontlading, overlading en over-
verhitting en reguleert het laadproces. De MLI-E kan in een uur geladen
worden en tot 80 procent worden ontladen zonder schade. Geschikt ter
vervanging van een traditionele accu en voor elektrische aandrijvingen.
www.mastervolt.nl

WARM EN DROOG MET HELLY HANSEN

Aan boord wil je warm en droog blijven. Dat kan
met kleding van Helly Hansen, het 141 jaar

oude Noorse zeilkledingmerk. Bijvoorbeeld
met de Aegir H2Flow jas, die waterproof,
winddicht en ademend is. In combinatie
met de Aegir H2Flow salopette ben je
optimaal beschermd tegen kou en nattig-
heid. Dat ben je ook met de Skagen Off-
shore jas voor offshore en coastal zeilen.

De praktische Salt Flag jas is geschikt voor
alledaags gebruik, uitgevoerd in de HellyTech Performance 2 ply fabrication.
www.hellyhansen.com

www.mastervolt.nl
www.mastervolt.nl
www.vmgyachtbuilders.com
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KLASSIEK MODERN

VMG Yachtbuilders uit Enkhuizen heeft begin april de 73 voets Spirit of Venice
opgeleverd. De kits is  een ontwerp van Olivier Van Meer dat een klassiek
uiterlijk combineert met moderne technologie. De romp is van aluminium;
dek, kuip en opbouw zijn van composiet. Tuned Rigs & Ropes maakte de
masten klaar die door De Groot scheepstuigerij uit Stavoren werden
geplaatst. Er is gekozen voor Ronstan dekbeslag in combinatie met Spinlock
stoppers en Sailtec hydrauliek. www.vmgyachtbuilders.com

NETJES OPGERUIMD

Het credo ‘opgeruimd staat netjes’ is zeker van toepas-
sing op de Flextrash prullenbak. Een strak ontwerp van 5
liter, gemaakt van hergebruikt PET-flessenmateriaal en
voorzien van een vlamvertragende coverbag. Daarvoor is
bankstelstof gerecycled. Met behulp van optionele haakjes
is de Flextrash vrijwel overal op te hangen. Adviesverkoop-
prijs Flextrash: € 22,95. www.technautic.nl

www.mastervolt.nl
www.mastervolt.nl
www.vmgyachtbuilders.com


MANTUS ANKERS

RobWink Serious Seatools in Lelystad heeft Mantus ankers toegevoegd aan
het assortiment. Deze ankers van Amerikaanse makelij zijn ontworpen om
zich in te graven in een harde ondergrond, zelfs als die begroeid is. Het anker
is gemaakt van hoogwaardig gesmeed staal. De beugel zorgt ervoor dat het
anker altijd de juiste stand inneemt. www.robwink.nl

‘ZEILS, VERKENNEND EN POËTISCH’

Peter Veen is tekstschrijver, beeldend kunstenaar en
zeiler. Tijdens zijn wachten op zee heeft hij overpein-
zingen opgeschreven. Een zestigtal is nu gebundeld
in het boek ‘Hondenwacht’. Of zoals Peter het zelf
omschrijft: ‘… na weken doorvaren over Noordzee,
Kanaal en Golf van Biskaje en het bijbehorende slaap-
tekort ontstond er een nieuwe werkelijkheid. De
verhalen zijn zeils, verkennend en poëtisch tegelijk.’
Prijs paperback € 12,50 Te bestellen op zijn site:
www.peterveen.nl



ZILTESPULLEN

ROUND BRITAIN ADVENTURE CRUISE

Na terugkeer van hun zeilreis besloten Yvonne Kuijpers en Paul Matthijssen
destijds hun kennis en ervaring over te dragen op andere zeilers. Onder de
naam OceanPeople geven ze onder meer instructies en organiseren zeilrei-
zen. Voor 2019 staat de Round Britain Adventure Cruise op het programma.
Een reis vanuit Scheveningen naar Schotland. Over Loch Ness naar de
westkust, en een whisky proeven op Islay. Met de heersende winden via het
Engels Kanaal terug naar Nederland. Maximaal 20 schepen kunnen meedoen
aan dit rondje Groot-Brittannië van 9 weken. Op donderdagavond 31 mei is
er in Hellevoetsluis een gratis informatiebijeenkomst, evenals op zaterdag-
middag 6 oktober. Aanmelden via www.oceanpeople.nl
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ANSE MITAN - MARTINIQUE
Op Martinique gaan Eric en Marleen voor anker bij Anse Mitan, in
de baai van Fort de France. Door het hobbelige water hier wordt
de beslissing om een nieuwe dinghy te kopen een stuk makkelijker.



ZILTEWERELD
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OUT OF OFFICE VOOR ONBEPAALDE TIJD
Eric Zuidema en Marleen van Mastwijk
varen op hun Maximo, een Maxi 1300.
Marleen over de aanloop naar hun reis:
“Tijdens de zomervakanties ontmoetten
we vaak medezeilers met ontzettend veel
tijd - ook wel de grijze golf - genoemd. Dat
leek ons ook wel wat. Wij hadden altijd een
strakke planning, want we moesten wel weer op tijd terug zijn voor ons werk.
Zo ontstond uit een droom het idee om voor langere tijd weg te gaan. Nu kun
je wachten totdat je ook bij de grijze golf hoort of je kan gaan voor een break.
En voor dat laatste zijn we gegaan: niet uitstellen wat je nu kunt doen. Samen
het avontuur aangaan en de wereld ontdekken. Eric: “Hiervoor hebben we de
Maximo aangeschaft, een fijne snelle en sterke boot. We hebben één motto:
Follow the sun. En het doel werd om in mei 2017 de trossen los te gooien in
Harlingen. Marleen vervolgt: “Out of office voor onbepaalde tijd, hoe klinkt
dat? Het is enorm spannend om ontslag te nemen en uiteindelijk je laatste
werkdag te hebben. Alle zekerheden gaan overboord voor het onbekende
avontuur. De laatste maanden voor het vertrek stonden volledig in het teken
van de voorbereidingen, maar we haalden ons doel en vertrokken.”
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ONVERGETELIJK AVONTUUR
“Na bijna 7.000 mijlen zijn we in de Caribbean aangekomen en heeft het
gevoel van vakantieleven inmiddels plaats gemaakt voor een ‘way of life’ De
komende maanden zeilen we tussen de Caribische eilanden en dan beslissen
we over het tweede deel van onze reis. Eric: “Het bevalt ons wel. Hoewel je
soms voor uitdagingen staat, genieten we van iedere dag. Veel dingen zijn
niet zo vanzelfsprekend als thuis. Bijvoorbeeld: boodschappen doen of
kapotte onderdelen vervangen. Daar gaat heel veel tijd in zitten, maar dit
maakt je creatief en inventief. Onder andere het zeilen, het buitenleven, het
ontdekken van alle eilanden met hun eigen natuur, cultuur en  het ontmoeten
van mensen, maken dit tot een onvergetelijk avontuur.”

JUST DO IT!
“Terugkijkend op het afgelopen jaar, zijn we ontzettend blij dat we dit doen
op dit moment in ons leven. We voelen het als een voorrecht. Je maakt een
persoonlijke groei door, waarmee je zowel privé als zakelijk voordeel hebt.
Marleen: “Een doel stellen en ervoor zorgen dat je dit bereikt, is niet altijd
makkelijk. Je kan duizend redenen verzinnen om het niet te doen. Het
moeilijkste van vertrekken is echt vertrekken. Just do it! “

www.ziltewereld.nl

Rampetamper
Luf Island

www.maximo1300.nl

http://www.ziltewereld.nl
http://ziltmagazine.com/test/ziltewereld/
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