
1

ilt M A G A Z I N E
V O O R

Z E I L E R S

nummer 7 -  22 juni 2007Z

---  Interview Alinghi-trimmer Peter van Niekerk --- Douane aan dek,

controle aan een buitengrens --- Beroepsvertrekkers in Turkije --- Zoute

Noten --- Plus: Prachtfoto’s, slideshows en filmpjes!

fo
to

: 
Iv

o
 R

o
vi

ra
/A

lin
g
h
i

America’s Cup begint!
Alinghi versus ETNZ

Ouzo-ramp: analyse
en lessen

De prijs van gezien worden
Onderzoek radarreflectoren
(lees en huiver)



2

d
it
 i
s 

zi
lt
..

.

Zilt

1/2007

Zilt

7/2007

Kortzichtigheid
In dit nummer besteden we aandacht aan een
tragisch ongeval met een zeiljacht. Na een
buitengewoon grondig onderzoek kwamen de
Engelse autoriteiten tot schokkende conclusies over
de zichtbaarheid van jachten. Ook lieten zij de
effectiviteit van radarreflectors onderzoeken.
Dergelijke tests zijn in het verleden al vaak gedaan,
zowel door gerenommeerde instituten als door
watersporttijdschriften. Vrijwel altijd varieerden de
uitkomsten voor de gemiddelde radarreflector van
teleurstellend tot vernietigend.

Even eensgezind werd elk rapport of artikel door de
industrie echter met een overdaad aan argumenten
verworpen of op zijn minst genegeerd. Keer op keer
was de reactie dat de verkeerde parameters waren
beoordeeld met een ondeugdelijke meetmethode
onder niet representatieve omstandigheden. “Dat
veel radarreflectors niet goed werken, weten we,”
was een veel gehoorde reactie, “maar dat geldt
beslist niet voor die van ons…”

Die houding heeft ertoe geleid dat de Engelse
onderzoekers na twintig jaar onafhankelijke testen,
nog altijd kunnen melden dat: “Zeilers er rekening
mee moeten houden, dat zij, ongeacht het
gebruikte type radarreflector, onder bepaalde
omstandigheden niet opgemerkt zullen worden door
scheepsradars...”

Het zou te ver voeren alle reflectors over een kam
te scheren. Een aantal fabrikanten steekt wel

http://www.ziltmagazine.nl
http://www.ziltmagazine.nl
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degelijk veel research in hun product en weet
betere resultaten te behalen dan hun concurrenten.
Zij worden geremd door de wetten van de
natuurkunde, de grenzen van de techniek en de
noodzaak elke consumentenoplossing betaalbaar te
houden. Je kunt hen niet meer verwijten dan dat
onvoldoende wordt gewezen op de beperkingen van
hun product.

Van sommige refelctors is de absolute
ondeugdelijkheid echter al decennia geleden
aangetoond, zonder dat dit tot enige aanpassing
heeft geleid. Het onderzoek noemt ze met name en
weerspreekt met klem stellingen als ‘baat het niet
dan schaadt het niet’ of ‘beter iets dan niets’. Het
ophangen van zo’n plastic relikwie is zelfs kwalijk,
omdat het de bemanning een vals gevoel van
veiligheid geeft, waarschuwen de onderzoekers.

Dat die zogenaamde radarreflectors desondanks
nog altijd in de watersportwinkel liggen is
onbegrijpelijk. Heeft onwetendheid werkelijk al die
jaren met gedegen publicaties weten te weerstaan
of overheerst  de dwang van de economie net zo
lang tot een product verboden wordt?

Maar ook zonder het antwoord op die vragen te
kennen, zullen we ons moeten realiseren dat goed
zeemanschap dus kennelijk al in de winkel begint.

Ruud Kattenberg

http://www.ziltmagazine.nl
http://www.ziltmagazine.nl
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Pieter Nijdeken was bij Voile Antibes aan de Franse Riviera
en legde deze wolk van klassieke zeilen vast op de gevoelige
geheugenkaart.

http://www.ziltmagazine.com/wallpapers/bureaublad.html
http://www.ziltmagazine.com/wallpapers/bureaublad5.html
http://www.ziltmagazine.com/wallpapers/bureaublad.html
http://www.ziltmagazine.com/wallpapers/bureaublad7.html
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Download deze foto als bureaublad
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Kortzichtigheid
Ruud Kattenberg hekelt het feit dat er nog steeds
ondeugdelijke radarreflectors bestaan.

Download
Een wereldplaat voor je bureaublad.
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`We gaan ervan
 uit dat we winnen…’



9

 foto’s Ivo Rovira  interview: Laurens van Zijp

Luister naar het
Zilt-gesprek

Kort voor Emirates Team New Zealand en Alinghi zullen
uitmaken wie met de America’s Cup naar huis gaat, praat Zilt
bij met Alinghi bemanningslid Peter van Niekerk.

Over de winnaar van de Louis Vuitton Cup
“Ook wij waren verrast dat het Luna Rossa niet lukte wat ze
tegen BMW Oracle zo moeiteloos hadden gedaan. Met zoveel
overmacht is Nieuw-Zeeland natuurlijk de terechte winnaar…”

Over de voorbereiding
“De teams die de Louis Vuitton voeren hebben heel veel
wedstrijdritme. Het enige wat wij konden doen is veel tegen
elkaar varen. Dat is toch anders, je mist de echte spanning…”

Over zichzelf
“Ik zit op de reservebank. Dat is balen, want je hebt er hard
voor gewerkt. Helaas kunnen er maar zeventien man varen…”

Over de stuurman
“Het zal niet veel uitmaken of het Baird of Holmberg wordt, ze
doen niet veel voor elkaar onder…”

Over het wedstrijdverloop
“De snelheidsverschillen zijn klein, dus de pre-start is wel heel
erg belangrijk…”
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Het is de angst van elke zeiler. Overvaren worden door een
groot schip. Gelukkig komen fatale ongelukken maar weinig
voor, maar soms gaat het verschrikkelijk mis. Zoals met het
zeiljacht Ouzo, dat vorig jaar door aanvankelijk onbekende
oorzaak verging. Het incident was aanleiding voor een
uitgebreid onderzoek door de MAIB, het Engelse equivalent
van de Scheepvaartinspectie. Hun bevindingen werden
onlangs gepubliceerd in een lijvig rapport met
schokkende conclusies...

Veiligheid voor alles

Een near miss of in elk geval een close
encouter. De Volvo-racer Ericsson kruist
bij de start in New York de koers van een
hevig toeterende Maersk Djibouti.
Foto © Ruud Kattenberg



11

 tekst: Sjors van der Woerd
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Logboek van een ongeluk
In de avond van 20 augustus 2006 vertrekt de Ouzo, een
polyester 27-voeter, van het eiland Wight voor een trip naar
Dartmouth. Aan boord zijn drie ervaren bemanningsleden.
Het laatste contact met de Ouzo is om 22.30, als ze buiten
het bereik van het Southampton/Portsmouth radarsysteem
raken. Waarschijnlijk zeilt de boot op dat moment aan de
wind naar het zuidzuidwesten...

Fatale afloop
Op 22 augustus rond de middag wordt het lichaam van een
van de bemanningsleden levenloos uit zee gevist, 10 mijl ten
zuiden van Nab Tower. Een dag later worden de twee andere
lichamen geborgen. De drie zeilers droegen correct
opgeblazen reddingsvesten en goede kwaliteit zeilpakken.
Een uitgebreide zoekactie naar de Ouzo levert geen resultaat
op. Er wordt geen enkel een spoor van de boot of de
uitrusting meer gevonden.

De veerboot Pride of Bilbao en de 27-voets
Ouzo, hoofdrolspelers in een drama.

http://www.ziltmagazine.com/bestanden/ouzo.pdf
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Onderzoek
Het ongeval met de Ouzo wordt onderzocht door de MAIB
(British Marine Accident Investigating Branch), die daarvoor
de logboeken en datarecorders analyseert van alle schepen
die rond de bewuste datum in het gebied voeren.
Daaruit blijkt dat de veerboot Pride of Bilbao betrokken was
bij een voorval met een zeiljacht, zes mijl ten zuiden van het
eiland Wight. Verder onderzoek toont aan dat dit het incident
moet zijn dat de Ouzo bemanning het leven heeft gekost. De
onderzoekers concluderen dat de veerboot in de vroege uren
van 21 augustus in aanvaring is gekomen met het jacht of dat
de Pride zo rakelings langs de Ouzo is gevaren dat deze is
gekapseisd door de hekgolf.

Uitwijken
Uit de gegevens blijkt dat de Pride of Bilbao kort voor het
ongeval koers wijzigde naar de ingang van de Solent.
Mogelijk raakten de zeilers daardoor in verwarring en wisten
ze niet hoe ze het beste konden uitwijken voor de veerboot.
Ook lukte het de Ouzo-bemanning niet om de aandacht van
de  uitkijk op de veerboot te trekken. Pas op het laatste
moment werd op de brug het vage schijnsel van de
navigatielichten van de zeilboot opgemerkt. Ruim vrijblijven
lukte toen niet meer. Ondanks de gehesen radarreflector
op de Ouzo is de zeilboot nooit op het radarscherm van
de veerboot te zien geweest.
Achteruitkijkend ziet de wachtofficier op de brug een rood
lichtje. Hij concludeert dat het jacht ternauwernood ontsnapt
is en neemt geen verdere actie. Pas twee dagen later blijkt
hoezeer hij zich vergist heeft.

Rapport
Het onderzoek naar de ware toedracht van Ouzo’s ondergang
is een indrukwekkend document waaruit iedere zeiler lessen
moet trekken over zijn kwetsbaarheid en de schijnveiligheid
die we aan sommige technische oplossingen ontlenen.
Lees verder op pagina 14

 tekst: Sjors van der Woerd

 Download het volledige onderzoeksrapport van het MAIB

http://www.ziltmagazine.com/bestanden/ouzo.pdf
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Lessen
De MAIB besluit zijn verslag met een aantal conclusies en
aanbevelingen.

Zeilers moeten niet aarzelen om de aandacht op zich te
vestigen met alle ter beschikking staande middelen.

Vanaf de brug van zeeschepen zijn
jachten slecht te zien. Zeilers moeten
daarom actief de aandacht trekken. De
bemanning van de Ouzo beschikte over
een sterke staaflantaarn, maar heeft die
niet gebruikt. Waarschijnlijk waren zij
zich te laat van het gevaar bewust.

Jachteigenaren moeten zich ervan overtuigen dat hun
navigatieverlichting voldoende effectief is.
De uitkijk op de veerboot zag de Ouzo pas op het
laatste moment. Mogelijk is de
navigatieverlichting van de kleine zeilboot niet
goed zichtbaar geweest. De plastic lenzen van
veel navigatielichten worden met de tijd minder
helder, wat de effectiviteit van het licht sterk
vermindert. Daarbij komt het vaak voor dat,
soms onbewust, een kapotte lamp wordt
vervangen door een minder krachtig exemplaar.
Zichtbaarheid van het licht wordt ook nadelig beïnvloed als
een boot meer dan 5 graden helling maakt.

Bootbezitters moeten worden
aangemoedigd de best mogelijke
radarrefector te voeren.
Ondanks de gehesen radarreflector van de
Ouzo is het door de golfhoogte onwaarschijnlijk
dat de echo van de boot te onderscheiden is
geweest van de ‘seaclutter’ op het radarscherm
van de veerboot.
(Lees  ook vanaf Zilt pagina 16).
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Bij een reddingsvest moet een
kruisband geen optioneel extra zijn,
maar een vast onderdeel, dat altijd
correct gebruikt moet worden.
Een bemanningslid overleefde veel langer
dan de andere twee. Waarschijnlijk kwam
dit doordat deze zeiler zijn reddingsvest
beter en strakker had aangetrokken.  Een
simpele kruisband kan de overlevingstijd
van een drenkeling aanmerkelijk
verlengen.

Een EPIRB en/of een draagbare marifoon plus een
reddingsvlot hadden de kans op overleven voor de Ouzo
bemanning aanmerkelijk vergroot.
Er is pas alarm geslagen nadat het eerste bemanningslid de
volgende dag op zee is gevonden. Een draagbare marifoon of
een EPIRB waren niet aan boord.
Mogelijk had de bemanning met deze middelen
eerder alarm kunnen slaan
als deze aan boord waren
geweest. Een
reddingsvlot was
evenmin aan
boord.

 tekst: Sjors van der Woerd
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De prijs van

Naar aanleiding van het ongeluk met de Ouzo vroeg de MAIB
aan het gerenommeerde onderzoeksbureau Qinetic om de
effectiviteit van radarreflectors te inventariseren. Er werden 9
reflectors gekozen die representatief zijn voor het aanbod in
de, ook de Nederlandse, watersportwinkel. Het onderzoek
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tekst: Ruud Kattenberg

gezien worden

leidde niet tot werkelijk nieuwe inzichten, ook dit keer werd
bevestigd dat radarreflectors geen garantie zijn om
opgemerkt te worden. Maar gelukkig ontdekten de
onderzoekers ook een paar lichtpuntjes…

foto © Slavi Barnev
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4’’ Buisreflector
De 4’’ buisreflector, produceert alleen in
absoluut verticale stand een redelijke echo. Al

bij 1 graad helling blijft daar echter nog
nauwelijks iets van over. Bij 5 graden helling

kan de reflectie zelfs alleen nog in cijfers achter
de komma worden aangegeven. Die grote

gevoeligheid voor helling is des te opmerkelijker,
omdat deze reflector juist bedoeld is om aan het

achterstag te bevestigen. De onderzoekers noemen
deze reflector onbruikbaar en durven die kwalificatie

ongezien ook aan voor de kleinere 2 inch variant.

Octahedral 16’’
Het achthoekige oermodel van 16’’ moet met een
punt loodrecht naar boven wijzen. In die positie
levert de reflector een prima echo, zeker voor
zijn relatief kleine oppervlak. Jammer
genoeg doet hij dat met dode zone’s die wel
12 graden bestrijken. Ernstiger is ook hier
weer de grote gevoeligheid voor helling. Hangt
de reflector 5 graden scheef, dan blijft er nog
maar 60% van zijn echo over en bij 10 graden
verliest hij zelfs 90% van zijn werking. Opmerkelijk is dat een
‘verkeerd’ opgehangen reflector het dan beter doet.

Echomaster
De Davis Echomaster lijkt niet anders dan
een ronde uitvoering van de achthoekige
reflector, maar moet wel precies andersom
gemonteerd worden. Als een van de
weinigen neemt de reflectie niet af onder
helling, maar juist toe. Toch beschouwen

de onderzoekers ook deze reflector als
ongeschikt, simpelweg omdat hij te klein is

om een redelijk signaal te produceren.

http://www.ziltmagazine.com/bestanden/radarreflectors.pdf
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Tri-Lens
De beide Tri-Lens reflectors gebruiken een
afwijkende techniek dan de meeste anderen. In

plaats van metalen vlakken
weerkkaatsen lenzen het
radarsignaal. Hetzelfde principe dat
wordt gebruikt door de POLARef.
Net als deze referentiereflector
doen de beide Tri-Lens reflectors
het erg goed. Er is nauwelijks
sprake van dode zone’s en het

hellingeffect is verwaarloosbaar. Het grootste type
produceert een ruim twee keer sterkere echo dan
zijn kleinere broer. In de slotconclusie wordt de

Tri-Lens genoemd als de allerbeste passieve
reflector.

Echomax 230
De Echomax 230 produceert in een statische
meetopstelling de beste echo van alle
passieve reflectors. Zijn 360 graden grafiek
toont echter erg veel pieken en dalen zonder
dat daar een patroon in te ontdekken valt.
De Echomax presteert aanzienlijk minder
onder helling waarbij er wonderlijk grote
verschillen tussen bak- en stuurboord
voorkomen.

Firdell Blipper
Net als bij de Echomax vertoont de grafiek van
de populaire Firdell Blipper grote verschillen, en
ook hier vinden we het bakboord/stuurboord-
effect weer terug. De reflector geeft vaak een
prima echo maar bij 10 graden helling blijft er
maar een derde van het signaal over. Ook van
deze reflector lijkt het 360 graden patroon op
een modern kunstwerk.

tekst: Ruud Kattenberg

 Het volledige radarreflectorenonderzoek kun je hier downloaden

http://www.ziltmagazine.com/bestanden/radarreflectors.pdf
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Sea-Me
Net als we moedeloos concluderen dat we de rest van ons
zeilersleven zelf de horizon zullen moeten afspeuren, komt het
rapport met een oplossing. De Sea-Me is een voorbeeld van

een nieuwe generatie elektronische radarreflectors.
Reflector is in dit verband overigens een verkeerd
woord, want feitelijk wordt er niets weerkaatst. De
Sea-Me schakelt zichzelf in zodra het een radarsignaal
opvangt en begint vervolgens uit te zenden op
dezelfde frequentie. Op een radar is dat signaal te
zien als een heldere duidelijke echo. Het signaal is 10
keer sterker dan dat van de allerbeste passieve
reflector en vertoont nauwelijks pieken en dalen.
Daardoor blijft er ruim voldoende signaal over onder
helling, want ook de Sea-Me ontsnapt niet helemaal

aan dat effect.
Na een periode van onduidelijkheid over
hun juridische status zijn actieve
radarreflectors inmiddels ook aan boord

van Nederlandse jachten toegestaan. Nadeel
van dit ‘Ei van Columbus’ is dat deze oplossing

stroom verbruikt, maar veel is dat niet. In standbye
stand verbruikt de Sea-Me 1,8 Watt, terwijl hij zendend ruim 4
Watt uit de accu’s trekt. Vergeleken met een 25 Watt toplicht
is dat geen al te grote factor, zeker niet voor zeilers die
onderweg wel gewoon hun koeling aan laten staan.

POLARef 11
De onderzoekers gebruikten een POLARef
reflector als referentie en om aan te tonen dat
een passieve reflector wel degelijk goed kan
werken. Voor een prijs van € 3000 blijk je
inderdaad een prima oplossing te kunnen
maken die volledig hellingbestendig is.
Jammer genoeg is hij zelfs voor dat bedrag
niet te koop. De POLARef wordt uitsluitend op
verzoek en alleen voor onderzoeksdoeleinden
geproduceerd.
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Conclusie
Het onderzoek toont nogmaals de grote gevoeligheid van
radarreflectors aan voor zelfs de geringste helling. Bovendien
zijn van de meesten de dips in hun reflectie verontrustend
groot. Zelfs met een heel behoorlijke radarreflector ben je
dus niet zeker dat je altijd en overal gezien wordt.
De onderzoekers van Qinetic stellen dat als energie
geen probleem is, een actieve radarreflector de eerste
keuze moet zijn. Als energie wel schaars is,  bevelen ze
de grootste Tri-lens aan.
Dat op zich behoorlijk presterende radarreflectors door de
mand vallen als ze helling krijgen, vinden wij raar. Temeer
omdat we geen technische oplossingen op dat gebied zijn
tegengekomen. Is nu werkelijk niemand op het idee gekomen
om eens een dubbel cardanische bevestiging te proberen?
De kans dat het ooit nog helemaal goed komt met de
klassieke radarreflector lijkt niet groot. Wat decennia aan
onderzoek en ontwikkeling niet is gelukt, past plotseling op
een paar vierkante centimeter printplaat en daarmee lijkt de
opkomst van de elektronische reflectors niet meer te stuiten.

tekst: Ruud Kattenberg

Meer actieve Radarreflectors
Een inventarisatie van de Nederlandse markt leverde de
volgende actieve radarreflectors op:

Merk    Importeur  Prijs   Website
Sea-Me  Rob Wink € 780   www.robwink.nl
Rasmus  Bomarine € 797    www.bomarine.net
Kannad  Holland Nautic € 927   www.hollandnautic.nl
Jotron    Sailtron €1683   www.sailtron.com

Commentaar Agentschap Telecom
Voor het gebruik van een actieve radarreflector is een
vergunning nodig. Het tarief voor 2007 is 26 euro.
Aanvragen van een vergunning kan bij Agentschap Telecom,
www. agentschap-telecom.nl. Waarschijnlijk zal de actieve
radarreflector, net als een aantal andere apparaten, in het
begin van 2008 vergunningsvrij worden.
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Morgen begint in Valencia de strijd om de America's Cup
tussen bekerhouder Alinghi en uitdager Emirates Team New
Zealand. Het team dat als eerste vijf races wint, mag niet
alleen de oudste nog bestaande, en zonder twijfel meest
prestigieuze zeiltrofee mee naar huis nemen, maar bepaalt
ook hoe het verder gaat met de America's Cup. Buiten Nieuw-
Zeeland willen maar weinigen dat de Cup teruggaat naar het
zuidelijk halfrond. Toch zou die kans wel eens groter kunnen
zijn, dan veel analisten denken. Kort voor het eerste
startschot, maakt Zilt eigenwijs de balans op...

Winst- en verliesrekening
aan de vooravond van de America's Cup finale

foto: Guido Cantini-ACM
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Aan het roer
Slechts een dag voor de grote ontknoping, is Alinghi nog
omgeven door vraagtekens. Zo is nog altijd niet bekend
gemaakt wie aan het roer van de Zwitserse boot zal staan.

Sinds het vertrek van Russell Couts zijn zowel de
Amerikanen Ed Baird (foto) als Peter Holmberg
ingehuurd en staat ook de Duitser Jochen
Schuemann op de bemanningslijst. Dat de laatste

tijdens de America´s Cup finale zal sturen, is
het minst waarschijnlijk. Algemeen wordt
aangenomen dat de soide allrounder Baird de
voorkeur krijgt boven Holmberg die vooral
tijdens de start meer risico´s neemt. Als het

werkelijk Ed Baird is die het tegen Nieuw-
Zeeland´s Dean Barker (rechts) zal
opnemen, zullen de starts waarschijnlijk
minder agressief zijn, dan tijdens veel
halve finale wedstrijden. Zowel Baird als
Barker wachten liever hun kans af, dan dat
ze het risico nemen al tijdens de
startprocedure een straf op te lopen.
Hoewel de verschillen in de confrontatie tussen de beide
stuurlieden klein zijn, zetten wij ons geld op Barker.

Teamwerk
In de voorrondes maakte het team van Nieuw-Zeeland keer
op keer grote indruk door de vrijwel foutloze manier waarop
het manoeuvres uitvoerde. Hoewel we Alinghi al lang niet

meer werkelijk aan het werk
hebben gezien, lijkt dat
team zeker niet sterker dan
de Nieuw-Zeelanders.
Omdat bovendien twee
maanden harde competitie
zeker niet in het nadeel van
de Kiwi´s zullen zijn,
noteren we hier een
bonuspunt voor ETNZ.

tekst: Ruud Kattenberg
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De winnaar bepaalt...
De gedachte dat de volgende wedstrijdserie in Nieuw-
Zeeland zal worden gehouden, spreekt maar weinig
direct-betrokkenen aan. Vrijwel iedereen is het er
over eens, dat de America's Cup meer publiek en
publiciteit tegen lagere kosten genereert als hij in
Europa blijft. Daar komt bij dat Nieuw-Zeeland als
enige ploeg weinig voelt voor een hogere frequentie
dan de vier jaar die er nu tussen de finales zit.
De meeste opschudding veroorzaakten de Kiwi's
echter, door aan te kondigen dat ze als cupwinnaar de
nationaliteitsregels weer zullen aanscherpen. In het
verleden moest elk lid van het team, zelfs de
ontwerpers van de boot, al een aantal jaren
ingezetenen zijn van het land waarvoor ze uitkwamen.
Die regel is zover uitgekleed dat elk team, met Nieuw-
Zeeland als enige uitzondering, tot een waar
vreemdelingenlegioen is uitgegroeid.

foto: Francesco Ferri-ACM
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tekst: Ruud Kattenberg
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Beslissers
Alinghi-schipper Brad Butterworth is tevens de tacticus aan
boord. Als voormalig kopstuk van het Nieuw-
Zeelandse team is de oude rot niet alleen erg
ervaren, maar kent hij ook het doen en denken
van zijn landgenoten als geen ander.
Opmerkelijk is dat zijn tegenstander Terry
Hutchinson een van de weinige niet-Nieuw-
Zeelanders aan boord is. De Amerikaan

vertegenwoordigt de nieuwe generatie America´s
Cup-zeilers, maar hij kan toch al bogen op twee
eerdere campagnes.
Anders dan bijvoorbeeld Luna Rossa´s Torben
Grael, zijn zowel Hutchinson als Butterworth
geen grote gokkers. De kans dat een van
beide zijn tegenstander loslaat en voor een
heel eigen kant van de baan kiest, is dan ook
niet groot. Voorlopig houden wij de strijd

tussen de tactici op onbeslist.

Verleden
De laatste confrontatie tussen Emirates Team New Zealand en
Alinghi was tijdens de finale van Act 12. De Nieuw-Zeelanders
wonnen die matchrace met 2-1. In 2006 kwamen de teams
elkaar in totaal vijf keer tegen en ging de overwinning vier keer
naar Nieuw-Zeeland. Ongetwijfeld zullen die uitslagen het

geloof van de Kiwi's
in een verrassing
versterken, maar
voor onze balans
tellen we ze niet
echt mee. In 2006
zeilde Alinghi
namelijk in een drie
jaar oude boot die
duidelijk de
mindere van de
tegenstander was.

foto’s Alinghi: Ivo Rovira foto’s Emirates Team New Zealand: Chris Cameron
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Boot
Zelfs als resultaten uit het verleden geen garantie zijn voor de
toekomst, is Nieuw-Zeeland volgens onze optelsom licht
favoriet. Maar dan hebben we het nog niet over de boot
gehad. Volgens Brad Butterworth is de America's Cup,
ondanks alle andere variabelen, altijd nog gewonnen door de
snelste boot.

Geen van de 11 teams in de
voorrondes beschikte over een
boot met een spectaculair
snelheidsverschil. In dat veld
was Nieuw-Zeeland´s NZL92
niet aantoonbaar langzamer dan
enige andere boot. Of dat ook
tegen Alinghi het geval zal zijn,
is echter de grote vraag.
Alinghi´s splinternieuwe SUI100
is zonder twijfel de grootste
onbekende parameter in elke
analyse. De boot is sinds zijn
tewaterlating nog niet in
competitie geweest, en dat heeft
voor enige mythevorming
gezorgd. Met elke analyse wordt
de boot sneller en ook de

geruchten over een revolutionaire vinding rond de kiel zijn
behoorlijk hardnekkig. In werkelijkheid weet niemand, buiten
het Zwitserse team, wat er nu werkelijk van de tekentafel van
Rolf Vrolijk is gerold.

Finale
Als de wedstrijden om de Louis Vuitton Cup iets hebben
aangetoond, dan is het wel hoezeer zelfbenoemde des-
kundigen ongelijk kunnen hebben. De kansloze aftocht van het
favoriete BMW Oracle in de halve finale is daar het beste
voorbeeld van. De kans dat deze analyse eenzelfde lot wacht,
is reëel. Maar dat Nieuw-Zeeland, net als in 2003, met 5-0
ingemaakt gaat worden, wil er bij ons voorlopig nog niet in...

tekst: Ruud Kattenberg
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De zee inspireert! Dichters, schrijvers en ook muzikanten.
Laurens van Zijp speurt naar wind-en-water gerelateerde
liedjes.
Deze aflevering: Down by the Sea
Door: Men at Work
LP: Business as Usual, 1981

Een langzaam aanzwellend intro met een lekkere gitaarpingel en
trage klappen op de drums die een loom ritme op gang
brengen. Met een beetje fantasie herken je daar de deining in.
Na bijna een minuut meldt zanger Colin Hay zich met zijn
kenmerkende stemgeluid. Hij laat er geen twijfel over bestaan
waar hij zich bevindt en dat hij in een euforische staat verkeert:

Down by the sea
I found your hidden treasure

Just you and me,
We overdosed on pleasure

Yonnies in the wind,
We're ruggin' up for winter

Putting out the bins
In cold and windy weather

Het dreigt een wat klef onderonsje te worden, daar aan zee.
Gelukkig heeft Hay vooral oog voor de maritieme omgeving.
We zitten dan wel niet óp zee, maar de sfeer is prettig zilt:

Down by the docks
Live all the silent sea-ships
Crates are stored on blocks

Where now only the rats live
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Zoute Noten

Saxofonist Greg Ham voegt na 'the silent sea-ships' wat zoute
noten toe door subtiel een scheepshoorn te imiteren. En ook
Hay weet de juiste accenten te leggen. Met gedempte stem,
terwijl de muziek stilvalt, benadrukt hij dat het bij eb zo mooi
stil is:

....Always out of reach
It's quiet when the tide's low

Kortom, de zee is voelbaar dichtbij in dit mooi meeslepende
nummer. Kijk maar, als je bovenop de klif staat:

Climbing up the cliffs
You can see for miles far
The boat that ran adrift

Is sitting on the sandbar

Ja, begrijpelijk dat je daarvan in extase raakt:

Listen to your heart
Screamin' at the sky

Can't you feel it tremble?
Don't you wonder why?

Begin jaren tachtig leek het er heel even leek op dat Men at
Work een wereldact zou worden, een soort Police met sax en
toetsen. 'Who can it be now' en vooral 'Down Under' waren
millionsellers van het debuutalbum ‘Business as Usual’. Door
deze hits is het slotnummer van dat album, ‘Down by the
Sea’, in de verdukking en vergetelheid geraakt. Onterecht,
voor wie van zout houdt.

Eerder is deze serie verschenen: The Downeaster
Alexa-Billy Joel (Zilt 1), Sail-on-sailor-Beach Boys (Z2),
Last Great American Whale-Lou Reed (Z3), Als het
Golft-De Dijk (Z4), All at Sea-Jamie Cullum (Z5) en A
Salty Dog-Procol Harum (Z6).
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in de wind

Sterke troeven in 30e Rondje Texel
Morgen, zaterdag 23 juni, start de 30ste Zwitserleven Ronde
om Texel. Aan de start verschijnen de overallwinnaars van
vorig jaar, Remco Kenbeek en Paul Brouwer met hun F18
Capricorn. Tweevoudig oud-winnaar Mischa Heemskerk zeilt
met zijn nieuwe bemanning Bastiaan Tentij. Het team maakt
deel uit van de Nacra Master Class, een leerschool voor de
19-jarige Tentij. Ook zijn leeftijds- en eigenlijke zeilgenoot
Stefan Dubbeldam maakt daar deel van uit; hij gaat in de leer
bij Gunnar Larsen (won de Ronde in 1999, met Gerhard van
Geest). Mitch Booth vaart met Pim Nieuwenhuis en komt zijn
oude maat Herbert Dercksen nu als concurrent tegen, met wie
hij in 2004 de ronde won. Dercksen is nu stuurman op het
prototype Volvo Extreme 20, een cat van koolstofvezel,
gebaseerd op de M20, met een ander zeilplan. Volgens
Dercksen is het de potentiële opvolger van de olympische
Tornado. Er staat een Tornado-mast op, de fok is wat kleiner
en het grootzeil iets groter. De VX 20 weegt 125 kilogram en is
daarbij zo’n 45 kg lichter dan de Tornado. De recordhouders
Wouter Samama en Jeroen van Leeuwen varen als team hun
afscheidsronde. Het tweetal besloot in het voorjaar een punt te
zetten achter de samenwerking. In 2005 zetten zij de scherpe
tijd van 2 uur, 11 minuten en 11 seconden neer.
Zie ook www. roundtexel.com
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In de Wind

Dichtbij het water
Ralph Tuijn roeit met de knalgele
roeiboot Zeeman Challenger solo
over het breedste deel van de Pacific
van Peru naar Australië. Zonder hulp
van buitenaf is dat nog nooit eerder
iemand gelukt.  Ralph is nu ruim 3
maanden onderweg, en op dit

moment zijn er nog 4646(!) mijl te gaan naar Brisbane. De
doordouwer verwacht 7 tot 9 maanden nodig te hebben voor
deze 7800 mijl lange monstertocht. Zijn dagelijkse updates op
de website zijn het lezen waard. Ralph denkt zelf opvallend
luchtig over zijn reis. Een citaat uit zijn dagverslag van 16
juni:

 “Gisterenavond zat ik aan dek met een kop cappuccino en
nam er een sigaar bij. Ik was een beetje verbaasd door de
antirokers-tekst die op het doosje stond. ‘Roken brengt
anderen rondom u ernstige schade toe’. Dat dacht ik toch
niet! Ik leg het doosje weer opzij en staar weer naar de
oceaan. Hé, dat is leuk, een haai, en hij komt naar de boot
toe. Oh nee hè....., het is Gomulka weer. Dat hij me na twee
dagen afwezigheid toch weer teruggevonden heeft!"

De video van de
vissen rond zijn boot
geven een goed
beeld van de
bijzondere wereld
waarvan Ralph
zoveel maanden
deel uitmaakt. Oké,
hij zeilt dan wel niet,
maar zilt is zijn tocht
zeker.

www. zeemanoceanchallenge.com

video

Ztv
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in de wind

Brouwer wint Zwitserse klassieker
Maar weinig Nederlandse zeilers kennen de Bol d’Or. Toch
mag deze wedstrijd zich met recht een klassieker noemen:
afgelopen weekend werd de 69e editie op het meer van
Genève verzeild. Een vloot van 550 boten zeilde het 82 mijl
lange parcours voornamelijk in licht weer.
De grote groep multihulls (50) werd dit jaar verstekt door drie
Extreme 40’s: de Offshore Challenges (Nick Moloney), de
Holmatro (Carolijn Brouwer) en de Volvo Ocean Race (Herbert
Dercksen). De drie boten zeilden een wedstrijd binnen een
wedstrijd. Tornado-zeilster Brouwer schipperde Holmatro naar
een eerste plaats en gaf daarmee deze Bol d’Or een
Nederlands/Belgisch tintje.
“ Het was een uitputtende en uitdagende race. Het is erg
vermoeiend om 12 uur lang te sturen, maar laat me even
uitrusten, dan doen we het maandag nog een keer!” zegt
Carolijn. De Bol d’Or maakt deel uit van de iShares Cup 2007.
Dit weekend zeilt de Extreme 40 vloot mee in het volgende
hoofdstuk van de serie, de Round the Island Race rond het
eiland Wight. www. isharescup.com

foto:Bol d’Or
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In de Wind

Overtreffende tri

In 2004 zeilde Francis Joyon in 72 dagen nonstop en alleen
rond de wereld. Een prestatie waarmee hij het oude
solorecord met meer dan 20 dagen verbeterde. Helaas was
2005 een heel wat minder gelukkig jaar. Hij verloor niet
alleen record aan Ellen McArhur, maar ook zijn boot. Direct na
een Atlantische oversteek eindigt Joyon's reuzentrimaran op
de Bretonse klippen.
Een reden om zich voortaan vooral toe te leggen op tuinieren
zag de 51-jarige Fransman daar echter niet in. Hij is vast van
plan om MacArthur's record weer terug te pakken en
lanceerde daarvoor deze week zijn nieuwe boot IDEC 2.
De supertrimaran is door Nigel Irens ontworpen en is maar
liefst 30 meter lang en bijna 17 meter breed. Toch weegt de
boot niet meer dan 11 ton. Joyon verwacht al dit najaar zover
te zijn dat hij met zijn koolstof racemonster opnieuw rond de
wereld kan zeilen.

foto: Vincent Curutchet
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Eenzame Noord: vaste factor
Een evenement hoeft niet per se grootscheeps en
grootschalig te zijn om deelnemers voldoening te geven.
Neem de Eenzame Noord. Van Almere Haven naar
Broekerhaven en terug. Solo. Geen wereldschokkend
parcours, maar wel een tocht waar je als zeiler met
tevredenheid op terugkijkt als je hem hebt volbracht. Dan
smaakt het bier toch net effe lekkerder... En dat de Eenzame
Noord in een behoefte voorziet, blijkt wel uit het feit dat hij al
jaren een vaste factor is op de kalender van het
organiserende WSV Almere-Haven. De afgelopen editie op
zaterdag 16 juni trok 24 deelnemers die voor zichzelf weer
een grens verlegden. Winnaar werd Mario Bakker met de
Blues, een Moody 31. Gert Vink eindigde met de Pion
Gambiet als tweede en het brons was voor Remi de Groot
met de Fortune, ook een Pion. Wie ook op het water zaten
waren de jongens van Fotoboot.nl (zie de gelijknamige
website www.fotoboot.nl) en zij waren zo vriendelijk Zilt
bijgaande foto's te verstrekken. Chapeau!

foto: © fotoboot.nl
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In de Wind

Goed voorbereid aan de start
Op zaterdag 9 juni vertrokken 15 boten vanuit IJmuiden voor
de 1000 mijl lange race naar Bergen in Noorwegen. Weinig
wind kenmerkte niet alleen de start maar ook een groot
aantal dagen tijdens de etappe. De bemanning van de Vijaya
uit Amsterdam had zich overduidelijk goed voorbereid, en wist
hun 40-voeter roeiend voortgang te laten maken.
Michiel Kleinjans met zijn Roaring Forty arriveerde als eerste
in Bergen en voert ook het klassement aan van de 2e etappe,
een heen-en-weertje Bergen - Shetlands. De overwinning op
handicap ging naar de Xenia van Jacqueline van Amstel en
Pamela van der Vleuten. De X362, van het enige
damesteam in de race,  deed net geen 4 dagen over de
tocht naar Bergen.
De finish van de tweede en laatste etappe wordt in de
komende dagen verwacht. www. 1000.mile.org

foto: © Frits Houtgraaf
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Visite volgens protocol

Beatrijs wekt me uit een dommelslaap.
'Michiel, er zit een boot van de kustwacht achter ons aan, ze
komen zo aan boord.'
Ik kom half overeind. De motor dreunt en fluit achter het
schot. We motorzeilen. Water ruist langs de houten huid. Een
oude angst, bijna vergeten, roert zich in mijn onderbuik.
Dan valt er wat licht op het glimlachende gezicht van Beatrijs.
Het alarm valt stil. Niets aan de hand. Dit is Alpha, een
klassieke Britse loodskotter, we komen van de Elbe en er is
zelfs geen illegale Deense drank aan boord.

Routinecontrole aan een  buitengrens
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foto’s en tekst: Michiel Scholtes

Visite volgens protocol
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Even later sta ik aangekleed aan dek onder het bleke
grootzeil. Het schemert. De hemelkoepel verloopt van
donkerblauw naar zwart, van fletse naar flonkerende sterren.
In het zuiden flitsen de de vuurtorens van Schier en Ameland.
Pal achter ons zie ik de vaste navigatielichten van een klein
schip. Een lichtje maakt zich ervan los. Het zwerft over zee en
nadert razendsnel. Een donker zeebeest, zwarter dan de
nacht. Het is niet alleen. Vier rode ruiters berijden het beest,
vier Heemskinderen van de zee op een ros Beiaard dat verre
van verdronken is. Integendeel, het overweegt te enteren aan
lij, bedenkt zich, laat zich zakken en spuit naar voren en plakt
aan het loefboord. In het opspattende water rollen twee
Heemskinderen aan boord. Reinout en Writsaert? Nee, een
van de twee is een vrouw. Ze stellen zich voor aan Willem en
Beatrijs, kordaat, correct. Intussen nemen ze de situatie
scherp op: bemanning, stemming, ingangen, uitgangen. Dan
ontspannen ze, misdaad rijmt niet met zoveel vrolijkheid.

Het gevoel op zee vrij te zijn, is me
te dierbaar om op te offeren
Toch verloopt de visite volgens protocol. Hij blijft buiten naast
de kuip, in oogcontact met de twee ruiters op Beiaard en
binnen het gehoor van de vrouw onderdeks. Zij laat zich
rondleiden door het schip. Hij stelt honderd vragen aan
schipper Willem, zij dezelfde vragen aan Beatrijs. Terug op
het moederschip zullen ze de antwoorden vergelijken. Hij
vertelt over zwart geld in dure jachten, over visites die plots
ontaarden in spanning en geweld. Zij over haar zeldzame
positie als vrouw in actieve dienst: "De meeste vrouwen zitten
´s avonds toch liever op de bank."
Aan de navigatietafel bekijkt zij de paspoorten en de
scheepspapieren. Wonderlijk genoeg heeft ze geen slim
digitaal apparaat met gegevens over gezochte personen,
boetes en gestolen schepen. Een opschrijfboekje waarin ze
met balpen scheepsgegevens en paspoortnummers schrijft,
dat is alles. "Jullie komen wel in een systeem," legt ze
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foto’s en tekst: Michiel Scholtes

uit, "zo weten we altijd dat jullie toen en toen door die en die
zijn gecontroleerd."

Ik moet denken aan al die keren dat ik van zee kom en
onbekommerd naar binnen schut. Dat de Nederlandse kust de
buitengrens is van het Schengen-gebied weet ik wel, maar dat
negeer ik consequent. Het gevoel op zee vrij te zijn, is me te
dierbaar om op te offeren aan de controles van de Kustwacht
'nieuwe stijl´ (sedert augustus 2005). Ik meld me niet en
overleg ook geen bemanningslijsten. Ook als op 1 juli
2007 havenmeesters van rijkswege een controleverplichting op
in- en uitreizende jachten opgelegd krijgen, zal ik me niet
melden. Dat wordt riskant. Het net is fijnmaziger geworden.
Tot voor kort waren de sluizen in Vlissingen en de Afsluitdijk
wel eens het toneel van ad-hoc douaneacties. En er kwam wel
eens douane langs in Oudeschild. Maar, in tegenstelling tot in
Franse wateren, werd je in Nederlands kustwater nooit
gestoord. Nu wel. De overheid heeft zichzelf expliciet ten doel
gesteld meer zicht te krijgen op de vervoersstromen via de
kleinere (lucht-)havens. Met name visserij en pleziervaart
beschouwt de overheid als `blinde vlekken´. De overheid
streeft naar strengere `handhaving van de informatieplicht`
voor vissers en jachtschippers. Ondersteund door
geavanceerde radardekking kunnen kustwachters, bijgestaan
door een waaier aan overheidsdiensten, nu overal opduiken en
dat doen ze ook. Vier kustwachtschepen (en een aantal
vliegtuigen), aangestuurd vanuit Den Helder, patrouilleren
langs de kust. Aan boord zijn functionarissen van onder andere
Marechaussee, Rijkswaterstaat, Visserijinspectie, Douane,
Belastingdienst en noem maar op. Koppeling van de
informatiesystemen van deze verschillende diensten is in
uitvoering. Draaiboeken voor onmiddellijke ondersteuning door
Defensie liggen klaar. We zullen ook vaker te maken krijgen
met steekproefgewijze controles in de jachthavens van
bijvoorbeeld Breskens, Scheveningen, IJmuiden en Harlingen
(zie Brief van de Algemene Rekenkamer No 5, 29 maart 2007,
`Gebruik van grenscontroles bij terrorismebestrijding.
Terugblik 2007´). Het aanlopen van de Nederlandse kust wordt
avontuurlijk.
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Stijlvolle langkieler
Het Engelse Rustler kennen we van de 36 en de 42. Stevig
gebouwde boten met een degelijke uitstraling. In Nederland
varen er maar weinig, waarschijnlijk door de forse prijs.
De nieuwste Rustler is de 24 voets open dagzeiler, een
prachtige boot met klassieke lijnen. Importeur Noflik Sailing
te Sneek verwacht begin juli de eerste Rustler 24 te water te
laten. Het kan niet missen dat Sneekweekbezoekers op zullen
kijken van deze gracieuze verschijning op het water. De
langkieler met lepelboeg en geveegde kont is modern getuigd
en kan met gemak door een persoon worden gezeild. Noflik
Sailing roemt het gedrag van de boot in golven door het grote
ballastaandeel van 60 procent. Dat gaan we graag deze
zomer eens uitproberen.De prijs (45.000 euro) is niet gering
voor een open boot, maar valt voor een in Engeland gebouwd
product met veel teakhout niets tegen.  www. rustler24.nl

Lengte         : 7,44 m
Breedte        : 1,91 m
Diepgang     : 1,07 m
Waterverpl.  :1.640 kg
Ballast         :   940 kg
Grootzeil      :  16 m²
Fok        : 10 m²
Spinnaker    : 38 m²

foto: © Richard de Jonge
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Racecomputer
Binnen een jaar na de introductie van de innovatieve
Velocitek S10 racecomputer meldt importeur Skiffcenter de
komst van de SC-1. De computers zijn populair op open boten
en worden ook steeds vaker op ‘sportboten’ gesignaleerd. Het
kastje heeft geen bedrading of externe voeding nodig. Een
ingebouwde snelle 16-kanaals GPS geeft vier keer per
seconde een update, waardoor koers, snelheid en VGM zeer
nauwkeurig worden berekend.
De racecomputer slaat 10 uur GPS-data op. Na een training of
wedstrijd kan die informatie via een USB aansluiting in
programma’s als Google Earth of GPS Action Replay worden
geladen. Het achteraf analyseren van een gevaren traject
voegt een nieuwe dimensie toe aan het wedstrijdzeilen.
Vooral als meerdere boten in een veld met een racecomputer
zijn uitgerust kan een zeiltrainer als een ware Van Gaal de
wedstrijd doorpraten.
De nieuwe SC-1 is iets groter dan de S10 en nu ook uitgerust
met een digitaal kompas.
Skiffcenter verkoopt de S10 voor 299 euro, de SC-1 gaat 499
euro kosten. www. skiffcenter.nl
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Mooi weer wind
in de wind

Vliegende Moth in de Lage Landen
"Toen ik foto's van de vliegende Moth zag, dacht ik 'Is het een
vliegtuig? Een vogel? Superman?' Vervolgens ben ik alles
gaan uitzoeken en heb er een besteld." Aldus Kalle Coster uit
Uithoorn, in het dagelijks leven 470-bemanning. Zijn
fascinatie voor de boot groeide dermate dat hij besloot
importeur Benelux voor de Bladerider te worden.
De Bladerider is een International Moth met draagvleugels.
De boot is gemaakt van pre-preg carbon, van romp tot roer,
zwaard en draagvleugels. Ook de mast en giek zijn van
koolstofvezel vervaardigd. Dat scheelt gewicht; bij een lengte
van 3,35 m weegt de boot in totaal slechts 30 kilo. Met een
zeiloppervlak van 8 m2 en de nodige acrobatiek van de zeiler
haalt de Bladerider snelheden boven de 25 knoop. Kortom,
adrenaline!
Op de website www.  bladerider.com.au is meer te vinden.
Wie de Benelux-importeur wil bereiken, kan het beste mailen
naar kalle@ kasail.com. Zie ook www. kasail.nl

video

Ztv
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Vertrekkersdagen op de Noordzee
De  initiatiefnemers van de ‘Zeezeilers van Amsterdam’,
Tineke en Roland Engelbracht zeilden in 2005 een rondje
Atlantic. Zij maakten hun droom waar met de Miss X, een
sportieve X45.
Nu de Miss X weer in Nederland ligt organisen Tineke en
Roland vanuit IJmuiden opstapdagen voor zeilers die meer
willen weten over het maken van een oceaanreis.
Ze vertellen aan boord over de voorbereidingen voor een
lange reis en natuurlijk wordt er ook actief gezeild. De boot
kan geboekt worden voor groepen tot 8 personen. Grotere
groepen zijn ook welkom, daarvoor is een groter schip
beschikbaar.
Voor individuele vertrekkers in spe staan er Vertrekkersdagen
gepland op 9, 10 en 24 augustus.
www. zeezeilersvanamsterdam.nl
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Buiig Rondje Noord-Holland

slideshow
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foto’s en tekst: Laurens van Zijp

234 Boten zeilden het Rondje Noord-Holland. De wind,
zuidwest 6, gaf ze een flinke zet op het eerste traject. De
eerste deelnemer bereikte Kornwerderzand om 16.49 uur.
Het zoute stuk ging anders, op de Noordzee stond de stroom
tegen en was er aanvankelijk instantie weinig wind. Waardoor
sommige deelnemers zelfs met anderhalve knoop achteruit
werden gezet. De wind trok echter aan tot zuidwest 5 Bft en
daarmee kwamen alle deelnemers ruim voor sluitingstijd -
17.00 uur - binnen in IJmuiden. De X-43 Veloxity won op line
honours, André Veen won met zijn Blue Inq zijn klasse en
stuurde ons deze Zilte impressie.

Kijk hier voor het Zilt scorebord
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HISWA Vereniging bepleit registratie
De HISWA Vereniging, de brancheorganisatie van
ondernemingen in de watersportindustrie, vindt
dat het tijd wordt om een registratie van
boten in te voeren.

Directe aanleiding
is een actie van de

Belastingsdienst waarbij bij 60
jachthavens de gegevens van

ligplaatshouders werd opgevraagd. "Het
doel van de administratie bij havens en

watersportverenigingen is het sturen van een factuur
voor de ligplaats en niet het voeden van de fiscus. De actie
van de Belastingdienst levert extra administratieve lastendruk
op voor onze leden, terwijl wij die juist willen verminderen,"
aldus directeur André Vink.

Een registratie- en identificatieplicht voor vaartuigen is
volgens de HISWA Vereniging een logische oplossing. De
fiscus  kan dan rechtstreeks het landelijke systeem
raadplegen. Bovendien, zo vindt de Hiswa, krijgen
watersporters dan eindelijk een eigendomsbewijs van hun
vaartuig. Dat is praktisch bij de verkoop, de afhandeling van
verzekeringskwesties en het ontmoedigt diefstal.

Vink: "Het is toch vreemd dat er - gelet op de waarde - voor
pleziervaartuigen geen verplichte registratie geldt, en wel
voor auto's. Een registratie- en identificatiesysteem verbetert
tevens de controle en handhaving door de KLPD,
marechaussee, zeehavenpolitie, waterkwaliteitsbeheerders en
douane.”

NL-43568-XJ-2007
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Aangewaaid

Shoebox wint Demag ONK First 31.7
Het team van Ruud Sondag heeft met de Shoebox het
afgelopen weekend op het Haringvliet het Nederlands
Kampioen in de First 31.7 klasse gewonnen. En hoe, met een
serie van 1-1-2-2-1-dns (aftrek). Daarmee bleef Sondag cum
suis de titelverdediger en kampioen van 2006, Hans de Jager
met zijn Chasseur nipt voor. Het brons was voor Adri van der
Velde met de Villa First.
De runner-up trofee ging naar de ploeg van Jan Broere.
Onweer en pittige buien waren op zaterdagmiddag
spelbreker, waardoor de vierde race die dag niet doorging.
Adequaat optreden van de wedstrijdleiding van WV Helius.
Op zondag konden de teams vol aan de bak, met een wind
van 18 tot 23 knoop. Dat gaf een mooi beeld op het vlakke
water van het Haringvliet: de vloot schoof in gesloten
formatie over de baan. Dat heb je met zo'n eenheidsklasse
als de First 31.7...

foto: Bert van der Velden
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Goede vangst
Afgelopen weekend had visser Arend Poepjes uit Makkum en
niet alledaagse vangt. Tijdens een wedstrijd op het IJsselmeer
heeft hij hulp geboden aan Spanker 708 van Jorit en Ties
Westerbeek. Het zwaard zat muurvast en was niet meer
ophaalbaar.  Hierdoor kon de boot niet op de trailer getakeld
worden. De creatieve schipper bedacht een ander plan, met
twee banden en zijn vissersarmen takelde hij de boot uit het
water. Om hem vervolgens op de kade te zetten.
foto: Bas Scholtens



49

Aangewaaid

Contest Cup
Het beeld dat de Contest louter toerzeilers pur sang trekt
klopt niet helemaal. Laat de eigenaren tegen elkaar zeilen en
de competitie is daar. Zoals op de 4e Contest Cup in het
weekend van 3 en 4 juni. Dit jaar vormde de KNZ&RV Muiden
de uitvalsbasis voor de 25 deelnemers, inclusief buitenlandse
schippers, die diverse wedstrijden zeilden op het IJsselmeer.
Het deelnemersveld bestond uit schepen van 25 tot 50 voet.
Zondag waren er twee kortebaan-wedstrijden. Volgend jaar is
de vijfde aflevering van de Contest Cup van 30 mei tot 2 juni.

Buitenkansje

Egenolf Stein Callenfels kwam hem op het spoor; dit unieke
buitenkansje met enig achterstallig onderhoud. Zo te zien een
solide stalen rondspant van toch al gauw zo’n 45 voet. Hoe de
boot hier terecht kwam, is onbekend maar Egenolf vermoedt
een navigatiefout. De boot kan, ook zonder afspraak,
bezichtigd worden op 17°42’N  en 101°38’W in de buurt van
Ixtapa in Mexico. Tegen elk aannemelijk bod...
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Aan het werk
Voor anker liggen bij een wit strand in de baai van Fethiye,
Turkije. Voor beroepsvertrekkers Maartje en Ton van den
Berg is dit dagelijks werk, letterlijk. Zij verruilden een
veelbelovende kantoorcarrière  voor een avontuurlijkere baan
(zie volgende pagina).
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Zilte Wereld



52

Weinig geld is geen excuus
Veel zeilers die voor langere tijd uit Nederland vertrekken om
hun droomreis waar te maken, hebben voldoende financiële
middelen om die tijd zonder extra inkomen door te komen.
Het aandeel van 60-plussers in deze groep is groot.

Maar geldgebrek
hoeft geen excuus
te zijn om te
vertrekken.
Maartje en Ton van
den Berg zijn jonge,
fanatieke zeilers met
een J-35. Beiden
hebben een goede
baan als ze in 2005
besluiten te breken
met een
veelbelovend
carrièrepad. Ze
willen weg met hun

boot en voor langer dan een paar weken zomervakantie. Dat
kan alleen als er onderweg geld verdiend gaat worden. Ze
zeilen hun Jalapeño naar de Middellandse Zee en gaan op
zoek naar werk in de charterbusiness. Al snel zijn ze
flottieljeleider voor een Nederlandse organisatie in Turkije. Ze
wonen op hun sportieve boot en vinden tussen de werkweken
voldoende tijd om de Turkse kust te verkennen. Ze raken
steeds meer thuis in het populaire zeilgebied en krijgen
daarom makkelijker nieuwe klussen.
In de wintermaanden wordt de scheepskas bijgespijkerd in
Nederland en starten ze hun eigen bedrijf GoFunSailing. Ze
breiden hun activiteiten uit met bemiddeling bij jachtverhuur.
Nu zijn Maartje en Ton bezig aan hun derde seizoen in Turkije.
Beroepsvertrekkers zijn zij geworden. De J-35 is nog steeds
hun huis.
En van verlangen naar hun oude carrière is absoluut geen
sprake. www. gofunsailing.com

http://www.adobe.com/nl/products/acrobat/readstep2.html
mailto:ziltewereld@ziltmagazine.com
http://www.google.com/earth/download-earth.html
mailto:ziltewereld@ziltmagazine.com
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Zilte Wereld
Zoom in op een desolate ankerplek in Patagonië of een
tropische baai in de Pacific en zie welke boten daar in een
droomdecor liggen. Of tik de naam in van de boot die vorig
jaar nog naast je in de marina lag en nu onderweg is naar de
zon. Met een muisklik ga je door naar de website van de
wereldzeiler om de laatste logboekbijdragen te lezen en de
jaloersmakende foto’s te zien.

Google Earth
In Zilte Wereld is slechts ruimte voor een deel van de
wereldkaart. Door op de punaise in de kaart te klikken open
je alle posities in Google Earth. Staat Google Earth nog niet
op je computer, dan kun je het gratis downloaden.

Geef je positie door
Alle zeilers die Nederland voor een jaar of langer achter zich
laten kunnen een plek krijgen op de Zilte Wereldkaart. Mail
daarvoor je positie naar ziltewereld@ziltmagazine.com. In de
pop-up bij de positie is ook plaats voor een of twee korte
zinnen over jezelf, je boot of de plek waar je bent. Een link
naar je eigen website past daar ook in. De positie en
begeleidende tekst veranderen elke twee weken.

Turkije

http://www.adobe.com/nl/products/acrobat/readstep2.html
mailto:ziltewereld@ziltmagazine.com
http://www.google.com/earth/download-earth.html
mailto:ziltewereld@ziltmagazine.com

Zilte Wereld
Waar zijn ze?
Posities 22 juni 2007
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in de wind

Wekelijks vertelt Zilt huismeteoroloog Henk Huizinga hoe het
zeilweer voor het komende weekend wordt.
Kijk en luister naar zijn verhaal en klik daarna op je eigen
vaarwater in de kaart hieronder.

Zaterdag Zondag

Noordzee
    kust

Waddenzee

IJsselmeer

Zeeuwse
   Delta

Klik op een zeilgebied voor
een gedetailleerde 3-daagse

prognose...

Gebeurt er niets?
Download dan hier Acrobat

Reader versie 8
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Weer & Wind

Het Zilt weerbericht wordt verzorgd door NIMOS Meteotraining
 www. nimosmeteo.nl

Lagedruk blijft het weer regelen.
Twee droge en zonnige dagen is de oogst van de afgelopen
week. Dit weekend overheerst de bewolking en de neerslag.
De +36 weerkaart voor zaterdagmiddag laat een aantal
lagedrukgebieden zien, die ten noorden en westen van ons
land liggen. Rond die lagen draaien storingen rond, die ook
ons land aandoen. Op deze kaart ligt een occlusie met regen
langs de westkust. De wind komt daarbij uit het zuidwesten
en is goed voor 10-15 knopen. Zondag treffen we op de +60
kaart nog een laag boven de Britse Eilanden aan, waardoor
wij de wind uit het zuid tot zuidwesten houden, met wederom
zo’n 10-15 knopen. Aan de westkant van het laag stroomt
koude lucht van noord naar zuid. Deze lucht, met daarbij veel
isobaren en dus veel wind bereikt ons in de nacht van
maandag op dinsdag, waarna een stevige noordwester een
aantal dagen het weerbeeld gaat bepalen.

video

Weerbericht voor zaterdag 23 en zondag 24 juni 2007
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Bemanning
De bemanning van Zilt Magazine bestaat uit:
Ruud Kattenberg,  Sjors van der Woerd, Laurens van
Zijp, Michiel Scholtes, Henk Huizinga, Jimmy Lengkeek,
Pieter Nijdeken en vele opstappers.

Aan de kajuittafel
Onze manier van werken is even onconventioneel als
Zilt zelf. Verwacht ons daarom niet in een spectaculair
kantoor. We zijn het liefst aan boord, op het water of
onderweg naar een goed verhaal.

De redactievergadering houden we aan wisselende
kajuit- en keukentafels en verder zijn we uitgerust met
e-mail, chat en Skype.

De beste manier om ons te bereiken, is een e-mail te
sturen aan: redactie@ziltmagazine.nlb

em
an

n
in

g

De inhoud van Zilt Magazine mag op geen enkele wijze worden overgenomen
zonder schriftelijke toestemming van de makers. De uitgever kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor fouten in deze publicatie.

© Zilt Media Groep - 2007

Zilt

7/2007

mailto:redactie@ziltmagazine.com
http://www.ziltmagazine.com/doorsturen.html
http://www.ziltmagazine.nl
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Of klik hier om Zilt naar
een zeilvriend te sturen

Abonneer je nu
en ontvang gratis:

-elke week het
zeilersweerbericht

-elke veertien dagen
Zilt Magazine

Surf naar www.ziltmagazine.nl
en vul je e-mailadres in

Zilt Zoekt Zeilers

mailto:redactie@ziltmagazine.com
http://www.ziltmagazine.com/doorsturen.html
http://www.ziltmagazine.nl

