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in de wind

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!
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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
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