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ADVERTENTIE

http://www.hutting.nl
http://www.klassieke-schepen.nl
http://www.ziltmagazine.com/video/nummer67-2011/klassiek.html
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BUREAUBLAD
Halverwege de herfst ontsnappen wij zelden

aan de melancholie van een bijna voorbij zeil-
seizoen. Hans Baars weet dat gevoel goed te

verbeelden met een foto van de ankerplaats voor Vlie-
land in oktober. Maar misschien nog wel meer dan
dat, laat Hans ook zien dat een zeilseizoenen alleen

een einde kent als je daar zelf voor kiest.

http://www.ziltmagazine.com/wallpapers/bureaublad67.html
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Stratenmaker
Wij zeilers zien onszelf graag als vrije geesten. Dat wat
landrotten als niet meer dan een hobby betitelen,
beschouwen wij veel liever als een uiting van een onaf-
hankelijke levensstijl. In werkelijkheid valt dat vaak
nogal tegen. De meeste zeilers ontsnappen helemaal
niet zo gemakkelijk aan de collectieve denkbeelden van
onze soort, als ze graag doen voorkomen. Elke willekeu-
rige jachthaven is daar een voorbeeld van. De boten
waarin we varen zijn slechts variaties op eenzelfde
thema, en met onze waypoints is het al niet anders. We
vertrekken allemaal als het tij begint te lopen en aan het
eind van de dag liggen we met zijn allen weer in
dezelfde haven om die vervolgens tot veel te druk
bestempelen.

Het fenomeen beperkt zich niet tot de Nederlandse
vakantiezeiler, zelfs langeafstandszeilers ontkomen er
niet aan. Wie niet beter weet, zou zo maar kunnen
denken dat de route van een Rondje Atlantic even vast
staat als een ANWB fietstocht over de Veluwe. Zelfs een
zeilreis om de wereld wordt ogenschijnlijk bewegwijzerd
met paddenstoelen.

Maar gelukkig zijn er ook de uitzonderingen die zich niet
laten leiden door het platgetreden pad.
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Zo kiezen bijvoorbeeld steeds meer verwegzeilers op
weg naar de Carieb, voor een stop aan de kust van
Noord-Afrika in plaats van een lang verblijf op de
Canarische eilanden.
Of is dat misschien nog steeds het gevolg van elkaars
Facebook-pagina achterna zeilen?

Dat geldt in ieder geval niet voor een van de echte
pioniers over wiens reis we in een van de allereerste
Zilts publiceerden. Michiel Poulie vertelt daarin hoe hij
de Atlantische Oceaan overstak via de noordelijke
route. In deze Zilt zien we hoe andere zeilers zich
daardoor lieten inspireren. De bemanning van de Pjotr
las het verhaal en bedacht dat de route via Groenland
en IJsland dan misschien ook wel een goed alternatief
zou kunnen zijn voor de terugreis na een Atlantisch
Rondje.

De gedachte dat Zilt een platform biedt aan zeilers die
anderen weer inspireren tot bijzondere tochten, streelt
ons zeer. Zelfs als we ons de rare tegenstelling realise-
ren, dat we daarmee ook ongebaande paden uiteinde-
lijk weer plaveien...



Rhiannon en Sebastiaan Ambtman en hun twee kinderen

Emma (5) en Macsen (3) vertrokken in 2009 voor een Rondje

Atlantic van twee jaar. Deze zomer begon de Pjotter, een

Breehorn 37, aan de thuisreis via een ongebruikelijke route…
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TEKST EN FOTO’S:



OVERWEGINGEN
Als we in mei 2011 op Cuba liggen, weten we dat we eind augustus

weer in Nederland willen zijn. Maar anders dan de meeste boten

op de terugreis van een Rondje Atlantic overwegen wij niet de

klassieke route via de Azoren. We kiezen een traject via

Newfoundland en IJsland, eventueel met een stop op Groenland.

De ruige natuur van IJsland spreekt ons erg aan en we vinden het

spannend om buiten de gebaande paden te gaan. Bijkomend

voordeel is dat de terugreis, met een tussenstop in de Prins

Christiansund op Groenland, dan zal bestaan uit relatief korte

oversteken. We stellen de keuze voorlopig nog even uit. Onderweg

langs de Amerikaanse Oostkust naar het noorden kijken we wel

hoe het weer en ons gevoel zich ontwikkelen.fo
to
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VOORBEREIDINGEN
Op zoek naar informatie over de noordelijke route, vinden we in Zilt

nummer 8 het artikel Bovenover, over de oversteek in omgekeerde

richting. Een tocht met nogal wat tegenwind, dus concluderen we

dat dat in het voordeel is van iedereen die het andersom doet. Ook

de Pilot Charts en de Virtual Passage Planner software voorspellen

gunstige wind en slechts een geringe kans op storm. Wel zullen we

in eerste instantie te maken hebben met de tegenstroom van de

Labradorstroom, maar in het tweede deel zal de Irmingerstroom dat

grotendeels goed maken. Duidelijk is ook dat het weer erg

veranderlijk is in het noordelijk deel van de Atlantische oceaan. Dus

winnen we naast onze eigen weersinformatie ook nog extern

meteo-advies in.



UITWIJKMOGELIJKHEDEN
Op Newfoundland vinden we een meteoroloog en zeiler die ons wil

helpen en bovendien leggen we onze plannen ook voor aan Herb

Hilgenberg, de onder zeilers legendarische meteoman, en een

professionele routeerder (Commanders’ Weather).  Niemand denkt

dat onze route onmogelijk is, dus besluiten we definitief over de

Noord terug te gaan. Aan de boot hoeven we niet veel meer te doen

dan normaal voor een lange oversteek. Wel verruilen we onze oude

klapschroef voor een Maxprop om ook op de motor in zeegang

snelheid te kunnen houden. We willen onder alle omstandigheden

de oversteek zo kort mogelijk houden. Tevens lopen we ons

stormtuig nog eens goed na. Naast pilots en kaarten voor IJsland

kopen we deze ook voor Ierland en Schotland. Mocht het weer echt

tegenzitten dan zijn dat onze uitwijkmogelijkheden.fo
to
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ONDERWEG
In Long Pond bij de Royal Newfoundland Yacht Club (RNYC) wachten

we lang op het juiste weer. Bovendien wordt duidelijk dat we

rechtstreeks naar Reykjavik zullen moeten zeilen. Door de ijssituatie

zit een stop in het zuiden van Groenland er dit jaar niet in. Als we

op 3 juli op een kalme zee Conception Bay uit motorzeilen worden

we opgehaald door een paar dolfijnen. Een gunstig voorteken?

De eerste nacht over de beruchte Grand Banks verloopt rustig. Af

en toe zien we een vissersboot of een vrachtschip op AIS. Dan komt

de mist opzetten die ons voorlopig niet meer loslaat. We varen iets

verder naar het oosten om een eerste milde depressie voor langs te

laten gaan.



MIDDENOP
Al snel hebben we een goed ritme te pakken. We eten, drinken en slapen

goed. We lezen veel en de kinderen vermaken zich opperbest. Onze

kachel houdt de temperatuur aan boord aangenaam. Behalve onze

stemming is alles om ons heen grijs, de zee, de lucht en alles daartussen.
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Na 4 dagen versturen we een bericht via Twitter; 'If there were road signs

they'd say: Newfoundland 567nm, Greenland 415nm, Ireland 1069nm,

Acores 912nm, Iceland 837nm'. Onze positie is dan ongeveer 53 Noord en

40 West, we zitten echt midden op de Noord-Atlantic.



ONHEILSBERICHTEN
De goede stemming slaat om als we via de kortegolfradio contact

hebben met Herb. Op 7 juli geeft hij aan, dat er twee

lagedruksystemen samenkomen en dat die voor slecht weer zullen

zorgen op onze directe route. Hij adviseert om niet boven 57°N te

komen en 400 mijl naar het oosten te varen om de depressie voor

langs te laten gaan. De volgende dag hebben we weer contact.

Volgens Herb zijn we dan te ver noord gevaren, terwijl we ons toch

echt zuid van de opgegeven breedte bevinden. Wellicht is er iets

verloren gegaan door de slechte verbinding de vorige dag. Herb

raakt echter geïrriteerd, omdat hij denkt dat we zijn advies niet

hebben opgevolgd.fo
to
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RHUMBLINE
Hij zegt letterlijk dat we zo rechtstreeks de hel in varen. Niet iets dat

je licht opneemt van iemand met bijna 25 jaar ervaring in dit gebied.

We varen echter veel sneller dan we aanvankelijk dachten en ook aan

hem hebben gecommuniceerd. Door de slechte verbinding kunnen we

hem dit helaas niet duidelijk maken. Dus rekenen we zelf driftig met

de voorspelde wind, bestuderen we de weerkaarten en weerberichten

en overleggen we via email met onze meteoroloog in Newfoundland.

De conclusie is, dat als we gemiddeld 7 knopen blijven varen, we de

depressie voor kunnen blijven. Die nacht nemen we een moeilijk

besluit; we gaan door op de rhumbline richting IJsland.



TEGENSTRIJDIG
De weermodellen van de Canadese en Amerikaanse weerdiensten

zijn het de daaropvolgende dagen niet helemaal met elkaar eens. Pas

op 10 juli komt er een stormwaarschuwing van de Amerikanen.

Vooral de verwachte golfhoogtes tot 22 voet baren ons zorgen. Door

de mentale druk van al die onheilstijdingen is de oversteek een stuk

zwaarder geworden. Maar ook fysiek is het niet gemakkelijk, omdat

de wind is toegenomen en we nu een stuk scherper aan de wind

varen. Maar diezelfde wind zorgt er uiteindelijk ook voor dat we ons

gemiddelde boven de 7 knopen weten te houden en het systeem

voorblijven. Na 9,5 dag en 1521 mijl komen we om 1 uur 's nachts

aan in Reykjavik waar het dan nog licht is. De kinderen vinden het

fantastisch om in 'IJsjesland' te zijn. We gaan de volgende ochtend

dan ook direct op zoek naar hun welverdiende ijsjes.fo
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MEEST NOORDELIJKE PUNT
We beleven een erg mooie tijd in IJsland met zijn ruige fjorden,

vulkanen, geisers, gletsjers en saga's. Boven IJsland bereiken we het

meest noordelijke punt van onze reis (66°33'N) net binnen de

poolcirkel. Via de prachtige ongerepte Faeröer en Fair Isle varen we

terug. Op 18 augustus verschijnt, voor het eerst in twee jaar, weer het

vertrouwde licht van de Lange Jaap in Den Helder aan de horizon.

www.pjotterpassages.com



Een goede actiefoto van een zeilwedstrijd maken vergt meer dan een druk
op de knop. De juiste positie kiezen bij de wedstrijdbaan is essentieel.
Daarvoor heb je dan weer een werkbare fotoboot nodig, met kundig
schipper op wie je blindelings kunt vertrouwen. Weer, wind en zonlicht
moeten ook meezitten. Als je dan het winnende team in het vizier hebt,
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inclusief krullende boeggolf en hoog opspattend buiswater, dan het je de
perfecte plaat, vol dynamiek. Het lukte Eize Hoekstra tijdens het NK
Yngling op het Sneekermeer, waar hij Hidde-Jan Haven, Don van Arem en
Miguel Karstens zo vastlegde. Team Haven pakte de Nederlandse titel met
2 punten voorsprong op de ploeg van Tom Otte. Z



door de ogen van:Xc38
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Rus Terwisscha van Scheltinga

PRODUCTIE

 Geregeld stellen we op deze plek een
nieuwe of bijzondere boot aan je voor.

Een boottest is het niet. Onze eigen
mening doet er niet toe. We nodigen

telkens iemand uit die recht van spre-
ken heeft. Een zeiler met ervaring in

vergelijkbare scheepstypen en met
affiniteit met de boot die we uit-

lichten. 'Door de ogen van...'
noemen we dat. In deze afleve-

ring stapt Rus Terwisscha van
Scheltinga aan het boord

van de Xc38.



Rus Terwisscha van Scheltinga
zeilt op alles wat drijft. Van wedstrijd-

boot tot superjacht. Zijn hart ligt bij
het wedstrijdzeilen, maar als schipper

en flottieljeleider voor Amorgos
maakt hij vooral veel mijlen op zee in

toerboten. Ook doet hij deliveries,
onlangs voer hij een boot terug van

Barcelona naar Vigo.

Direct als we aan boord stappen start Hans Bult, eigenaar van deze nieuwe
X, de motor: “Laten we onze tijd niet verdoen in de haven, met deze ideale
wind moeten we snel het water op.” Veel beter weer kun je eind oktober
niet verwachten, dat moeten we inderdaad optimaal gebruiken. X-Yachts
importeur Rob Schuttrups vaart de box uit en geeft het roer over aan Rus,
die voor de havenuitgang het grootzeil nog omhoog wil hebben. Het
North norlam doek laat zich makkelijk hijsen en met de elektrische
Andersen vallier zet Hans zonder inspanning het voorlijk op de gewenste
spanning. Als de 36 vierkante meter van de genua staan vraagt Rus of dit
zeil standaard is. Rob: “Standaard zeilen zijn er niet. Je kunt kiezen voor
een 140% genua van ruim 47 meter, maar in de praktijk is de 106% genua
die we nu gebruiken een ideaal zeil. Voor nog meer gebruiksgemak kun
je kiezen voor een 94% zelfkerende fok. Een code-zero of asymmetrische
spinnaker is bij weinig wind op ruime koersen een mooie aanvulling.”Rus
is gewend het maximale uit een boot te halen en denkt bij dit weer wat
meters voorin tekort te komen, maar als we iets oploeven blijkt dat erg
mee te vallen. “Nu voel je dat dit onmiskenbaar een X is. Het mag dan een
toerboot zijn, maar ze zeilt als een trein.” Rus legt uit dat hij ook bij toeren
de lol in het zeilen belangrijk vindt. “Voor mij zit die lol voor een groot
deel in de zeiltrim en het zoeken naar de optimale groove bij het sturen.

Snelle mijlenvreter
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Op deze cruiser kan ik me prima uitle-
ven. Natuurlijk zijn er concessies gedaan,
zoals de grootzeiloverloop die op het
kajuitdak staat, en de grote vaste kuipta-
fel die je op een X uit de performance
serie niet tegenkomt, maar dat staat
sportief zeilen zeker niet in de weg.” Rus
probeert de boot op alle koersen uit. De
X vaart soepel en snel, en trimaanpassin-
gen hebben direct effect. “Met zo'n hoog
ballastaandeel had ik eigenlijk minder
helling verwacht aan de wind, maar ik
vind het wel lekker zo, de boot is duide-
lijk niet ondertuigd. Ik zet liever op tijd
een rif dan dat ik onder de 3 Bft de diesel
al aan moet zetten.”
Rus is onder de indruk van de massieve
verstaging van de fractioneel getuigde
mast. Importeur Rob legt uit: “De boot
wordt geleverd met verjongde mast en
rod-rigging en de hydraulische achter-
stagspanner zit er altijd op. Op tuigage
wordt niet bezuinigd. Zo zijn ook alle
schoten en vallen standaard uitgevoerd
in spectra.’

Aan dek
Het kost moeite om Rus ervan te overtui-
gen dat we terug moeten, maar na een
paar snelle klappen in de smalle geul
liggen we weer in de box om de Xc38
beter te kunnen bekijken.



Aan dek valt het vele teak op. Rob legt uit hoe dat bij X verwerkt wordt:

“In mallen die corresponderen met de dekvorm wordt het teakdek

geproduceerd. Daarna worden de precies passende platen vacuüm ver-

lijmd op het dek. Door gebruik te maken van speciale vingerling-verbin-

dingen tussen de stroken teak zie je bijna nergens een zwarte dwarsnaad

tussen het hout. En dat zijn juist de plekken waar het bij traditioneel

gelegd teak op den duur vaak mis gaat.” Rus kruipt op z'n knieën over het

dek en ontdekt met moeite een paar van die bijna onzichtbare verbindin-

gen. “Prachtig dit, in dit soort oplossingen zie je het vakmanschap waar-

mee deze boot gebouwd is. Het hoge afwerkingsniveau en aandacht voor

detail valt me waarschijnlijk extra op omdat ik als charterschipper vaak op

boten vaar die net onder het segment van deze Deense werf liggen. Zo'n

wantputting bijvoorbeeld, en die onderdeks geleide grootschoot en val-

len, dat is fantastisch mooi uitgevoerd.” Van het dubbele stuurwiel is Rus

minder gecharmeerd. “Het is een van de aspecten, waarvan je je afvraagt

of deze boot zich niet groter wil voordoen dan hij is. Anderzijds maakt hetfo
to
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wel deze kuipindeling mogelijk, met een

doorloop naar de openklappende spiegel.

Het zwemplatform dat achter die spiegel

schuilgaat, ziet er doordacht en stevig

uit.” Voor een toerboot vindt Rus ook

bergruimte aan dek belangrijk, en dat

blijkt ruim voorhanden. In de enorme

bakskist aan stuurboord is plaats voor

buitenboordmotor, bijboot en extra zei-

len en in de ruime ankerbak raak je met

gemak zes grote stootwillen kwijt. “Mooi

ook dat er voor het reddingsvlot een

aparte ruimte in de spiegel is gemaakt.”

‘Dit werkt ook op een ruige zee’
“Traditioneler dan ik had verwacht,” is de

eerste reactie van Rus als hij de kajuit in

loopt, “maar zo'n indeling bevalt me wel.

Het is een beproefd concept: kombuis in

U-vorm met goede steun onder helling

aan de ene kant en een ruime kaartenta-

fel aan de andere kant van de kajuitin-

gang. Daarachter twee langsbanken die

perfect als loodskooi dienst kunnen doen

en voorin een eigenaarshut. De hut in het

achterschip oogt ook comfortabel en de

natte cel is ruim uitgevallen. Dat kan door

niet te kiezen voor een tweede achterhut.



'’Hierop kan ik
 me prima uitleven...’
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Deze indeling werkt gewoon, ook op een ruige zee.” Rus is onder

de indruk van de afwerking en details zoals de stevige kranen, de

goed geïsoleerde koelbox en het Corian keukenblad. Als eigenaar

Hans laat zien hoeveel kastruimte er is, wordt duidelijk dat je bij

het pakken voor een lange reis maar weinig thuis hoeft te laten.

“Handig ook, dat je vanaf de voorkant onder het bed kunt

komen,” merkt Rus vanuit de voorpiek op. “De ideale plek voor

een spinnaker.” Door het houtwerk zonder freesranden en

andere opsmuk te verwerken ziet het interieur er strak en

modern uit. Voor Rus zou het wel wat minder donker mogen. Hij

vraagt of er andere keuzes zijn voor het gebruikte mahonie, maar

dat blijkt niet het geval. Een groot pluspunt van de indeling

onderdeks is volgens Rus dat er op deze maat boot ruimte is

gevonden voor een watertank van 375 liter en een dieseltank van

200 liter. “Vooral die hoeveelheid diesel is prettig bij het maken

van langere tochten. In de Middellandse Zee heb ik vaak genoeg

een lange windstille periode door moeten motoren. Het is niet

relaxt varen als de bodem van je tank dan snel in zicht komt.”

Alles wat het zeilen leukt maakt zit erop
“Goed bedacht, mooi uitgevoerd,” zegt Rus als hij van boord

stapt. “Dit is een toerboot waarop een ex-wedstrijdzeiler prima

aan z'n trekken komt. Ze hebben niet alles wat het zeilen leuk

maakt eraf gehaald; dat bevalt me wel. De tijd dat toerboten

boven alles sterk moesten zijn en snelheid een ondergeschikte

eigenschap was, is gelukkig voorbij. Door toepassing van

moderne bouwtechnieken kunnen boten sterk, comfortabel en

snel tegelijk zijn.”



We hebben nu niet in hoge golven gevaren, maar ik verwacht dat het

zeegedrag van deze X prettig zal zijn door het V-vormige onderwaterschip.

De boot is veel minder plat dan een X uit de Performance serie. Ik ben een

wedstrijdzeiler maar verwacht in de toekomst meer te gaan toeren. Bij dat

toerzeilen zal voor mij het gevoel dat je hard wilt gaan zeker niet

verdwijnen. Op dat gevoel speelt X-yachts met deze cruiser-lijn goed in.

Als je als sportieve zeiler voor meer comfort gaat kiezen en je budget is

ruim genoeg lijkt me dat deze boot zeker op je shortlist thuis hoort.”

Lengte over alles: 11,58 m
Lengte waterlijn: 10,38 m
Breedte:  3,81 m
Diepgang:  1,98 m
Grootzeil:  44,1 m2
Genua:   36,2 m2
Waterverpl:  8.700 kg
Ballast:   3.650 kg
Ontwerp:  X-Yachts
Prijs:   €  349.300
   excl. zeilen

Feiten en cijfers Xc38

Z

www.x-yachts.nl

VIDEO

http://www.ziltmagazine.com/video/nummer67-2011/xc38.html
http://www.dov-verzekeringen.nl


ADVERTENTIE

http://www.ziltmagazine.com/video/nummer67-2011/xc38.html
http://www.dov-verzekeringen.nl
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http://www.ziltmagazine.com/video/nummer67-2011/puma.html


De Mar Mostro, Puma's boot voor de
Volvo Ocean Race, was deze zomer
gestationeerd op het altijd winderige
Lanzarote. Zilt kreeg een uitnodiging
om ter plaatse paar dagen mee te lopen
met de intensieve trainingen. En dat
bleef niet bij interviewen en fotografe-
ren alleen...

Voor ik het weet sta ik aan het roer van een VO70 die met twintig
knopen door de golven klieft. Het is dat schipper Ken Reed pal naast
me staat, anders zou ik de verantwoording voor deze 70 voet
koolstof machine nooit op me nemen. Wat een geweld zit er in dit
monster, wat een sensatie om met deze snelheid over het water te
stuiteren. Het lijkt in niets op m'n toch niet heel langzame J op het
IJsselmeer. De kleinste stuurcorrectie voel je door de hele boot. Bij
een forsere draai aan het wiel verliezen de fotografen op het
achterdek hun balans door de onverwachte schok. En waar moet ik
kijken, op de grote digitale klokken op de mast, op het zeil, of naar
de horizon? Het geluid van het stuivende water in ons kielzog maakt
het er niet relaxter op. Pas na een paar minuten zakt de adrenaline
en krijg ik een beetje overzicht van waar ik mee bezig ben. Aan de
RIB, die een paar meter achter ons vaart, zie ik dat we echt waanzin-
nig hard gaan. Het water spat tegen de boeg en striemt in m'n
gezicht. Water van ruim 20 graden, met zon en windje 4. Hoe moet
dat zijn in een gierende storm in de zuidelijke oceaan, met sneeuw
aan dek en een watertemperatuur van net boven nul? Schipper Reed
klopt op m'n schouder: “You've got her in the groove now,” zegt hij,
maar zie ik hem nu ook knipogen naar zijn zeiltrimmer? Ik heb geen
idee hoeveel knopen ik hier laat liggen. Wat ik wel weet is dat ik na
deze geweldige stuurervaring nog meer respect heb voor de mannen
die deze Mar Mostro rond de wereld gaan sturen. SW

IN THE GROOVE
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http://www.ziltmagazine.com/video/nummer67-2011/puma.html
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KROMME BALGin de

Hoe verraderlijk kruisen met stroom mee is, blijkt als
ik op de brede geulen onder Ameland met het tij in

de rug vaar. ‘Eindelijk begint m’n bootje lekker te
lopen,’ denk ik daar. Door de schijnbaar goede
hoogte en prima snelheid, word ik zo overmoedig

dat ik besluit om meteen de Kromme Balg in te dui-
ken. Het is nog volop eb, maar met het noordweste-

lijke windje en het grote topzeil denk ik de stroom
makkelijk de baas te kunnen. De scheidingston

WA23-KB8 snij ik royaal af.

De zee regeert, en het wad helemaal.
Dat wordt Klaas Wiersma weer eens duidelijk als

 hij solozeilend de Kromme Balg denkt te overwinnen…

TEKST EN FOTO’S:



anaf het moment dat ik de helmstok naar me toe trek om af
te vallen, wordt mijn delirium ruw verstoord. De wind valt
weg. Opeens drijft de Cornish Crabber stuurloos richting het

zeegat. De groenrode scheidingston stroomafwaarts, komt nu snel
dichterbij. Om een aanvaring te voorkomen moet de motor bij. De
boei blijft dichterbij komen en ik geef meer gas. Het lukt maar net
om de stroom dood te varen, maar ik heb nu tijd om na te denken.
Aan de noordzijde van de geul zou het ondieper moeten zijn. Maar
daar zijn geen boeien. Ik heb maar één angst, dat is om met de kiel
de grond te raken, dan wordt de boot een speelbal van de stroom
en ben ik alle controle kwijt. Er loopt een rilling over mijn rug.

ONHOUDBARE SITUATIE
Ik besluit te ankeren. Pas als de hele ankerlijn is uitgevierd pakt het
anker. Meteen vormt zich een bruisende snor voor de boeg. Snel
de zeilen strijken en opnieuw kijken of het anker nog houdt.
Ondertussen giert de boot aan de ankerlijn. Dit is geen houdbare
situatie. Er zijn twee opties: doorvaren of teruggaan. Mijn gevoel
zegt doorvaren, verder stroomopwaarts is het vast rustiger. Ik haal
diep adem en begin aan de ankerlijn te trekken. De spanning op
het touw is enorm. De meter die ik heb binnengehaald moet ik
weer prijs geven. Dit gaat niet, de motor moet bij. De stuurauto-
maat zal de kop tegen de stroom moeten zien te houden, terwijl ik
op het voordek het anker binnen haal. Een gevaarlijke situatie maar
er is geen andere keuze. “Alles loslaten als het fout gaat,” repeteer
ik voor mezelf. De schroef wint het nog steeds niet van de stroom,
maar de druk op de kabel is minder. Als het hele eind weer aan
boord is, sprint ik terug naar de kuip om het roer te nemen.

V
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MELKACHTIGE WERELD
Met de motor op volle toeren kruipt de boot nu de Kromme Balg op.
Opeens verdwijnen de zandbanken om me heen in een witte waas. Mist!
“Toemaar, ook dat nog,” roep ik hardop. In een melkachtige wereld vaar
ik nu, turend op kaart en handheld-gps, van boei naar boei. Regelmatig
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ben ik mijn oriëntatie kwijt en moet een hoek van soms wel negentig
graden maken om niet vol gas richting de zandbanken te varen.
Boei KB 9 lijkt niet te bestaan. Maar dan breekt de groene kop van het
baken schuimend en gorgelend door het wateroppervlak.



GEEN TIJD OM TE PIEKEREN
De stroom is zo hard dat de boei aan zijn ketting
onder water wordt getrokken. “Er moet toch een
eind aan komen,” denk ik wanhopig. Maar er is
geen tijd om te piekeren, ik ben aangekomen bij
een haakse bocht in de geul. Voorzichtig geef ik
een beetje roer.
De stroom grijpt meteen de flank van het schip en
zet de boot ruw opzij. “Wow!” Snel richt ik de boeg
weer in de stroomrichting. Opnieuw check ik mijn
positie op de kaart en gps. “Dit kán toch niet!”
Weer probeer ik bakboord uit te gaan. Met iets
minder gas lijkt het beter te lukken. Langzaam
beweegt de boot zich zijwaarts. Na tien minuten
verandert de stroom dan toch, het felle is eraf.

Opeens komt de boot rustig tot stilstand. Waar
twee geulen samen komen heeft zich onder water
een zandbakje gevormd. Ik ren naar voren, en gooi
het anker zover mogelijk uit. Dan trekt de mist op.
De boot ligt midden in een prachtig zandland-
schap. Verderop kruipt een zeehond op de zand-
bank. Rotganzen vliegen over. Wat een wereld! Z fo
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Het eiland Madeira bereiken is met een vliegtuig spannender dan er naar
toe zeilen. Het hoge eiland kent nauwelijks een strook vlak terrein die lang
genoeg is om vliegtuigen op te laten landen. De oplossing is een landings-
baan die voor een deel op palen in zee is gebouwd.
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Fotograaf Sybrand Treffers zeilde er langs op zijn Rondje Atlantic en zag
hoe de ruimte onder de baan als een overdekte stalling voor boten met
staande mast wordt gebruikt. Een fantastische oplossing voor de Neder-
landse winter. Maar ook die hebben ze op Madeira niet...

BOTENKATHEDRAAL

Z

http://www.dcyr.nl


INdeWIND
Genomineerden Van Rietschoten Trofee 2011
Op 17 november wordt de Conny van Rietschoten Trofee weer uitgereikt
bij KRZV De Maas in Rotterdam. Deze jaarprijs gaat naar een Nederlandse
zeiler of zeilster, die een opmerkelijke prestatie in wedstrijdverband heeft
geleverd. Zeilers dragen kandidaten voor.
Dit jaar zijn de genomineerden:
Categorie jeugdzeilen/surfen
Maxime Jonker, Nina Keijzer en Anneloes van Veen, Bart Lambriex.
Wedstrijdzeilen nationale klasse
Menno Huisman (Valk), Thijs Kort (16m2), Wiebe Schippers (Pampus).
Categorie zeezeilen
Laura Dekker, Lucas Schröder, Wouter Verbraak.
Categorie internationaal en olympisch zeilen/surfen -
Marit Bouwmeester, Dorian van Rijsselberge, Thierry Schmitter (foto).
Ook wordt de Maas Trofee uitgereikt voor bijzondere verdienste.
www.vanrietschotentrofee.nl.

In memoriam Jan van Wettum
Op maandag 10 oktober verdronken twee vissers op de Loosdrechtse
Plassen. Een van hen was Jan van Wettum, beroemd beroepsvisser en
palingroker. Daarnaast was Van Wettum even beroemd om de zeilboten
die hij bouwde, waaronder Europe’s en vooral Optimisten. Talloze zeilers
hebben het zeilen en wedstrijden geleerd in zijn boten. In de zeilwereld is
dan ook geschokt gereageerd op dit noodlottig ongeval. Jan van Wettum
is 72 jaar geworden.

http://www.upwind-sailing.nl
http://www.tiptopsailing.nl
http://www.zeezeilers.nl
http://www.maritimefabricgadgets.com
http://www.elektrischelierhendel.nl
http://www.dry-bag.nl/
http://www.knrm.nl
http://www.morelstudio.nl
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UPWIND 6twenty

compromisloze combinatie van COMFORT en PRESTATIE

Snel   sportief   trailerbaar    4 slaapplaatsen
ontwerp Gerard Dijkstra    Nederlandse bouw

www.upwind-sailing.nl voor meer info of een proefvaart

Al uw lieren elektrisch?

Dat kan nu met de
draadloze
elektrische lierhendel

Bel voor informatie:
0654 363 092

of kijk op www.elektrische lierhendel.nl

Herbruikbaar

Milieuvriendelijk
Steeds opnieuw te gebruiken

Natuurlijke grondstof

Effectief
Absorbeert 75%

van zijn eigen gewicht

Koop nu een Dry Bag

Vochtpreventie

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

Uw schenking helpt levens redden
>Mensen redden Mensen>>>

http://www.upwind-sailing.nl
http://www.tiptopsailing.nl
http://www.zeezeilers.nl
http://www.maritimefabricgadgets.com
http://www.elektrischelierhendel.nl
http://www.dry-bag.nl/
http://www.knrm.nl
http://www.morelstudio.nl


RZV Clubkampioen
Blijde gezichten in Rotterdam. De
ploeg van Rotterdamsche Zeilvereni-
ging (RZV) won op 15 oktober het
Nederlands Clubkampioenschap
Teamzeilen.  Met slechts 1 verlies-
wedstrijd op een totaal van 13
gezeilde wedstrijden. In de finale
versloeg RZV, onder aanvoering van
stuurlieden Nic Bol en Serge Kats de titelverdediger, het team van de
Haarlemsche Jachtclub. Het brons was voor de KWV Loosdrecht, dat de
KWV Kaag de baas was. www.stichtingworldportsail.nl

HRC Winterserie
Nederland is een nieuwe zeilvereni-
ging rijker, de Holland Regatta Club,
kortweg HRC. Het is een groep
gelijkgestemden die elkaar kennen
van zeilwedstrijden en dan met
name de organisatorische kant. Dat
is ook precies het doel van de HRC:
op een professionele manier wed-
strijden organiseren. Onder de
leden bevinden zich wedstrijdlei-
ders, juryleden en ervaren rubber-

bootbemanningen. De HRC heeft geen vast onderkomen, maar is overal
inzetbaar. Deze winter organiseert de club een reeks winterwedstrijden
vanuit het Regatta Center Medemblik.
www.hollandregattaclub.org



INdeWIND
‘NACRA ZET STANDAARD IN F16 KLASSE’
In de catamaranwereld is de Formula 18 al jaren een succes. Ontwerpers
kunnen naar eigen inzicht een ontwerp maken voor deze klasse, zolang ze
zich aan vastgestelde maten houden. Het is dus een zogenaamde boxrule.
Groot pluspunt van de Formule: wedstrijden worden niet onder handicap
gezeild. Je finishplaats is je positie in het klassement. Wereldwijd groeide
de vraag naar een kleiner Formule-model van 16 voet. “We hebben de
ontwikkeling van die klasse goed in de gaten gehouden,” vertelt Nacra-
sales & marketing directeur Gunnar Larsen, “toen de ISAF (wereldzeilbond.
–red.) eind vorig jaar de F16 de status gaf van ‘recognized class’, zijn wij
meteen een model gaan ontwikkelen. Eind september van dit jaar hebben
we de nieuwe Nacra F16 gepresenteerd.”
De Nacra F16 is ontworpen door het vermaarde Amerikaanse bureau
Morrelli & Melvin.
Peter Vink, tech-
nisch directeur van
Nacra Sailing Inter-
national, heeft het
ontwikkelingstra-
ject begeleid. “In
een jonge klasse,
zoals de F16, moe-
ten wij met een
ontwerp komen dat de standaard zet.”
De timing van Nacra’s lancering was perfect, want kort daarop bracht de
ISAF richtlijnen naar buiten voor de nieuwe olympische catamaran die in
2016 op de Spelen van Rio debuteert. Het gaat om een ‘mixed class’, met
gemengde bemanningen. De Nacra F16 past naadloos in dit plaatje.
Volgend voorjaar houdt de ISAF een selectie-evenement om de nieuwe
olympische cat aan te wijzen. www.nacrasailing.com
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Nieuwe directeur Watersportverbond
Maurice Leeser is per 1 december de nieuwe
directeur van het Watersportverbond. Hij volgt de
eerder dit jaar vertrokken Mariken Koole op. De
41-jarige Leeser is gepokt en gemazeld in de
sportwereld. De laatste drie jaren werkte hij bij de
Roeibond als directeur. Daarvoor was hij werk-
zaam bij de directie sport van het ministerie van
VWS, Gehandicaptensport Nederland en de
Dopingautoriteit.

ANNEMIEKE BES STAPT OP
Een hockey-aanpak: de sterkste opstelling
speelt. Dat vertaalde het Verbond destijds
naar de toenmalige Yngling-ploegen. En trok
die lijn vervolgens door naar de huidige
matchraceteams. Schaduwzijde: onrust en
onvrede. In de loop der jaren is veel talent
vertrokken, al of niet met slaande deuren.
Jongste uitvaller is Annemieke Bes, die uit de
kernploeg is gestapt. Een groot verlies. De
33-jarige Bes kwam uit op twee Olympische
Spelen. In 2004 werd zij met Annelies Thies en

Petronella de Jong 4de in Athene. In 2008 pakte zij in China olympisch
zilver samen met Mandy Mulder en Merel Witteveen. In de nieuwe
matchrace discipline won Bes samen met Renée Groeneveld en Brechtje
van der Werf een aantal wereldbekerwedstrijden. In 2009 Sail for Gold
(Weymouth) en in 2010 de Prinses Sofia Regatta (Palma, Spanje). Samen
met Renée Groeneveld en Mijke Lievens won ze de Delta Lloyd Regatta.

http://www.red-gull.com/
http://www.bomarine.net/
http://shiptron.nl/php/home.php
http://pleziervaartuigen.kuiperverzekeringen.nl/pleziervaartuigen/
http://www.winneryachts.com/
http://oceanpeople.nl/zomercruise2012.htm
http://www.ritmevandeoceaan.nl/
http://www.roschmarine.nl/images/DownloadStore/prod_20_95.pdf
http://www.roschmarine.nl/images/DownloadStore/prod_20_95.pdf
http://www.roschmarine.nl/images/DownloadStore/prod_20_95.pdf
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OVERBOORD
Het is waarschijnlijk de grootste angst van iedere zeiler;

overboord vallen en het schip zien wegzeilen terwijl je

spartelend en schreeuwend achterblijft op de grote

blauwe oceaan. Maarten van der Duijn Schouten

beleefde een variant hierop voor de kust van Brazilië...

Het schrikbeeld van een wegvarende boot

Tijdens een reis door Zuid-Amerika liftte ik enkele dagen mee op de
Aura, een aluminium 53 voeter onder Belgische vlag. De beman-
ning, drie jongens van midden twintig, voer het bolletje rond ‘in de
verkeerde richting’ en in de jachthaven van Vitoria kon ik opstappen
richting Rio de Janeiro. Meestal staat er 's winters een stevigefo
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noordoosten wind in dit gebied, uitlopers van de tropische passaat,
maar gedurende een dag en twee nachten dobberen wij op het
gladde blauwe water, bakken pizza's, vertellen sterke verhalen en
blijven uit de zon die moordend brandt. Ideale omstandigheden om
in het water af te koelen en we springen regelmatig van de boot af.

TEKST EN FOTO’S:



FLIPPER KWIJT?
Op de derde ochtend, op zo'n 20 mijl voor de Braziliaanse kust, lijkt er
weinig wind te staan. Om de slaap uit mijn ogen te halen en mijn
lichaam wat beweging te geven, besluit ik te gaan zwemmen. Ik pak de
duikbril en houd die in de hand terwijl ik buiten de zeereling ga staan
om mijn flippers aan te trekken. Dan valt een van de flippers uit mijn
handen en drijft vrij snel weg van de boot. Wat te doen? Flipper kwijtra-
ken of erachteraan?
Na een halve seconde twijfel spring ik overboord met de andere flipper
en duikbril in de hand. Erik, net als ik opstapper en met mij aanwezig op
het dek, ziet me overboord springen, maar is totaal onervaren met zeilen
en weet niet wat hij nu moet doen. De flipper heb ik al snel te pakken. Ik
roep naar Erik dat ik hem wel zal inhalen, trek de duikbril over mijn
ogen, stop mijn voeten in de flippers en begin te zwemmen. Het jacht is
ondertussen al een kleine 20 meter bij me vandaan. Ik ben verbaasd over
de deining die er nog staat, ik had die nauwelijks gezien toen ik nog aan
dek stond. Wanneer ik me in  het dal van een golf bevind, slechts 30 of
40 cm onder de top, zie ik nog slechts de mast en de zeilen van de boot.
Al snel raak ik uitgeput en hoewel niet echt in paniek, toch ongerust.
Waarom draaien ze niet om? Erik staat op het achterdek en kijkt me na.

Daar lig ik dan, in het oneindige blauw…
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UITGEPUT
Hoe hard ik ook zwem, ik kom niet dichterbij. 20 Meter
in het zwembad is niet veel, maar wanneer de boot met

ongeveer 1 knoop van je wegvaart, wordt het andere
koek! Daar lig ik dan, in het oneindige blauw, 100
meter water onder mij, walvissen in de buurt en een

grootzeil boven de golven dat steeds verder weg raakt.
Ik kan het Erik ook niet kwalijk nemen dat hij niet weet

wat te doen, al is de oplossing zo simpel met deze
lichte wind: windvaan losmaken en de genuaschoot los

zodat de kop van de boot in de wind draait op het
grootzeil. Een lagere snelheid is alles dat ik nodig heb
om de boot in te kunnen halen. Ik geef het zwemmen

uitgeput op, als Erik naar binnen gaat en korte tijd later
terugkomt met Karel, die beneden lag te slapen. Hij

start snel de motor, keert de boot in de nauwelijks aan-
wezige wind en tuft op de motor een rondje om me

heen. Het trapje hangt al overboord en met mijn laatste
krachten klim ik weer aan boord. Ik voel me een

enorme sukkel als ik lig uit te hijgen op het dek!



225 Zeiljachten startten zaterdag 15 oktober in Breskens en Terneuzen
voor de Huysman Antwerp Race. De 24ste editie kampte met lichtweer,
de flauwe zuidoostenwind dwong de deelnemers de hele tocht tot uitput-
tend kruisen. De organisatie besloot de race in te korten en verlegde de
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KRUISTOCHT
24ste Huysman Antwerp Race

http://www.ziltmagazine.com/video/nummer67-2011/antwerp.html


VIDEO

finishlijn naar de Boudewijn- en de Van Cauwelaertsluizen. De Hawkeye,
die in de IRC 1 klasse voer, werd winnaar op line honours, na 5 uur, 48
minuten en 43 seconden. Anderhalve minuut later finishte Evolution Sails,
en de Belgische Café Racer werd derde. De Belgen wonnen in vier van de
elf klassementen. Z

http://www.ziltmagazine.com/video/nummer67-2011/antwerp.html
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Westerschelde, Gat van Ossenisse. Het is benauwd in de
kajuit. Alles zit potdicht: gordijntjes voor de lichtranden,
schot in de kajuitingang. De motor raast achter de kajuittrap.
Onder mijn neus zit Rudolf op zijn hurken voor het oplich-
tende plotterscherm. Ik ruik zijn natte haren, onze muffe
zeiljassen, ons zure zweet. We staren in het licht als konijnen
naar een lichtbak, wachtend op lood. Zo varen we al sinds
Ruud van der Zee heeft gezegd: “Oké, het trekt nu helemaal
dicht, dikke mist, twee man hier bij het roer, jullie beneden
aan de radar.” Dat was twee uur geleden, bij Walsoorden.

Lang geleden voer ik wel eens op de radar op volle zee. Maar
radarvaren op de Westerschelde? Een lawine van schepen,
bakens en objecten eist voortdurende concentratie. Uit de
marifoon schalt constant informatie van schippers en ver-
keersleiders. Ik stel me voor hoe onze pupillen, gefixeerd op
het scherm, zijn gekrompen tot zwarte puntjes. Verder zien
we weinig: groene ledjes van het zekeringenbord, elkaars
bleke mombakkesen in het schijnsel van de plotter.

Op het scherm lopen onze koersstrepen pal over de vol-
gende rode boei. Aan bakboord varen twee AIS-pijltjes in
paarse radarecho’s met ons mee: vlakbij en dwars een bin-
nenschip en midden in de geul een oplopend zeeschip.
Bram staat bij de kajuittrap in het vale licht van het kierende
luik. Zonder mijn ogen van de plotter te halen, strek ik mijn
arm naar hem uit en zeg: “Vijftien graden bakboord.”

RADAR
TEKST:

Uit het logboek van een zeilinstructeur



ram gaat op de onderste traptree staan en roept: “Vijftien
graden bakboord!”
Van buiten klinkt zwak: “Vijftien graden bakboord.”
Ik verbeeld me dat ik de boot voel draaien, misschien voel ik

het ook, mijn zintuigen staan op scherp, alsof ik een onderzeeër
commandeer. In ieder geval draait de zwarte koersstreep op het
plotterscherm netjes naar bakboord, de groene streep van de
grondkoers draait vertraagd mee, slaat veel te ver uit naar het
binnenschip… niet te ver, niet te ver… Scylla en
Charybdis… maar keert terug naar de richting
die ik bedoel, dicht langs boei 28 op de
elektronische kaart.
Hoe dicht is dicht? Pokkekaart.

“Zoom eens in… nee, inzoomen!”
Rudolf drukt, het scherm verspringt en toont
nu slechts de paarse dot van het binnenschip
naast ons en voor ons de boei tegen de rand
van de ondiepte Baarland. Nu zie je duidelijk,
dat de radarecho van de boei niet samenvalt
met de boei op de kaart, maar dichter bij de
streep van onze grondkoers ligt. De echo is de
echte boei. De echo en het zwarte bootje dat
ons schip voorstelt, naderen elkaar razend-
snel. Die boei is groot en hard.

“Nog vijftien graden bakboord!”
Ik adem nauwelijks nog, gedachten schieten door mijn hoofd: de
romp is rood, daarop zie je rode verf niet zo, hopelijk is die boei van
plastic, misschien giert die boei net van ons af...
Boven doen ze wat Bram doorgeeft, de grondkoers zwenkt weg van
het paarse vlekje dat seconden later met ons bootje samenvalt…
“Rode boei aan stuurboord, vijftien meter!” klinkt het van buiten.
Vijftien meter? Dat is verdomme niks, de stroom zet naar het diepe
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gedeelte van de Everingen aan stuurboord.
“Oké, twintig graden stuurboord.”
 “Zoom eens uit.”
Rudolf tovert de omgeving op het scherm: het binnenschip nu voor
ons, het zeeschip en de dijk bij Griete aan bakboord, de Everingen
en banken aan stuurboord. Tussen de banken en volgende rode
boei ligt volgens de plotter een brede diepe strook.
“Die 26 pakken we binnendoor,” zeg ik tegen niemand in het bijzon-

der en als grondkoersstreep me bevalt, keer ik
me af van het scherm om mijn pijnlijke schou-
ders te bewegen. Even ontspannen.

Ineens gaat Rudolf staan.
“Hé, wat doet dat zeeschip?”
Met een ruk keer ik me naar het scherm. Echo
en AIS-pijltje zijn helemaal naar onze kant
gekropen, tot naast onze koersstrepen… nu
pal op onze koersstrepen… het zeeschip
nadert… pal voor ons… een kwartmijl… 300
meter... Hoe kan dat nou? Wat voor schip doet
dat nou? Hier is geen ankerplaats. Is ‘ie rond
gegaan? Is het een valse echo? Is er iets mis
met de plotter? Niet met AIS en radar tegelijk
toch?
“Inzoomen!”

De paarse vlek nadert rap: 150 meter… 100
meter… Een zeeschip doet dit niet. Wat gebeurt er? Wacht even…
We halen het in. Ineens zet angst zijn scharen in mijn borstholte. Ik
voel de krankzinnige neiging wat ik zie te ontkennen, toe te geven
aan mijn angst en me af te keren van het scherm. Vluchtgedrag. Een
stemmetje in mij zegt dat dit een game is, zo meteen toont het
scherm een ster met het woord ‘BOEM’ erin en mag ik opnieuw
beginnen. 50 meter…



Idioot, je bent schipper, je moet nuchter kijken, de radar
liegt niet. Dat schip ligt echt voor je neus. Handel!
“Negentig graden stuurboord! Vol achteruit!”
Seconden later vallen we door de middelpuntvliegende
kracht alle drie naar bakboord, terwijl de motor over-
spannen brult. Dan loopt het toerental terug naar stati-
onair. Schommelend komt de boot tot rust. Binnen zijn
we stil. Buiten klinkt gelach en opgewonden gepraat.
“Michiel, kom eens kijken, dit moet je zien…”

Ik scheur me los van het scherm, beklim de kajuittrap,
schuif het luik open en steek mijn hoofd naar buiten.
Mijn ogen knijpen dicht tegen het felle zonlicht, het
weer is nog net zo mooi als twee uur geleden bij
Walsoorden, het zicht nog steeds kraakhelder. Ruud en
Jenny wijzen grijnzend naar bakboord. Terwijl mijn ogen
wennen aan het licht krijg ik zicht op een geweldige
toren van stalen dekken, kranen, werklampen, liertrom-
mels en kabels waarachter de hele Westerschelde schuil
gaat. Een hopperzuiger die blijkbaar hier moest zijn.

“Heb jij die besteld?” vraag ik aan Ruud.
Hij vertrekt geen spier en zegt: “Je moet zo’n oefening
wel realistisch maken. Als je de cursor op de AIS-pijl had
gezet, zou je hebben geweten dat het een baggeraar is
en die doen dit soort rare dingen. Goed, luik dicht, daar
gaan we weer. Nog 12 mijl naar Breskens. En de vol-
gende keer iets eerder stoppen.” Z

http://www.braassemermeer.nl


http://www.braassemermeer.nl


Als deze Zilt verschijnt nadert de Transat 650 zijn ontknoping. Op 25
september gingen de 79 Mini’s van start in het Franse La Rochelle. Onder
hen waren vier Nederlanders en een Belg. De eerste etappe die na 1200
mijl finishte bij het eiland Madeira maakt het de solozeilers niet gemakke-
lijk. Nadat de wind het vrijwel de gehele tocht door de Golf van Biskaje
laat afweten, krijgen zij na de passage van Kaap Finisterre te maken met
tegenwind. Pas kort voor de finish kunnen de schoten eindelijk gevierd

TRANSAT 650
Vier Nederlanders en een Belg in de
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worden. Na ruim 9 dagen is het Lucas Schröder die als eerste Nederlander
op Madeira arriveert. Lucas eindigt op een fraaie 11e plek in het klasse-
ment van de Proto’s, de meest extreme van de twee type Mini’s.
Bij de Series noteert Ysbrand Endt een eveneens mooie 10e plaats, zijn
partner Christa ten Brinke wordt 30e. Robert Rosen Jacobson, die zijn
tweede Transat zeilt, eindigt de eerste etappe als 21e bij de Series. Bert
Bossyns uit België komt als 34e binnen.



Na een onverwachte 7e plek bij de Series in 2007, doet Lucas Schröder dit
keer mee bij de Proto’s, de meest prestigieuze van de twee klassen in de
Transat 650. De Proto’s, een afkorting van prototypes, hebben weliswaar
dezelfde afmetingen als de seriegebouwde boten, maar zijn veel extremer.
Vrijwel allemaal zijn ze gebouwd van carbon en hebben ze een kantelkiel,
steekzwaarden en waterballast. Het zijn dan ook rappe racers, etmalen
waarin ze zo’n 250 mijl afleggen zijn heel gewoon.

‘Omdat je hersenen na een week
 gewoon een soort erwt worden...’
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http://www.ziltmagazine.com/video/nummer67-2011/voorbereidingen.html
http://www.ziltmagazine.com/video/nummer67-2011/lucas%20voedsel.html
http://www.ziltmagazine.com/video/nummer67-2011/lucas%20aankomst.html


Om op zo’n boot een oceaan over te kunnen zeilen, moet je natuurlijk
topfit zijn en heel wat uren op het water hebben doorgebracht. En kun je
bij je voorbereidingen helemaal niets aan het toeval overlaten.
Op Madeira vertelt Lucas in een drietal video’s aan Zilt hoe hij dat aanpakt.
Een bijzonder inkijkje in het leven van een Transatzeiler met als meest
opmerkelijke uitspraak: ‘Omdat je hersenen na een week gewoon een
soort erwt worden...’

http://www.ziltmagazine.com/video/nummer67-2011/voorbereidingen.html
http://www.ziltmagazine.com/video/nummer67-2011/lucas%20voedsel.html
http://www.ziltmagazine.com/video/nummer67-2011/lucas%20aankomst.html


Robert Rosen Jacobson

Op 13 oktober vertrekken de boten voor de tweede en afsluitende etappe
van Madeira naar Salvador de Bahia in Brazilië. De etappe begint snel, de
voorhoede van de vloot bereikt in recordtempo de verplichte ‘gate’ tussen
de Kaapverdische eilanden. En ook de vaak zo trage tocht door de
Doldrums verloopt veel vlotter dan gewoonlijk. Dat houdt echter niet in
dat de zeilers het daar gemakkelijk hebben. Dagenlang zeilen ze onder een
loodgrijze hemel van bui naar bui waarbij de wind soms uitschiet tot 40
knopen of meer. Lucas Schröder doet het opnieuw heel goed bij de

Christa ten Brinke

Ysbrand Endt
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Proto’s en bereikt de evenaar in de top tien. Robert Rosen Jacobson lijkt
op revanche belust en doet hetzelfde bij de serieboten. Ysbrand Endt
kampt al vroeg in de etappe met technische problemen maar begint
daarna aan een opmars naar de middenmoot van zijn klasse. Ook Christa
ten Brinke weet zich daar te handhaven. Bert Bossyns is minder gelukkig
en hoort bij de grote groep uitvallers voor wie de Transat 650 in Mindelo
op de Kaapverdische eilanden eindigt. De winnaar van de Transat zal naar
verwachting rond 1 november in Brazilië arriveren.

Lucas Schröder

Bert Bossyns

Z



november 2011

29-30 oktober Bontekoerace. Hoorn. www.bontekoerace.com
29 okt-4 nov Slag in de Rondte. 5-daagse. Wad. Platbodems.
  www.lizier.net.
29 oktober Volvo Ocean Race. InPort Race. Alicante.
  www.volvooceanrace.com.
30 oktober Volvo Ocean Race. ProAm Race. Alicante.
  www.volvooceanrace.com.
5 november Volvo Ocean Race. Start etappe 1.
  www.volvooceanrace.com.
5 november Goofies Winterserie. Colijnsplaat. www.wsvnb.nl.
5 november Solo wintercup. Loosdrecht. www.gwvdevrijbuiter.nl.
5-6 november IJsberen Race. Bergse Voorplas R'dam.
  www.wv-aegir.nl.
5-6 november Waddenrace. Platbodems. www.waddenrace.nl.
6 november Winterwedstrijd. Markermeer. Scherpe jachten.
  www.flevomare.nl.
6 november Winterwedstrijd 2. Enkhuizen. www.wv-almere.nl.
6 november Winterwedstrijd HRC. Medemblik.
  www.hollandregattaclub.nl.
13 november IJspegel serie. Scheveningen. www.ijspegel.com.
13 november Laser 6 Uren. De Nieuwe Meer. www.wvdekoenen.nl.
13 november Winterwedstrijd 2. Hoorn. www.wsvhoorn.nl.
13 november Winterwedstrijden. De Kaag. www.kwvdekaag.nl.
13 november Pampus winterwedstrijd. Loosdrecht.
  www.pampusclub.nl.

mailto:agenda@ziltmagazine.nl
mailto:agenda@ziltmagazine.nl
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20 november Start ARC. Las Palmas. www.worldcruising.com.
20 november Grevelingencup 2. www.grevelingencup.nl.
20 november Winterwedstrijden 2. Drimmelen.
  www.wsvbiesbosch.nl.
20 november Winterwedstrijd 3. Enkhuizen. www.wv-almere.nl.
20 november Winterwedstrijd. Braassem. www.braassemermeer.nl.
25 november Volvo Ocean Race. ETA Kaapstad.
  www.volvooceanrace.com.
25-27 nov. Berenburg Cup. Zeilschoolkampioenschappen.
  www.berenburgcup.nl.
26 november Coldhanded Cup. Lelystad. www.coldhanded.nl.
27 november IJspegel serie. Scheveningen. www.ijspegel.com.
3-4 december Boterletter Kralingse Plas. www.rzv.nl.

  BEURZEN, SYMPOSIA
4-6 november Klassieke Schepenbeurs Enkhuizen.

www.klassieke-schepen.nl.
15-17 nov. METS vakbeurs. Rai Amsterdam. www. rai.nl.
24 november Symposium navigatie pleziervaart. www.navnin.nl.
3-11 dec. Salon Nautique Parijs. www.salonautiqueparis.com.
6-15 jan. London Boatshow. www.londonboatshow.com.
21-29 jan. Boot Düsseldorf. www.boot.de.

mailto:agenda@ziltmagazine.nl
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VANUATU
VRIENDELIJK

Adam en Leonie varen met hun zoons, Mees (4,5) en
Pieter (3), rond de wereld op de ‘Elena’, een alumi-
nium Veliger 477. In 2009 vertrokken ze uit Neder-
land. Twee jaar later valt het anker in de Vanuatu
archipel, een van de onaangetaste parels van de
Stille Zuidzee.

Elena in de onaangetaste Stille Zuidzee
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FOTO’S EN TEKST



et ingevoerde waypoint uit de pilot blijkt op onze
digitale kaart op het land te liggen. Overal zien we
enorme brekende golven. Dit is een plek voor

surfers, niet voor zeilers. Met samengeknepen billen varen
we op ons eerste eiland in Vanuatu af, Tanna. Via de
marifoon roepen we eventuele andere jachten. Een Cana-
dees, die al in de baai ligt, antwoordt. Zijn weinig gerust-
stellende advies: ‘eyeball your way in’. Kortom, gewoon
goed uit je doppen kijken. Als we iets verder naar het
noorden varen, zien we eindelijk de opening van de baai
die we zoeken. Tussen de riffen door varen we Port
Resolution binnen, waar we ankeren in een ondiepe baai
met twee andere jachten. De baai wordt omringd door
rotsen en dichtbegroeid regenwoud, waardoor je het
dorpje niet kunt zien. In de rotsen, vlak boven de vloedlijn,
zijn een aantal stoomuitlaten van de actieve vulkaan Yasur.

INKLAREN
We gaan op zoek naar Stanley. Uit een hutje komt een
kleine, bebaarde man lopen. Met een brede glimlach heet
hij ons welkom. Stanley is een van de chiefs, die de
inklaarformaliteiten van jachten organiseert. De stad waar
ingeklaard moet worden, Lenukal, ligt aan de andere kant
van het eiland aan een onbeschutte baai. De wegen op
Tanna zijn als dubbele bospaadjes, we doen 2,5 uur over
de 45 km. In Lenukal klaart de douane ons in 3 minuten in,
de ‘immigration’ beambte is op vakantie en die van ‘qua-
rantaine’ komt niet opdagen. Allemaal geen probleem
volgens de douanier. Immigratie en quarantaine mag ook
wel op het volgende eiland...

NATUURGEWELD
We bezoeken ’s avonds in het donker de actieve vulkaan
Yasur. Onze gids, Sam, parkeert de pickup op 200 meter

H
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van de kraterrand. Als we het laatste stuk omhoog lopen,
horen we het grommende gebulder en kijken elkaar even
verschrikt aan. Wauw, dit is echt heftig natuurgeweld.
Vanaf de kraterrand zien we om de paar minuten de
stenen en lava hoog de lucht in schieten, voorafgegaan
door het enorme kabaal, dat lijkt op een gigantische
brekende golf.

OFFICIEEL WELKOM
Op Tanna wordt moederdag gevierd. We wonen eerst een
kerkdienst bij onder een afdak van bladeren dat dienst
doet als kerk. Er wordt veel gezongen en gedanst. We
worden officieel welkom geheten en toegezongen en we
krijgen een bloemenketting omgehangen. Na de kerk-
dienst moeten alle moeders op een rij gaan staan. Onze
Nieuw-Zeelandse opstapper, Renee, en ik worden gevraagd
om er ook bij te staan. Alle mannen en kinderen van het
dorp komen langs om ons de hand te schudden en ons

fo
to

: ©
 Ie

on
ie

 K
ok



‘happy mother’s  day’ te wensen. Ze brengen cadeaus mee.
Daarna volgt de lunch. We krijgen een bord rijst met saus
en vis. Bijzonder om dit zo te mogen meemaken.

PORT VILA
Met veel wind vertrekken we richting Port Vila, de hoofd-
stad. Omdat we op de gribfiles niets verontrustends zien,
varen we met vol grootzeil uit. Eenmaal buiten gaat het
behoorlijk te keer. We moeten om een rif heen, voordat we
kunnen afvallen en bakken water spoelen over ‘Elena’. Na
twee uur hakken, vallen we af en racen richting het noor-
den, naar Port Vila.  We varen een nacht door en komen ’s
ochtends vroeg aan in de mooie beschutte baai. We tanken
diesel, handelen de rest van de inklaarfaciliteiten af en
verkennen de stad. Het is een gezellige, relaxte stad met
veel restaurants en cafés. Er is een grote supermarkt, waar
we onze voorraden weer wat aanvullen.  Bij de jachtclub is
een gezellige bar, met elke avond live muziek.
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 ’s Nachts varen we uit naar het volgende eiland. Maar de
gribfiles blijken de boel flink te onderschatten. Buiten de
beschutte binnenbaai waait het hard, tot 50 knopen en er staat
een forse zee van wel 4 meter hoge golven.  En dan zijn we nog
niet eens de grotere baai uit! We besluiten terug te keren en
laten het anker anderhalf uur later weer op dezelfde plek vallen.
Twee dagen later proberen we het opnieuw en hebben we een
rustige nacht naar Epi, waar we in de ochtend aankomen.

ZANDTEKENINGEN
We zijn gewaarschuwd voor malaria en slikken onze malariapil-
len. De lokale bevolking geeft aan dat de ziekte inderdaad
voorkomt, maar op het moment niet heerst. Op elk eiland is een
kliniek, die malariamedicatie verstrekt, dus ze hebben het rede-
lijk onder controle.
Van Epi varen we een nacht door naar het eiland Maewo. In de
donkere nacht zien we grote oranje wolken hoog de lucht in
stijgen, boven de actieve vulkaan op het eiland Ambryn, waar we
omheen varen.  ’s Ochtends vangen we kort achter elkaar twee
tonijnen. We fileren er eentje voor onszelf en geven de andere
aan Chief Nelson van het dorpje in de prachtige Assanvari Bay.
Zijn zesjarige kleinzoon, Mattin, leidt ons rond in het dorp. Onze
kleine mannetjes worden al gauw op sleeptouw genomen door
lokale kinderen. Als we weer op het strand komen, maken ze
daar tekeningen in het zand. Sand drawings maken is een echte
Vanuatu traditie. Vroeger lieten ze met die tekeningen bood-
schappen achter in het zand, zoals ‘ik kom in vrede’. Dat was
gezien de hoeveelheid verschillende talen, een handige manier
om te communiceren met mensen uit een ander dorp.

LIDNUMMER 22
Na weer een nacht doorzeilen komen we op een van de noorde-
lijkste eilanden, Vanua Lava.  Deze baai heet met recht ‘Waterfall
Bay’, want er is een indrukwekkende dubbele waterval die van
een klif af in de baai stort. Chief Kerely heet ons welkom in zijn



‘jachtclub’. Een traditionele hut hangt vol met landenvlag-
gen uit de hele wereld. Er staan wat tafels en stoelen en er
is een gastenboek. We zijn het eerste jacht dit seizoen..
Voor 3 euro kunnen we lid worden. We zijn lidnummer 22,
sinds 2006!

VERJAARDAG
We leren ook de Chief van de andere kant van de waterval
kennen, Jimmy. Hij nodigt ons uit voor zijn verjaardags-
feest. De mannen van het dorp zijn aan het jagen op wild
zwijn als feestmaal. ’s Middags gaan we naar het verjaar-
dagsfeest van Chief Jimmy. We geven hem onze laatste
Kava, twee dvd’s, een paar vishaken en een pak speelkaar-
ten. Hij houdt een welkomstspeech voor ons. Daarna
zingen we met z’n allen ‘happy birthday’ in het Bislama, de
lokale taal. We worden uitgenodigd mee te eten en zijn de
enigen die aan tafel eten. De rest zit buiten op geweven
matten op de grond te eten. Na een feestelijke avond
worden we door het hele dorp uitgezwaaid en vertrekken
vroeg in de ochtend naar Sola, aan de oostkant van Vanua
Lava, om uit te klaren. Vanaf hier vertrekken we naar de
Solomon Eilanden.
Het lijkt wel of de Pacific van oost naar west steeds
bijzonderder wordt. Vanuatu is tot nu toe echt de kroon
op onze reis. We hebben er enorm vriendelijke, gastvrije
mensen leren kennen. Er zijn maar weinig jachten die de
noordelijke Vanuatu eilanden bezoeken en dat is jammer.
Het is er veilig, het ligt nog in de passaatgordel en er zijn
ontelbaar veel mooie ankerplekken. Als je wat zeepjes,
zakjes rijst, batterijen, kleren en pennen meeneemt om te
ruilen, heb je weken geen winkeltje nodig. In geld zijn de
mensen nauwelijks geïnteresseerd. Z

   www.elenaopreis.nl

http://www.ziltmagazine.com/video/nummer67-2011/vanuatu.html
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Theoriecursus Wadvaren
ScheepsWijs organiseert komende winter
weer de theoriecursus Wadvaren. De cur-
sus bestaat uit drie delen die afzonderlijk
te volgen zijn. Als eerste is er de basiscus-
rus navigeren, waar je leert werken met
kaart, kompas en gps. Tochtplanning is een
belangrijke oefening in het volgende deel
van de cursus. Daarna leer je diepten bere-
kenen om een wantij te passeren en komt
het droogvallen aan de orde. Docente is Marianne van der Linden,
bekend van lezingen op de Hiswa te Water en als medewerker aan de
uitgave 'Routes over de Waddenzee'.
Elk cursusdeel bestaat uit een theoriemiddag van 13.00 - 17.30 uur. Er
zijn data gepland in Harlingen, Utrecht en Amsterdam.
www.scheepswijs.nl

Geen wind? Ga Volansen!
Wat moet je als zeiler wanneer het niet waait? ‘Ga Volansen!’ zegt
Cees van Bladel, oud-olympisch zeiler. Met onder meer de TU Delft
ontwikkelde hij de Volans2, een polyester skiff. Ideaal alternatief om

actief op het water bezig te
zijn. Een nieuwe manier van
roeien: het roeibankje zit vast,
de rigger beweegt. Dat geeft
een betere balans. Monteren
gaat in een hand omdraai:
klik, klak, roeien!
www.volansrowing.com.



ZILTESPULLEN
Bretonse strepen
Veel vakantiezeilers met Frankrijk als eindbe-
stemming hebben dit jaar door de matige
zomer hun doel moeten bijstellen. Heb je
Bretagne niet gehaald en wil je toch graag
zo'n Bretonse trui, dan bestel je die nu ook
zonder moeizaam zeiltraject. Alice van den
Dool is fan van die nautische strepen en
biedt nu truien, sjaals, vesten, mutsen en
meer aan op haar website Bretonsestrepen.nl

15 Jaar Beurs Klassieke Schepen
De Beurs Klassieke Sche-
pen viert dit jaar het derde
lustrum en is onvermin-
derd succesvol. Dat komt
volgens organisator Thedo
Fruithof door de plezierige
manier waarop branche,
toeleveranciers, behouds-
verenigingen en belang-

stellenden bij elkaar worden gebracht. Ook de locatie in Enkhuizen
helpt mee. Na de start 15 jaar terug in Spakenburg maakte de BKS een
omzwerving langs de IJsselmeerkust en vond uiteindelijk op de
Gependam de ideale stek. “We zijn geen publieksbeurs voor de
massa,” verduidelijkt Fruithof, “de beurs is gericht op handel, waar
uitwisseling van kennis trouwens ook onder valt.” Kennisoverdracht is
dan ook een van de thema’s van de komende beurs, evenals toe-
komstperspectief en ligplaatsenbeleid. De Beurs Klassieke Schepen is
van vrijdag 4 tot en met zondag 6 november op de Gependam, naast
het NS-station, in Enkhuizen. Openingstijden: 10 – 18 uur. Toegang:
10 euro. www.klassieke-schepen.nl.



Compacte fokroller van Ronstan
Ronstan komt met een compacte 60 mm
fokroller en die maat is geschikt voor boten tot 7 m.
Het is een compleet systeem met eindloze lijn,
topwartel en roller. De schijf draait niet mee bij het
uitrollen, terwijl hij bij het inrollen de lijn optimale
grip geeft. De lagers zijn onderhoudsvrij. Dankzij
handige pinverbindingen is het systeem
gemakkelijk te (de)monteren. Met dit
nieuwe model loopt de furler-serie van
Ronstan van 60 tot 200 mm.
www.moremarine.nl.

Design licht
Mas Peters ontwierp een
nautisch product in zijn
afstudeerjaar aan de
Design Academy in
Eindhoven. Waterluce
heet zijn verrassend
vorm gegeven lamp
voor gebruik aan boord.
In plaats van het geijkte
koper of messing ging
Mas aan de slag met

hoogwaardig kunststof dat tegen een stootje kan. De moderne
lichtbron kan hangend, staand en zelfs drijvend gebruikt worden.
www.waterluce.com



ZILTESPULLEN
Ecologisch verantwoorde vochtbestrijder
Voor het droog houden van je boot in de winterstalling zijn de plastic
bakken met milieuonvriendelijke chemicaliën niet langer nodig. De
ontvochtigers van Dry-Bag bieden een duurzamere
manier om je kajuit vochtvrij te houden. Speciale
klei met een poreuze structuur trekt het vocht
uit de omgeving aan en slaat dat op. De klei zit
in een gele zak die leverbaar is in drie maten.
De Dry-Bag is herbruikbaar. Bij verhitting van
de klei in een oven of simpelweg op een
radiator verdampt het vocht en is de gele zak
weer klaar voor gebruikt. De zak werkt
meteen als hij uit de verpakking wordt
gehaald en aan de lucht wordt blootge-
steld. Het doorkijkvenster toont de klei, die verkleurt
van lichtbruin naar donkerbruin naarmate meer vocht wordt geabsor-
beerd. Voor gebruik in boten wordt de grootste maat geadviseerd, de
Dry-Bag 1000 gr, die € 22,50 kost. www.dry-bag.nl

Scheepse foto’s aan de muur
Herman IJsseling van Flying Focus is
vermaard om zijn maritieme lucht-
fotografie. Zijn foto’s laten schepen
zien onder alle omstandigheden, in
storm, ijs of in mist. Voor 2012
brengt Flying Focus zeven kalen-
ders uit met als onderwerpen: Vis-
serij, Scheepvaart, Wadden,
Binnenvaart, Offshore, Galewar-
ning en Sleep- en werkboten. Keus genoeg dus. De kalenders
hebben 12 maandbladen en meten 30x38 cm. De winkelprijs is €
17,95. www.flyingfocus.nl.
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Stop op Selvagem
Weinig jachten maken onderweg van Madeira naar de
Canarische eilanden een stop op de Portugese Selvagem
eilanden. Het is een beschermd natuurgebied waar je alleen
in een baai mag ankeren. Tijdens het snorkelen zien Saskia
en Wouter van de Schorpioen dat hun anker is ingegraven
in het enige zandplekje van de baai.
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Nu in een boot die niet lekt
Saskia Hocks en Wouter Broekhuizen weten waar ze aan beginnen als ze
deze zomer weer vertrekken voor een jaar durende zeilreis. In 2005-2006
maakte ze hun eerste Rondje Atlantic, in een houten tweemaster van
negenenhalve meter. Een beauty, in 1967 gebouwd in Durgerdam. Saskia
kijkt terug: “Die reis was fantas-
tisch. Overal waar we kwamen had-
den we met onze kleine blank
gelakte kits, de Schorpioen, veel
bekijks, en daarom ook snel con-
tact met andere zeilers. En wij
waren bezig met het waarmaken
van onze droom. Bij terugkomst
wist ik al dat we zoiets graag nog
eens zouden doen, maar ik kon niet bedenken dat we vijf jaar later alweer
de kans zouden krijgen.” Toen de levensloopregeling van Wouter's werk-
gever een jaar vrijaf  dichtbij bracht, was er weinig twijfel over de invulling.
Wouter: “Nog een keer deze Atlantische route, maar dan in een comfor-
tabele boot, eentje zonder lakwerk en zonder chronische lekkages, dat is
waar we voor gaan.” Met de ervaring van hun eerste reis in het achter-
hoofd struinen ze het grote aanbod bij de jachtmakelaars af.

VIDEO

http://www.ziltewereld.nl
http://www.ziltmagazine.com/video/nummer67-2011/schorpioen.html
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Wouter beseft dat de volgende Schorpioen voor ze ligt als ze tegen een
aluminium Coronet 41 aanlopen. “We zijn direct zo weg van dit Dick Zaal
ontwerp dat we waarschijnlijk niet het maximale uit de aankooponderhan-
delingen halen, maar het tekenen van het contract voelt helemaal goed.”

Een bekende route
In grote lijnen willen ze de route van zes jaar geleden volgen. Wouter is
niet bang dat de reis op hun eerste trip gaat lijken. “Het leven aan boord
van deze boot is compleet anders dan op onze houten klassieker. We
hebben nu bijna onze complete huisraad bij ons. Er is ruimte voor een tv,
twee computers, de poezenbak en zelfs de piano van Saskia is mee. Dat
maakt het reizen veel comfortabeler. Het grootste verschil is echter dat
we met deze boot veel meer mijlen per etmaal kunnen maken terwijl het
zeilen toch stukken minder vermoeiend is.” Saskia noemt ook nog het
voordeel van de ophaalbare kiel. “Met onze geringe diepgang worden
ankerbaaien bereikbaar waar de meeste boten niet kunnen komen. En
door de dubbele roeren hoort droogvallen zelfs tot de mogelijkheden. Ik
denk ook dat we nu de standaard stops op deze route soms zullen
overslaan en we gaan kiezen voor de baaien waar de pilotboeken niet over
schrijven. Onze tweede reis wordt vast weer zo bijzonder dat het jaar
waarschijnlijk voorbij is voor we het weten.” Z

http://www.ziltewereld.nl
http://www.ziltmagazine.com/video/nummer67-2011/schorpioen.html
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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.nl

De inhoud van Zilt Magazine mag op geen enkele wijze worden overgenomen
zonder schriftelijke toestemming van de makers. Bij overtreding geldt het tarief dat
daarvoor door de Nederlandse Vereniging van Journalisten is vastgesteld.
De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in deze publicatie.
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