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!-otoreportage LowestofGweek 2001

htend: Kapelvun cle SalvLrtiun Army

Voorwoord
Door John Smit

Al. ik aa dit stulje proza begin kleÍen de zomerregen legen mijn !en-
sterraam. Het is midden in het vaarseizoen 2001, maar ja U weet, onze
onvolprezen redacteur van het Clubblad wil toch wel graag de kopij voor
de najaaÍskrant op tijd ill huis hebben. AIs U dit leest hoop ik dat U een
prima vaarseizoen achter de rug hebt, met veel zon, een strakke bries en
weinig regen, want dat zij toch de ingedjëDten om een zeilseizoen te
doert slagenl

Misschien mogm wij van uw belevenissen nog eens wat vememen, aange-
lllld met foto's in komende clubbladen, ofb.v. een goed verhaal met dia's
op één van de bijeenkomsten? Ik weet niet hoe het U vergaat, maat bjj mij
vliegt de tljd om en het lijkt wel of h€t steeds sneller gaat. Men zegt wel
eens dat wij veel te veel te doen hebben, we moeten onszelf ook de tijd
gunnen om ergens van te genieten. En dat doeD wjj dan ook op onze na_
jaarsbijeenkomsten- Gelijk met dit clubblad ontvaÍgt U ber;cht van oÍze
Evenementen-commissie, Graag staan het besfulr en de Evenementen-
commissie ook open voor allerlei suggesties om ons verenigingsleven nog
meer inhoud te geven. Met elkaar sdrnelt kunnen we, detk ik, er nog veel
meeÍ van maken, maar dat kan alleen met uw medewerking en vooral ook
n1et uw aanwezigheid op de 'buiten' en 'binnen' evenementenl

Onze website staat in grote belangstellinS, met dank aan Gerard Versluis
en dat geldt ook voor ons Clubblad. Hiervoor ve€l dank aan Hans Veld_
huyzen en de andere medewerkenden.

FIet najaar staat voor de deur, is eigenlijk al ingetreden. En dan volSt de
winter. Ieder zal zeker weer wat te klussen hebben aan zjjn boot lk wens
U daarbrj veel succes, steÍkte en wlsheid toe.
Het bestuur hoopt U spoedig w€er te ontmoeten bij een van onze evene-
menten,

Met vriendelijke en sportieve zeilgroet.

toÍ op zohdagoc
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WOA Onderscheiding
Evenals ons clubblad verschijnt het blad van onze Engelse zusteÍclub, de
'WOA Newsletter', twee maal per jaar. In elke aflevering vinden wij weer een
gedetailleerd bericht van hun Nederlandse Conespondent. Voof wie het nog
niet wist, dat is Bob Stapl€ton, onze acti€ve Commodore van d€jaarhjkse Lo-
westofr-ve€k. Hij schrijft bovendien \{el eens e€n bijdrage in de vorm van een
aÍtikel. Uit de voorjàarsberichten vsn het Engelse blad veÍnemen wij dat Bob
de 'Newsletter a\rud for articles' heeft ontvangen voor zijn bijdrage g€titeld:
'Summer cruises to the Netherlands' PÍoficiat Bob!

Nieuwe led€n
WeeÍ mogen we een aantal nieuwe leden w€lkom heten in onze club. Tot begin
oktob€r traden dit jaar 13 leden toe. Dat is weeÍ een verh€ugend aantal, waar
wij blij mee zijn. wij raden hen aan zo spo€dig mogelijk deel te n€men aan
onze bijeenkonsten, om kennis te maken m€t de sfeeÍ in de WesteÍJy Club.
Elkjaar moeten wij ook w€er aílcheid nemen van leden die om uiteenlopende
redenen hun lidmaatschap h€bb€n opgezegd. Tot nu toe *aren dat er dit jaar

vier. Voor hen is deze aÍlevedng van het clubblad het laàtsle levensteken dat
zij kiig€n van hun club. Het ga u go€dl

Website
Sinds enkele jaren heeft onze club een eigen 'website' dië bijgehouden wordt
door onze 'webmaster' Gerard Versluh. voor ieder die over een PC met Inter_
net beschikt een aanradeÍ. U vindt onze website onder d€ domeinnaam:

WWW.WESTERLYCLUB.NL

Co[tributi€,
wij brengen U nog even in herinnering dat de algemene ledenvergadeÍing dit
voorjaar heeft besloten de contÍibutie met ingang van het jaar 2002 te verhogen
van 60.- Gulden tot 30,- EIJRO. De donateurs en de medeleden gaan mn 30,_
Gulden naar 15,'EURO D€ cottÍibutie wordt doorgaaDs Selhd in de maand
maaÍt. Het overgrote deel van d€ leden €n doíateurs b€taalt per automathche
incasso. D€ze leden €n donaleuÍs kunnen dus in de loop van rnaart een aÊ
schrijving van 30,- Íesp. 15,- EURo verwachten
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HAWAR

Fokko en Akke Fokma bezitlen dc Centaur nr. 2186 mel de iitfigerende naam
FIAWAR. Hebi U enig idee wat die naam mag betekenen? lk had er geen
llauw idee van, maar dacht in de richting van Trollenland .... Noorwegen. of
iets dergelijks. U zull opkijken als U het onderstaande hebt gelezen. Eerst

\

nis met de
Fokma's

De familie Fok"

in Crou, Fries-
land, het wa-
terland bij uit"
stek. Als kind
had Folko wel

naar op zijn 16'
he€ít hij dat

Advertentierubriek

Te koop àangeboden.

Westerly Cêntx'rr. Zeer goed onderhouden en mooischip.
Ondef anderer Nieuwe rolgenua 21 m2. Zeer cornpleet, vaarklaar.
Pri js / , {2.000,- TÈl€i  Na 18 uur:06-l7 53 29 8r

Over Scheepsnamen en Schippers
D@r John Smil

What's in the name ?
Ondet dit notto ís John de-.e zoner op zoek gegaan naat de dchtergrcnden wn
de scheepsnamen van een tueetal ran orce letien. Zodls \ie in ahs tulig club-
blad al schreten: de naan wn her schip wffaadt 1)aak iets ot)er de identiteil
ran de eigenaar. Daarcn is het nuíÍig on eetsl nader kennis te tnaken met die
eigenaars. Hiet wlgen tuee intenieyts
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overwonren. Vóór die lijd zeilde hi.j $€l eens met zijn oudere broer nree in een
echte BM (Bergumer Mee4, maar dat was her dan. Op zijn 16'had hij een
vriend rnet een Schakel met d€ naam - U zull het niet geloven 'WHAT'S IN
TfiE NAME' Het is wel sterk dat dit bijna deriig jaar later weer aan de orde
komtl De ouders vaD de \ïiend voeren met een klein skntsje van 1l neter.
Dàar werden iochten mee gemaakt op het lJsselmeer en de Wadenzee. De
spannende momenten van die tijd staan nog steeds in Fokko's geheugen ge-
grjtl, zoals droogvallen op de Dellewal en de Komebonenplaat jlr de buurt van
Terschelling.

In zijr diensttijd komt zijn eerste €igen boot in zicht, ook een Schakel met
zeilnumner 2336 Een ligplaals w€rd g€vonden bij een bo€rderij lan het water
te lrnsum. Ja, hoe kan het lopen, dochter Akke van de boerderij ging al van
jongs afm€t bootjes om en had inmiddels ook een Schakel. U kunt raden hoe
drr \erdeÍ s.hdkelde. / i j  varen nu samen dl  2J jaar.

Dan komt de tijd van trouwen en jawel, er komt ook een ander schip. Van een
bou$pakket wordt in een oude schuur eigenhandig (l) een heus kajuitjachtje
gebouwd. Ëen Êaaie 'Kolibri' (5,60 n.) wordt iewaler gelaten, met m€er com-
foÍt dan de Schakel bood. Van 1982 tot 1991 werd veel sezeild met de Kolibri

. . 1



Geen vakantie werd ove.geslagen. Inmiddels werden de kinderen geboÍen. Zij
dus ook mee, tot in dejaren l99l iot 1998 het varen wat op de acbtergrond
raakte en het kamperen favoriet wefd.

In 1998 komt dan de Westerly Centau op d€ proppen, bouwjaar 1978 en zeil-
nummer 2186. Fokko werd têvens lid van de Westeriy Club. Aanvankelijk nog
even de kat uit de boom kjjkende werd dit jaar de stap gewaagd om deel te
nem€n aan het HemelvaaÍtweekend. Tot hun grote verbazing gjngen ze met de
derde prijs van d€ wedslrijd naar huis. Ze zijn er b€rentrots op.

Toekomstplannm? Horizon verleggen, meedoen met Westerly iochten,
schien ooit nog eens een grotere Westerly aanschaffen.

En nu de scheepsnaam- Alle bootjes die er in de faÍnilie Fokma zijn geweest
hebbe, de naan HAWAR bezeten. En, na het voorgaande zal het U niet verba-
zen dat het een Fries woord is. Het b€tekenr in het NedeÍlands zoiets als Enfin,
(oi Afijn). In de betekenis: 'Afijn, we gaan morg€n zeilen" (Friesr "Hawar,
moarn gean \Ày te sil€n") Ik vind het een prima naarn voor een schip, koÍt en
duidelijk uilspreekbaar en goed te spellm voor de Marifoon.

Ik dank de familie Fokma voor hun openhartig gesprek en ik wens hun nog
veel plezier rnet de I{AWAR en mel bun lidmaatschap van de Westerlyclub.

Àtit! tnprcssion w1àe H4W 4R o dpr \ol tuig

GLORY

De GLORy was de Centaur |dn éëk 1)an onze clubleden |an het eerste uur:
Ton Kuhtman. Tegenw,ootdig wordt het schip Sewre daar zijn mon Willen
een trcure.leelnemer aan |ele clubac tiv iteilen
Hier wlgt heí r,erhaal ran Tom;

Het is begin jaren deÍig. om in vaders bakkerij ie we*en is niks voor Tom.
Zijn lieÍhebberij is techniek en vooral: Vàrenl Dat laatste deed hij al op zeer
jeugdige leeftijd met de stalen melkscheepjes waarmee de boeren in ZW Fries-
land hun melkbussen naar de fabriek bracht€n. Bij gunstige wind kon er rnet
het spri€tzeil worden gezeild en zo niet, dan werd er gejaagd

Varen zou het dus worden! Geld voor machinisten- of zeevaaíschool was er
echrer niet, maar bij de SMN (Stoomvaart Maatschappjj Nederland) in Am-
sierdam was het mogelijk te monsteren a1s koksmaalbakker op het lrachtschip
TARAKAN. Er werden zes reizen gemaakt naar de Noorse lorden Bij eebrek
aan lading in die (crisis)tijd waren dit vakantiereizen met 600 jongens, die
daarvoor I 25 per w€ek rnoeslen neertellen. Daarna volgden reizen naar diveF
se havens in de wereld, wêar maar \ïacht te hêlen was. Op één van die reizen
liet de kapitein in de Indische Oceaan hei schip drijven om sloepenrol te hou-
d€n: Zeilen en roeien bii matige wind, maar met metershoge deining. Bij wacht
te kooi was hij dikwijls in de machinekam€r ofop de bÍug voor een roerlorn. In
di€ tijd werd er nog met de hand gestL rd.

In Soerabaja kwan Tom in de gelegenheid motordrijver te worden op een
sleepboot va een parelmoervisserijbedriji Dit viste ond€r de ktrst van Nieuw
Guin€a mel 12 Majong prauwen. In het oude Indië was je dan ook met€€n
gezagvoerder, vanwege j€ witte hLtid; de joerimoedi (kapitein) beschouwde Je
aulomatisch als de baas. Soerabaja heeli voor Tom nog een di€rbare herinne-
Íine. Daar trouwde hij met zijn Felnia.

De oorlog maakte een eind aan het avontuur met de parelmoervisseÍij met de
arrestatie op zee doof de Kon. Marine. Het schip bevond zich boven een mij-
nenveldl Vervolgens werd Tom opgenomen in het KoD Nederlands Indisch
leger (KNIL) en ingedeeld bij de militaire motordienst. Dit bleef zo tot 1950,
het jaaÍ waarin het leger ophield te bestaan. In de oorlogstijd verbleefhij 3,5
jaar in kijgsgevaneenschap in Japan. Japan capituleeÍde op 15 augustus 1945
Een maand later werden de gevangenen door de Amerikaanse Marine naar
Maniila op d€ Philippijnen overgebracht, waaÍ ze een opknapbeurt kregen Die
konden ze wel gebruiken na al diejaren in kampen te hebben geleefd.



Lang kon Tonl daàr echte. niel blijven. De Nederlandse regering slond te trap-
pelen om de voo.maljge krijgsgevangenen in te zetten in het toenmalig€ Ne-
derlands-lndië, waar Soekamo en conso en de onaftankelijkheid hadden
uilgeroepen. Britse schepen brachlen hen daarheen. Nu de tweede wereldoorlog
was êfèelopen, moesten die schepen loch naar huis en 'lndonesië' lag op hun
route. Zo kwam Tom aan boord van het vliegdekschip HMS GLORY, waar de
groep buitengewoon harteli.jk werd onthaald. De GLORY !l?s een omgebouwde
tanker, voorzien van een vli€gdek. Op Borneo wefden de rnannen afgezet, waar
zij afscheid namen van hun Britse gastleren.

ln 1974 schafte Tom zich €en nieuwe Centau (CR 1070) aan. In herinnering
aan deze episode doopte hij zijn nieuwe Brits€ WeÍerly met de naam 'GLORY'

C LORY, tnet haar natkaxte brutue zeile en nsrc
Buiskap, een bekende wrschijning ít1 de club.
(Zie aok de achteeljde ran de ondaa)

Impressie van de Lowestofttocht 2001
Door: Atze de Haan (FAIRY TÁrD)

Tl aditiegetror,r krrgt U een 1)eíslag ran .le Lav'estoít-week De rcdacÍie wr'
onderstelí dat Ll a atle raorgaande artíkeltjes daara\er wel ap de hoagte bent
nn de technische en anderc detaíls.)an dit gebeurcn. Daarcnt rrcegen vij de
bemanning wn de FAIRY TALE een inpressie te schriwn ran deze tacht die
zi wor heÍ eerst neemaakten. yaor een inpressie in de wnn lan íota's, 8e'
maak door Theo Fortgens, wtwijzen we naar de binnenziíde ')an de anslaq

Dit jaar moest het verhaal van de Lowestofl tocht ran de Westerlyclub geen

chronologisch verhaal worden. Dus niet van zo laat zijn we toen en loen ver-
trokken en zo laat zijn we aangekomen en we hebber dit en dat gezien H€t
moet een inpressie zijn van bet hele gebeuren. Deze keer tungeert de FAIRY
TAIE als aangewezen \rijwilliger om een impressie t€ schrijven omdat wij
deze locht voor de eerste keer meemaakten en daarom een naagdelijke bele-
ving zouden hebben. Vandaar dat wii van de FAIRY TAI,E nu dez€ poging

Hoe schrijfje een impressi€, dacht ik en helemaal: wat is de impÍessie van deze
Lowestofï tocht 2001? Als ik er op rerug kijk is het vooral een gemis aan wind
wai de tocht dit jaaí heeft gekennerkl. Omdat dje wind er later wel zou konen
zijn ve eerder teruggekeerd na een voorspelling van harde wind op vrijdag en
zaterdag. Het is ook attijd te w€inig ofteveel. Op woensdàg werd het ter€chte
beduit ai genomen om djezelfde dag t€rug te keren zodat we uijdags in elk
geval weer in Nederland zouden zijn. We lagen toen in de Wolverstone Mafina
aan de Rrver Orwell en hadden de avond ervoor fish and chips gegelen in de
Butt & Oyster Pub in Pinn Mi)l; slechte bediening overigensl We hàdden nog
een progamma voor de boeg naar Brightlingsea en naar de Sufolkjachthav€n

Het is janner dat we dat gemist hebb€n, aan de andere kant hebben we nu wel
een oveÍocht van Eryeland naar Ned€rland gehad die onveÍgetelijk was Er
was geen wind en het was bijna volmaakt helder. Los van het lawaai van de
molor was dit een onvergetelijke erváring. Var€nd op de Noordzee in het don_
ker met een helder€ bemel vol sterren, met toevallig één planeet (volgens Bob
Stapleton was dat Mars) zeer helder aanwezig, een spiegelende z€e en een
totale eenzaamheid, wij met ons bootje en em maan die uit het wateÍ onhoog
komi.



De heen.eis van lJmuidcrr nàar Lowestoll rvas cy iels nreer wind. naar ook toen
hebben se hoofdzakelijk nroelen moteren om nog in een acccplabele tijd in
Lowesloft aan te kon]€r. Zo'n eercle keer is dat toch een spanncnde be,igheid
waarbij alies is geconcentreerd op hei goed lopen van de nlotor en oj als er
mêar niks in de
schroef komt en: waar
gaan die lichies naar
toe. Dat met die
schroefging nog rnaar
net goed en wefd later
in woodbridge op
spectaculaire wijze
opgelosi (ibto's). Je
we€t echter dat, als er
iets misgàat er altijd
nog negen westerty
bemanningen in de
bu'rÍ zijn die direct
klaar stàan om je re
helpen. Loqestolt
aantopen in de nacht
viel ons mee, de moei-
lijk te vinden South
Holms boei hadden we
iegen de kustachter-
erond snel in de pei-
ling en dàn gaat het
bijna vanzell

Low."stoft heeft een mooie strandboulevard nret op zondag, 'so British': de
Salvalion Army BÍassband in het park en iorden mensen aan het bowls speten.
Tijdens het save aÍival dinner en de voorafgaande borrel kwam pas goed her
besef met wat voor club je op pad bent. D€ gezeuigheid stêat yoorop in de
mooie eniourage van de Royal Yacht club met $'al toespraken van de commo-
dore, de penningneester en de web,master. Bijzondcr was de uitdossing van de
bemanning van de ZEE OTTER die toch w€l van een grore clublieiile g€luigt,
nisschien een idee voor de bele club. Het etcn \ïas hoofdzakelijk han en dat
hebben we maar op de koop toe genomen. De eerste kennismaking net de
Engelse'keuken'is niet direct entirousiast ontvangen maar het toetje maakte
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Dan het zeilen la|gs de kust op maandag. al \a'as het dan maar even, omdat $€
op tijd voof de ingang van de river Deben mocsten zijn, rnaar toch. IIct zeilen
langs de Engelsc kust heeft wel \ïat van onderlangs Terschelling raren maaf
toch anders. De River Deben is moeilijker ergens,nee ie vergelijken, zeker als
je normale vaargebied hoofdzakelijk ir het noorden van Nederland is.
De tuver Debcn is een getijdenrivier vol bootjcs aan ankerboeien aan weerszii-
den van de betonde geul. Alsje een boei mist vaar ie maar midden tusscn de
voor anker liggend€ boïen dooÍ dàn gaàt het wel goed. Knap van Bob Stapleton
om bijna de hele rivier op te kruisen (a1s enige) daar moetjc toch British voor
zijn derk ik. Aan h€t einde van de rivieÍ ligt woodbridge Hàven. hcl jachtha-

ventje mel drempel. Bij laag water lig je in een tobbe met alles eromheeD
droog. In woodbridge
hebben we het dorpje
bekeken, j€ u"ant je daar
een aantal jaÍen terug in
de tijd, kleine huisjes, uit
de mode kleding, geen
roeristen (nouja, wij dan).

Omdat we het vermoeden
haddeD drt wc rotzooi in
de schroeí hadden, - voor-
uit ging goed alleen ach-
teruir gebeurde e. niks -
stond in een ommezien de
lele club op het voordek
van de FAIRY TALE en
hing de schroef boven
water. Gelukkig zat het
spul njet vast gedraaid,
\r,aardoor het er makkeli.ik
uit te pulken was, hje. zie
je het voordeel dat je net
cen g.oep weg bent, you

Rotnnel uit de schrceí

Tien man 'danpen' op het |oardek



De tocht naar Wolverstone Marina op dinsdag was gror€ndeels te zeilen, alleen
door de haven van HaÍwich hebben we even gemoterd want daar schoot het
voor geen meter op. Wolverstone Marina met vlakbij Pinn Mill is dus h€t eind"
punt in Engeland geworden door het voortijdige vertrek. De dinsdagavond en
nacht waren uitzondertijk, een spiegelend€ rivier met op de achtergrond de
brug over d€ River Orwell en de lichten van lpswich. Ook de whisky aan boord
van de SPEEL-GOED was uitzonderlijk. Zulke momenten is het l€ven goed, je
moet daaí van genieten. Her werd dan ook laal.

Woensdag ochtend werd eenstemmig besloten het advies van de commodore t€
volgen om eerder terug te gaan. De "zuidploeg" is wel doorgegaan naar
Brightlingsea. Voor hen was het gunstiger om dondeÍdàgs over re st€ken naar
Zeeland. De ADAMAS is nog naar Suffolk jachthaven gegaan. De cLORy is
jater overgestokeí want die wilde nog naar Londen en is daarom €erst meege-
gaan naar BÍightlingsea. De hele groep is dus wo€nsdágs uit elkaar gevall€n.

De wandeling rnet het reíerende deel van de groep in de omgeving i?n Wol-
verstone en Pinn Mill was prachtig. Alsje wándelt is ge€n wind best wel lek-
keÍ. Op\,?llend is dat wê geen koe gezien hebben, zouden ze allemáál afge-
maakt zijn??? Bij Pinn Mill rno€st bij laag water naruurtijk een scheepswrsk
beklommen worden, eÍ is daar nog wel wat te halen, accu,s, complete motoÍen
etc. voor wie het kan gebÍuiken gratis afte halen. Het blijft verbazend dat op de
meeste van die wnkken ook nog mensen wonen. Daar zo lopend $aan je je
bijna in een of ander achterbuuíje van Bangkok. CNog nooit geweest maar zo
zou het eruit kunnen zien).

DaaÍme€ zijn we we€r terug bij de terugtocht, waar dit veÍhaal mee begon. Al
met al was het voor ons €en onvergetelijke Lowestoftw€ek diê z€ker voor her
haling vatbaar h. Voor volgend jaar staat de jubileum tocht zeker op het pro-
gramma r"n de FAIRY TALE, het mo€t toch ook mel meer wind een keer
e.varen worden. Met dank aan vooral Bob Stapleton als gÍoot organisator en de
rest van de groep voor d€ gezelligheid en de hulpvaardigheid en speciaal voor
het to€zingen over de marifoon door de bemanning van de Scorpio en de Boxer
ter gelegenheid van de verjaardag van de schipper van de FAIRY TAIE (vol-
gend jaar moet daarop gedronken worden).

Groeten van de FÁIRY TALE

Tocht "Om de Noord" 2001
Door Pcler Drccf

Dit jaaÍ lleÍd de "Tocll o,n dc NooÍd' met slccbls vier sch€pen gcvaren. De
lage opkonsl slond echter in schril contrast lnel het lvaflne zonrcnreer en dc
uitslekcnde sl€mming gedIrende rocht.
Op vrijdág. 2.1 arguslus lr€rd er \€rz:rmcld in.iachthaven het NoordeÍgat le
Lauwersoog, De deelnemelde scheÍ,en warc,r:
CHAWÊROET. P€ntland met sclipÍ,cÍ Auke Bos- Anneke, Carla en Dingeman
CALENDULA. €en Tiger met schipp€r Kees Coudsbloem en tan;
MAfl JONG. cen Oceanquest met schipper Imko AlbÍecht, Coby en Thijs;
FREYJA, een Benvick Ill€t schipper Peter Drecf en AlexandeÍ.

Z^teÍd^g
Op zaterdag \r,as het vroeg op. om met de eeÍsle schrtling vin de Robbergat-
sluis naar builen te kunrren gaan. Me1 een aangenaam windje Nerd o\,er de
Zoulkamp€rlaag naar hel Westgat gezeild. Ven'olgens rr€rd ko€rs gezet in de
richting van Borhrm De llestcn\vird lr€rd slecds minder €n dal ras ook zo
mct onze snelheid. Auke en Dingeman gaven aan te gaan vjsscn leNijl de
Cha\r'€roet ir de richling van BoÍkum dr€ei Aan ieder \r'erd \'ecl ris b€loofd
maar later blcek. dat r-issen loch een kunst is. GeluRig is de stÍoming lcÍ
plaalse nogal hellig zodat 1lc dc z€er warme jachthaven \,aÍr Borkun konden
bercikcn mcl behulp\,an de slÍoom en de \ïille nlotor aan de rnasl.

T{'ldaE
Op zondag opnieuw prachtig $eeÍ met e€lr nog zrvatkere (bijna niet mogelijk)
\rind. Via zee in de richling \'an NordemeJ'. Er k\r'am Íu een wedstrijd-
elemenl tijde s hel zeilen. VanNege de afu,ezigheid r€n de $ind $ar€ll de
(gevaaÍlijke) gronden bij BoÍ&um zo r'lal als het NaleÍ in de badkuip. EÍ weÍd
dan ook zeer enríig van de route afge$eken orn loch lnaar roorAAn le ko,Det.
In de Calendula Nerd fanaliek gezeild. Bleek. dal Kecs een zeeÍ cn?ren op-
slápper had dic eÍdge tijd had gezeild in een supersnelle We$erlt J2{. Zij
waren dan ook looÍdurend bezig mcl heÍ tÍckkell aan di\,erse tourtjes. Op de
Cha\reroel slond Dingeman geruiue tUd met een pilhaak de fok uit te bonen.
Nel loor Nordcney k$"m loch hel lang \"cnlachle $indje en lrcl laatste stuk
7-cilelr \oor het ciland rvas een vcrademing.

Màandag
Dic rvind bleel in kracht loenemcn en d€ lolgende dag onaandag) was er ook
sprake r'àn ccn zomeríorm. noord\1csl 7 lol 8 Bft. Hel \val€r rond Nordeney
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kolkle en was éen en al branding. ceen vaardag dus. Maar Nordeney is beí
een gezellig eiland dus dat was geen probleem. Intussen nam ook de gêzellig-
heid onderling enoÍm to€ en bovendien was Anneke Jarig.

Dinsdag
Dinsdag nam de wind in kacht aftot 5 Bft. cezien het tij konden wij nier voor
15.00 uur veírekken. Daama ging het in de richting van creersiel. Kees kon
met de CALENDLjLA net over het wantij schuiven (had l0 cm speling). De
wind \vas zo kJachtig dat uilduitend met de genua nog fanrastische snelheden
konden worden bereikt írnet de stroom mee).
Na de sluis in het kanaal naar Creetsiel kon ook noe worden sezeild en dus
werd er weeÍ fanatiek gestreden.

Wo€nsdrg
Op woensdag stond DelÈijl op het programma. Wederom geen of nagenoeg
geen wind. Een zuchtje ui1 het oosten. Vanwege een ongunstige stroomrichting
op de Eems (veríek na 16.00 uur ofanders heel woeg) werd besloten orn naar
Borkum te varen. Dan konden Auke en Anneke met de CHAWEROET oD aiid
lerug rijn om nog de barb€rue ran WCN te bezoeken. Ieven, uerd er nog ein
dag oostenwind vooÍspeld.
Nu is het wad tussen Greetsiel en de Eems een behoorlijk diep wad. Je kunt er
\ïijwel rnet laag water overë€n. Mer een zuidoosten wind is het wat minder
diep en buiten de betonning nog minder. Met de lichte wind in de rug en
stroom tegen liep€n we over dit wantij rnaar 1,9 knoop. VÍijwel alle beman-
ningdeden zaten t€ slapen.

Op een gegeven moment, de laatste tonnen voor de Eems q?ren binn€n hand-
beÍeik, zag ik de dieptemeter op i,6 meter staan. Vja de marifoon advise€rde
ik om de motor maar te starten g€zien de lage snelhejd en het vallende water.
Kees, di€ met de CALENDLILA een honderd met€r voor ons dreefgafaan dat
ht reeds 4 meter waterhad. Even lateÍ dus iedereen (net naast de vaargeul) aan
de grond. De 2 ninst diepstekende schepen, CHAWEROET en FREYJA kon-
den zich uit de voeten maken naar dieper water, op slechts 30 meter van de
CALENDULA lrnko kon met de MAH JONG (twin kiet) Ioskomen, rnaar Kees
kon zijn 1,40 neter diep stekende CALENDLTLA niet meer los krijgen. Omdat
de Tiger een vinJdel heeQ was dit vervelend. De FREYJA werd aan de CA-
LENDULA vastg€maakt, tussen de schepen werden veel fenders geplaatsl, en
verder was het maar wachten. W€ liep€n 2 uur voor laagwater vast, zodat in
totaal vier en €en halfuur op het wad moest worden doorgebracht.
Ach, met die flau|'€ wind, de warme zon en een paar (lauwe) pilsjes was dit
geen stral De bodems van de schepen werden geboend en €Í werd pootje g€-
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baad. M€t voldoende water en een aantrekkende oostenwind werd lateÍ naar
BoÍkum gezeild.
Het diner in het jachthav€nrestaurant vergoedde veel. Na afloop werd nog een
aÊakkertje gehaald op de Mah Jong. lmko pakte zijn gitaaÍ en Dingeman bleek
over €en goud€n stem te beschikken. Geluk-kig was het niet erg dÍuk in de
jachthaven (vermoedelijk staan we nu op de zwarte lijst) maar on kwaí voor
vier was het zingen klaar.

DoDderdrg
Dus de volgende dag om 09,00 uur vertrek naar LauweÍsoog, Nu met €en
windkacht 4 uit h€t oosr€n, dus wed€rom wedstrijd. Kees en Jan aán de tou-
lv€n en Dingeman mei pikhaak op het dek. Vanuit de FREYJA weÍd nog even
geprob€€rd om Ding€man uit positie te breng€n door hem aan de marifoon te
rÍagen. Volgens Auke was Dingeman niet beschikbaar. Honend w€rd ge"
\4aagd hoeveel Auke aan de uitzetter (Dingeman) mo€st betalen om hem de
gehele dag op het voordek te houden.
Er kon \Íijwel tot Lauwersoog worden gezeild. Imko besloot nog even van de
oostenwind gebruik te maken en naa. Ameland door te zeilen. Dingeman en
CaÍla werden in Lauwersoog afgezel. De C}ÍAWEROET en de FREYJA gin-
gen e€n paar mijl voor DokkuÍn aan d€ wal in de Dokkum€Í EE. Kees en Jan
wilden nog een koud pilsje kopen in Dokkum en de wind ging naar het westen.
Daarmede kwam de "Tocht om de NooÍd" ten einde. Weinig de€lnemers, Ínàar
prachtig weer, mooie stukken over ze€ en wad, heen w€stenwind, teÍug ms-
tenwind €Ír bovenal een perfecte stemming in de groep.

Volvo workshop
Zaterdag 6 oktobeÍ werd in Stavoren de Volvo workshop gehouden, georgani-
seerd door onze Evenementen commissie in samenwerking met de Marina
Stavoren. De ontvangst was haÍelijk en voortreffelijk geregeld. De belangstel-
ling was buitengewoon goot, m€d€ dank zij het goede w€er. Zeven leden
kwamen per schip. In totaal waren ongeveer 60 mensen aanwezig, wasrvan ca
40 speciaal waren gekohen voor het technisch gede€lte. voor de overigen
waren er div€.se andere activiteiten. 's Middags was er een gezamenlijke lunch
in het restaurant, \raàr ruin 70 nensen aan deelnamen, inclusiefde medewer-
kers van de Marina. De dag werd besloten met €€n buffet.
In de volgende aoevering van het clubblad hopen wij uitgebreider verslag le
kunnen doen van dit zeer geslaagde evenement, geillustreerd meÍ enkele foto's,
die zo vlak voor het verschijnen van deze editie nog niet beschikbaar waren.

rr
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Garnalentocht
D{rÍ ltcmco rlll!

,'e$laA w dL sandlentotht naar 'Bkutunberye' onl.r hel Dbuo:
Een 2oule bek en ectL eetlepel lhlldndse ga alen

Aan alles was gedscht voor een succeslolle Sarnalenlochl: radarbegeleiding
door Theo van Lammeren gedurende de eerst€ donkcre u.cn voor hel ochlend-
gloren, een voltij slroom mee, havenmeester Fons zorgt voor €en leuke plek bij
clkaar aan de nieuwc steigers. in cen gezellig restaurant zijn ccn ràfel eD gaf-
nàlen geÍc.e^eerJ. Nu nor poed \ce' .  e- dar
DinsdagavoÍd I i september komi het verlossc'rde telefoontje van Genrd Ver-
sluis. De tocht gaat doorl Alleen niet naar Blankenberge zoals gepland. maar
naar het alterÍatieve rcisdoel coes. Zcs schcpcn nemen deel.

Donderdag 13 septcmber.
We verzamelen in Sint Annaland, vanuit Noordschans een uurtjê ofvijt VooF
dee1, zo laat in hel sejzoen met matig we€r. is de rust bij de sluizen. Volkerak-
sluis: rood-groen bij aankomst, opstomen, deurtje opar, bootje naar binnen,
deuÍje dicht. schutten maar. Enig nadeel is datje niet lansszij kunr en dus zelf
je draadje op de muur moet oplieren. He1 Volkerak is zoals gebruikeli.jk niet
bezeild richting Krammersluis. We laten de gietijzeren genua het werk doen en
hebben zo de geleg€nheid de andere Westerly's Ínet veel wiDd onder vol ruig op

Hel weer is o.s goed gezind, tot $€ de Kramnrersluis hebben vertater en cen
bui ov€r ons heen krijgen lvaarje bepaald niet vrolijk van lvordt. De wind cn de
slroom spannen samen om diepe kuilen in het water van de Keeten re trekken,
we komen tot de kielcn uit het water.
's Avonds in het clubhuis van WSV St. Annaland wordt her glas g€helcn op
het goede begjn en e€n plezierige vooízening van deze rochl.

vrijdag 14 septcmber.
Brabants vaarwatcr. Om twaalfuur hebben \r€ drie minuten stilte in àcht gc-
nomen. Dan *ordt het tijd om zeil we8 te nemen. De Zeelandbrug, die zo cven
nog in de zon iag te s€hineren, is door de bui die aan koml rotten bijna niet
meer t€ zien- Nog flink wat happen zout en we liggm met z'n vi€ren in de Sas
van Gocs. De brug in Wilhelminadorp wordt bij de aanblik van de Weslerly-
armada direct geopend. De brugwachtêr van de Ringbrug is war minder bang
uitgevall€n. De ti.jd wordt gedood mct warrne rookworst en ats de b€djenings-
kast wordt geopend vraagt de man beleefd ofhet dc lieden at schik om de brug
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le passeren. Na olg,tvc van de bcnodigde breedte wordt ons cen ligplaats roe-
gcwezen in. wal ik gcrust durfte stcllen, d€ nleest idyuische jachlh aven vNn de
Zeeu*se dclla. Omgelen door groen zitten \\e ncl buiten hêi oude ccntrum \an
Goes op her tcrras van WSV De Werfaan de koílie. Als de zcilen droog zrjn
opgedo<.r sordr he'  ' i id \o! '  (en \ | ]J.$Jrdel i  g.

'De Zeekoe is de naam van hct reslaurant dat is uitgezocht voor het gezamcn-
li.jke dincr die avond. we sorden hà elijk \relkom geheten door onze tafelkel-
ners en genieten r"n ecn hors-d oelrvre van het huis geserleerd op een eellcpcl
uil de Uri Gcller collectic (de steel js gebogen tot een oortje). Na het voorgc-
rechl komt als verrassing een lussengcrccht: opnicuw de 'Uri Gellef' eellepels.
Dit keer gevuld m.3t Hollandse garnalen. Zo \rordt he! toch nog een ga.iaicn-

Zaterdág l5 scptember.
Het strcelrje dat in de almanak voof l5 september staat leidt lot discussie: gaat
de $interdiensíegeling van de shris'ru op of na I 5 september ir. De gedachte
misschien tot's middágs vie. uur in Goese Sas te moeten lvachlen nodigt ni€t
tol uitslap€n, dus veÍtrekken we maar om tien uur. De'MEMBERS ONLY'
neemt voor de sluis afscheid en zoekt haar ligplaats in de lhuishaven op. Voor

lerk en Aafzit het er op. de resl heeft nog ccn mooic tocht voor de boeg.
Vanue8e hel slechte weer dat voor de zondag voorspeld wordt, gaan we maar
in één kee. door naaÍ dc rhuislaven. Ruime vind en een stralend zonnelje
maken het een aangename tocht. We genieten totdat op bet Hollandsc| Diep in
hel zicht \ran de haven de bui ons toch nog we€t ir le halen. Zo draagl ook deze
dag bij aan een nooi gemiddelde: één bui per dag, een lekkere bries cn een
stralend zonnetje;wat wilje nog Íneer.

wnt ons betreft zijn we er volgend jaar weer bij, met gunstig \'€eÍ komen we
dan vast eD zeker in Blankenberge.

Remco Allard & Cooije Bogers
a / b ' N J O R D '
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Wereldreis ADIOS LABOR
I'Iaiti - Nieuw Zeeland

Dm. John Smil

hl ttc |oorjaqrsbijeenkonst tah de club ap 3l nad 200l vrtelde .bhn Snil
o s het rciswrhdal |un het tuee.le trdJect à11 hi als apstapper neezcilde ap
de wereldrcis ran de ÁDIOS LÁROR. Het gdat naral o:,er de indrukken die
hi hceít gebegen bi de kentlisnaking nÊt Palrnesië. Owr het eerste taject
tlut hi als opstappentenaakte, de re^ I.Itnuiden - Lissabon, yerscheen Íeedt
een rerylag in het clubblad lan aktober 1998. ,'an dat deel ran de reis geeft
John cerst nag een kmenraíting. WU pxhlicercn hier de roledige tekst |an

Wat gingvooràÍ:
Eerst iets over schip en schip-
per. Het schip is een Madeira
44, onlwerp van Van der
Stadt. De schipper, de hee.
Engelaar, is gepensioneerd
scheepsbouwer uit Beneden
Leeuwen. Die heb ik ontmoet
in 1997 bij de Noordzeedrie-
ho€k. Het klikte meteen. We
kegen een heel goed€ band
met elkaar, die uitgegroeid is
tol een vriendschap, tot van-

daag aan toe. Op een geg€ven ogenblik in seprember 1997 woeg hijr ',John. heb
jij niet zin om met mij mee te varen in d€'beruchre' tocht: Unuiden - Lissa,
bon?" Mijn antwoord: "Daar heb ik weinig tijd voor nodig om over na le den-
leD, dat wil ik !yel. lr4aar, hoe moet dal, je ging to.hje Moody verkopen?" "Ja,
dat is ook zo, die slaat te koop." 'Maar waaÍ gaan we dan me€ \?ren?". "Met
her nieur{,e schip dat ik zelfga bouwen."
D€ starl van lJmuiden - Lissabon zou I I juli 1998 zijn. Moet je je voorst€ en :
in september een 44-voerer alleen op tekening en juli het jaar daarop ftoer her
schip varenl En geljjkertijd de voorbereiding maken voor een wereldreis van
driejaar van de schipper en zijn woulv. Ze zouden na Lissabon direct door-
gaan. Ik heb het schip zien bouwen. EIke I à 4 !íeken ging ik naar Beneden
Leeusen om de vorderingen te b€kijken. Halfjuni was het schip afgebou\td,
alle€n de maÍ mo€st eÍ nog op. In de resterende maand heeft het schip twee
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proefvaarten genraakt op hel Haringvliet. Het ecríe zoute water pÍoefde h€t de
woensdag voor wc zouden veírekken, op de tocht van Hellevoelsluis nàaf
lJnruiden. Dat was een barre locht, rechl teg€n NW 6 in. Toch was ik direct
veÍtÍoulvd met het schip. De halve bemanning was ziek. De zeilmaker en ik
lraren de enigen die aan het varen \\'aren. Dát beviel me wel.

lJmuiden - LissÁbon
ll juli zijn we dus veÍrokken met ca. 100 schepcn. U herinnert zich de ve.ha-
len nog uel ui t  t i jdschri f ten zoals 'Zei len'en'Waterkampioen'ov€r hoe bel
gegaan is. Hct weer uas niel b€st. Binnen 72 uur waren eÍ al 50 uilvallers. In
lotaal zijn er 30 scbepen aangekom€n in Lissabon. De resl lag verspreid in
tngelse en Franse havens. Ook wij zijn ttdig in Lissabon gekomen We waren
met z'n vijven aan boord, twee damos en drie hererl, samen 300 jaar oud. Dus
in Lissabon hebben we het schip
ongedoopi van 'ADIOS LABOR' ir
'HLIIZE AVONDROOD. AIs er IOO
schepen veírekken en er komen er
maar denig aan, is het best wel een
presiatie daar bij te horen. wij kwa-
men als l5ebinnen.
Waarom is he( zo goed gegaan?
Niemand kendc het s€hip. De schip-
per en zijn vrouw ook ni€t. Hel was
nieuw. Ér zijn m€nsen die mij wel
eens gevraagd hebben: "Vond je het
Íiet onverànlwoordelijk om met zo'n
heel nieuw schip met van alles er op,
waar niel mee proefgevaren is, te
gaan varen?" Mijn antwoord: "Nou,
je hebt eig€nlijk wel gelijk, maar ik
heb heel veel veírouwen in de
schippe. en zijn vrouw, en het bleek
rerecht, want het is geluki!"
Het is een aluminium schip, 44 voet, sloepgetuigd mel een prachtige indelingl
een eigenaarshut voorin (wat ik peÍsoonlijk nooit zou doen) met douche en
toilet, een mooie ruime kuip, kaartentafel, aan stuurboordzijde nog een toilet
m€t een douche en wat kastruimte en aan bakboordzijde een hut voor tue€
pe.sonen vooÍ de opstappers, dus icd€r had zijn eigen afdeling. Werkelijk een
prachtig schip, mo€t ik zeggen.
In Lissabon ben ik eraf gegaan en het schip is v€rder gevaren. Ze waren toen
nog met z'n vieren, twee echtparen. De schipper met zrjn lÍouw en een echt-
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paar als opstappers. Zij zouden driejaar mee saan en hadden hun hebben en
houwen van de hand gedaan. Maar ze zijn niet verdeí gekomen daÍ Sint l_ucia.
De man van het echtpaar had het zo benauwd gekregen bjj d€ overtocht ov€r de
Atlantische Oceaan dat hij heeft gezegdi ,'lk ga niet verder mee,'. Hi had zich
bl jkbaar loraal \er leken op $ hcn re $achten stond. Dat terdde loaonpteTic-
rige loesranden aan boord. Daárom rijn ,,e russenriids van boord gegaan. He-
schip js verder gevaren met alleen schipper en zijn vmuw ats b€manning.

Tahiti
Ik had tevor€n al eens r€ kenner gegeven: 'Als het zo uitkomt wit ik nog $el
eens een stukje rnee'r Dat was niet aan dovemansoren gezegd, bovendien kon-
den we he€l goed met elkaar oveÍweg, dus kwam de schipper er op terug. Toen
heb ik het plan opgevat om op te stappen op Tahiti. Daar zou een andere op-
slapper van boord gaan, zodat se met z'n drieën v€rder zouden kunnen. jk ben
daar naar loe gevlogen met al mijn spullen en ik zie nog het gezicht van de
schipper. lk ben n.l. zo iemand die alles meeneemr wat hii maaÍ mee kan ne-
men, of ik h€t nu moet gebruiken of niet, want ik wil nergens om \€rlegen
zitlen. Ik kwam dus her vliegtuig uir met dikke lassen en van alles en nog wat.
Hrj  win nier $ar hi j  zagen woeg: Hoe lang ga je mee? .  Ik 7e: ' I I th;ge-
zegd voor drie maanden". Hij: "Het lijkt wel voor zesjaar!',
Dan siaje daar in Tahiti, een Franse eilandengroep. Tahiti zelfis een prachtig
eiland. Papeete is de hoofdstad. Daar is ook het caugain schitderijen museum
g€v€stigd. We hebben dat bezochl €n een rcndtoer gemaakt. D€ havenaurori-
teiten zijn er erg moeilijk. Als je er als buitenlandse scbipper binnenkonl moel
je iets als / 2000 beralen die je terug krijgr als je het gebied w€€r verlaar. Er
was geen een jachtschipp€r die zin had om / 2000 re betaten. Dus heel v€el
lagen daar illegaal, althans probeerd€n het te ontduiken. En kwamen ze aan
boord, dan was je aan de beurt en mo€í je loch echt die / 2000 betalen. Dat
was om te voorkomen datje daaf zou blijven. Je kreegje getd terug ats je hct
land op tijd weer verliet, anders was je het kwijt. Mijn s€hipper h€eft de / 2000
niei belaald. Daar was hij prin€ipieel op tegent Voor het invulen van alle
papieren moet je minstens een halve dag uittlekken. Je wordt van het kastie
naar cle muur gestuurd. En dan uireindelijk hebje permissie om in dat gebied te
mogen varen, het valt allemaal nier me€.
J€ zit rnidden in e€n eilandenrijk. Sommige eitanden tiggen €nkele UIen varen
van elkaar, soms do€ je er enkele dagen over om van een eiland naaÍ het vol-
gende te komen. Het is een mooi gebied onr te bezeileo. Het is niet zo dat ie
voorLduÍend op de oc€aan zir. HeÍ langste sruk dat we geraren hebben is ran áe
Fiji eilanden naar Nieulv Zeeland, dar was rien dagen. De hele rochr van Tahiri
naaÍ Nieuw Zeeland was 3.700 zeernijlen. Onderweg hebben wij allertei eilan-
den aangedaan. All€s bijeen heel plezierig om te varen.
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Haàietr?
Bij het all€reerste eiland dat we aandeden, ik was amper in dat geb;€d, komen
rve in een baai te liggcn, de'Cooks bay op Morea. De gewoonte van de schip-
per en ,!jn \'rouw was om s moÍgen\ woeg op Ie \taan en le zwemrnen. Je
denkt dan "Hier zwemmen?" Je denkt aan baaien en allerlei enge beesten om je

heen. Maar zij stapten rustig ov€rboord en gingen zwemrnen. Dus ik dacht:
'Wat zij kunnen kan ik ook". Dus ik stapte ook over boord en ik ga ook
zwemmen. Heerlijk water. En op een gegeven ogenblik, zij zijn al weer t€rug,
hoor ik ineens een geschreeuw: "John, John, John!" Ik denk: "Shit, toch een
haai!" Sjonge, ik vlieg naar die zvÍemtrap toe. "Joln, Johnl" Nog een keer
roepen. En in eens. ik schÍik me wild, komi er zo'n grijze ... - war hel dan
ook is - acbter het schip vandaan. Zo'n groot beeÍ achter het schip vandaan
En \rat bleek het te ziií, de wouw van de schipper had de oveÍrekken van de
bedden g€wassen. Daarvan was eÍ een overboord gewaaid, daar was de wjnd in
gekomen. En bij "John, John" veÍgat ze er bij te roepen: "pak dat overtrek
even!" Het ding ging als een ballon er vandoor. lk schrok echt, w€rkelijk waar'
Maar ik heb heÍn wel gepakt. Dat zÍn van die dingen dieje dan m€emaakt. Ja,
u kijgt geen stoere verhalen van golv€n van tien meter en windkracht van weet
ik veel.  màar dir  $as ook een dngÍ ige belevenis.

De vierdc mrn
Op dat moment warcn we dus met z'n dri€en. Ik had gehoord dat er nog een
vierde man aan boord zou komen. Toen we een paar dagen in zon baai blevm
liggen en op een middag een dutje d€den (zoals dat bij oude mmsen hoort)
hoorden we op een gegeven ogenblik getoet€r van een auto. Dat was zo irritant
dat we toch rnaar even gingen krjken. De wal was op zo'n 50, 60 meter afstand.
En ... daar staat de vierde man. met een taxi. met zn hele hebben en houwen
aan eei wallenkantje bij een mooi klein k€rkje, . En, ofwe hem maar kwam€n
halen. Het was een Fransman die een jaar in Nederland had gewoond. Een
prima kerel, groot en sterk. Ik was erg blij met hem, want het zware werk deed
hij en ik zeilde lekker m€e. Hij was met de ferry van Tahiti gekomen en kwam
daar aan boord. De reis hebben we vervolgd met zn vieren.
Opstapper zijn is best een moeilijke klus. U moet zjch voorstellenl Je zil met
z'n vieren aan boord, mensen die elkaar toch weinig kennen enje moet met e€n
'weemde een hut delen. Enje weet dat het voor drie maanden is, zolang als bet
go€d gaat, natuulijk. In dit geval ging dat bijzonder goed W;j maakÈn d€el
uit van een groep van zevm schep€n die rond de wereld zeilden Op de m€est€
schepen waren toch wel \À?t problemen met opstappers. Ik heb verhalen g€-
hoord van mensen die er afstapten, zelG die er afgestuurd werden, alle ellende
die ie maar mee kunt maken, vaak alleen omdat ze in de haven niet mel elkaar
om konden gaan. Als je aan het varen bent op e€n lange tocht, loop je je
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wachlen. de een gaat
slapen, dc andere gaal
varen en andersom, dus je
zit elkaar niet zo in de
weg. Maar du moment dat
je na een vermoei€nde
tocht Inet z'n vieren in de
kajuit zit, of in gesprek'
ken, of wat dan ook, het
hoeft maar een kl€inig"
heid te zijn, kan het
m€teen ontvlammcn. Als
j€ dat nooit meegemaakl
hebt, weel je niet $,at je

Huisregels rÀn boord
Bij ons ging het heel goed, wanl de schipper had o.a. als stelregel dat er niet
over politiek ofgodsdienst gesproken mocht wordeD. Daarmee sluitie al een
heel groot terein van eventu€l€ moeiliiklreden uit. Verder mocht aan boord
alles g€zegd worden. Dus, niets voor je houden Elk kleinigheidje dat je dwafs
zou kunnen zitten moest er uit krnnen, noestje kunnen m€lden, zowel iij naar
d€ schjpper to€ als van de schipper naar jou toe Een heel grooi voordeel s,as
dàt deze schipper elke avond om vijfuur een 'happy hour' hield, waàr we met
z'n vieren bij zaten. Er werd dan één borreltje oféén pilsje geschonk€n. Dan
kon iedereen zijn verhaai do€n. Dat hebben we drie maanden volgehouden en
het was een heei goede stimulans voor een goede stenming aan boord. Daar
werden de goede €n nare dingen besproken, dêi kon allenaal. En dat was fijn
om mee te maken. Zoals bij voorbeeld het volgende:
Jo bent allemaal zeiler en je hebt zo.je eigen ideeën. Dat was de schipper ui,
leraard ook en hij had nogal eens de neiging om m€t te v€el zeil te blijven
vaten met als mofto: "We gaan tot aan het gaatje" Ik z€i: "Ja, dát is lekker,
maar als ik's nachts op wachl sta en in de nacht trekt de wind aan, (gebeurt
veel in die streken) dan moet ikjullie er uit halen". Alleen het schip reven mag
nooit €n het begon vaak behooriijk 1e blazen Wind.je 5,6 was niks, dus vaak
moest er wal zeil al. Dat had ik 's nachls twee keer meegemaakt, toen ik tegen
de schippeÍ zei: 'Henri, luister eens, dat doen we niet meer zo, hoor". Hij zegt:
"Wat bedoelje?" Ik z€g: "Nou, we gaan reven voordat \r€ gaan eten, als het
nog licht is. Dan gaan we met minder zeil de nachi in en dan kan jij door blij-
ven slapen". "Ja, boh, boh" Je weet $€l hoe schippers zijn. 'Je kunt me ahiid
roepen als eí wat is". Ik weeri "Nee, daar gaat het niet om, we moeten nog zo

lang en ik heb geen zin om elke nachl m'n bed uit te noeten komen". En zoiets
kon ook gezegd worden. En zijD Íeactie was "Nou, dan doen we het zoalsjij het
zegI".Ik zegr "Nou, dat is prina". Het is ook prima gegaan. moei ik eerlijk
zeggen. We hebben elke keer als we 's nachts dooÍ moesten varen, 's avonds het
grootzeil gereefd. Verder hadden we een rolfok en een rolkluiver' Die kon je
makkeliik alleen behappen. Als dat grootzeil mêar een stukje weg was kon je
het net de rest alleen doen, dus men kon door bljjven slapen. Dat zijn van die
dingen dieje dan samen bespreekt en tot oen oplossing brengl Hel moet $'el tot
een oplossing komen, anders blijft de schipper star, zegt: "We blijven dooÍgaán
en ik maak het uit €n boh, boh". iets dat op de andere schepen toch heel vaak
gebeurde en dan kijg je gegarandeerd problemen.

V€rraderlijke witrd
Op een gegeven ogenblik had ik wacht en ik \yilde wel cens sturen. Je moet je
voorstellen, op zo'n tocht gaat alles op de stuurautomaat. Dat is eigenlijk het
besle. MaaÍ, je wil ook wel eens sturen. we hadden een achterlijke wind en ik
ging st ren op de hand- Nou, ik vond het schiiterend. De golven achlerop en
we gingen als een speer, maarje houdt er dan geen rek€ning mee dat Êr in dat
gebied enorne windschiíiingen van 30 tot 10 gràden kunnen zijn en êen 8o1È
slag die het achterschip om kon gooien. We voeren voor d€ wind. Het groolzeil
was vastgezet met de buil€nialie tegen een eyenluele gijp. En wat gebeurde?
We kegen èn een windÍoot èn een windschifljng, plus een golf die het schip
omgooide en h€t lvas één knal boem, de bullentalie hield h€t niet, de giek vloog
tegen de strakgespannen bakstag aan en bl€efdaar gelukkig hangen. Het schip
ging behoorlijk op zijn kant, want mei sturen was er op dat monent helenaal
niets meer aan te doen. Gelukkig kwam de schippet rneleen naar boven, ik
inoest het roer vast blijven houden en d€ schipper startte de notor. Met motor-
kracht hebben we het schip \veer terug moeten brengen, want we kregen de
bakstag ook niel meer los. De scbipper zei er niets van. Hij wist van die wind-
schiftingen, !íal hij mij overigens niet ve eld had, dus hij wist dat zoi€ts ge-
beuren kon. Maar toch, zoiets gebeurt je een keer. Ik was helemaal teneeÊ
geslag€n en ik dachtr "Dat Ínij dai nou gebeuren moet" lk ben daar een dag
stuk van geweest. Het is een heel naar gevoel dat je de verantwoording hebt
over de boot en zoiets gebeurt je dan.
Twee en een halve week later: lk lig lekker te slapen en ik word me toch wak-
ker door een knal zeg, stond de schipper aan het roer, geb€urde hem precies
hetzellde! Toen was ik het gelukkig kwijt. Mijn trauma was over. De les is dat
je eigenlijk nooit pal voor de wind moet varen en zeker niel alsje kDnt rekenen
op windschillingen. Dan mo€tje voor de wind kruiset, dat is het safeste dat er
is en ook het Drettissle zeilen.

Opwacht ?
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Riff€o
Al de \ulkanische eilanden zijn omrinsd door een rit Een rifis heel icts bij-
zonders. Je komt op zo'n eiland atoaren en je !íaagtje af "waar mo€t ik in" Er
bestaan hele goede kaarten van, en ondanks dat het een gebied is waaÍ weinig
scheepvaart is, €n waar niel zo veeljachten komen, zijn al die ingangen van die
riff€n go€d beboeid. Als je dus, middels je GPS, precies weet wat je positie is,
dan kun je zonder problemen zo'n rifbinnenvaren. Maar ja, dan ben je €Í nos
niet, want b;nnen zo'n rifkunnen er weer ondieptes en rotsen zijn. lk moet U
zeggen, bij al die eilanden, waarvan je verwachl dat het ef allemaal wel primi-
tiefzal zijn, waren die vaarroute prima aang€geven. Daar hebben ve ni€t één
mom€nt een probleem mee gehad. Op andere scheper hadden ze b.v. digitale
kaarten. Die gingen tot aan de ingang van het rif, maaÍ daarbinnen niet meeÍ.
Dus kwam men bij ons kaarten overtrekken en lekeningetjes mêken hoe ze
binnen het rif moesten varen Onze schipper had'alleen maar'de noÍmale,
gewone, ouderwetse zeekaarten. Wel had hij voor tussen / 15.000 en / 20.000
aan kaarten voor zijn wereldreis mo€ten aanschaffen.

Zondsg op Rríotonga
Gedurende een w€ekend zijn wij op Rarotonsa. De schipper en zijn !.rouw zijn
Codsdienstige mensen, Katholiek. AIs z€ de kans kregen om zondags ergens
binnen te lopen dan willen ze naar de kerk. Hoe$'el ik zelfnií codsdienstig
ben zei ik: "lk wil wel eens mee met jullie, want dat wil ik ook m€emaken".
"1a", zegt de schipper, 'Je moet zeker m€€gaan, want ook dai is e€n aparte
ervaring. In die kerken staan b.v. geen orgels, daar wordt a capella gezongen
en wel zó rnooi, datje het ni€t voor mogelijk houdt". De m€nsen op hel €iland
?ien er door de weeks redelijk netjes uit, maar toch niet datje zegt'rijk', maar
op z'n zondags zijn ze keurig gekleed. De heren in driedelig grijs, de dames
met grote hoeden en mooie pakjes aan. En d€ze mensen kunnen fàntastisch
zingen.
Als vanzelf maakte ik de vergelijking met een eerdere ervaring. lk had drie
maanden daarvoor de driehoek van de Noordzee gezeild met onze evangelist
Ben Hoekendijk, die U misschien wel kent. Wij kwamen in Noorwegen waar
hij een \riend had won€nr €€n dominee. Mei die \.riend had lij afgesproken dat
hij daar een preek zou houden in een kerkje 60 km buiten Haukesund. Je zou
zeggen, "wat heeft dat nu met dit le maken?" Nou, ook toen ben ik meegegaan
en ik kwam daar in een werkelijk prachtig mooi houten kerkje. Dat maakte
toch wel indruk op mij. In die kerk werd de muziek verzorgd door €€n familie.
Een zoon aan de piano en twee zusjes zongen. Zoals het water in een Noorse
lord kan zijn, zo glashelder konden d€ze meisjes zingen. En dÍie naanden
later zil ik in de Zuidzee en hoor precies hetzelfde in een zelfde soort kerk. Ook
psalmen. UiteraaÍd niet in het Noorc maar in hun laal wat ook weer dezelfde
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indruk rnaakt. Ik ga op dil monlent nog sieeds niet naar de kerk, maar deze
indrukken vergeet ik niet.

Ritm€ aaÍ boord
Dit zijn dingen die je meemaakt en oDthoudt. Je denkt bij zeilen op weemde
$ateren gauw aan *ilde avontur€n cn zo. maaÍ dat hoeft toch helemaal niet
Het varen op zich is een soort  r i t  e.Alsjevierdagennodighebtomvanhet
ene eiland naar het ander€ te konen dan kom je met elkaar in een bepaald
leebatroon en de dagen vliegen eig€nlijk voorbij in een ritme van drie uur op,
zes uur af De mann€n zeilden en de vrouw deed altijd }et'kêjuitwerk', zorgde
voor d€ hap en de snap, ofhet nu slech! weer was ofniet. Hei was een íàntas-
tiscb mens '"rat dat betreft. En wij deden het zeilweÍk. Drie uur op en zes uur af
is een beel prettige wacht. J€ koml tot rusl, behalve natuuriijk alsje er uit moel
net zwaar weeÍ. Maar da! gebeurde toch erg weinig. Een preltig ritme, maar
verder weinig ov€r te vertellen. Als j€ eenmaal in dat rirm€ zit dan loopt het zo

Een gro€n€ wer€ld
Het gaat er bij deze tocht hoofdzakelijk om dat je die prachtige eilanden b€-
zoekt. Die e;landen zijn echt mooi, wild van natuur. Je waagt je af, waarom
zijn ze zo groen, die palrnen en die mooie blo€men en zo me€r. Dat komt om_
dat er ontiegelijk veel r€gen vall. We hebben in Nederland wel eens lasl van
reg€n, maar daar -... ongelofelijk. Het regent er bij een tempentuur van 30 tol
35 gÍáden! Dus, als het regent b|jven mensen gewoon doorlopen. Bankbedien-
des lopen daar in hun go€ie pak gewoon door de regen heen. Slechts een enke'
line heeft wel eens een paraplu. Want als de regen ophoudt is een klvartier later
allês weer droog, onvoorstelbaàr.

Een \vereld van dêze tijd
Je zou denken dat je in
een b€etje achtergebleven
gebied bent, vergeet het
maar, je kunt overal bood-
schappen do€n en met je
pinpas betalen, de ge-
woonsÍe zaak van de
weÍeld. Ik kan U een
voorbeeld geven Io€ het
leven daar gaat.
Op een avond zijn we met
z'n allen uit eten Daar spe€lde een orkestje en er werd \lát gedanst. Aan een
tafeltj€ naast ons komen inlandse mensen te zitlen, keuriS nette m€nsen Een
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echtpaar met nog een dame all€en er bij. Her hele sput ging dansen. En Srnil
zat daaÍ in z'n €entje en die andere dame at daar ook in haar eentje. Ik moet
zeggen: ze mocht er wel wezen en ik dacht: "Ik wil ook wel dans€n, dus ...."
en ze zei nog ja ook toen ik haar woeg. tk denk: ,,Nu val ik h€lemaal iD de
prijzen" We komen op de dansvloer, er was nogal wilde muziek, dus hop, hop,
hop. Staat ineens de schipper naast me €n zegt: ,'tk dacht dat jij last van je
knie had!" Nou, daar merkte ik niks van. D€ volgende morgen om half ti€n
zouden we boodschappen gêan do€n, dus ik ga met de wouw van de schipper
de rupermarrt in en wij lopen russen de retken door, ik duw her karrerie e; ,ii
pakt de spullen van de schapp€n. hel gaar daa-r nel zo ats bij ons. Ik iom e€;
hoek om met de kar en aàn de andere kant komt iemand anders de hoek om
mel €en karretje en e€n kindj€ er op. Daar komt me zon schone op me aÊen-
nen. vliegl me om mijn nek, "Oh Johnny ... en zo meer. Was hir die dame
wEar ik mee g€danst had. Ik dacht: "Coh, wat zijn die mens€n toch spontaan
hiei' En de lrouw van de schipper sraat te kijken: ,'Wat gebeurt hier?" Ik zeg
tegen mijn schoner "Is dat j€ dochtertje?,, "Ja", ze$ ze,,'en achterin de zaak
staat mijn man" Je zult het niet geloven daar staat een enorme Mauori. De
moed zonk me in de schoenen, ik gine gauw naar hem toe en hij zij: "you had
a pleasant evening \rith my wife?" tk zei: ,'yes sh, yes sir', Hij weer: ,'She rold

De menlaliteit van die mensen is geweldjg positief, overal op de eilanden waar
ik geweest ben. De sponlanir€it, hoe die mensen leven. dat kennen wii niet.
Heel wiendelijk, voor iedereen. Ze maken geen onderscheid, b€hatve mis;chien
op d€ Fiji's waar een beetje narigheid geweest is.

Palmerstoí
Van Rarotonga gaên we in Noordelijke richting naar het eilandje palmerston,
twee mijl lang en een mijl bre€d. Daar ankef je buiten het ri[ want je kunt er
niet binnen komen. Je wordt ontvangen door de buÍgemeester dieje wijst waar
je mo€t ankeren. Op dat eiland woonden toen 59 mens€n. Op het eiland liggen
drie piepkl€ine dorpjes, gestichr door meneer palmerston, een excentÍieke
Engelsman die uit Rarotooga was vertroklen, drie lÍouwen had meeg€nomen,
zich op dat eiland had gevestigd en voor elke vrouw een doíp gesricht. En zo is
het nog. Waar Ieven die mensen van? In hoofdzaak visvanest Een maal in de
twee maanden komt er een wáchrschip. spullen brengen e-n ophalen. Er suar
één generator di€ de elektriciteit verzorgt voor het hele eilandje, Ze verkopen er
T-shhts met het eiland Palmeríon er op. Wij naaÍ binnen om te passen in het
huis van de verkoper en daar stond zowaar €en computer die nog werkte ook.
Het is heel verbazingweklend als je midden in de Crote Oceaan in zon qe-
meenschap teÍecht komt. Per s€izoen komen op dat eiland ongeveer g0jachrin.
Voor de rest komt er niemand, behalve dan dal lrachtschip. De mens€n leven
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daar in een wijheid diejeje niet kunt vooÍstellen. Eén van de dingen *aar ze
zich mee vermaken is het spelen van volleybál. Wij lagen daar met vijf, zes
Nederlandse jachten, dus de volgende avond was er een voll€ybalwedstríd van
Hollanders tegen Palmerstoners. Dat hebben we glansrijk verloren. We speel-
den op zand met lijnen van lint€n. Onder het dunn€ laagje zand zit lava. Alsje
uitglijdt kom je hard terecht. Dat h€b ik ervaren.
Het mooiste stempel in mijn paspoort is dat van Palmerston, het beslaat een
hele bladzijde. Het eiland heef! een eigen dokter, een heel aparte man. op hel
eiland heeft men de gewoonte, als er een stel schepen binnenkomt dan komen
de bemanningen op het eiland bij een gezin, dat daarvoor wordt aangewezen,
€en kosteloze lunch genieten. De mensen zetten e€n hrnch voor je klaar met
\ruchten en alles wat ze kunnen maken vàn kokosnoot en dergelijke, hartig en
zoet (geen vl€es), heel bijzonder.

Srmor
Het volgende eiland dat wij aandeden was Samoa. West Samoa is een aparte
staat. Een deel van Samoa is Amerikaans,
Een kleine anekdote: vooÍ de gezondheid van de schipp€r noesten wij op zo€k
naar een ziekenhuis, trouwens ook voor mijzelf om een maandelijkse injecti€ te
halen. Wij vinden €en zi€kenhuis en we melden ons blj een Ínooie juffiouw
achter de balie Die moet naarn en adres weten voor het ponsplaatje. Ik heb nu
dus een ponsplaatje uit het ziekenhuis van West Samoa. Tijdens het gesprek
\raagt ze ook naar je Godsdienst. Ik: "Geen", "Bent U getÍouwd?" Ik: "Nee,
weduwnaar" De schipper: "Wel getrouwd". Daarna ke€k ze direct weeÍ naar
mij. We hadden een heel leuk gesprek. Het eind van h€t liedje is dat ze een stuk
papier pakt waàr ze haar naam en telefoonnummer op schrijft. MaaÍ ze moest
ons ook naar de dokler brengen, dus ze staat op, ik was al doorgelopen, zij
moet acht€r dat loket vandaan komen, komt de schipper achter mij aan en zegt:
"Denk er om hoor, ze is zwanger" Hij maàkte zich blijkbaar zorgen dát ik daar
op €en oíandere manier acbter zou blijven I
Ook is aardig dat op al die eilanden indrukwekkende shows zijn van theater-
goepen die dansen opvoeren. Hier was een inabukwekkende wurshow met
kdjgers en pijlen en dansen etc. Schitterendl
Een bijzonder stukje folklore is het volgende:. Op West Samoa zitten we op een
gegeven moment te eten in em restaurant, met een show, Op het €ind van de
avond wordt er g€vÍaagd of we allemaal willen gaan staan en de nationale
hlmne zingen ter ondersteuning van het rugblteam van West Samoa dat toen
deelnam aan de wedstrijden voor de wereldcup in Engeland. De komende zon-
dag moeten ze tegen Engeland spelen. lk ben zelfe€n fervent rugbyer geweest
tol mijn 48'jaar en ik ben nog steeds lid van een vereniging. Het sprak me dus
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wel aan dat daar zo'n hele zaal opstaat en een nationale hlmne gaat ziÍgen
voor ond€rsteuning van het ÍugbÍeam. Helaas heeft i€t ni€t geholpen, want
Samoa is kansloos len onder gegaan.

Diercíleven op ze€
Wat me wel opviel is
dat, ah je naar noor-
delïke wateren vaart,
daar veel meer levende
wezens zijn, veel meer
vogels, veel meer
vissen. D€ wereld
meer naar het noorden
leeli veel meer. Je
waagl je ai hoe kan
dat nou? Ik weet het
niet. Ik heb een paar
keer de drieho€k van de Noordzee gevaren en daar in die 14 dagen twintig keer
m€€r dieren en vogels gezien dan in die zuidelijke water€n. Het €nig€ dat je
daar tegen komt zijn *?lvissen. Het is wel heel uniek om die van dichtbij te
zien. Je wordt er stil van als je naast je boot van 44 voet een walvis hebt
zwemmen die net zo groot is of nog groteÍ en rustig met je mee zwemt. Dat is
echt heel indrukwekkend. Het gÍootste zoogdier t€r wereld, dat die boot zó zou
kunnen omzwiepen, dat helemaal op z'n gemak naast je zwemt. De meesten
van ons kennen h€t beeld van dolfijnen voor de bo€g. Ook een heel mooi ge'
zicht, maar een walvis is indrukw€kk€nder. Wij zagen een walvis met een
kleintje er bij. Deze walvissen worden 15 rot 20 meter lang. De dracht is 1l
maanden en &ama drinkt het jon8 400 liter mo€derrnelk per dag. Stel je dat

Tongr
Dan kom je in hei eilandenrijk Tonga. Het koninkijk Tongà. Dat klinkt heel
romantisch. Je ligt daar dan in een baai. En als je gaat !ïagen waar je water
kunt laden verwijzen zeje naar de duikschool. Als je daar komt en zegt: "Good
morning sir, can we have some wateÍ" krijg je ten antwoordr "Natuurlík, jon-
gens!" Dan blijkt de directeur van de duikschool e€n Hollànder te zijn, ge-
tÍouwd met een Tonganese. In dezelfde baai ligt dan e€n Amerikaan, ook met
een h€el grootjacht. Wij hadden wat averij aan het gÍootzeil. Waar mo€t je dat
laten maken? Dan word je veÍwezen naar die Amedkaan. Deze man had van
zïn kajuit en zijn voorpunt e€n zeilmak€rswerkplaats genaakt en daar ging
toch een zeil in van zo'n zeventig vierkante meteís dat gerepareerd moest wor-
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den. "O, z€gt hij, dal doe ik wel" Het hele zeil v€rdween onder in zijn boot en
twee dagen later konden we het ophalen, perfect gerepareerd.

OÍtII|oeting€n
Ik heb ook een barbecue meegemaakt op een Bounty eiland. Fantastisch mooi,
met al die schepen op de rede. En dan ontmoel je daar mensen die al twaalf
jaar met z'n twe€ih onderweg zijn.

De nan had vroeger gewerkt bij het gem€€ntelijk vervoerbedÍijf in funsterdam
Iernand anders, een Fries, was àl vierjaar all€€n onderweg. Wij kwamen elkaar
later in nieuw Zeeland opnieuw tegen- lk z€g: "Henk, wat kijk je \ïolijk joh,
wal is er metje?" Hij zegt: "lk heb net een shrk iand gekocht". Ik zegi Een siuk
land,je vaart toch?" "Ja", zegt hij, "maar het was de bedoeling dat ik hier heen
gine". Hij had 17 ha gÍond gekochl, heel simpel. Hij kwam net bij de notaris
vandaan en had goedkeuÍing gekreg€n voor de koop. Daaí moet je in Nieuw
Z€€land heel goed voor oppassen, want als acht€raf blijkt dat het Iand toeb€-
hooí aan MaoÍi gro€pen dan b€n je het kwijl. Ik zeg: "Wat ga je daar nu m€e
doen?" Hjj zegt: "Ik ga bom€n kweken". Hout groeit daar go€d en snel. Hij
zegt: "Dan ben ik binnen tienjaar rik". Ik zeg: "Nou, g€feliciteerd en tot ziens,
ik ga weer naar huis".
Je komt er ook grote tegenstellingen tegen Wij zijn geweest op een eiland met
150 inwoners met een naam zoiets als Havaveva, met vijfkerken. Dat was echt
èrg armoedig. We ontmo€tten een leraaÍ van het schooltje die Engels sprak, e€n
jonge man, die aan ons woeg: "Speelt er iemand van jullie nuziek?" Dat was
niet het geval, allemaal a-muziekaal. Zijn pÍobleem was dat al zljD gitaarsna-
ren kapot waren en op dat eiland waren die niet te krijgen. En hij had ook
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tennisballen nodig om mel de kind€ren le spelen. En rugbyballen en potloden
cn een wiskundeboek had hij nodig. Wij hebben al zijn wensen opgcschreven
cn toen we later in Nieuw Zeeland kwanren hebben we geld opgchaald, een
pakkel samêngesteld en naar dat eiland toegestuurd compleel lnet tennisballen
€n wiskundeboek. Helaas hebben we cr nooit meeÍ iets van gehoord. WaaÍ het
gebleven is lveet ik ni€t. Maar de pure amoede op dat eiland was $el een heel
grore tegenstelling m€t de "welvaaÍ" op andere eilanden waar !v€ gew€esr zijn.

Onderweg probe€rje ook wat te viss€n. E€n snoertje achrer je schip en je denki
binnen vijfminuten wel wat te vangen. Nu, dagen heeft dai snoertje eÍ achter
gchangen, afen loe gekeken ofhet haakje er nog aan zat ên uiteindelijk was
hel dan zo ver, ja hoor we hadden een Bonita ofhoe zo'n beest heten mag.. Dc
schipper kon heel goed vis schoonnaken en ergens op een eiland hebben we
capacio van zelfgevangen Bonila gegelen, iets heel apaís. Capacio is rauw en
dun gesneden. Op een gegeven moment kwarn hij de kajuit uit met een schaal-
tje, nraar wel met een pl€istertje om zijn vinger heen. Ik dachl: "Er ligt vast een
plakje scbipper tussen de Bonita". Het was wel zo, want hij had het stukje niet
meer kunnen vinden. Wiehei opgegeten heeft, weet ik niet.

Fiji
Je koml dan in de Fii-eilanden en je krijgt te maken met de 'autoriteiten'. Dat
is een Íamp. Ze lopen er keurig bij, maar ze wagen je het hemd van je lijt Ik
denk dat het woeger in Rusland niet zo erg \yas als nu daar. Voor inklaren
moetje zekei een halv€ dag uiírekk€n. Bij Cods-gratie mocht€n we naar een
ander eiland, lwee uur var€n verderop, maar dat moet je wel melden. Stel je
voor, je ligt in Texel en je wilt naar Vlieland en je moet het melden en aange-
ven enzovoort. Zo gaat dat daar. Ïoch zijn de mensen bijzonder aardig. Op de
Fiji's hebben we nog een mooie tocht Semaakt. Zoieis als wildwater varen mel
gigantische kano's m€t grote motoÍen er achter. Dat ging de Íivier op, zon 60
km lang, met een oude baas die de leiding had van een groep vaí vier kano's.
H€t ging er blijkbaar om wie het eerst boven was op die rivier. lk heb wel €en
paaf keer gedachtr "Als ik niet op zee verdrink, dan verdrink jk wel hier", want
het ging me met een ontiegelijke vaaÍ. Aan het eind van de tocht kwamen we
bij een dorp waar we weer hêel spontaan en leuk ontvangen werden. Het leek
wel een b€€tj€ op de markt van Volendam. We kegen te eten met z'n allen in
een halfuur tijd. Allernaalop de grond ziÍen. Klaar, en alle koopwaar kwam te
voorschijn. Dat was hun handel. Op de leÍugweg, de rivier al konden we kje-
zen: met de kano mee t€rug ofmet een bamtroevlot. Dat is ook een belevenis. Ik
was de laatste die aan boord stapte en toen zaten ze opeens Êllemaal in het
water. Dat losten ze heel gemakkelijk op. Z€ pakken e€nvoudig een aantal
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dikke barnboesta,nmen en schuiven die onder het vlol cn uaarachtig, lvc zà1en
weer droog. Een venl voorop en een vent achrerop €n daar gingen we de rivier
at: FIel had nogal geregend en op een gegeven ogenblik vond de leider van hel
spul het loch wel een beetje le gevaarlijk worden. Hij stuurl heÍ vlol uit de
stroom ergens in de luute naar de lval ioe, sreekt zijn hand in zijn zak, haah
een mobiel telefoontje te voorschijnen en binncn vijfminulen liggen de kano,s
naast ons. Ni€t te geloven.

Nachtvaa.t op hct rif
Suva is de hooldsrad van de Fiji-eilanden. Een gÍoor e;tand. Om eeí groor
eiland ligt niet alleen e€n rif, maar vaak ook een binnenrif Dus alsje binn€n-
vaart mo€t je irvee doorgangen passeren. Wij varen daar \ nachrs binnen op
leadinglights, erg moeilijk te zien, maar als je eennjaal de twee rode lichtjes
boven elkaar hebt, dan ga je ook haarscherp het riÍin. Wij denken verder aan
ons lo! overgelaten te worden. De schipper zit beneden met zijn cps te knoei-
en, ik sta aan het roer. Hij zegt: "Je noet naar stuurboord". Ik zeg: ,,Nou, dan
gaan we e€n beerje naar sluurboord". $j kwam boven kijken. ,,Ja, nee, naar
bakboord, want $€ moeten dáárheen, wanr daar staat een rood licht." Ik zegl
"Ik heb ahid geieerd, als ik een haven binnenvaaÍ dal ik het rood licht aan
bakboord moet houden". "Nee. recht door varen" Maar het is aardedonker en
ik krijg een 'unheimisch'gevoel, dus ik zet de motor sreeds war zachter €n ia
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hoor op een geeeven ogenblik: Boenk, we zitten op een ril Meteen de olor
achÍefuit. Celuktig ging dat goed. De schipper kwan on iddellijk naar buiten
"Wat doeje nou?" lk zegr "We moeten naar dat rode lichl toe. Hier kunnen \re
niet door, want hier ligt een rif'. Het was absoluut niet te zien. Dus $€ draai
d€n het schip.Ik zeg: "We varen nu naaÍ dai rode licht toe". We varen er hcen,
ue siaan met z'n tweeen in dekuip en de schipper zegt: "ItooÍdejij ook iemand
roepen?" Ik had me ook v€rbeeld iemand te horen roepen. Ik heb de tegen-
woordigheid van geest om buiten het schip te kijken, zit er een kano voor ons
met vier oude kerels er in die zonder lichl aan het vissen zijn. Ik kan de booi
nog net een gieÍ geven en missen de kano op een haar na. Het is echt zo'n
uitgeholde boomstam. Ze zitten ons wat schàapachtjg aan te kijken. Ik ben wel
geschrokken. We varen om het rode licht heen en houden dieper \4"ter. De
volgende dag kunnen we duidelijk zi€n dat daar de ingang was. Hei f is wel
bebakend, maar ze hebben niêt op all€ bakens licht gezet. tle palen zijn zwart
en di€ zieje niet in het donkeí.

Afschêidsfe€slje
Op de Fijieilanden hebben we afscheid genonen met een diner, allemaal ge-
kleed in poLFesische klederdracht, i€der moest daar wat voor verzinnen. De
mooiste creaties zag je. De bemanningen van alle zeven schepen die rond de
wereld voeren waren daêrbij. n( heb een mooi bloernetjesh€md gekochi en een
dam€sshort. Dat stond wel àardig, maar hei was ook de grooÍsle maat die te
koop was. Je moet j€ voorstellen, de heren zin daar allemaal \Íij slank, maar
de dames hebben vaak een brede bibs. dus een damesmaat daar kon ik wel in.
Alsje het stuk Fizi - Nieuw Zeeland hebt afgelegd kom.je in Upua in het nooF
delijke pmtje van NieuwZeeland. Nieuw Z€elard is een zeilerdand. Dan is het
toch verbazingwekkend dat je op een gegeven moment tien kilometer water
onder de kiel bebt en dan een oftwee uur verder is het opeens 300 m€ter diep.
Dan vaaÍje nog een stukje verder en dan komt er een eiland boven water. Maar
eerst nog eerr ril Je hoort al in de verte de golven er op breken. Het staat allÈ-
maal wel op de kaart, maar menig zeiler is daar op te pletter gevaren omdat ze
niet verwachten dat er nog iets tussen zit en zich er lelijk op d€ situati€ verkji

Over Nieuw eland zal ik kort zi.jn. We zijn de kust langs gevaren naar Wan-
ganui. Daar is het schip opgelegd voor de winter. De faÍnilie is naar huis ge-
gaan. In begin 2000 zijn ze daarBndaan verder gevarer naar Australië en
verder. Daar ben ik niet bij geweest Ik heb dus de trajecten IJmuiden-Lissabon,
en Tahiti-Nieuw Ze€land meegezeild en in de zomer van 2001 stap ik weer
boord voor het laatste stuk van de Azoren naar Rotlerdam.
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Roughs Tower bij Harwich
Door Jan Sluiter

Een groot aantal WCN leden kerrt het uiterst goed zichtbare Roughs To$er van
dc aanloop bij Harwich na een oversteek vanafNederland over de Noordzee.
Met zijn lwee betonnen palen n1ei daarop een platform is het vooral door zijn
hoogte reeds zichibaàr. De deelnemers aan de Lo*€stoftiocht
'veten dit màar al te goed. Wat bijna niemand $eel is, dat dit plallàrn een
olicièle íàat is met de naànr Sealànd.

Uet is een buitengewoon leuk verhaal dat ik onlangs legen kwan in de VPRO
gids en u niet wil onthouden. Hel platfoÍn is in de tweede wereldoorlog daar
neergezet om vandaar afzoveel nogelijk Duitse vliegluigen neer te schieten die
Engeland wilden benaderen.

In 1966 voer ene Paddy Roy Bàtes langs dat platform en ging er een kijkje
nemen. Roughs To*er stond buiien de terdtoriale driemijlszone van Engeland
en het leek Bates een geschikte plaats voor een illegale fadiozender. Thuisge-
komen lroeg zijn wouw Joan zich afofer geen zelfstandige slaa! van te maken
wàs. Bates schakelde zijn advocaat in en als die ook maar één enkele reden kon
vinden waarom het onmogelijk zou zijn om de onaÍhankelijkheid uit tê roepen
zou Baies zijn honorering verdubb€len. Na rwee \reken kwam de juist veÍel-
len dat hij zijn uiterste best had g€daan, maar geen enkel bel€tsel zag. Bates
betaalde alsnog dubbel uit en verklaarde de 'Prin€ipality ofSealand' onaftan-



kelijk. Bátes' zoon, Prins Michael was veertien jaar toen hij €en aanval vàn de
Britse árine afsloeg. Het bevel voor deze invasie kwam van het hooste niveau
in Londen. want hetmag duidelijk zijn dat Do\ming Street niet blij vas met de
eenzijdige afsplitsi.g van hel Bfitse Koninkijk. Premier Harold Wilson gaf
persoonlijk opdracht voor een geheime militaire actie onder de codenaam Ope-
ratie Catg. Kortom in augusius 1966 k\íam het marineschip HMS Ganges naar
Sealand met de mededeling dat Bates sr. het eiiand verkocht had aan de rece-
ring. Dit geloofde de jonge Bates allerminsi. Zijn noeder stond klaar met een
g€weer om de bezetler buiten het platforn te houden. De legerleiding beslooi
daarop om de bezetting afte blazen en keerde onverrichteÍ zake huiswaarls.

Een handvol landen heeft Sealand inmiddels erkend waaronder Clprus, Para-
guay, Sri Lanka €n het Arabische emiíaat Abu Dhabi. Het land geeft paspoor-
ten uit en rijbelvijzen. ln 1987 heeft Ergeland zin terrjtoÍiale grenzen opgerekt
naar twaalf zeemijl, waarop Bates hetzelfde deed, want hij !íilde een \ïije
toegang naar open zee waarbrgen. Bates heeft in de loop der jaren allerlei
àcliviteiten ondernomen om zijn staar r€ndabel te naken. Hij is inniddels de
80 gepasseerd, maaÍ kreee in 1999 een e-mail bericht dat een op Antigua ge-
vestigd€ lnternetfirrna t€langstelling had om honderden servers op het eiland
neer te zetten. VooÍ klanten als online casino's en sexbedrijven. De deal was
snel gemaakt en Roy Bates ontving em kwart millioen doliar voor het gebruik
van Sealand. Het eiland is nog steeds in zjjn bezit. Op den duui verkopen we
Sealand nisschien aan dejuisie mensen, aldus hins Roy Bates.

Gelezen
D@r Jan Sluiter

MDARÁLARLI TERUG OP DE ]'T,4RXT

Solozeilers bleven er om lÍagen. Nje! alleen b,j de fabrikanten, maar ook bij de
Íedactie van 'Zeilen' kwamen \Íagen binnen over het radaralarm, Een apparaêt
dal de domnelende solozeiler in actie brengt zodra er een mdarsignaal ontvan-
gen wordt. Door middel van LED'S en een hoorbaar signaal kan de zeiler vast-
stellen uil welke richting het gevaar te duchten vali. Het radaralarm kan per-
manent aanstaan omdat het stroomverbrLrik slechts 30 nA is. Technisch Bu-
reau Renaud heeft het apparaat na jarenlanee afiry€zigheid, weer in productie
genomen. 1€l: 0172-,116?34 of rlrrí.renaudrnarine nl
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DIKKE ECHO MET ACT]EVË R,4DARAÊFLECTOR

Veel zeilers twijfelen over de zichibaarheid van hun radarrefleclor. Met de
komst van eleklronische radarreflektors is het in ieder eevai zek€r dat er een
forse echo op het radarscherm van omringende schepen verschijnt.
De nieuwe 'K{NNAD ACTIV' pikt het radarsignaal van een schip op en zendr
dii versterkt terug. Met de antenre gelïstalleerd op twee meler hoogte op he!
jacht en uiteaande van een hoogte van de opgepikte radar van 15 meter is het
bereik enkele mijlen. Het stroomverbuik is in de standby stàtus slechts 34 mA.
Uitzendend loopt dit op tot 450 ÍnA. De prijs bedraagt NLG.1.970. ImpoÍeur:
Hol land Nart ic,  le lr  055-5412122.

Pro's eh co tru's ra borenslaanile producten,

Er is niets op tegen om bij slecht zichi alle middelen in te zetten om waarge-
nomen te worden of de nabijheid van een draaiende radar op t€ sloren. On-
danks de evidente voordelen zijn er drie mog€lijke nadelen. Als er heei veel
$€rkende radars in de ongeving zijn, bijvoofbeeld in de nêbijheid van een
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havenmond, wordi de waarde
van de informatie dat er een
schjp in de buurt is nogal befrek-
kelijk. H€t rweede nade€l is, dat
als iedereen een aciieve radaÍe-
flector heeíï, al die dikke echo's
hei radarbeeld wel €rs zullen
ver\uilen. Een derde probleem
berust op de denkfout van de
veronderslelling uit te gaan dat
op de brug van groie schepen een
Íadarwacht naar het scherm zit te
kijken. Op de op€n oceaan komt
het vaak voor dat de schepen
alleen hun langeafstandsradar bij
hebben staan waaroP een Jacht
slechts laat zal versclijnen. En
over de kwaliteil van de radar-
wacht, vooral op schepen onder
goedkope vlag, doen niet ten
onrechte allerlei griezelverhalen
de rcnde. (IJit 'Zeilen,
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De Merlin en de Storm
Uit "De loilediee WcsleÍly gids" door David Brook'Snirh

De eerÍe Merlin werd in 198,1 in Hamble Point afgelev€fd voor een aantal
proeíiaarten. Tijdens deze pÍoefi,aarten speelden we allemaal de niet door
enige kennis gehinderde mooi-weer zeilers. De arme boot werd door ons flink
afÈeragd om eventuele zwakke punten boven water te ktijgen. Naàr wat ik mij
nog herinner had he! teslteàm opmerkelijk $€inig kiiiek op de Merlin.

Toen ze gepÍesenteerd werd op de Southampton Boat Sho* was zij een onmid-
dellijk succes. Dit uiteÍaard iot grote weugde van onze commerciële staf Een
en ander was waarschijnlijk grolendeels te danken aan de nieuwe inlerieurlijn
die wê de voorafgaande winter ge'introduccerd hadden.

Deze nieuwe interieurlijn was noodzakelijk omdat Westerly me€ wilde gaan in
de waag naar layoLrts m€t rwee apaÍe slaapcabines. De lengte van de Merlin ,
te weten 27 voet over alles, staat zo'n layout nei loe. De Merlin heeíi een goede

Tot deccmbeÍ 1985 had ik niet door hoe hoog de kimkiel-uilvoering yan de
Merlin aan de wind z€ilde. Die zomer had de werf een kimkieler naar Hamble
gestuurd ter vervanging van de gebruikelijk vinkiel demonstratieboot. Omdêt
deze vervangins plaats vond tijdens mijn zomervakanrie was ik daarvan niet op
de hoogte. De drie maanden die daar op volgde legde ik aan de klanten Lrit dat
zij niet zo hoog aan dewind zouden kunnen zeilen als zij een kimkieler zouden
kopen. Op een gegeven ogenblik draaide ik weeí dit verhaal aftoen mijn oog
op e€n Ívs plaatje aan bakboord viel. Dit plaate geeft toegang tot een moer van
de bakboord kiel. Een moment larg was ik met stomheid geslagen. De kracht
taal die ik daarna bezigde bezorgde de \rouwelijk helft van het kopersechtpaar
rode wangen. Voor nij was hiernee een nieuw tijdperk aangebroken voo.
kimkielers, dank zij begenadigde ontwerpers als Ed Dubois.

In de Merlin heeÍi men over de jar€n heen drie verschillende moloren inge-
bouwd. Allemaal zo rond de twintig pk. Hiermee kon de boot een snelheid van
6,5 knoop bereiken. Tot Bukh in 1986 even kopje onder ging werd de Bukn 20
toegepast. Vanafdat moment werd de Volvo 2002 van l8 pk ingebouwd.
Met de introductie van de 'regattalijn' werd gekozen voor een saildrive.

De Storm
In 1986 werd de Slo.m op de Solrthamption Boat Show aan het publiek voorge-
steld. Vanafde eerste dag stond er een rij van 20 meter ofneeÍ om haar te
bezichtigen. We hadden we1 vaker meegeiraakt dat men in de Íij stond voor
nieuwe modellen rnaar dit sloeg alles. Op die beurs veÍkochten we 40 Storms.
ln totaal v€rkochten we die beurs 100 Westerly's. Dat $aren nog eens lijden!

achrerhut en een glool toilet.
Dit ioilet is in feite groter dan
het toilet van de meesie 32
voelers. De plaatsing van de
kaartentàf€l staat een goede
natte ruimte voor de regenpak-
ken toe. H€t zijn deze vier
eigenschappen (achterkajuit,
grote kaartentafel, e€n flink
toilet en de naite ruimte) die
haaf in nijn ogen zo populair

De Storm werd in de markt gezet als crui-
ser/racer. Daarom besteedden we veel aan-
dacht aan de "One Design" status. Daar-
naasl hielpen we bij net oprichten van e€n
klasse-organisatie. Aanvankelijk was men
enthousiast maar het wedslÍijd elernent wil-
de màar ni€t €cht uit de veffkomen.
Naar verluidr lag het pfobleem eÍin dat de
Storm bij weinig wind moeite had om de
bekende lichtgewichten bij te houden. De
uistekende zwaar we€r ejgenschappen van

We verkochten er meteen zoveel dal de productie onmiddellijk opgeschroefil
werd naar iwee per we€k en zelfs naar drie in de lente van 1985. Aan het einde
van datjaar hadden we er 102 gebouwd. Helaas was €en prijsstijgitg van 15%
t€veel voor de kopeÍs en vefkochten we nog slechts i6 Merlins in 1986. De
v€rkoop verbeterde iets toen we in 1990 de Merlin 29 uitbrachten.

De 29-er volgde he! voorbÊeld van de Seahawk waarvan de waterlijn verlengd
was door d€ aanzelten van een "sugar scoop" (zwemplatfoÍm). Voor de Merlin
belekende dir  dar \eL "angehangen Íoer ler\angen moest worden dooí een
doorgesloken balansroer. Het inlerieur werd nauweliks veranderd.

de Storn konden hieraan geen evenwichl bieden, omdat de lichtgewichten
'araf windlracht res nieL meer \ illen uirvaren

Niettemin waren ze als toerboten een groot succes onrdat hun lengte ze bijzon-
der geschikt maakt voor de 2 slaapcabines layout. Er is genoeg ruimte voor een
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rurme \'oorpunl- ecn kajrit $aaric clkairr nicl in de \\cg zil- ecr falsocnlijkc
k?aíentafcl en lasl bul nol lcasl cefl Ílinkc nchlerkajuit.

Buitcn Íalt onniddellijk dc Socdc
laiout \"n de kuip op Dil is hel
gevolg \a de \redsrrtdboot 8c-
dachte. Wcdstrijdboien hebbeD lrct
'voordcel dat ze hel€maal onll\'orpcn
\\orden op emcicncy- onSeachl dc
kosten. Bij toerbotcn irordt op de
kleintjes gelel ryàl res[lleeí rn cen
minder€ uitrusting en klcinere lie-
ren. Dom eigenlijk want het is juisl
de toerzeiler die m€estal onderbc-
mand zeilt.

De enige YeÍbetering aan de Slorm
die ik mij kan heritlneren \ïas in
1987. Toen h€bben $e de tlral zoda'
nig aangepast dat de íahooglc rn de
achteÍkajuit \€Èelerde. Aàn het
eindc lan 1989 hadden Ne 133
Stonns geboD$d

In januari 1989 l(rr?men \\e op de
markt met de Sorm CruiseÍ. Deze
gebruike dezelfde mallen maar kon
nu ook als kimÏieler besteld $orden.
Dc mast !?n de Cruiser \ras bijna
I 30 meler koí€r en kr€cg nrinder
dekbeslag. Er k\ram cen gÍolere nrotor in. eer koelkast en slromcnd Nan c
koud $'alcr. Tot onze grole verrassing lverdcn er 9 besteld mel een vinkiel en
2l met kinkjelen Deze laalsle zijn momenlccl lccl gezocht op de 1[eedchands
nurkt.

De laatsÍc Cruiser $erd in 1992 gcbou$d en de laalste OD in 1993. Alle OD s
hadden de Volvo 2002 lar 18 PK lenijl de Cruiser de Voho 2010 \'an 28 PK
ingebouÍd kregen. Dc klcjnere noloren hebbcn $at mo€ite om de boot op garS
tc brengen rnaar lopen uiteindelijk $cl zo'n 7 knop€n. Hun groteÍe bÍocÍs
konen makkclijker op gang maaí lor|cn nicl l|árder.

Met hel veÍschijnen \an de Rcgatta's knanen de 30 PK sErke saildri\€s om de
hoek kijken.
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Zoals u misschien nog wccl ging Westerly in 1991 in surseance van belaiing.
Dit leidde in 1992 rot een Danagenrcnt buy-our. De nieu$€ directie lvilde toen
een nieulve s€g inslaan en verdeeldc het modellen-garnma in rwee groepen de
Regatta',s en Ocean s.

Westerly publiek ni€ts weten van al
.naar heel u,einig R€gatta's lerkochl.

Het label Ocean duidde aan dat het
hier ging orn boten met een midden-
kuip. De Regatta's waren achterkui-
pers. De Regatta's werden onderhan-
den genomen door Ken lrreivokh. Hij
ontwjerp €en geheel nieuw interieur.
Alles k€eg prachtige kÍommingen, de
kaartentafel werd groter en in de
kajuit wordt beteÍ gebruik gemaakt
van de bestaande ruimte,

Alle Regatta s kegen een fiactionele
luigage. Voor d€ Slorm belekende het
dat de dekmal aangepast mo€st wor-
den- Helaas wilde het conserva{ieve

dit modieuze gedoe. Uit€indelijk zijn er

Aan het einde van 1994 rvaren er slechts zes 290-ers (=ex. Merlin) en zeven
330-ers (:€x. Storm) gebouwd. Toch zou het m;j niet veÍbazen als deze Re-
gatta's veel eezochr zullen wordcn op de rweedehands markr.

r!rggÊ.!I"3 O rean
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Als de motor zijn laatse uitlaatgas uitblaast..
Do.: Gcrafd Ve.slu,s

th onze vrcnigingtit een gtote gaep schepenwn zoi1 20iàar aíauder. Áls u
,o'n schip betit zult u waarschinl|k voeger of later otiet wtnanging af re\)r-
.\ie |an de motor maeten nadenken. ln dit a ikel v,,il ik ingaan ap de prcble-
nntiek rondon dat onderuEry. Dat dit leeít binnen WCN isvel duidelilt- lia
e-nloil heb ík aan de leden wier e-nail adret in ons bestand .it gevaagd hat
hnn enaàng of gedachle over dít onde$erp is. Daar heb ik wel reacties op
gekrcgen. lk heb geproheedon al deze reacties te wr,.ierken in dit.trtikel

Meneer Fictief. . .
lk wil uitgaan van meneer Fictiei Deze meneer zeilt naar te\'redenheid rond in
een Centaw. Zijn Cenlaur heeft hij zo n 5 jaar Selden gekocht en is nu 22jaar
oud. In zijn achterhoofd denkt hij wel e€ns aan een grot€re Westerly maar er
bestaan geen concrete plannen.

Flet is meneer Fictiefopgevallen dat de motor, de beroentde Volvo MD2B van
25 pk, ste€ds slechter start, mirder veÍmog€n h€eft dan woeger en opvallend
zwaÍ uitlaatwater heefl. Meneer Fictieí\'Íaagt aan de lokale Volvo dealer of
deze er ev€n naar wil kijken als hij in de buurt is. Die kornt m voert voor de
somma van / 125,- excl. voorikosten een kleine beuri en compressiáest uÍ
De diagnose is duidelijk. waaÍschijnlijk komt de motor dit seizoen nog wel
door maar daarna is het eigenlijk wel ov€r.
Wat nu te do€n? Daarover gaat meneer Ficti€fzittend in de kuip eens de zaken
op een rijtje zetten ...... En als hÍ dal doet komt hij tol de volgende oplies.

Optie 1: f,en buitenboordmotor
Een wij ongebruikelijke optie is die van
een buitenboordmotor. Maar als d€
buidel niet diep is, is dit toch een optie
die het overwegen waard is. De voor-
delen zijn:

Het is e€n goedkope oplossing,
zeker als gekozen wordt voor een
aardige tweedehands;
Als de motor verwijderd wordt
kijg je een hoop extra ruinte. Bij
onze Amerikaanse zuster vereni-



ging vaaÍt een Centaur rond waarin op deze wijze een tweepersoonsbcd
onder de kuip rvefd gecreëerd.

. Makkelijk onderhoud omdai motor 's winters naar de dealef gÈbracht kan

. ceen Íemmende schroef onder het zeilen en daarnàast kun je lekke. ge-
makkelijk eventuele plastic zakken verwijderen

Met een variatie op Johan Cruyí kunnen we zeggen dal tegenover reder voor-
deel een nadcel staàt. Nadelen ziin:
. Het hoort niel en het staat niet. en dàl is een minpunt als meneer Fictief

zijn Centaur zou wiilen verkopen;
. Varend op de moior is een buitenboordmotor de mindere van een diescl,

vooíal op ruw water.
. Door de benzine vaart het duuÍ en is het minder veiiig;
. Waarschijnlijk is een Centaur nei te groot voor deze oplossing.

Optie 2: Revisie
wat is nu eigenLijk een revisie?
In he! meesi perfecte geval
wordt een motor door de fa-
briek geheel gedemonteerd.
Vervolgens wordt van jg!S!
onderdeel gecontroleerd of
het nog de specificalies heefi
die destijds voor de nieuwe
motor golden. Alles wat buiten
deze specificaties valt wordt
zondermeer vervangen door
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Dit gebeurt in de praktijk dus nooit. Als men ir de prakiijk spreekt over een
revisie wordt rneestal een zgn. 'boten-revisie' bedoeld. Dàt houdt in dat n]en
die onderdelen vervangt die het hart van de moior vormen. Voor de technici
onder ons gaat het on zuigers, zuigerveren, cilinderbussen en meer van dat
soort eiementen. Een koelkanaal dat in de loop van de jaren dun gelvord€n is
wordt dus niet gerepaÍeerd evenmin als bijvoorbeeld de keerkoppeling oíde
d),namo. Dat hoefi oveÍigens niet een echt probleem te zijn daar ve€l ondeÍde-
len in de praktijk weinig ofge€D slijtage veÍtonen.
Het reviseÍen van een rnotor heeft als groot vooÍdeel dat er geen aanpassing
plaats hoeft te vinden van de motorlindatie, schroeos, bediening elc. Het na-
deel is dat het grootste deel van de motor oud blijft. Alle ond€rdelen die niel

vervangen zijn, zijn in potentie een bron van problemen. Een d)'nano die
trvintigjaar oud is zal op een zeker mom€nt de geest geven. Daarnaast is revi,
seren een vak apaÍ. Je bent heel erg afiankeli.jk vaD de kwaliteit van de deale..
Uit de e-nail die ik ontvangen heb btïkt dat er veel kaf onder het (officiële)
dealer kofen is. Een ander b€langrijk punt voor WcN-eigenaren met een oude
Volvo is dat Volvo reserveonderdelen garandeert tot 2ojaar na le\rering van de
motor. Zo is bv. bekend dat voor bepaalde b?es Volvo geen pakkingsets meer
ie lever.-n zjjn. Dit lekoÍt aan onderdelen zal alleen maar gr'oter worden.

Wat de revisie natuurlijk aantrekkelijk maakt is de financiële kanr van het
verhaal. Als voorbeeld wil ik niet meneer Fictiefaanhalen maaf een reactie van
een van onze leden. Op een gegeven momenl was ztn Volvo MD2B aan ver-
vànging toe. In eerste instantie werd een prijs opgegeven van | 7800 voor een
bov€n revisie. B;j inspectie bleek echter dat de notor al verder heen was en er
meer velvangen moest lvorden. Hierdoor wàs een uitgebreidere revisie noodza-
kelijk- Deze revisie wefd aang€boden voor f 11.000. Andere leden die dit aan
dc hand gehad hebben spreken over oíÈrtes tussen de / 7500 en I 10.000 incl.
BTW,

Djt zjjn bedragen die (aaDzienlijk) lager liggen dan inbouw van een nieuwe
motor. Uil na\.,raág bij de grotere jachtmak.laars biijkt dat een gereviseerde
motor geen waarde toevoegt bij verkoop. Gereviseerd ofniet, voor het kopende
publiek is blijft }et een twintig jaar oud€ notor. En de koper vindt het niet
meer dan normaal dar er een goed werkende motor in staat.

Een varianl op Íevisie is de ruiimotor. Hiefbij ruiljeje oude motor in voor een
ongeveer even oude gereviseerde motor. Het voordeel is dat je veel sneller weer
kunt varen. Buki heeft een variant op de optie ruilmotor. Bij Bukn is hei mo-
gelijk om e€n 'short block' te kopen. In pÍincipe komt h€t erop neer dat je van



je oude Bukh zelfd€ keerkoppeling, startmotor etc. aftaalt. Wat overblijft is de
'ke.n'van de motor. Die brensje naar Clouds Internàtionàl en daar krijgjc dan
een volledige gereviseerde 'kern' (het short block) mee teÍug. Een shortblock
voor de DV20 kost zo'n / 5500. Allerlei varianten met bel shortblock kunnen
met Ctouds Int€rnational besproken worden.

Optie 3: Een nieuwe tuf...
Een nieuwe motor kent slechts één nadeel. En dat zijn de koslen. Behalve de
kosten voor de aanschafmoelen er nog kosien gemaakt word€n om de nieuwc
moiof in te bouwen. Past in het geval van revisie de oude motor weer gewoon
op de tmdatie, bij een r;euwe motor mo€t de tundatie doorgaans helemaal

Er bestaan zgn. Adaptors. Dil zijn beugels waarmee de nieu\t€ motor geplaatst
kan worden op de ftndatie van de oonpronkeltjke motor. Een adaptor waarnee
een Volvo 2030 past op de tundalie van de oude MD2B kost circa t 1500.

so!Ë !€vEnÍst{Ds 1s1{ HEÏ
BESÍËVOOF UW SCrllP

Nog meer,. . , .
Als het besluit is genomen om d€ notor
te lalen reviseren of een nieuwe aan te
schaiÊn benje er vaak nog niei. Laren
\ve even veronderstellen dat meneer
Fictief besluit een nieuwe motor te
kopen voor / 16.000 incl. inbouw. k
het dan verstandig om (als het a1 kan)
de 22 jaar oude schroefas, moiorsteu-
n€n, schroef, tênk, schakelmechànisme
bekabeling, etc. niel te vervangen?
In het geval van een revisie speelt dit
minder maar ook in dat geval moet
hierover nagedàcht worden.

Vervelend Ínaar waar is dat dtu pro-
bleem groter is naarmaie de booi min-
der waard is. Voor / 16.000 een motor
laten inbouwen in een Centaur die een
verkoopwaarde heefl van / 30.000 is
financie€l geziêr zeer waarschijnlijk

\
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onrendabel. Maar als het gaat om bv- een Falcon van l 135.000 die een nieuwe
motor moet hebben van i 22.000 kiis ie een heel ander vefhaal.
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^ls u over lwee rechterhanden beschikt, waardoor u zelfde rnotor kunr inbou-
rven zou ik u adviseren om één en ander eens door le rekenen op basis van de
goedkoopsle dieselmotor die u kunt vinden. Zo zit in de Centaur neestal de 25
pk Volvo. Voor een Centaur is zo'n 15 pk meer dan genoeg. Houd er wel
rekening mee dat die goedkope motoren vaak alleen in Nederland kunnen
M.orden gesewiced en niet bv. in Frankrj.jk.

Wat heeft meneer Fictiefnu besloten?
lk weet het niet. He! hangt geheel afvan zijn budget, hoe lang hij nog mer deze
boot wil blijven vafen en zijn eigen lechnische vaardigheden.

Volvo 200O-serie problemen
Bclogrijke info.naLie roor volvo 2000 eigcndcn

Probleem met de keerkoppeling

Bij de Volvo 2000-serie wordt de keerkoppeling door de motor aangedÍeven
door middel van een aan de krukas bevestigde flens met rubbeftanden. Er zijn
in de peÍs een aanial artikelen verschenen over de kwaliteit van deze fubber-
Lalde-.  Hel ,c\Jnr zo re zi in dar oe
l$dl i reir  ran dere randen \oor d le
Volvo dieseh van het Bpe 2000
(dus 2001. 2002. 2003, 2010?. 2020?.
2030?) mel een serienumrner lager dan
2300059159 van ondermaaise kwali-
teit is. Hierdoor slijten deze tanden
overmatie. uiteindelijk leidt dir ertoe
dal de motor de keerkoppeling niet
meer kan aandrijven. Bij onze Ensel-
s€ zustervereniging zijn verschillende
m€ldingen binnengekomen van Westerly's net daarin €en Volvo-2000 die
tengevoige van dit probleem niet voor ofachteruit konden. Het is dus zeker eeD
serieus in de praktijk voorkornend probleem.

Op onze $ebsite (!r$rr.$cstcrhclub.pl) treft u op de pagina 'waarschu\ringen'

twee aÍikelen aan over dit probleem. Eén uii het blad van onze Engelse zuster-
organisatie en één uit Practical Boat O\l11er september 1999 uaarin Volvo eeD
reactie geeft op dit probleem.
Als u niet over internet beschjkt kunt u e€n kopie opwag€n bij ons secretariaat.



Roerproblemen
Van de r€dactie

I/eel bezíttets wn (raoral ouderc) Wenerb s hebben wet een, een probleem
gehad met heÍ rcer wn h n schip. Niet alleen bi de tuinkeelers is heÍ roer eell
kwexbaar onierdeeL. U\| reddctie ontving een driebl aiikelen o|er rcetpn'
ble en ln de eerste tuee beschriwn leden hun enaringen en de oplossitlsen
.lie zij hebben ge'anden. In het derde a ikel geeít onze'technisch reddcteur',
Cetutul venLuis een algenerte beschoLltihg owr de problenatiek Mn polyes
terr.)eren. Doe uw rcordeel net de inhaud wn dit technbch drieluik.

Een nieuw roer voor tr'RJYJA.
Door Peter Dreef

Brokken
Na een nacbt voor anker in een ftaaie baai in Denemarken, binnen de "rode
lijnen" (de 2 meierlijn) gingen wij, Perer en Ria Dre€i ankerop. Met een
vaarrje van 4 tot 5 knoop voeÍ FREYJA in de richting van de vaargeul. Het $'as
even mikken, maar het is ècht mogelijk om een grote steen pÍecies tussen de
kimkielen te kijgen. Helaas volgt dan nog een roer in de harllijn van de boot.
Een hêrde klap en het roer zakte weg in d€ kuipvloer. Snel onderzoek wees ujt,
dar de roeras, net boven het blad emstig was verbogen. De borgbout van 8 mm

e€DroKen.
Gelukkig was eenjachthaven niet ler en ook mei het komme roer bereikbaar.
Dejachihav€n was niet uitgerust met een k.aan. Dan is het handig om te we-
ten, dat bij een Weslerly Berwick (een 3l voeteo het roer in het wêter eraftê
halen is, en ook w€€r ie bevestigen. Wel voorzofgsmaatregelen nenen dal het
niet defi nitief onder water verdwijnt!
Toen het roer op de kant lag ble€k dat in het polyester een gat hcheur zat. Een
plaatselijke smid haalde de emstige bocht uit de roeras, maar h€iemaal recht
kwam de as niet meer. Het gescheurde polyester kon ik tijdeltk ÍepaÍeÍen door
gaatjes te boren en met kabelbindertjes de zaak brjeen te houden. Met di! provi-
sorisch herstelde roer maakten wij een geslaagde teflrgreis naar Nederland.

Eerdere symptom€n
Al eerder was me opgevallen, dat het roer niet echt meer in goede doen was.
Het polyester was ahijd €rg nat en aan de bovenzijde was een dikke scheur
$aarneenbaar. Ik beb me laten vertellen dat dit komt door inwateÍen langs de
as (polyeÍer h€cht rninder goed op RVS). De voíst doet de rest.

Huidschade
In oktober 2000, we waren net op weg naar onze winterberging, kwamen wjj
toi de ontdekking, dat niet iedereen studie heeft gemaakt van het Binnenvaart
Politie R€glernent (BPR). Een huurboot, met aan d€ helmsrok een Duitse auto-
mobilist, lorpedeerde FREYJA midscheeps. Het boegbÊslag van de buurboot,
in de vorm van een blikopener, doorboorde de huid met een gangetje van 5
knoop. Met een winkelhaak vlak boven de watertiin kwam FREYJA nèt niet tor
zinken. De huurboot was gelukkig goed verzekerd. Het poty€sier reparatiebe-
drijf h€eft hei huidje van FRIYJA perfecl gefepareerd- Echt onzichtbaaÍ en
ninstens even sterk als voorheen.

Het roer
Na deze ervaring woegen wij ons aÊ WaaÍom het roer niet? Dir bleek een
lastig verhaal. De pÍijs \ïas een open eind en kon variëren tuss€n de / 2000 en
/ 5000. lnmiddels was het maar! gewofden en eÍ was niets uitgevoerd-
Naar aanleiding van een artikel in "De Waterkampioen" besloten wij on zelf
een nieuw roer te maken. DaaÍoe werd aangeschall:

- een nieuwe as van 38 mm-
- een plaat multiplex van 18 mm.
- dlverse soorten epoxy en glasnlat.

38 mm is een standaardnaat voor een as. Er ziin diverse kwaliteiren roestlast
staal (RVS) te koop. De nieuwe as is van kwaliteir RVS 316. De oude RVS
roerplaat werd erop gelast en aan de bovenzijde werd het vierkant geÊeesd.
Voor de borgbout werd een gat van 8 mm gebooÍd. Deze werkzaainheden kon
ik door mij. zooD Aiexander laten uitvo€ren. Hij liep toen stage bij een onder-
deel v3n 'Tongert jachten".
Voor het multiplex had ik een plaat hechthout van Brulnz€ei in gedachten.
De gedàchte was goed, maar de prijs niet. Info bij de Amsterdamse Fijnhour-
handel leeÍde, dat een dergelijke plaat van 18 mm tussen de 700 en 800 gulden
kosr. De Èaaie mahoni€tekening is voor een roer natuurlijk onzin. Het werd
dus een '?arant" multiplexplaat. "carant" staat voor de 20 jaar garantie die op
dergeljjke platen worden gegeven.
Bij Polysewice te Nieuw€rkert werd epoxylln (pol)pox), impregneerhars,
epoxyhars, een coating en keperglasmat aangeschaft.

Uih-oeriue
De werkzaamheden konden beginnen en ik moet zeggen, het veel niet tegen.
Veertien dagen lat€r kon FREYJA lvorden voorzien van het nieuwe roer.
Aan de ha.d van de maten ran het oude roerbiad konden 4 'bladen' worden
gezaagd uix het multiplex. Uit 2 bladen werden as en roerptaat geFeesd en
gezàagd. Met epoxyliÍn werden d€ bladen op elkaar gelijnd. Voor de zeker-

47



heid (ach,le wccl mnar nooir) werden door mij nos 6 RVS bo!,lcn van 8 mm èn
een pak RVS schroever gcbruilt. Vefvolgens werden de laatstc 2 bladen gc-
lijmd. D€ goede vorm werd me1een schaaÍ verkreg€n-
Het lastigste was nog het b€kledeÍ met epoxy en rnat. Vijf lagen coating en
twee lagen anlifouling naaklen de zaak af

lnmiddels heb ik bijna 1000 mijl nel het roeÍ afgelegd, ben een aantal keren
drooggeyallen (niel allijd !Íijwilli-q). heb de lngelse Oosrkust bezocht en ben
mee geweest nrcl dc'(Tocht on dc Noofd". Het roer ge€ft geen krimp en ik heb
er een goed s€voel bij.

Roerprobleem met Centaur
Dmr: 4. VissÍ

Sinds maaÍ 2000 zijn wij de lfotse bezitteÍ geworden var ecn Centaur (CRl27)
uit 1970. Bij de aánkoo! van het schip voelde ik speling in het roer. Deze spe-
line kon niet verklaard wo.den door ruimle op hel helmslokbeslag of de lage-
rine van de ro€rkoning. Aan hel einde van hel s€izoen q"s de speling dusdanig
gÍoot geworden dat het duidelijk was dat er iets aan gedaan moeÍ worden. Bij
hct dÍoogzetten van het schip heb ik hel roer onder het schip uiteehaald.
Dil ging zonder enig
probleem. Bij een
\ïiend van mij heb-
ben we de randen
van het roer kaal
geslepen, waardoor
de naad tussen de
iw€e helfien van het
roer zichlbaar werd.
Bij nadere inspectie
van het roer vonden
we aan beide zijden
s€hroefkoppen. Deze
schroeven hebb€n lYe
eÍ met veel kracht €n
mo€ite uit weten te
draai€n.
Toen van één h€lfl
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de schfocven verwijderd waren konden we deze helft vin het foerblad verwij-
dereD. Wat we toen zagen deed ons huiveren .... Aan de rocrkoning horen twcc
lange en een koÍe roesivrijstalen ronde slangen gelast tc zijn. Beid€ lange
veren waren een centimeter achtef de lasverbinding afgebrokcn. qaarschijnlijk

r.g.v. een vermoeidheidsbreuk (zie tekening). Alleen de korte stang zàl nog
goed vast en dàar k\ram nu alle krachl op le staan. U b€grijpt wat er }ad kun-
nen gebeuren met ons en ons schip lijd€ns Ílinke wind en sleile zeegang ..

Ik wjl nog even terugkonen op d€ constructie van het roer. Zoals te zien is op
de tekening laste Westerly drie ronde stangen aan de roerkoning. Over deze
ronde stangen werden vi€rkante houlen balkjes geschoven waarin een rond gat
g€boord was. Vervolgens schÍoeíde men beide roerhelffen vast aan deze houten
balkies. Deze roerhelften zijn merkwaardig l;cht en dun. De randen werden
met een polyester matje afgewerkt €n het roer hierdoor dicht gemaakt.
ofdit de originele construclie van Weslerly is weet ik niel.
Een werfe h€eft twee nieuwe dubbele rvs veren aan dc roerkoning gelast; in de
veren heeft het wer{e gat€n geboord en daarachter ecn moer gelast. In de roer_
helft€n waren overeenkomslige galen geboord, zodat we zelfhel foer wêer in
elkaar konden zetten. Als laatste hebben we het ro€r afgepolyesleerd met ma1

Tip: Als u uw boot deze w;nler op de kánl hebt staan laat dan eens een slerke
!'.i€nd het ro€rblad stevig vasthouden. Probeer vervolgens de h€lmstok heen en
weer le draaien. Kijk vervolgen s daar waar de roerkon ing het roer ingaat of er
bewegirrg te zien is. Als dat het geval is weet u wat u le doen staat.



Zwakke plek van polyesterroeren
Door Ge.ard Ve.slurs

NaàÍ aanlÈiding van het voorgaande arllkel van de heer Visser heb ik opge
zocbt wat Tony Staton'Bevan (één van Engelands meest gerespecteerde sur-
veyors) oveÍ polyester roeren schrijft.

Opengemaakt roer
Westerly Sealord

De meeste polyesler roeren
(ook die van Westerly) worden
uit twee helft€n samengesteld-
Tussen deze twee helften
$'ordi de roerkoning geplaatst.
Vroeger was deze meestal van
bÍons, tegenwoordig van
roestvast staal (.vs).
Haaks op deze roerkoning
worden rvs stangen g€last.
Vervolgens worden deze slan-
gen aan één Íoerbladhelft
vastgelamineerd. Helaàs kun-
nen oeze slangen Igv cor.osre
of metaalmoeheid loskomen
van de roerkoning waardoor
het roerblad on de roerkoning
heen kan draaien. Als dat het
geval is moet het roerblad
verwijdeÍd worden, openge-
maakt en gerepareerd \Yorden.
Een veel vaker voorkomend
probleem is het losraken van
b€ide roerhelften. Dit gebeurr
rneestal boven aan het .oer-
blad waar de roerkoning het
roerblad ingaat. In bijna alle

gevallen js dit zelfeenvoudie re repareren door de spleet open te íiezen tot aan
de roerkoning. Na d€ze spleei enige weken te laten drogen kan men deze aÍ:
vullen met een goede kwaliteit epoxy filler. Als laatste nog twee matjes rovjng
er overheen Inet epoxyhars.
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Vanafeen zeker monent (waarschijniijk begin 80) heeft Weste.ley de con-
stÍuctie gewijzjgd en een compleet rvs roerblad aan de roerkoning gelast. (Ver-
gelijk de uitvoering van het roer van de FREYJA). Aan dit rvs roerblad werden
dan beide polyester roerhelften gelamineerd. Het rvs roerblad kan in geval van
nood fungeren als noodroer.

Op de íbto ziet u hel opengemaakte foe. van een Westerly Sealord uit 1986.
De eigenaar rnaakte zich zoreen dat hij problemen zou hebben. Na openjrg
bleek dit echter ontefecht te zijn.

Bestuur en Commissies

B€stuur,
J. Smit, voorzitler.
J. Sluiter, vice"voorziÍer.
Mw E- Rutge$, seffetàris.
J.P. Veldhuyzen, perxringme€ster.
G. Versluis, Ev€nementen Conmissie.

Mw E. Rutgers
Koningin Julianalaan 53 1738 \B Maailensdijk

trvenenenten commissie.
G. Vef sluis, voorzitter
P.S.l. DÍeef
M. KanaaJ
RK. Stapleton
T.K. Ieede

Technisch€ Commissie.
H.F. Walraven
A. Kuhlnan
G. Vercluis

Telefoon
035-62149 98
0317-61 36 0l
0346-21 1616
014,242 42 44
0180.43 0t 02

4346-211676

018043 01 02
0t72-53 97 2',1
010-434 87 63
0346-21 19 81
0151614075
0416-37 71 24

0294-28 t8 21
0299431186
018043 0l 02



ffiiïKI'*
drro "scroo|l scrtlP]l

llglEElJ I

-ocN^f,GRR ra cc (ê

8o!íià.r rct r, dan jà.. inqebnikna.e!

! i j 2 i q j n e c n ,
w ê r x @ p . s p l c i Í i c à t i ê s  I n r u i L s o n s t E s p r c . k b à a r .

r r x'roDy r..ERoNlm^) . !r S!EB!! L

C*A* Ydle / lddt bL1 tat & bt**,
Gtgo

52 Seníorcnberuad

Í'otoÍepoÍage Lowestoft-wcck 2001

Bu & Oystet'

Ll'illern Kuhlnan in actie



GLORY

Het lchip van deían. Kuhlman nor de Engelse kust, zie artikel pag 7

,_J


