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VOOR 
WOORD

Even pauze. Zweet vermengd met polyester-
slijpsel zit overal. Op een stoel in het zomer-
zonnetje zit ik met een krentenbol in m’n hand 
naar m’n telefoon te staren. Ik zie foto’s voor-
bijkomen van mooie ankerplaatsen, steigerbor-
rels, het Noord-Oostzeekanaal, de Solent, de 
Ria’s en de nodige fjorden. Al drie jaar lang ben 
ik bezig met een refit waar geen einde aan lijkt 
te komen. We zitten inmiddels in de opbouw-
fase, maar het einde lijkt nog lang niet in zicht, 
laat staan zulke mooie reizen.

Wanneer ik klus, zeilt de ander. Wanneer ik 
zeil, voel ik me schuldig dat ik niet klus. Ik geef 
het toe, ik ben gewoon stikjaloers op iedereen 
die gewoon lekker naar de boot gaat voor een 

vakantie of zelfs voor een weekendje of een 
dagje op het water. Ik ben het wachten gewoon 
zat. Ik wil mijn eigen zeilen wind zien vangen, 
m’n lieren die ik op Marktplaats heb gevonden 
horen ratelen en onbekende kusten in de verte 
zien opdoemen. Ik zal nog even moeten wach-
ten.

Verlangen

Wanneer ik klus, 

zeilt de ander.
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UITZONDERLIJKE KWALITEIT,  
STIJL EN ONGEEVENAARDE LUXE. 

 
 

 
 

De Cervetti 44 combineert alle gemakken die men van een zeiljacht kan wensen. Het 
innovatieve en speelse ontwerp geeft grote en open ruimtes en biedt tegelijkertijd veel 

opbergruimte en kasten. De catamaran is te verkrijgen in 2 verschillende layouts en biedt 
slaapmogelijkheden voor 6 of 8 personen. 

 
Nu ook in Nederland verkrijgbaar in Power versie, aangedreven door 2x 270 PK diesel. 

 

Wilt u meer informatie over de Cervetti 44? Neem dan contact met ons op 
 via info@dufour-zeiljachten.nl of telefonisch via +31 (0) 514 – 569 123. 

De afgelopen jaren hebben we allemaal ge-
dwongen ervaren wat verlangen betekent en 
hoe lang het wachten duurt. Dat geldt ook 
voor bootjes kijken tijdens een botenshow. De 
laatste HISWA in de RAI duurde anderhalve 
dag en twee jaar lang hebben we geen HISWA 
te Water gehad in Lelystad. Maar we kunnen 
weer. We mogen weer. Eindelijk is het weer 
toegestaan om ons te verlekkeren en vergapen 
op de steigers. De zeilwereld ligt afgemeerd 
in Lelystad en we kunnen er zowaar naartoe. 
Lekker ‘Bootjes kiek’n’ zoals Arjen Rahussen 
het zo uitnodigend zegt. 

Na de HISWA te Water klus ik verder. Onge-
twijfeld met hernieuwde energie, maar wellicht 
ook nog met een beetje jaloezie. Met de blin-
kende boten, helemaal af en klaar om te gaan, 
nog vers in mijn hoofd weet ik weer waarvoor 
ik het doe. Ik weet wat ons straks te wachten 
staat. Het wegdromen naar prachtige oorden 

aan het water. Precies daarvoor ben je aan het 
juiste adres bij zo’n botenbeurs. Met een tas 
vol spullen en een hoofd vol ideeën en nieuwe 
dromen ga je dan weer naar huis, klaar voor 
het volgende seizoen.

Met deze nazomerspecial kun je thuis al lekker 
wegdromen, verlangen naar een volgend sei-
zoen en je al een beetje verlekkeren aan al die 
boten op de HISWA te Water. De bittere pil van 
die kluswinter voor ons lijkt zowaar wat minder 
zwaar. 

Tot op de beurs! (Stand KB70)

Wanneer ik zeil, voel ik me 

schuldig dat ik niet klus.
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Voor mij kwam het door de tocht van Henk Bezemer in 
1994, dat de eilanden mijn aandacht trokken. Henk zeil-
de solo met een waarschip 570 van Plymouth naar Faial 
(Horta) zonder navigatiemiddelen (log, kompas, sextant, 
elektronische navigatie). Bijna 20 dagen deed hij over 
de 1200 mijl. Nu vlieg je in 4 uur vanaf Schiphol naar 
Terceira, het rijkste en grootste eiland van de centrale 
eilandengroep. In de hoofdstad Angra do Heroismo, lag 
onze boot klaar. In deze Baai van de Heldenmoed begon 
ons eilandhoppen.

Azoren in het kort

De Azoren bestaan uit drie groepen van in totaal negen 
eilanden. De hoofdstad is Ponte Delgado op Sao Miguel, 
dat is in de oostelijke eilandengroep (Sao Miguel, Santa 
Maria). Ponte Delgado heeft de grootste haven met de 
meeste voorzieningen. De meest bekende haven is Horta 
op Faial, onderdeel van de centrale eilandengroep (Ter-
ceira, Graciosa, Faial, Sao Jorge en Pico). Horta is bekend 
vanwege de kade waar vertrekkers hun scheepsnaam/
logo achterlaten en natuurlijk van Café Sport, het meeste 
bekende café van de Atlantische Oceaan. De meest wes-
telijke eilandengroep bestaat uit twee eilanden (Corvo en 
Flores).

De Azoren hebben een gematigd zeeklimaat, de tempe-
ratuur schommelt tussen de 16 en 24 graden). Er is nau-
welijks stroming, het getij is maximaal een meter, maar 
bereid je wel voor op een constante oceaandeining. Dat 
is toch een ander gevoel dan onze Noordzeegolven. Door 
het Azoren hoog is de wind vaak matig, al hadden wij 
net in de week dat we er waren, vooral te maken met een 
lagedrukgebied. Dat leverde meer wind op, maar af en toe 
ook meer nattigheid. De Azoren heten niet voor niets de 
groene eilanden. 

De magischeAzoren
De Azoren staan bij sommigen op hun bucket-
list, een plek waar je geweest moet zijn. Voor 
anderen is de eilandengroep niets anders dan 
de laatste haven voor je de oversteek maakt 
naar de nieuwe wereld of de eerste stop na ver-
trek uit de Carib. Een enkeling gelooft dat dit 
de overblijfselen zijn van het verzonken land 
Atlantis. Hoe dan ook de eilandengroep in het 
midden van de Atlantische Oceaan heeft een 
magische klank en aantrekkingskracht onder 
zeilers.Zo ook onder de cursisten van de  
Zeezeilers van Marken.. Tekst en foto’s: Jules Bänffer
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Angre, kerk en standbeeld

Jules Bänffer

Graciosa

De nieuwe haven van Graciosa

Tocht 1

Tocht 2

Tocht 3

Tocht 4

Tocht 5

Check je huurboot voor vertrek
In een week tijd bezochten we 4 van de 5 
eilanden van de centrale groep (Terceira, Gra-
ciosa, Faial en Sao Jorge). Pico hebben we 
overgeslagen, de haven is niet ingericht op 
zeiljachten en ankeren wordt daar ontraden. 
Ankeren is sowieso een dingetje op de Azoren, 
maar daarover later meer. De eilanden zijn in 
redelijke dagtochten te bereiken, waardoor je 
in de avond nog tijd hebt om iets van het stadje 
te zien. Om iets meer van de natuur, cultuur en 
seismische activiteit(!) te zien hebben we twee 
keer een dag rust ingebouwd.

Angra do Heroisme is een levendige havenstad 
met een zichtbaar monumentaal verleden. 
Soms een beetje vergane glorie, de sfeer van 
luxe van weleer straalt van de gebouwen af. 

Voor ons was het vooral belangrijk dat we 
goed konden foerageren. De supermarkt is 
met een taxirit van 5 minuten te bereiken. Wel 
zo makkelijk met al die boodschappentassen. 
De bootcheck leverde een verrassend inkijkje 
in de lokale gebruiken. Op mijn vraag of er ook 
kaarten aan boord waren, liet de charteraar mij 
een paar wegenkaarten zien van de eilanden. 
Op ‘nautical charts’, reageerde hij met een gro-
te glimlach: ‘We have a nautical plotter, better 
than charts!’. Uiteindelijk wist hij bij een andere 
boot zeekaarten van het gebied mee te krijgen. 
Een bijboot hoorde niet standaard bij de uit-
rusting. Niet nodig want er is altijd plek in de 
havens buiten het seizoen.

So far so good. De volgende ochtend vertrok-
ken we bijtijds uit Angre (dat mag je na een 
dag zeggen) naar Graciosa, het kleinste eiland 
van deze centrale archipel. Hoog waren onze 
verwachtingen over wat we aan natuur en die-
renleven tegen zouden komen. Maar dat we, 
nauwelijks op weg, al een grote school dolfij-
nen ontmoetten, dat hadden we niet verwacht. 
In de schaduw van Terceira werden we lang 
vergezeld door tientallen dolfijnen. Jonkies en 
oudjes speelden om onze boot. 

Verder bleef de oceaan grotendeels leeg, heel 
incidenteel een zeilschip en op de AIS een en-
kel stipje van een veerboot. Misschien waren 
we in mei te vroeg voor het seizoen? Het was 
overigens goed dat iedereen zijn complete 
zeilpak had meegenomen. Weliswaar liggen de 
Azoren op dezelfde breedtegraad als Zuid-Por-
tugal, maar de gematigde temperatuur van het 
zeeklimaat in combinatie met de wind zorgen 
ervoor dat het er fris aanvoelt. Hou daar reke-
ning mee, als je twijfelt aan wat voor kleding je 
mee moet nemen.

Afwijking van tientallen graden
De belangrijkste havens op de door ons be-
zochte eilanden hebben goede faciliteiten, een 
veilige aanloop en het belangrijkste: een goede 
golfbreker. Geen onnodige luxe met deze oce-
aan swell. Zo niet op Graciosa. De plek waar 
de moderne haven moet komen is in de toe-
ristische gidsen al ingetekend, maar na jaren 
nog steeds in ontwikkeling. De enige beschutte 
plek waar je terecht kan is de vissershaven van 
Vila da Praia.

De aanloop van Vila da Praia wordt, net als die 
van de meeste andere havens, bepaald door de 
oceaandeining die er altijd staat en de krappe 
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Vila da Praia

ingang. Het kleine vissershaventje wordt alleen 
gebruikt door lokale vissers (wij waren de eni-
ge zeilboot) en de visafslag is het belangrijkste 
gebouw. De voorzieningen zijn minimaal. We 
mochten gebruik maken van de toiletten van 
de vissers (netjes en schoon) maar voor het 
douchen moesten we naar een gebouw een 
eind buiten het haventerrein waar (ongelogen) 
een pijpje uit de muur stak waar alleen koud 
water uit kwam. Ik was te verbaasd om er een 
foto van te maken.

Op ieder eiland moet je in- en uitklaren. Soms 
doe je dat bij dezelfde havenmeester waar je je 
ligplaats regelt, soms bij de douane een deur-
tje verder of zoals hier bij het politiekantoor, 
net naast de ingang van de haven. Ze zijn for-
meel en correct en bij ons heeft het nooit lang 
geduurd. Maar je moet het niet vergeten, want 
dan kunnen de formaliteiten veel meer tijd in 
beslag nemen.

Omdat we de volgende dag Horta op de plan-
ning stond en dat met een gentleman’s koers 
te bereiken was, gingen we vroeg op pad. 
Eenmaal buitengaats merkten we dat het mag-
netisch kompas verschillende koersen aangaf. 
Soms scheelde het tientallen graden met de 
GPS-koers, soms liepen beiden koersen gelijk 
op. Rond de Azoren kan je dat vaker merken. 
De eilanden liggen op de mid-Atlantische rug, 
de grootste bergketen ter wereld die voor het 

grootste deel onderwater ligt. Op enkele plek-
ken komen de toppen van deze bergen boven 
zeeniveau uit, onder andere hier bij deze eilan-
dengroep. De pilot vat deze afwijking samen in: 
‘Local magnetic anomalies have been reported 
in several locations throughout the islands’. De 
vulkanische activiteit kan het aardmagnetisch 
veld beïnvloeden en dus ook je kompas. Irri-
tant, maar als je het weet ook wel interessant 
om mee te maken en belangrijk om je naviga-
tie op verschillende manieren te checken.

Bij het navigeren is misschien wel het belang-
rijkste waar je rekening mee moet houden de 
wind en het weer. De wind kan heel sterk vari-
eren rond de eilanden en in de kanalen tussen 
de eilanden en je kan op één dag rustig drie, 
vier verschillende weertypes tegenkomen. Op 
het stukje van Graciosa naar Faial kregen we 
stralende zon, windstil weer en squalls met 
buien en vlagen van bijna 30 knopen. Dat laat-
ste kwamen we tegen bij de nadering van Faial.

Café Sport
De aanloop van Horta had ik me anders voor-
gesteld. In de klassieker ‘Alleen met de Spray 
de wereld rond’, beschrijft Joshua Slocum zijn 
landfall (sorry geen Nederlands woord voor) 
van Faial in 1895: ‘Alleen zij die de Azoren van 
het dek van een schip hebben gezien, kunnen 
zich een beeld vormen van de schoonheid van 
de oceaan.’ (Hollandia, vertaling Karel Heijnen).
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Natuurlijk zwembad

Tekeningen op de 

kade

Pico in de wolken

Interieur van de kerk in Sao Jorge

Sao Jorge

Wij hadden te maken met een druilerige regen, 
slecht zicht en een vlagerige wind. En eenmaal 
achter de golfbreker bleek dat de haven mutje 
vol was. Zelfs in de ruime en redelijk beschutte 
baai was er beperkte plek om te ankeren. De 
havenmeester die ons tegemoet kwam varen 
was onverbiddelijk. Ankeren was wat hem be-
treft de enige optie, maar zonder bijboot was 
dat voor ons geen aantrekkelijke keuze. Voor 
ons pakte het ankeren niet goed uit. Meerdere 
ankerpogingen terwijl de squalls maar over 
bleven komen, leverden vooral een krabbend 
anker en een vermoeide bemanning op. Even 
bijkomen aan de brandstofsteiger was een 
goed alternatief. Na overleg met de haven-
meester was hij milder in zijn mening, een 
nacht in de hoek van de brandstofsteiger was 

geen probleem. Het gaf ons de gelegenheid 
om bij Café Sport ons verdiende steigerbiertje 
te halen en de sfeer van vertrekkers op te snui-
ven. Café Sport is echt the place to be en dat 
weten de gasten ook. Het gaat daar om zien en 
gezien worden. Je komt er gelijkgestemde zei-
lers tegen, maar geen lokale sfeer of cultuur. 
Daarvoor is de kroeg te veel verweven met het 
internationale zeilerspubliek dat graag vertrekt 
met een hoodie, polo, cap, sleutelhanger of 
koelkastmagneet van ‘The most famous pub in 
the Atlantic’.

Vulkaan Pico
De volgende dag was de keuze ankeren of 
naar een rustigere plek varen. Die keuze was 
snel gemaakt. Op een halve dag varen ligt 
Sao Jorge, het eiland van de steile kliffen en 
natuurlijke zwembaden tussen de lavarotsen. 
Maar ook het eiland waar die weken nog bijna 
elke dag seismische activiteit gemeten werd. 
Op de overheidswebsite over de de Azoren 
staat geruststellend te lezen: ‘We inform you 
that the situation on the island of São Jorge is 
under permanent monitoring by the competent 
authorities’. Interessant en spannend dus om 
dit eiland te bezoeken. Eerst nog wel in Horta 
de kademuren bewonderd waar bezoeken-
de schepen hun kleurrijke logo’s en namen 
achterlaten.  Overigens is het niet alleen op 
Horta, maar de bij de meeste eilanden kun je 
tekeningen of schilderijen -sommige zijn echte 
kunstwerken- tegenkomen op kademuren of 
golfbrekers. Het is een folklore geworden voor 
de zeilers die deze eilanden bezoeken.

Het dominante beeld in dit gedeelte van de 
archipel is de vulkaan Pico op het gelijknamige 
eiland. Pico is het hoogste punt (2351 meter) 
van de mid-Atlantische rug en is vaak gedeel-
telijk in wolken gehuld. Als je gelukt hebt kun 
je net boven de wolkenkring de top van de 
vulkaan zien. Veel zeilers pakken de pont van 
Horta naar Pico om de berg te beklimmen, of 
in ieder geval van dichtbij te zien. De haven is 
voor ons soort schepen niet echt uitgerust.  
Een goede golfbreker is er niet, de Pilot waar-
schuwt voor slechte ankergrond en er is alleen 
een betonnen kade waar de veerboot aan aan-
legt. 

rotsformaties bieden een natuur-
lijke afscheiding voor de krachtige 
golven. En waar je zeker niet aan 
ontkomt zijn de ‘pratende’ vogels die 
tegen zonsondergang van de steile 
kliffen duiken en daarbij een afwis-
selend hoog en laag geluid maken, 
een soort rauw gekakel waarvan je 
pas begrijpt hoe het klinkt, als je het 
hoort. (Beluister het op Cory’s Shear-
water: https://www.youtube.com/
watch?v=3bZF_TmBMvM&ab_chan-
nel=YouTubeBirds)

De verborgen schat Sao Jorge
Het werd dus Sao Jorge en daar hebben we 
geen spijt van gehad. Achteraf vond ik dit ei-
land de mooiste ontdekking van de week. De 
aanloop naar Velas, de grootste stad van dit ei-
land,  is duidelijk aangegeven en goed beschut 
door indrukwekkend hoge rotsen. Eenmaal bin-
nen blijkt de kleine haven midden in de stad te 
liggen wat de gelegenheid geeft om iets meer 
van de lokale sfeer mee te maken dan alleen 
maar het yachties leven. Het was rustig in de 
haven, de waarschuwingen over de seismische 
activiteit zorgde er voor dat veel zeilers uit 
voorzorg het eiland links lieten liggen. Jammer 
want Velas is een lief stadje waar de straten 
fraai zijn ingelegd met mozaïekpatronen en het 
heeft nog een aantal verborgen verrassingen. 
Niet iedereen weet dat in het lieve 16de eeuwse 
kerkje midden in het dorp een gouden altaar 
staat en een fraai beeld van de patroonheilige 
van het eiland: St. Joris. Op het dorpsplein 
naast een van de café’s staat een ingelegd te-
geltableau dat herinnert aan de aardbeving van 
1964 toen de meeste huizen aan de westkant 
van het eiland vernietigd werden en 5000 inwo-
ners (meer dan de helft) geëvacueerd. Op een 
vulkanisch eiland is die angst nooit ver weg, al 
merk je dat meeste bewoners er gelaten mee 
omgaan: se Deus quiser (zo God het wil).
Wat je niet mag missen bij een bezoek aan 
Velas zijn de natuurlijke zwembaden die 
gevormd zijn door lavasteen. Ze staan in 
open verbinding met de zee, maar de grillige 
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Ingeslingerd

Oceaangevoel
Het is ondertussen al ruim halverwege onze 
charterweek, dus we moeten langzaam terug 
naar ons startpunt Angre. Dat doen we via Gra-
ciosa, daar willen we een dag langer doorbren-
gen om meer van het eiland te zien. Het is on-
geveer 70 mijl en zodra je om de hoek van Sao 
Jorge gaat en koers zet naar Graciosa gaat de 
diepte naar een paar duizend meter. Vooral als 
het de dagen daarvoor goed gewaaid heeft, 
is een swel van een paar meter niet bijzonder. 
Dat is even wennen, maar niet oncomfortabel, 
de groep van De Zeezeilers is nu echt ingeslin-
gerd.

Het mooie van op de oceaan varen is dat je het 
weer om je heen ziet ontwikkelen. Hoe buien 
ontstaan en langs je heen trekken of juist niet, 
en je een tactiek bedenkt hoe de bui (met wind-
vlagen) te omzeilen zonder te veel om te varen. 
Het weer was vergelijkbaar met de heenweg 
naar Horta, alleen nu waren we beter in staat 
het weer te interpreteren. Om de aanloop iets 

spannender en navigatietechnisch interessan-
ter te maken, varen we dicht onder het eiland 
door en tussen de rotsen van Ilhéu do Baixo. 
Interessant om de valwinden mee te maken, 
het venturi-effect in de spleet tussen land en 
rots en de stroming die toeneemt.

In Vila da Praia komen we laat aan, maar wel 
vroeg genoeg om in de laatste bar die nog 
open is een biertje te drinken met de lokale 
arbeiders en ondernemers. Toma Lá Dá Cá 
(Neem het, geef het) krijgt op Tripadvisor geen 
hoger rating, maar voor een paar euro heb je 
wel een hamburger en voor de prijs van een 
biertje kan je rustig de hele kroeg een rondje 
geven. Dat gebeurde dan ook veelvuldig. We 
vertrokken naar de boot nadat we iedereen 
bezworen hadden dat we in Nederland ieder-
een zouden vertellen dat Graciosa het mooiste 
eiland was. Bij deze dus.

De volgende dag kon onze tour van Graciosa 
beginnen. Opgepropt in de huurauto reden we 
eerst naar Santa Cruz de hoofdstad van het 
eiland, bekend om de grote waterbekkens mid-
den in de stad, die waren helaas drooggelegd. 
Niet ver daar vandaan zou de nieuwe marina 
moeten komen. Hoewel die in de nieuwe 
toeristische folders al is ingetekend, zien wij 
hier alleen rollende brekers en grove gestolde 
lavablokken. Er moet nog een hoop gebeuren 
voordat hier de eerste schepen aanleggen. Dan 
maar naar de thermale bronnen van Carapa-
cho. Het geluk was niet met ons. De spa was 
in onderhoud, dus we moesten het doen met 
een kijkje door de ramen van het fraai betegel-
de badhuis en de buitenbaden in zee, waar het 
wemelde van de Portugese oorlogsschepen 
(bijzondere kwallen, red).
Meer geluk hadden bij het bezichtigen van de 
Furna do Enxofre, letterlijk vertaald: de zwa-
velgrot. Een van de vulkanen op het eiland is 
te bezichtigen, dat wil zeggen als het zwavel-
gehalte in de grot niet te hoog is. Een drassig 
weggetje voert je langs schitterende orchi-
deeën, waarna je via een gemetselde trap van 
183 treden verder afdaalt in de krater van de 
vulkaan. Op diepste punt ben je ongeveer 20 
meter beneden zeeniveau, in de buik van het 

eiland, en borrelt modder met zwavelgeur je 
tegemoet. Dit is een niet actieve vulkaan, maar 
het voelt anders. Iedereen wordt hier stil van. 

Onze laatste tocht bracht ons terug naar de 
Baai van de Heldenmoed op Terceira. Na een 
week zeilen tussen deze vulkanische eilanden 
en vooral contact met de authentieke Azori-
aanse cultuur, voelt Angra do Heroismo aan 
als een wereldstad. We lopen langs de Igreja 
da Misericordia, een imposante knalblauwe 
kerk naast de ingang van de haven. In de smal-
le stegen tegen de helling waar de stad op is 
gebouwd staan aan weerszijden rijk versierde 
gebouwen in renaissance architectuur. Angra 
was in de 15de eeuw de belangrijkste stopover 
voor schepen op de routes tussen Amerika en 
Europa. De stad werd een belangrijk handels-
centrum en die rijkdom zie je terug in de vele 
paleizen die de Portugese adel liet bouwen. 
Alsof nu pas tot ons doordringt waarom de 
stad al in 1983 door de UNESCO tot werelderf-
goed is benoemd.

We gaan nog één keer douchen in de jachtclub 
en trakteren onszelf op een goed diner met 
nog een keer uitzicht op de baai en de mid-At-
lantische oceaan. Het is goed om te weten je 
geen duizenden mijlen hoeft te varen of helse 
stormen hoeft te trotseren om de Azoren te 
bezoeken. Maar als je het op de gentleman’s 
manier doet, dan heeft het wel iets om je reis 
te beginnen in de Baai van de Heldenmoed.

Jules Bänffer is initiatiefnemer van Zeilhelden 
en instructeur bij de Zeezeilers.

Als hoogtepunt van de reis 

heb ik Sao Jorge ervaren, 

de rust, de natuur, de gave 

haven tussen de tientallen 

meters hoge kliffen en de 

‘pratende’ vogels.
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De Hiswa te Water in de Batavia Haven in Lelystad is in 2022 groter dan ooit met ruim                 

330 boten van 3 tot 30 meter. Kom naar deze boatshow die al jaren hét internationale platform 

vormt voor de watersportsector. Kijk voor tickets en meer informatie op www.hiswatewater.nl 

        I
n 2022 groter dan ooit!

        T
ickets op hiswatewater.nl
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Charteren op de Azoren

De meeste zeilers die de Azoren bezoeken 
doen dat op eigen kiel en zien de eilanden als 
een verplichte stop op weg naar de overkant. 
Al heb ik gemerkt dat, mogelijk door corona, 
er ook een grote groep zeilers is die maanden 
of een jaar verblijven en cruisen op de Azoren. 
Om een boot te charteren zijn er maar beperk-
te mogelijkheden. En meer nog dan bij het 
charteren van een boot op de Middellandse 
Zee geldt hier dat je te maken hebt met seri-
eus oceaan zeilen, waar je boot voor uitgerust 
moet zijn. De boot die wij hadden had binnenin 
nogal wat niet zeewaardig hang- en sluitwerk, 
een kajuittafel die spontaan loskwam van 
de vloer, een erg onderbemeten anker met 
slechts 30 meter ankerketting en standaard 
geen bijboot. Aandachtspunten dus, maar ook 
een goede oefening voor de deelnemers van 
De Zeezeilers. Vooral de swell en de lavarots-
bodem zijn geen goede condities voor een 
rustige nacht. Dat is ook de reden dat ze op de 
Azoren niet doen aan rijen dik aan de kade lig-
gen. Er zijn vaak wel ankerboeien (moorings) 
en zelfs in de de kleinere havens is er meestal 
wel plek. Volgens de pilot is Horta de meest 
geschikte plek om te ankeren.

Qua kosten vallen het eten, foerageren en 
de havengelden op de eilanden erg mee. De 
prijzen zijn lager dan in Nederland en het ha-
vengeld (Graciosa: geen havengeld, Horta: 11 
euro, Sao Jorge: 14 euro) is een fractie van 
wat je in de rest van Europa betaalt.

Naast zeilers trekken de eilanden vooral wan-
delaars en vogelaars aan. Op alle eilanden 
zijn goed aangegeven wandelroutes te vinden 
(de mooiste plekken zijn soms alleen te voet 
te bereiken) en voor vogelliefhebbers zijn er 
soorten te spotten die je op weinig andere 
plaatsen in Europa tegenkomt.

Als hoogtepunt van de reis heb ik Sao Jorge 
ervaren, de rust, de natuur, de gave haven 
tussen de tientallen meters hoge kliffen en de 
‘pratende’ vogels die de zonsondergang bege-
leiden. Wat mij tegenviel was Horta dat op mij 
iets te plat toeristisch overkwam.
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Aan het eind van de Tweede Wereld-
oorlog schreef het KNWV een prijs-
vraag uit voor het ontwerpen van een 
eenheidsklasse met 12m2 zeilopper-
vlak. Maar liefst 55 inzendingen kwa-
men binnen en toch vond het KNWV 
daar niet het goede ontwerp tussen 
zitten. De technische commissie van 
het Verbond ging zelf aan de slag 
met het vastleggen van uitgangs-
punten. Willem de Vries Lentsch 
tekende het definitieve ontwerp. Met 
de bevrijding van Nederland in 1945 
was ook de eenheidsklasse Vrijheid 
geboren. De zeilnummers V1 en V2 
werden nooit uitgegeven, omdat die 
vlak na de oorlog te veel deden den-
ken aan de Duitse raketten.

Een Vrijheid zeilt als een 
zwaardboot
Een Vrijheid is een kielboot en moest 
door iedereen gebouwd kunnen wor-
den. Omdat het een eenheidsklasse 
is, gelden er wel strikte bouwregels. 
Een paar daarvan zijn: de lengte is 
5,40 meter, de breedte 1,66 meter en 
de diepgang 0,73 meter. Ook het ge-

Lattenbouwboot 
die kan vliegen
75 jaar Vrijheid

Het scheepstype Vrijheid viert zijn 75ste 
verjaardag. Een Vrijheid is een allround 
houten zeilboot met vast kiel. Je kunt 
er heerlijk in wedstrijdzeilen, je kunt er 
mee op vakantie en wil je een dagje toe-
ren op het water, dan kan ook dat in een 
Vrijheid. Maar hoe springlevend is deze 
klasse nu nog?

Tekst: Klaas Smit
Foto’s: van en via VKO

wicht, het zeiloppervlak, de dikte en 
lengte van rondhouten, de vorm en 
het gewicht van kiel en roer zijn alle-
maal strak omschreven. De Vrijheid 
staat daarmee eigenlijk gelijk aan het 
gewone leven: vrijheid met regels.
Door het geringe gewicht accelereert 
hij enorm snel. Een Vrijheid is heel 
wendbaar en kent vele trimmoge-
lijkheden. Dat maakt zeilen in een 
Vrijheid zo mooi. Eigenlijk vaart de 
Vrijheid meer zoals een zwaardboot, 
ook al zit er een kiel onder. Je trekt 
hem zo in plané als het een beetje 
waait, helemaal als de spinnaker er 
dan op staat.

Concentraties van schepen
In 1960 werd de Vrijheid Klasse 
Organisatie (VKO) opgericht en dat 
bleek meteen goed voor een ople-
ving. In het begin van de zestiger 
jaren werden er 100 nieuwe zeilnum-
mers ingeschreven. In totaal zijn 
er zo’n 2000 exemplaren gebouwd, 
waarvan 500 zonder zeilnummer. 
De huidige voorzitter van de VKO is 
Peter Verhoeven. Wanneer ik met 
hem de historie doorneem, knikt hij 
instemmend. “Dat klopt allemaal,” 
zegt Peter. “De Vrijheid is een alles-
kunner en mede daarom zeilen er 
nog steeds veel liefhebbers mee. We 
hebben nu nog zo’n 70 Vrijheidjes 
met een geldige meetbrief waarvan 
de meeste regelmatig een wedstrijd 
zeilen. Hoeveel zeilers alleen toeren 
in hun Vrijheid, daar hebben we niet 
echt zicht op, maar ik kom toch nog 
regelmatig een Vrijheid tegen op het 
water.” 
Verspreid over Nederland vind je op 
een aantal plekken verrassend veel 
Vrijheidjes. WV De Schinkel heeft 
met 20 de grootste concentratie 
schepen, maar ook bij de Vrijbuiter in 
Loosdrecht ligt er nog een behoorlijk 
aantal en in het noorden van Neder-
land zijn er verspreid over Groningen 
en Friesland actieve zeilers.  

Opknappen van een VKO-promotieboot
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Van alle open houten lattenbouw-
boten is de Vrijheid de kleinste en 
meest betaalbare. Omdat hij snel is 
en sportief, maar ook een comforta-
bel zeilende toerboot, is hij aantrek-
kelijk voor jong en oud. Voor 3000 
euro heb je een goede boot met trai-
ler en wedstrijdzeilen. 

De Vrijheid is nog lang niet 
uitgezeild
“Veel schepen bij elkaar werkt aan-
stekelijk,” zegt Peter, “maar levert 
voor wedstrijden wel eens een pro-
bleem op.” We hebben 7 TOP-evene-
menten waar minimaal 15 schepen 
aan de start moeten verschijnen wil 
het evenement meetellen. Aan het 
begin van het jaar stellen we de data 
vast, verspreid over het seizoen en 
het land. Dat betekent onder meer 
dat de Schinkel-boten een behoor-
lijk aantal keren op de trailer door 
Nederland gereden moeten worden 
om overal mee te zeilen. Gelukkig is 
de Vrijheid makkelijk trailerbaar -nog 
een voordeel van dit type- maar zo 
kost wedstrijdzeilen wel veel tijd.”
De klassenorganisatie heeft daarom 
een project opgestart om meer zei-
lers Vrijheidjes in te krijgen, als het 
even kan ook op meer plaatsen. Op 
die manier zouden er op al die wed-
strijdlocaties in Nederland genoeg 
schepen liggen om een geldige jaar-
competitie te kunnen organiseren. 
“Dit zou het ideaal zijn,” gaat Peter 
verder, “maar het belangrijkste is 
nu dat we het zeilen in een Vrijheid 
levend willen houden. De gemiddelde 
leeftijd van de zeilers ligt rond de 
zestig en we willen graag nieuwe 
en het liefst ook jongere aanwas. 
Samen met WV De Schinkel zijn 
we een project gestart om nieuwe 
zeilers in de Vrijheid te krijgen. In 9 
lessen per jaar laten we nieuwe zei-
lers kennismaken met alle facetten 
van de boot: wat zijn de specifieke 

eigenschappen van een Vrijheid, hoe 
zeil je erin, hoe tuig je hem goed, hoe 
onderhoud je een Vrijheid en hoe is 
het om er wedstrijden in te zeilen. 
Heel praktisch en we zitten veel op 
het water. Daarvoor hebben we als 
VKO zelf promotieboten in bezit. 
Twee exemplaren zijn vaarklaar en 
een derde knappen we nu op. Een 
vierde boot moet ook worden geres-
taureerd en dat willen we gaan doen 
in Friesland. In Grou, bij Koninklijke 
Watersportvereniging Frisia, gaan 
we hetzelfde project starten als op 
de Nieuwe Meer bij De Schinkel. Ook 
daar moeten nieuwe zeilers dan met 
eigen handen kunnen voelen hoe je 
een Vrijheid in de vaart houdt en hoe 
je ermee vaart.” Vrijheidzeilers die lid 
zijn van WV De Schinkel ondersteu-
nen het project en een aantal vaart 
ook mee tijdens de lesavonden met 
eigen boot en een deelnemer. “De 
Vrijheid is een sportieve zeiler voor 
2,” gaat Peter verder. “We zien nu al 
dat het project effect heeft, want de 
eerste deelnemers stromen al het 
wedstrijdveld binnen.

Nederlands Kampioenschap
“Het NK Vrijheid combineren we met 
het NK Flits, bij Frisia in Grou,” vertelt 
Peter. “Dat is bewust, zodat de wat 
oudere Flitszeilers die binnenkort 
een andere klassenboot mogen kie-
zen, tussen de wedstrijden door een 
Vrijheid kunnen proberen. Hiermee 
hopen we de eerste deelnemers voor 
het verjongingsproject in Friesland te 
kunnen werven. Wil jij de Vrijheids-
klasse in actie zien tijdens het NK, 
kom dan op 2, 3 en 4 september naar 
Frisia in Grou.”

Wil je meer weten over de Vrijheid en 
de klassenorganisatie, ga dan naar 
www.vrijheid.org.
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24 duizend stappen
Er is genoeg te doen op de beurs. “Mijn stap-
penteller staat aan het einde van de dag 
doorgaans op zo’n 24 duizend stappen. Voor 
de gemiddelde bezoeker is dat de helft denk 
ik,” lacht Arjen. “Je hoeft je niet te vervelen,” 
vervolgt hij. “We hebben een hele boulevard 
voor het grotere segment,  er zijn debatten bij 
het podium aan het water en je kunt diverse 
demonstraties bijwonen. En voor het eerst is 
er een carrièredag met Vaarplezier en HISWA- 
RECRON. Je kunt een goede toekomst opbou-
wen in de maritieme sector!”

Lelystad
Voor de derde keer vindt de HISWA te Water 
plaats in Lelystad. Het vertrek uit Amsterdam 
zorgde voor de nodige kritiek, maar daar is 
niets meer van over. Arjen: “Lelystad is top! Ik 
hoor er echt niemand meer over. De haven is 
bijna gebouwd voor de beurs, zo goed past het. 
Het is heel centraal en parkeren kan heel mak-
kelijk. Zelfs over het water is de beurs goed 
bereikbaar. Het was een schot in de roos!”

Zelfs de Formule 1 in Zandvoort mocht 
doorgaan, maar de HISWA te Water 
2021 niet. Een zure appel waar water-
sportend Nederland doorheen moest 
bijten. Drie jaar na de laatste editie gaat 
de buitenbeurs eindelijk weer van start. 
Met HISWA te Water-directeur Arjen 
Rahusssen blikken we vooruit. “Het ziet 
er allemaal zéér positief uit. We gaan 
weer lekker bootjes kiek’n!”

Tekst: Riemer Witteveen

“We gaan
weer lekker 
bootjes kiek’n!”

HISWA te Water-directeur Arjen Rahussen:

“Het is aftellen,” vertelt Arjen. “We leven er echt 
naartoe. Vorig jaar stonden de tenten al, lagen 
de platformen al in het water en ging het uitein-
delijk toch niet door. Eindelijk gaat nu editie 37 
van de beurs plaatsvinden. Echt!”

330 boten
“We zien dat er veel animo is voor de beurs,” 
vertelt Arjen blij. “We hebben nu al meer 
kaarten verkocht dan bij de vorige edities. En 
ook de exposanten staan in de rij. Er is zelfs 
een wachtlijst! Ik heb nu 330 boten op de lijst 
staan. Van een Talamex bijbootje van 2 meter 
10, tot een Holterman X-treme 78 sport, een 
luxe motorboot van bijna 24 meter. Er ligt 
straks een heel breed scala aan boten in het 
water.”

Maar de HISWA te Water is meer dan alleen 
bootjes kiek’n weet Arjen. “De interesse voor 
de watersport is met corona flink toegenomen. 
Er is daarom ook behoefte aan doelgerichte 
informatie. In Lelystad kan elke watersporter 
zich straks goed laten informeren over aller-
hande onderwerpen, van verzekeringen tot 
elektrisch varen. En wat me verbaast is de 
hoeveelheid producten die ik nog niet eerder 
op de beurs heb gezien. Misschien heeft het 
te maken met dat de nieuwe watersporter ont-
zorgd wil worden en bereid is te betalen voor 
gemak.”
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Boten
Verlekkeren en 

vergapen 
op de 

steigers

Op zoek naar een andere boot? Op deze editie van de HISWA 

te Water liggen maar liefst 330 boten! Natuurlijk zijn dat niet 

allemaal zeilboten, maar toch genoeg om uit te kiezen. Aan de 

steigers vind je meer dan 30 zeilboten en zeven luxe catama-

rans. Van primeurs tot succesvolle modellen, van dagzeilers tot 

chique wereldomzeilers. Je bent zeker wel even zoet als je ze 

allemaal wilt bekijken. Sommige boten heb je wellicht al eerder 

op Zeilwereld.nl of in een van onze eerdere specials voorbij zien 

komen. Nu heb je de kans om ze in het echt te bewonderen!

Tekst: Riemer Witteveen

Pointer
Jachtwerf Heeg heeft twee boten meegenomen naar de HIS-
WA te Water: de Pointer 22 (meer onder Dagzeilers: Zonder 
gedoe) en de Pointer 25. Op de steiger kom je ook alles te 
weten over de nieuwe Pointer 30 die in aanbouw is. We gin-
gen eerder dit jaar al langs op de werf in Heeg om meer te 
weten te komen over de langverwachte Pointer 30. Daar lees 
je hier meer over: Pointer 30: bouwen voor de eeuwigheid.

Toerboten
Voorzien van alle gemak
Toerzeilers zijn nog altijd het beste vertegen-
woordigd in de Nederlandse zeilwereld. Ook 
deze groep is met de pandemie een stuk groter 
geworden. Aan de steigers in Lelystad is veel 
nieuws te vinden voor deze groep. Van relatief 
bescheiden kajuitjachtjes tot snelle comfort-
schuiten van formaat.

Bénéteau 
Bénéteau mag uiteraard niet op een boten-
beurs ontbreken. Nova Yachting uit Brui-
nisse zeilde twee stuks naar Lelystad: de 
kleine, maar zeer complete Oceanis 30.1 en 
de grote broer, de Oceanis 40.1. De 30-voe-
ter heeft zelfs stahoogte voor de langere 
Nederlander, iets wat we niet vaak zien op 
dit formaat. De bij de 40.1 komen comfort 
en zeilplezier samen in een heel moderne, 
brede rompvorm die zorgt voor ongekende 
binnenruimte. Het nieuwe tussenmaatje, de 
Oceanis 34.1 is er helaas niet.
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Dufour
In de Zeilwereld voorjaarsspecial kwam hij al aan 
bod, de Dufour 32. Sailing World Performance 
Yachts uit Lemmer neemt ’m voor Dufour mee naar 
de beurs. Opvallend is de opblaasbare en neerklap-
bare spiegel (gelukkig wegneembaar). We zijn voor-
al blij dat er, net als bij de Oceanis 30.1, weer eens 
aandacht is voor nieuwe, compleet uitgeruste boten 
in een behapbaar formaat. Niks mis met een boot 
van 10 meter!

Hanse
Naast de Fransen zijn er ook Duitse boten aanwezig 
in Bataviahaven. Er liggen dankzij West Yachting uit 
Workum maar liefst vier Hanse’s aan de steigers. 
De 318, 388, 418 en de 460. Vooral die laatste is 
een kijkje waard. Het is de nieuwste Hanse en met 
46 voet geen kleintje. De 460 komt van een Franse 
tekentafel en is opvallend ruim. Afhankelijk van de 
configuratie kun je er met 6 tot 10 personen op ver-
blijven zonder dat je elkaar heel erg in de weg zit. 

Jeanneau
Het eveneens Franse Jeanneau is ook vertegenwoor-
digd, vanuit het Nautisch Kwartier in Stavoren. De 
kleinste telg uit de Sun Odyssey-familie, ons covermo-
del de Sun Odyssey 380 heeft ook dat hele bijzondere 
gangboord. Je kunt zo van achter het stuurwiel naar 
voren lopen zonder klim- en klauterwerk. Een mooi en 
modern schip met lekker loungy interieur en een nor-
maal recht bed in de voorpunt waarbij je niet hoeft te 
voetworstelen. Je
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Wedstrijd & 
Toer-wedstrijd
Sneller van A naar B
Boten worden breder, groter en luxer. Maar bo-
ten worden net zo goed ook sneller. Verschillen-
de technologieën zorgen ervoor dat boten lichter 
en stijver worden gebouwd en de tuigage wordt 
daarbij niet per se ingewikkelder, maar vaak juist 
eenvoudiger. Het resultaat hiervan zijn boten die 
bijzonder snel zijn en comfortabel. Hou je van 
een knoopje sneller zeilen dan de boten om je 
heen? Er is genoeg te zien in Bataviahaven. Tekst: Riemer Witteveen

Hallberg-Rassy
Ook de Zweden bij Hallberg Rassy blijven doorontwikkelen. 
De Hallberg-Rassy 40C was een revolutionaire 40-voeter voor 
de werf. Breder, ruimer en sneller dan oudere Hallberg-Ras-
sy’s, maar nog altijd heel erg typisch Hallberg-Rassy. De 40C 
was echter een middenkuiper en daar moet je van houden. 
Kort na het verschijnen van die 40C kwam gelukkig ook de 
Hallberg-Rassy 400 uit met de kuip gewoon achterop. Deze 
400 is de opvolger van de 412 en dezelfde boot als de 40C. 
Dankzij Nova Yachting uit Bruinisse kun je ’m in Lelystad 
bekijken. Wist je trouwens dat Hallberg-Rassy werkt aan een 
69-voeter? De grootste Rassy ooit!

Arcona
Helaas vinden we geen boten van Arcona op de HISWA te 
Water. VMG Yachtbuilders, de Nederlandse importeur van het 
Zweedse merk, heeft een leuke actie op touw gezet voor de 
Nederlandse zeiler. Mocht je een Arcona willen bekijken, dan 
hoef je alleen een vliegticket naar Zweden te betalen. Arcona 
neemt het vanaf daar over en verzorgt het hotel, eten en na-
tuurlijk de proefvaart. Koop je de boot? Dan krijg je de kosten 
voor je ticket terug! Meer informatie over de laatste Arcona’s 
vind je in de Zeilwereld najaarsspecial 2021 én de voorjaars-
special 2022.

Bavaria
Een ander Duits merk is natuurlijk Bavaria, in Nederland on-
dergebracht bij Westside Sailing in Almere. Sinds jaar en dag 
staat Bavaria bekend om een prima prijs-kwaliteitverhouding. 
Ook Bavaria gaat mee in de trend dat boten alsmaar groter en 
groter worden, maar gelukkig ligt er ook nog een 38-voeter (ja, 
dat is tegenwoordig klein). Net als bij Hanse kun je vier boten 
bekijken, de C38, Vision 42, C42 en C57 (meer hierover onder 
Luxe: Chique met hoofdletter C). De Bavaria’s uit de C-serie 
lijken absoluut niet meer op de standaard Bavaria’s met blau-
we streep zoals die in veelvoud op de Nederlandse wateren 
te zien zijn. De boten hebben een moderne, brede rompvorm, 
futuristisch ogende opbouw en flinke ramen in de romp. De 
Vision 42 was ooit een stap naar een andere ontwerpfilosofie, 
maar lijkt inmiddels al weer wat gedateerd. Leuk om in Lely-
stad de C-serie en de Vision te vergelijken!

X-Yachts
Het Deense X-Yachts weet ook als geen ander 
comfort met snelheid te combineren. Lang waren 
er twee categorieën bij X: de XCruising voor langere 
afstanden en meer comfort, en de XPerformance 
waarbij prestaties centraal staan. Nog niet zo lang 
geleden kwam daar de XRange bij. No-nonsense 
cruisers die gewoon erg rap varen. Op de HISWA te 
Water kun je een kijkje nemen bij de X46 en de X43. 
Die laatste heeft recent nog een make-over onder-
gaan en vermoedelijk loopt het orderboek snel vol.
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J-Boats
Net een tikkie groter dan de Dehler 30OD is de J/99. Met 32 
voet is het nog steeds geen gigantische boot, maar wel één 
die gigantisch veel potentie heeft. Het interieur is simpel, 
misschien zelfs wat saai, maar zeilen doe je ook niet binnen. 
Waar de 30OD bedoeld is voor een kleine crew, kun je met 
de J/99 ook prima zeilen met een crew van acht. Het is mis-
schien wel een van de meest veelzijdige boten op deze beurs 
en dankzij Messink kun je hem bekijken.

Solaris
Messink neemt meer mee naar Lelystad: de Solaris 
40. Dit is wat je krijgt als je de ontwerpfilosofie uit de 
het grotere, luxere segment overhevelt naar boten van 
een wat beperkter formaat. Misschien geen recht voor

z’n raap racer, maar hard lopen doet de boot zeker. De 
open kuip en het erg strakke dek zonder struikelblok-
ken willen we vaker zien op dit formaat! De Italiaanse 
40-voeter is ontwikkeld met de laatste technieken om 

een lichte en snelle boot te 
maken die goed zeilt en waar 
het ook nog eens goed ver-
toeven is aan boord. De luxe 
domineert, maar wat moet het 
een genot zijn om aan het roer 
te staan tijdens een wedstrijd-
je. Overigens zou de Solaris 40 
ook zomaar bij de luxe jachten 
in het rijtje passen.

Dehler
De Dehler 30OD is een pure racer. Dubbele cijfers 
op het log zijn absoluut geen uitzondering en dat 
met maar weinig handjes aan boord. Sinds het 
ontwerp enkele jaren geleden werd gelanceerd, is 
de 30OD razend populair en won de boot ook de 
nodige prijzen. De romp is net iets langer dan negen 

meter en met het plezier per meter zit het wel goed. 
GT Performance Yachts uit Ouddorp brengt nog een 
imposant schip mee uit de Dehlerstal, de 38SQ. Van 
buiten oogt het schip agressief en snel, van binnen 
opvallend warm en comfortabel. 

dehler.com
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Contest
Dat Nederlanders als geen ander luxe jachten kunnen bou-
wen, is geen geheim. Bij Contest in Medemblik kunnen ze dat 
ook. Met de jaren zijn de boten van Contest groter en groter 
geworden en zijn de huidige modellen niet meer te vergelijken 
met de toerboten van decennia  geleden. De pas gelanceerde 
49CS is een prachtige, strakgelijnde achterkuiper. Je bijboot 
hoeft overigens niet meer op het voordek te liggen. Je bergt 
’m gewoon op in de spiegel. Ideaal!

Luxe
Chique
met hoofdletter C
Vind je 40 voet al klein? Ook dan kun je op de 
beurs je hart ophalen. Vijf boten spannen de 
kroon als het gaat om groot formaat, luxe en 
mogelijkheden voor verre reizen, én voorzien zijn 
van alle comfort die je je maar kunt bedenken. 
De volgende trekking van de staatsloterij is ove-
rigens op 10 september. Tekst: Riemer Witteveen

Swan
Zeg klassieke schoonheid en je zegt Swan. De Swan 48 die 
je op de beurs kunt bekijken is dan wel geen nieuwe boot (al 
is een boot gebouwd in 2019 nog vrij jong in botenland), ze is 
zeker een bezoekje waard. Vele decennia na de eerste Swan 
48 kun je met een geoefend oog nog steeds wat ontwerpde-
tails herkennen. Uiteraard is het achterschip enorm verbreed 
en is het allemaal een stuk simpeler uitgevoerd. De Nautor’s 
Swan 48, meegenomen door Messink Yachting, is een bijzon-
der degelijk schip. Een jonge klassieker.

Jeanneau
Ook 49 voeten lang is de Jeanneau Sun Odyssey 490. Net als 
de kleinere, nieuwe Sun Odysseys is ook deze joekel voorzien 
van de oplopende gangboorden. Een rondje om de boot is 
dus goed mogelijk en dan ben je meer dan 30 meter verder! 
Ideaal als je op de oceaan je benen even moet strekken. Er 
zijn verschillende configuraties mogelijk, van twee hutten voor 
vier personen, tot vijf hutten voor tien personen, waarvan één 
hut dan een stapelbed heeft. Opvallend zijn ook de erg brede 
kuipbanken. Heerlijk loungen in de Med?

Bestevaer
Wil je net zo lief naar het ijs als naar de zon? Ga je voor stoer 
in plaats van gelikt? Wil je hufterproof en praktisch in plaats 
van al dat eeuwige gehang op enorme kussens op het dek? 
De aluminium Bestevaer 53 van KM Yachtbuilders in Makkum 
is zo’n typische go anywhere boot en een van de succesnum-
mers van de werf. Zo’n aluminium 53-voeter ziet er misschien 
zwaar uit, het zeilt als een trein. Gerard Dijkstra heeft een 
weergaloze boot op papier gezet, waarbij ontwerptrends en 
zwempartijtjes minder belangrijk zijn gebleken. Een heleboel 
boot voor de reislustige en avontuurlijke zeiler die niet houdt 
van de gebaande paden.

Bénéteau 
De kleinste Bénéteau Oceanis op de beurs is 30 voet, de 
grootste 54. En die 24 voetjes maken een wereld van verschil. 
De een is een kleine, maar complete cruiser voor binnenwa-
teren en langs de kust, de ander -de Oceanis Yacht 54- een 
gigantische en complete cruiser voor zeeën en oceanen. De 
forse ramen in de romp, opbouw en op het dek zorgen ervoor 
dat je binnen baadt in een zee van licht. Waarom de toevoe-
ging ‘Yacht’ in de naam zit is niet helemaal duidelijk, maar 
wellicht is daarvoor gekozen om aan te geven dat dit echt wel 
heel erg groot is. Overigens is het niet de grootste Oceanis, 
dat is de Oceanis Yacht 60. Gekkenhuis.
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Bavaria
De prijs voor de grootste zeilboot 
op de HISWA te Water 2022 gaat 
naar… Bavaria! De Bavaria C57 
gaat net over de 16 meter en is 
daarmee een indrukwekkende ver-
schijning. Het logootje op de boeg 
verraadt dat het om een Bavaria 
gaat, maar anders zou je het niet 
zeggen. Zowel in de kuip als voor 
op het dek kun je loungebanken 
creëren, zodat je alleen, samen, 
met je familie of misschien wel 
met je voltallige vriendengroep 
met aanhang uitermate veel ple-
zier kunt beleven op het water. Oh 
ja, psssst, prettig detail: de eige-
naarshut is geluiddicht!

Dagzeilers
Zonder gedoe
Geen gedoe meer met gesleep van bagage, 
geen uren voorbereiden, maar gewoon gáán! 
Daar zijn dagzeilers voor bedoeld. Niet zeulen, 
maar zeilen. Dagzeilers staan symbool voor een 
nieuwe lichting zeilers die niet per se meer een 
boot hoeven te hebben om lang op te verblijven, 
maar wel sportief willen kunnen varen zonder 
poespas. Tekst: Riemer Witteveen

Saffier
De dagzeiler-pioniers van Saffier Yachts uit IJmuiden zijn 
uiteraard ook weer van de partij. Dennis en Dean Hennevan-
ger bouwen al sinds jaar en dag prijswinnende dagzeilers. 
De laatste telg, de Saffier SE 33 Life die eerder dit jaar te 
water werd gelaten, is present op de beurs. De boot won al de 
European Yacht of the Year Award 2022 en is met recht het 
nieuwe vlaggenschip van de werf. Uit dezelfde range moder-
ne dagzeilers brengen de Hennevangers ook de kleinere SE 
27 Leisure en de grotere SE 37 Lounge mee. Wil je toch wat 
klassiekers? Neem dan een kijkje bij de SC 6.50 Cruise of de 
SC 8m Cabin.
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Flyer 33
Doorgaans ligt de Flyer 33 van Menken Maritiem aan de Kaag, 
maar nu ligt deze klassiek gelijnde, maar donders vlotte dag-
zeiler, een weekje in Lelystad. Vorig jaar namen we de Flyer 33 
een middag mee en waren we zéér enthousiast. Een hele boot 
onder je kont, en tóch is het een dagzeiler. Heel anders dan 
bijvoorbeeld de Saffier. Meer over de boot lees je hier: Flyer 33: 
schoonheid zonder concessies.

Pointer 22
Niet te missen in dit rijtje Nederlands dagzeilers is 
natuurlijk de Pointer 22 van Jachtwerf Heeg. Ook 
hier is verblijf aan boord mogelijk, maar staat het 
zeilen natuurlijk centraal. Het is een vlotte en heer-
lijk eenvoudige zeiler. De lol staat voorop!

R4
De eerste catamaran die opvalt is de nieuwe 
R4 van Vaan Yachts. Kortgeleden maakten 
we al een podcast over de R4 met bedenkers 
en ontwerpers Igor Kluin en Nienke van ‘t 
Klooster. Daarin hoor je alles over hoe deze 
volledig duurzame catamaran is gebouwd 
uit oude kozijnen en nummerplaten. Zowel 
binnen als buiten lijkt de catamaran uit de 
toekomst te komen. Het strakke ontwerp 
is misschien niet wat je verwacht van een 
zeegaande catamaran, maar over alles is 
nagedacht. Op deze beurs maakt de R4 zijn 
langverwachte publieke debuut. Absoluut de 
moeite waard om eens te bekijken.

Catamarans
Meer rompen,
meer vreugd
Op de Middellandse Zee en in de Carieb zijn 
ze inmiddels niet meer weg te denken uit het 
waterbeeld, de catamarans. Ook in Nederland 
winnen ze aan populariteit en dat is niet zo 
gek. Comfortabel zeilen en ook nog eens snel, 
terwijl je je glas gewoon op tafel kunt laten 
staan. Bovendien heb je binnen vaak alle ruimte 
en kun je probleemloos gasten meenemen en 
behoorlijk comfortabel voor langere tijd aan 
boord verblijven. Tekst: Riemer Witteveen
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Excess
Ook van het Franse Groupe Bénéteau zijn de catamarans 
van Excess. Nova Yachting uit Bruinisse presenteert de twee 
kleinste modellen uit de range, de Excess 11 (11,42m) en de 
Excess 12 (11,80m). De catamarans van Excess zijn gericht 
op de jonge en sportieve zeiler met allemaal coole opties om 
rap van A naar B te komen. Dat je op een catamaran niet het 
gevoel hebt op een zeilboot te zitten is bij Excess absoluut 
niet aan de orde! De Excess 11 bekeken we al uitgebreid op 
de laatste editie van BOOT Düsseldorf. De grotere, pas gelan-
ceerde Excess 14 zien we helaas niet op de HISWA te Water. 
Wil je die bekijken, dan moet je na de HISWA door naar Frank-
rijk voor het Cannes Yachting Festival vanaf 6 september.

Fountaine Pajot
Dat de Fransen goede bootjes bouwen (en veel!) is wel duide-
lijk. De Fountaine Pajot Astréa 42 is ook zo’n voorbeeld van 
vakmanschap. De Astréa  42, meegebracht door Newpoint 
Moverbo bij Dinteloord, is een echte familieboot. De leefruim-
tes binnen en buiten staan met elkaar in verbinding en er zijn 
veel plekken aan boord die gemaakt zijn om met de heel fami-
lie comfortabel te genieten van de omgeving.

Lagoon
Het Nautisch Kwartier in Stavo-
ren brengt twee populaire boten 
mee naar de beurs, de Lagoon 
42 en de Lagoon 46 van Groupe 
Bénéteau. Beide modellen zijn nog 
niet zo heel oud. Ondanks de jon-
ge leeftijd is de 42 al uitgegroeid 
tot een van de meest populaire 
catamarans. 42 voet lijkt groot (is 
het ook) maar het is de op een na 
kleinste van de vloot. Het model 
daarop is de 46-voeter. Erg verge-
lijkbaar, maar net een tikkie groter.

Nautitech
Waar de Lagoons en de Excess-catamarans veel curves heb-
ben, is het ontwerp van de Nautitech 40 wat strakker, net als 
bij de Vaan R4. De 12 meter lange cat van het merk dat sinds 
2014 onder Bavaria valt, is nét even anders. Van de rechthoe-
kige ramen in de romp kun je zeggen wat je wilt, ze zorgen 
in ieder geval voor veel licht binnen. Jansma Jacht uit Sneek 
heeft ’m meegenomen.
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Destination:
Hiswa.

KM Yachtbuilders specializes in the building and 
finishing of aluminum custom built sailing and 
motoryachts. Let us tell you more about our journey 
during Hiswa te Water. The Bestevaer 53 M/Y ‘Bryndis’ 
and the Bestevaer 53 S/Y ‘Xaos’ will be on show during 
these days.

 August 31 till September 4, 2022 | C-38

kmyachtbuilders.com

boord, het dragen van zeilkleding ontworpen 
voor vrouwen heeft ook gewoon praktische 
kanten. Maar toegegeven, het oog wil ook wat!

Plassen zonder alles uit te trekken
Misschien wel een van de eerste ontwikke-
lingen richting een vrouwenlijn, was de drop 
down pants. Een zeilbroek die je alleen van 
achteren los hoefde te maken zodat je als 
vrouw ook even naar het toilet kon gaan. Zon-
der dat je hierbij je complete garderobe moet 

De ontwikkeling 
van zeilkleding 
voor vrouwen
Het verhaal van Tracy Edwards spreekt boekdelen. 

Tracy is de eerste vrouw die een all-female boot schip-

perde in de Whitbread Around the World Race in 1989. 

Haar verhaal is verfilmd in de film Maiden. Een mooie 

schets van hoe het er vroeger aan toe ging in deze man-

nenwereld. Gelukkig worden vrouwen meer en meer ge-

accepteerd in de sport, met name de nieuwe generatie 

vindt het heel normaal een vrouw aan boord te hebben.

Tekst: Anke Haadsma

De acceptatie van vrouwen in de sport kwam 
van ver, zo vertelt het verhaal van Tracy Ed-
wards heel mooi. Dat er dan ook specifieke 
zeilkleding voor vrouwen moest komen, daar 
werd pas later over nagedacht. Lange tijd lie-
pen we met zijn allen in unisex kleding rond, 
en we weten allemaal dat unisex weinig vrou-
welijk was. Nu is het niet alleen maar zo dat 
wij vrouwen er per se mooi uit willen zien aan 
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uittrekken. Zelf heb ik jaren geleden zo’n handi-
ge broek aangeschaft en het is heerlijk. Ik kan 
nu gewoon (een soort van) mijn jas aanhouden 
wanneer ik naar het toilet moet!

Na zo’n handige broek, kwam er steeds meer 
zeilkleding speciaal voor vrouwen op de markt. 
Hierbij werd niet alleen nagedacht over de 
pasvorm, maar ook over andere handigheidjes. 
Zo kwam Helly Hansen recent met het Skagen 
Offshore Sailing Jacket. Aranka Zwaanswijk 
heeft zo’n jas en wilde haar mening over deze 
jas wel met ons delen.

Opvallende kleurtjes
We zien steeds meer kleur in de zeilpakken, 
ongetwijfeld geïnspireerd door vrouwen. Ja-
renlang hebben we rondgelopen in rode, gele, 
blauwe, witte en zwarte zeilpakken. Maar nu 
eindelijk durven kledingmakers wat meer kleur 
toe te voegen aan de collectie. Wat dacht je 
van een kek mintgroen pak of een lila kleurtje?

Een merk dat het nieuwe kleurenscala omarmt 
is Nohaca, een relatief nieuw zeilmerk van 
duurzame materialen. Hoewel het zich niet 
per se focust op speciale vrouwenkleding, 
hebben ze wel een aparte vrouwenlijn. En vind 
je dus zeilkleding in een mintgroene, gele of 
lichtgrijze kleur, voor mannen én vrouwen!! Ook 
is er echt nagedacht over comfort, materiaal 
en prestatie. In onze vorige special spraken 
we al even met Jelle Bruns, oprichter van het 
kledingmerk: “Zeilers kopen vaak een pak dat 
net wat zwaarder is dan nodig. Wij wilden een 
veelzijdig pak op de markt brengen waar je alle 
kanten mee uit kan, zoals de populaire series 
van Musto (BR2), Gill (OS2) en Helly Hansen 
(Skagen). Daar is het Nohaca-zeilpak in presta-
ties en prijs ook mee te vergelijken.”

Aranka over de Helly Hansen Skagen zeiljas

“Ik had alleen dunnere zeiljacks en deze is heel geschikt omdat hij 
wat dikker is en een hoge kraag heeft. Ik heb het erg snel koud, maar 
in deze jas is dat nog niet gebeurd en hij zit heerlijk. Vanwege de 
tweelaags membraan is de jas niet te stijf en beweegt hij soepel met 
je mee. Niet alleen de beweeglijkheid van de jas vind is belangrijk, 
ook de pasvorm. In verhouding heb ik wat langere armen en deze 
jas heeft lekker lange mouwen met rubberen manchetten. Hierdoor 
komt er ook geen wind of water naar binnen. In de hoge kraag zit 
een heerlijke fleece verwerkt. De jas heeft ook een mooie taille, ik 
heb een maatje groter gekocht dan normaal, zodat ik er een dikkere 
fleece onder kan dragen. Bij veel jassen lijk je dan gelijk vierkant, 
maar door de taille is dat hier niet het geval. Het is bij sommige 
jassen ook zo dat die taille strak om je heupen zit en de jas hierdoor 
steeds omhoog kruipt, en ook daar heeft deze jas geen last van.”

Hij is dus lekker warm, winddicht, en zit mooi en fijn. Maar er zijn vol-
gens Aranka nog meer redenen om voor deze jas te kiezen. “Er zitten 
lekker veel zakken in met verschillende soorten sluiting voor makke-
lijkere toegang. De zakken zijn waterdicht, hierdoor kun je dus rustig 
iets meenemen aan dek zonder dat het nat wordt. De jas is sowieso 
compleet waterdicht! Helly Hansen is voor mij ook een vertrouwd 
merk, dus ik twijfel er niet aan dat deze jas lang meegaat. Wat ik ove-
rigens heel cool vind, de jas is gemaakt van onder andere gerecycled 
oceaan afval. Voor mij eigenlijk wel de ideale jas, ook omdat de stof 
goed ademt en je het er dus niet te warm in krijgt.”

De informatie in dit kader is mede tot stand gekomen in samenwer-
king met Helly Hansen. Bekijk op de laatste pagina van deze special 
onze actie samen met Helly Hansen.

Specificaties

De Helly Hansen Skagen jas is geschikt voor 
offshore en inshore zeilen. De complete Sk-
agen collectie van Helly Hansen is ontworpen 
met input van professionele zeilers. Deze 
offshore jas is gemaakt van lichtgewicht 
Helly Tech Performance materiaal met mesh 
waardoor hij goed ademt, snel droogt, maar 
ook wind- en waterdicht is. Zoals Aranka al 
aangeeft zijn de naden en ritsen waterdicht 
geseald, zodat de zakken ook geen water 
doorlaten. De hoge, warme kraag is gevoerd 
met fleece en beschermt je gezicht goed. De 
zeiljas heeft meerdere reflecterende strips en 
een opvallende capuchon. Aan de achterkant 
is de jas wat langer en de polsmanchetten zijn 
verstelbaar.

Materialen:   58% polyamide (gerecycled), 
42% polyamide, 52% polyes-
ter, 48% recycled polyester

Gewicht:  950 gram
Waterdichtheid:  15.000 mm waterkolom
Kleuren:  Rood, donkerblauw en oranje

Pip Hare in het complete Helly Hansen Skagen Offshore zeilpak

Wetsuits

 
 
 
 
bewegingsruimte hebt. Voor vrouwen wordt er steeds be-
ter nagedacht over de pasvorm van een pak, het toch altijd 
strakke pak moet goed aansluiten op zowel de vrouwelijke 
vormen, als de spieren die je ontwikkelt als actieve zeiler. 
Let er dus op bij het aanschaffen van een wetsuit dat je er 
goed in kunt bewegen en het pak een goede aansluiting 
heeft op je lichaam. Qua kleur is er nu vaak niet veel keuze 
in wetsuits, maar dit kun je opvangen met diverse layers 
zoals een spraytop of een long/short sleeve rash vest.

Zeilpak van Nohaca in de vrolijke kleur mintgroen

Niet alleen steeds meer zeilpakken worden ontwikkeld 
voor vrouwen, ook bij wetsuits zien we die trend. Het Ne-
derlandse Olympische team draagt bijvoorbeeld kleding 
van Musto, in ieder geval tot en met de Olympische Spelen 
van 2024. Annette Duetz van TeamAllianz, bronzen me-
daillewinnaar Olympische Spelen Tokio 2021 in de 49’er 
FX klasse en tweevoudig wereldkampioen met Annemiek 
Bekkering, zegt het volgende over de zeilkleding van het 
Musto: “Ik zou in geen ander merk willen zeilen. Ik kan me 
er super goed in bewegen, de ene wetsuit houdt me warm, 
de ander koel. Kortom, ik kan me vol concentreren op het 
zeilen.”

Dat bewegen in een wetsuit, is toch wel een belangrijk 
aspect voor iedereen die in een dinghy zeilt. Het pak mag 
niet te strak zitten, maar ook zeker niet te ruim. Dat is niet 
alleen vervelend voor het koude water dat mogelijk door 
het pak spoelt, maar zorgt er ook voor dat je minder  

Annette Duetz samen met haar nieuwe zeilmaatje Odile van Aanholt 

volledig geconcentreerd op het zeilen dankzij comfortabel wetsuit

Een goed zeilpak houdt je droog en je kunt er soepel in bewegen
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Het vrouwenteam van Live Ocean Racing in Zhik kleding

Vrouwen in de professionele zeilsport
Dat vrouwen steeds meer geaccepteerd wor-
den in de zeilsport blijkt niet alleen uit de zeil-
kleding. Binnen het wedstrijdzeilen zien we ook 
steeds meer zeilende vrouwen. Een bekende is 
de 80/20 regel in The Ocean Race, waarbij de 
organisatie ieder team verplichtte een aantal 
vrouwen in het team op te nemen. Maar ook 
powervrouwen zoals de eerder genoemde Tra-
cy Edwards en natuurlijk Ellen McArthur zijn 
sprekende voorbeelden voor veel vrouwen die 
zich willen bewijzen in de zeilsport die (helaas) 
nog steeds gedomineerd wordt door mannen.

In Nieuw-Zeeland is dit jaar ook een campagne 
gestart die vrouwen stimuleert en ondersteunt 
om deel te nemen aan professionele foiling 
evenementen zoals de SailGP en de America’s 
Cup. Die campagne is opgericht door Live 
Ocean Racing, waarvan de Nieuw-Zeelandse 
America’s Cup kampioenen en Olympische 
medaillisten Peter Burling en Blair Tuke de 
initiatiefnemers zijn. Liv Mackay is de schipper 
van het vrouwenteam en zij zegt: “De zeilsport 
evolueert heel snel, met nieuwe technologieën 
en innovatieve boten die het professionele zei-
len meer en meer gaan domineren. Tot nu toe 
spendeerde de meerderheid van de vrouwelijke 
zeilers haar tijd in de Olympische dinghy’s. Er 
waren maar weinig mogelijkheden voor vrou-
wen om door te stromen naar andere professi-
onele zeilcircuits. Nu met de aankondiging van 
speciale vrouwen programma’s in de Sail GP 
en de America’s Cup is het interessant om te 
zien welke mogelijkheden er nu komen.”

Een kledingmerk dat zich heeft aangesloten 
bij deze campagne van Live Ocean Racing, is 
Zhik. De CEO, Piet Poelmann, geeft aan dat 
hij het belangrijk vindt dat de sport op deze 
manier meer divers wordt. Johnny Rodgers, 
de sponsormanager van het merk, voegt toe: 
“Dat zeilers van wereldklasse meer vrouwen 
aanmoedigen zich te richten op de professio-
nele circuits en het foilen, is heel mooi. Wij zijn 
dan ook bezig met het vernieuwen van onze 
kledinglijnen voor vrouwen, gericht op dit soort 
campagnes.”

Naast deze specifieke campagne in 
Nieuw-Zeeland zijn er wereldwijd veel meer 
projecten die zich expliciet richten op vrouwen 
in de zeilsport. Denk aan de Magenta Project, 
geleid door vrouwen die zich hebben bewezen 
in grote zeilevenementen zoals de Olympische 
Spelen en The Ocean Race. Deze vrouwen 
helpen andere vrouwen weer om zich verder 
te ontwikkelen in de zeilsport. Door dit soort 
projecten krijgen we steeds meer vrouwelijke 
voorbeelden van topzeilers waardoor andere 
vrouwen weer worden geïnspireerd. En dat 
resulteert weer in meer aandacht voor onder 
andere zeilkleding voor vrouwen.

Functie, comfort en daarna fancy 
kleuren
Hoewel het natuurlijk fijn is dat er steeds meer 
en beter wordt nagedacht over zeilkleding voor 
vrouwen qua pasvorm, snit en de kleur, blijft 
het toch het belangrijkste dat het doet waar-
voor je het aanschaft: droog blijven en er goed 
in kunnen bewegen. Natuurlijk wil het oog ook 
wat, maar dat moet niet ten koste gaan van het 
hoofddoel van een zeilpak. Kijk daarom ook 
binnen de vrouwenlijn dus in de eerste plaats 
naar de belangrijkste factoren van een zeilpak:
• Waterdichtheid
• Materiaal (afhankelijk van wat voor zeiler je 

bent, offshore of binnenwater)
• Pasvorm
• Afwerking en kwaliteit

Daarna kun je gaan kijken naar welk pak er het 
mooiste uit ziet. Vergeet daarbij niet, als zei-
lende vrouw vinden veel mensen je sowieso al 
vrij stoer, ongeacht de kleur van je zeilkleding. 
Voor de buitenwereld hoef je het dus niet te 
doen.

46 | ZEILWERELD NAZOMERSPECIAL 2022

https://www.connectyachtbrokers.nl/


VERLENG
JE ZEIL- 
SEIZOEN De tijd vliegt en voor je het 

weet is het zeilseizoen voor-

bij. Maar, is dat wel zo? Wie 

bepaalt eigenlijk dat er een 

seizoen is voor zeilen? Kan dat 

niet gewoon het hele jaar door? 

Steeds meer zeilers varen het 

hele jaar door, dus het kan. 

Houd dan wel rekening met een 

aantal zaken om het zeilen leuk 

en veilig te houden.

zeilen kun je doen zolang het water 
vloeibaar is. De meeste boten zijn 
niet een waterzeiler en ijszeiler te-
gelijk. De zekerheid van vorst en ijs, 
bestaat niet meer. Er zijn nu al win-
ters waarin de temperaturen de nul 
graden aanraken, maar er niet meer 
onder zakken. Wel of niet het hele 
jaar doorzeilen, is nu een keuze en 
geen dictaat van het weer.
Wil je ook zeilen wanneer het kouder 
is, stormachtiger en korter licht, be-
reid je daar dan op voor, zodat je zeil-
tochten aangenaam en veilig blijven. 
Langer doorzeilen heeft invloed op je 
kledingkeuze, uitrusting van je boot 
en je gedrag. Blijf warm, blijf aan dek 
en beweeg rustig.

Kleding
Zorg ervoor dat je tijdens het varen 
warme kleding draagt. Als je het 
koud krijgt, ben je minder alert en ga 
je fouten maken. Bovendien neemt 
de lol van het varen snel af. Kies voor 
laagjes over elkaar heen. Daarmee 
kun je je makkelijk aan boord blijven 
bewegen en je kunt eenvoudig een 
laag meer of minder aantrekken. 
Laagjes isoleren daarnaast beter. 
Thermokleding als onderlaag helpt 
als de volgende laag bestaat uit 
vochtopnemende stof. Op je huid wil 
je droog blijven, ook als je door tijde-
lijke inspanning transpireert. 

De wind is van het najaar tot het 
vroege voorjaar koud en een zeil-
pak helpt die wind tegen te houden. 
Dat pak is niet alleen goed tegen 
de regen, maar ook tegen het door-
dringen van wind. Kies een zeilpak 
met reflectie en een fluorescerende 
capuchon.

Let daarnaast goed op hoofd, han-
den en voeten. Draag een muts en 
daaroverheen zo nodig een capu-
chon. Mondbescherming kan soms 
ook geen kwaad en in een enkel 
geval biedt een skibril uitkomst. De 
bedoeling van deze tips is vooral: 
bekijk het praktisch en pragmatisch. 
Alles wat werkt bij sporten in koud 
weer, kan ook werken tijdens het 
zeilen. Ga (juist) niet alleen af op 
kleding die door zeilmerken worden 
verkocht. Warme en waterdichte 
handschoenen mét grip koop je niet Tekst: Klaas Smit

Foto’s: Privé archief

Lang hadden veel watersporters het 
over een vaarseizoen of zeilseizoen. 
Dat lag ergens tussen begin april en 
de herfstvakantie. Sommigen hielden 
Koninginnedag aan als startdatum 
waarop je boot vaarklaar moest zijn, 
anderen vonden 30 april wat laat. 
Slechts een bepaalde tijd van het 
jaar zeilen was lange tijd een goede 
keus. De meeste winters lag er ijs en 

Heb je een oude genua 
drie, zet die er dan op.
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in de watersportwinkel. Daarvoor ga 
je naar winkels die werkkleding ver-
kopen. Zij hebben wanten met zach-
te voering, plastic buitenkant en grip. 
Dat geldt ook voor schoeisel. Bij de 
CIV slaag je sneller voor warme laar-
zen, dan elders. Daar en bij winkels 
met werkkleding ben je vaak ook nog 
veel goedkoper uit.
Overweeg ook eens een ‘berenvel-
letje’ en een droogpak of overle-
vingspak. Er zijn versies te koop met 
ingebouwd reddingsvest. Met een 
berenvelletje bedoelen we een soort 
wollen onesie die je over thermokle-
ding aan kunt trekken.

Veiligheid
Warm blijven is aangenaam, maar 
ook veilig. Om echt veilig te zeilen in 
koudere weersomstandigheden heb 
je meer nodig. Een reddingsvest is 
levensreddend. Draag het altijd en 

kies er zo mogelijk één waarbij je op 
je rug door het water gesleept wordt 
indien je overboord valt. Kijk ook of 
je zomerreddingsvest geschikt is in 
de winter. Je draag ’s winters meer 
kleding én je bent zwaarder wanneer 
die kleding het water opzuigt.
Je doel is natuurlijk om te allen tijde 
aan boord te blijven. Te water raken 
is gevaarlijk vanwege de lage tem-
peratuur ervan en de kans op on-
derkoeling. Een reddingsvest helpt, 
nadat het toch niet gelukt is aan dek 
te blijven. Door je dek én kuip opge-
ruimd te houden, verklein je ook de 
kans over de reling te vallen. Strui-
kelen of ergens achter blijven haken 
gebeurt in het najaar sneller, omdat 
je zicht naar beneden beperkt wordt 
door alle kledinglagen. Help jezelf en 
andere bemanningsleden door aan-
gelijnd te bewegen over dek. Er zijn 
vele soorten en maten lifelines. Be-
langrijk is dat de haak goed vastzit, 
maar ook makkelijk los te maken is 
met het liefst één hand. Er zitten drie 
haken aan je lifeline: één voor aan je 
reddingsvest, één aan de lijn op dek 
en één om voorbij een obstakel te 
kunnen zonder dat je een moment 
los bent. Wanneer je daarnaast de 
regel “één hand voor jezelf en één 
hand voor de boot” hanteert, dan 
moet het goed gaan.
Een droog dek voorkomt uitglijden, 
dus als het even kan, houd het 
droog. Wanneer de temperatuur rond 
het vriespunt ligt en buiswater be-
vriest aan boord, vraag je dan eerst 
af of je wel over dek wilt bewegen. 
Misschien het tijdelijk kiezen voor 
een rustiger koers dan wel heel ver-
standig. Dat gaat ook op wanneer er 
sneeuw aan dek ligt.
Mocht je overboord vallen, heb dan 
een PLB (personal locator beacon) 
bij je. Die kun je activeren, zodat 
reddingsdiensten en de kustwacht 
weten dat je hulp nodig hebt. Je lo-
catie wordt steeds doorgegeven, wat 
gericht zoeken mogelijk maakt. Tijd 
is een zeer belangrijke factor in kou-
de omstandigheden.

komen van antivries. Zeil je het hele 
jaar door, dan moet je dat wellicht 
een aantal keren doen. Doe dat dan 
met een milieuvriendelijk middel. Je 
kunt er ook voor kiezen om je water-
tank en boiler leeg te laten en voor 
die paar dagen zeilen een jerrycan 
met water mee te nemen.

Is dit alles? Nee, vast niet, maar al 
wel heel veel. Mochten wij belangrij-
ke tips zijn vergeten, stuur ons dan 
jouw aanvullingen. Het zou mooi zijn 
wanneer dit een artikel wordt dat elk 
jaar weer uit de kast kan komen voor 
een goede voorbereiding.

Uitrusting
Zorg ervoor dat de uitrusting van 
je boot afgestemd is op veilig en 
comfortabel varen bij kouder weer. 
Heb een kachel aan boord die ook al 
onderweg aan kan. Zo kun je tijdelijk 
opwarmen in de kajuit en is de roef 
aangenaam wanneer je afgemeerd in 
de haven ligt. Daar kun je met behulp 
van walstroom altijd nog overstap-
pen op een elektrische kachel.
Het wordt eerder donker in deze tijd 
van het jaar. Je verlichting moet het 
goed doen om je dek te verlichten 
tijdens manoeuvres en om zichtbaar 
te zijn voor anderen. Heb ook een 
goede zaklamp of schijnwerper aan 
boord voor het ontdekken van onver-
lichte tonnen. Weet trouwens dat de 
betonning in de winter anders kan 
zijn dan in de zomer. Rijkswaterstaat 
haalt elke winter tonnen weg. Stel 
jezelf daarvan op de hoogte.
Een zeer bruikbare tip is het voeren 
van oude zeilen, als je die hebt. Je 
wilt met zo weinig mogelijk moeite 
weg kunnen varen of je boot op hoe-
ven ruimen. Heb je een oude genua 
drie, zet die er dan op. Opgerold kun 
je die zonder hoes laten zitten wan-
neer je niet aan boord bent. Zeilen 
aanslaan of hoezen verwijderen be-
tekent langer voorbereiden in de kou. 
Mocht er toch sprake zijn van (lichte) 
vorst, houd je afsluiters, motor, toilet, 
watertank, boiler vorstvrij. Voorzie 
alles waar water in staat of in kan 

TIPS
• Kleed je warm
• Draag laagjes
• Overweeg een overlevingspak
• Draag altijd een reddingsvest
• Houd je dek en kuip schoon
• Gebruik een lifeline

• Heb een kachel aan boord
• Houd motor, afsluiters, toilet, etc. 

vorstvrij
• Zorg dat je verlichting het doet
• Gebruik een oud voorzeil

op een rij
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“We zitten op de goede weg,” vertel Laila. 
“Sinds januari dit jaar draaien we een fulltime 
zeilprogramma met ook een fulltime coach. In 
de winter hebben we hard getraind, toen zat ik 
ook nog midden in mijn studie. Inmiddels heb 
ik mijn studie [integrale veiligheidskunde, red.] 
afgerond en ben ik alleen nog maar aan het 
zeilen.”

Laila van der Meer

Laila is op haar zesde begonnen met zeilen bij 
KWV Frisia. Tot haar vijftiende heeft ze in de 
Optimist gezeild, waarmee ze open Brits kam-
pioen is geworden. Daarna is ze de Laser 4.7 
ingestapt en hierin heeft Laila 2 jaar lang geva-
ren met top-10 plekken op de EK’s en WK’s.

Later kwam Laila erachter dat de Nnnacra 
15 de Olympische klasse voor de jeugd was, 
hier wilde ze zichzelf graag voor kwalificeren. 
Daarom stapte ze over naar de Nacra 15 en 
ging samen zeilen met Bjarne Bouwer. Na 
samen goede resultaten te hebben behaald 
op jeugdtoernooien met als hoogtepunt de 
derde plek op de Jeugd Olympische Spelen in 
2018, zijn ze overgestapt naar de Nacra 17. 
Het doel: meedoen aan de Olympische Spelen 
van 2024.

Bron: Teamallianz.nl

Interview Laila van der Meer

Fulltime 
zeilen, snel 
ontwikkelen 
en snelle foils
Al jaren vaart Laila van der Meer met Bjarne Bouwer, ze 

begonnen samen in de Nacra 15. Inmiddels hebben ze 

deze catamaran omgeruild voor de foilende Nacra 17 

en bereiden ze zich voor op de Olympische Spelen van 

Parijs 2024. Ze zijn hiervoor op de goede weg, maar er 

is ook nog veel te doen.

Tekst: Anke Haadsma 
Foto’s: Sander van der Borch
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categorie geëindigd. Op papier moesten we dit Jeugd 
WK dan ook wel winnen, maar dat moesten we dan nog 
wel even doen natuurlijk.”

En of ze dit deden, ze wonnen alle 14 wedstrijden en 
gaven hun tegenstanders hiermee geen enkele kans. Een 
goede voorbereiding op het piek-evenement van dit jaar: 
het WK in Canada begin september. Samen met coach 
Coen de Koning zijn ze vanaf december vorig jaar bezig 
met die voorbereiding. “We hebben echt veel aan Coen, 
hij heeft hiervoor de Denen getraind in de Nacra 17, zij 
werden uiteindelijk vierde op de Spelen in Tokio. Coen 
heeft heel veel kennis over de boot. Je ziet dat we nu 
ook veel progressie maken, al komen er vast ook nog wel 
momenten waarop we tegenslagen krijgen.”

Dat coach Coen veel kennis heeft over de boot, is heel 
fijn. De Nacra 17 is namelijk foilend, hiervoor zeilde het 
duo op de niet-foilende jeugd boot de Nacra 15. “Het foi-
len zorgt ervoor dat de boot veel harder gaat, dat is wel 
echt het grootste verschil. Hierdoor moet het sturen veel 
nauwkeuriger en het trimmen van de boot ook. De Nacra 
is een hele technische boot, het is daarom belangrijk om 
veel over de boot te weten. Kleine handelingen kunnen 
een groot verschil maken. Je moet echt snel zijn en snel 
schakelen.”

Medal race bewijst dat je bij de top zit
Hoewel het duo nu fulltime aan het zeilen is en ze de 
afgelopen evenementen steeds in de top 10 eindigden, 
lopen Laila en Bjarne zeker nog achter op hun concur-
renten. “Vergeleken met de laatste jaren hebben we deze 
periode veel uren gemaakt. Maar als je het vergelijkt met 
onze concurrentie, is het echt peanuts wat wij nu hebben 
gedaan. Daarom zijn we wel blij dat we de afgelopen eve-
nementen steeds de medal race konden varen.”

De medal race is de laatste race op een evenement tus-
sen de top 10 van het complete toernooi, de behaalde 
punten in deze race tellen dubbel. Het is dus altijd een 
spannende race waarbij je nog flink wat punten kunt 
pakken. “Zo’n medal race is altijd heel leuk en spannend, 
de hele top van het evenement zeilt hier tegen elkaar. Het 
is een bewijs dat je bij die top zit. In onze medal races 
deden we niet mee voor de podiumplaatsen, we hadden 
dus niet echt iets te verliezen. Hierdoor konden we wel 
wat aanvallender zeilen.”

Het afgelopen jaar hebben Laila en Bjarne in april hun 
eerste medal race gevaren op de World Cup in Palma. 
“We eindigden toen op een zevende plaats, we waren 
hier heel blij mee. Daarna was de World Cup Hyeres met 
precies hetzelfde veld. Voor ons was dit een goede test 
of we echt de aansluiting met de top konden vinden, of 
dat het evenement in Palma gewoon goed voor ons was 
vanwege de condities. Wederom wisten we de medal 
race te behalen en eindigden we op een negende plaats.”

Gouden medaille in eigen land
Het volgende evenement was de Allianz Regatta in eigen 
land, hier maakten ze aan het begin van de week wat 
foutjes, maar ze herstelden goed en pakten goud in Al-
mere. “We hadden voorafgaand aan dit evenement twee 

weken lang aan de boot geklust en niet gezeild. De boot 
heeft namelijk sinds Palma een upgrade gekregen: een 
nieuw roersysteem. Met deze upgrade kun je de roeren 
verstellen tijdens het zeilen, dat betekent dat je meer 
bootsnelheid kunt creëren. Die upgrade moesten we nog 
op onze tweede boot zetten. Omdat onze grote concur-
renten niet aanwezig waren in Almere, zagen we ze pas 
weer tijdens de Kieler Woche in Kiel. Iedereen had intus-
sen het nieuwe roersysteem, dus het was spannend om 
te zien hoe iedereen hiermee vaart.”

Laila geeft aan dat ze de Kieler Woche niet lekker be-
gonnen. “Maar we hebben het opgepakt en zijn iedere 
wedstrijd iets beter gaan varen, uiteindelijk werden we 
zesde. Zo blijven we steeds stapjes vooruit zetten. Met 
kort daarop het EK in Aarhus moesten we snel door. We 
waren tussen die evenementen slechts drie dagen thuis 
voor we weer door moesten. Op het EK begonnen we als 
een speer, we stonden na de eerste dag tweede. Dat dit 
mogelijk was hadden we niet verwacht, en om het vervol-
gens ook vast te houden was heel moeilijk. De condities 
in Aarhus waren ook niet makkelijk met een aflandige 
wind die alle kanten op draaide. De goede start hebben 
we niet weten vast te houden, maar ons doel om de me-
dal race te halen is wel gelukt.”

Het duo eindigde het EK op een negende plaats, omdat 
er ook een zeilduo van buiten Europa in de top 10 eindig-
de, zijn Laila en Bjarne zich nu een jaar lang het achtste 
beste Nacra 17 team van Europa. 

Goede voorbereiding op WK in Canada
Van 31 juli tot en met 7 augustus zeilden Laila en Bjarne 
het wereldkampioenschap Nacra 17 in Komo. Laila gaf 
voorafgaand aan dit evenement aan: “We zijn op alle 
evenementen dit jaar wel steeds als eerste in de jeugd-

Sa
ili

ng
 E

ne
rg

y

ZEILWERELD NAZOMERSPECIAL 2022 | 55ZEILWERELD NAZOMERSPECIAL 202254 |



Kijk op digitenne.kpn.com/zeil voor het 
tijdelijke actieaanbod of scan de QR-code. 
Heb je al iTV van KPN? Dan is Digitenne helemaal goedkoop.

De 30 populairste TV-zenders van Nederland zitten 
standaard in het aanbod van Digitenne. Zo kan je al 
je favoriete programma’s en TV-shows bekijken in 
full-HD beeldkwaliteit. Je sluit alleen een televisie 
abonnement af en hoeft dus geen internet, telefoon 
of data abonnement te nemen.

Overal in Nederland HD-TV 
zonder kabel, internet of Wifi . 
Oók op de boot. Met Digitenne van KPN.

Bjarne over foilen in de Nacra 17

Eerder dit jaar spraken we Bjarne voor een 
artikel over foilen. Hij legt hierin het verschil 
tussen ‘normaal’ zeilen en foilend zeilen in een 
catamaran uit: “Op een normale catamaran 
heb je te maken met de helling die je steeds 
wilt behouden. Met de foils komt hier eigenlijk 
een extra dimensie bij. Ik merk dat je met de 
foils veel preciezer moet zijn. Op de Nacra 15 
kon je wat grover sturen, voor Laila is het nu 
heel anders sturen, iedere kleine beweging 
doet zoveel met de boot. Het is echt wel next 
level qua scherpte.”

Op de Nacra 17 zitten maar liefst vier foils, 
deze foils zitten verwerkt in de twee zwaarden 
en de twee roerbladen. Alle foils kun je apart 
verstellen, je hebt dus echt een vierdimensi-
onaal systeem. De theorie hierachter is heel 
technisch, en die kennis moet je wel beheer-
sen. Want hoe goed je ook kunt zeilen, je hebt 
die kennis echt wel nodig om je snelheid te 
behalen en te behouden.”

Kijk ook op: https://www.zeilwereld.nl/wed-
strijdzeilen/foilen-hoe-werkt-het/

Van zeilende student naar fulltime 
zeiler
De overstap naar de Nacra 17 én vervolgens 
het fulltime zeilen, zorgen ervoor dat Laila en 
Bjarne onder andere meer uren in de gym door-
brengen. “Bjarne doet wel het meest zware 
werk aan boord hoor, ik moet vooral meer na-
denken als stuurvrouw. Maar we maken zeker 
meer uren in de gym dit jaar, niet alleen om fit 
te blijven. We moeten ook allebei wat zwaarder 
worden voor de Nacra 17.”

Naast meer tijd in de gym, ziet Laila haar leven 
sowieso langzaam veranderen nu ze fulltime 
zeilt. “We zeilen nu veel meer, daardoor heb 
ik minder tijd voor werk en school. Inmiddels 
ben ik klaar met mijn studie, dus die zorg heb 
ik niet meer. Naar feestjes ga ik sowieso niet 

zoveel, ik ben al sinds mijn zestiende serieus 
bezig met de zeilsport. Toen was ik al elk 
weekend weg, dus ging ik ook weinig naar 
feestjes. Wat er wel is veranderd, is dat ik toen 
echt wel de drang had om met mijn vrienden te 
feesten, die drang is nu helemaal weg.”

Die drang voor feestjes heeft plaatsgemaakt 
voor een drang naar een Olympische medaille. 
De weg hierheen is nog lang voor het Laila en 
Bjarne, maar ze zitten op de goede weg. En 
volgend jaar vieren ze ongetwijfeld ook een 
feestje mee in eigen land mét vrienden en 
familie. Dan vindt het WK zeilen plaats in Sche-
veningen. “Daar zijn we in ons achterhoofd al 
wel mee bezig. We hebben toevallig net wat 
dagen gepakt om te trainen in Scheveningen. 
Dat hebben we stiekem nog nauwelijks gedaan 
met de Nacra 17. We kwamen erachter dat het 
wel echt moeilijk varen is daar met de golven 
en stroom. Het is een hele specifieke locatie 
de je niet echt ergens anders ziet.”
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ALLE 
BOTEN 
IN DE 
LUCHT! 

1. Maak de boot zo leeg mogelijk. 
 Kussens, zwemvesten, zeilkleding, borden, 

pannen, bestek... verzamel alles wat los ligt of 
verstopt zit achter kastjes. Het zijn spullen die 
je tijdens het klussen niet nodig hebt. Ze kunnen 
schudden tijdens het hijsen van de boot en in de 
winter vangen ze stof.  

2. Mast eraf halen. 
 •   Haal de buiskap eraf (als je die hebt), zodat 

die niet kan scheuren als de mast er tegenaan 
zwaait. 

 •   Plak stukjes tape aan de onderkant van de 
verstaging. Zo weet je tot hoever je de want-
spanners moet aandraaien als de mast er weer 
terug op gaat. 

 •   Alle lijnen opschieten en aan de mast binden, 
behalve één val. Die kan je gebruiken om de 
verstaging met marrelsteken aan de mast vast 
te maken. 

 •   Luister naar de instructies van degene die de 
hijskraan bedient. Ze doen dit vaker, maar let 
zelf goed op, want soms is onduidelijk wie ver-
antwoordelijk is. De hijser aanvaardt vaak geen 
aansprakelijkheid.

3. Zorg ervoor dat de bilge droog is. Schep en 
dweil hem droog en schoon. Heb je een s-spant 
en is je bilge erg diep, wees dan creatief.

Er zijn twee dagen in het jaar waarop je alles 
moet laten vallen waar je mee bezig bent. De 
ene is de dag dat de boot uit het water wordt 
getakeld voor de winterstalling, en de andere is 
de dag dat ze weer te water wordt gelaten. Niet 
alle zeilers kijken uit naar dezelfde dag. We la-
ten het aan jou over op welke dag jij de slingers 
ophangt.

Tekst: Jeanne Bommeljé
Foto’s: Eigenaren van de Cutty Sark

4. Haal de watertank leeg. Het water kan bevriezen. 
Dit schaadt de tank. Laat ook de leidingen leeglo-
pen en zorg dat er geen water meer in de water-
pomp zit. Ontkoppel de slangen zonodig van de 
pomp.

5. Maak het toilet winterklaar door er (milieuvrien-
delijk) antivriesmiddel in de doen. Dat geldt ook 
voor afvoeren van wasbakjes en gootstenen.

6. Maak je motor winterklaar met antivriesmiddel 
en zo mogelijk voor de winter ook een nieuwe 
impeller en verse olie. Doe dit terwijl je boot nog 
in het water ligt, dat is voor het vullen van je koel-
systeem met antivries veel makkelijker.

7. De dieseltank: vroeger was het advies om je tank 
af te toppen met diesel. Zo kan er geen condens 
ontstaan. Tegenwoordig pleit men voor een lege 
tank tijdens de winterstalling. Diesel kan beder-
ven. Dat kan grotere problemen veroorzaken dan 
condens.

8. Haal gasflessen van boord, voordat er getakeld 
wordt vanwege explosiegevaar als er iets goed 
fout gaat bij het hijsen. 

Hijsen maar 
Je boot wordt uit het water geplukt door een hijskraan. 
Heel even bungelt je boot, je hart en ziel, boven de grond. 
Je kan hier net zoveel adrenaline van krijgen als die keer 
dat je zo scheef als het maar kon over het IJsselmeer 
scheurde. Of het Markermeer, de Noordzee, of waar je 
dat vaarseizoen allemaal maar bent geweest. Het is een 
bijzonder gebeuren, je maakt dit niet iedere dag mee. 
Ik vind het knap. Naast vakanties, bruiloften, kerst en 
Sinterklaas, staat dit spektakel in koeienletters in mijn 
agenda. 

Het weer ziet er meestal goed uit op de dag dat je uit 
het water wordt getakeld. Het liefst vaar je nog een paar 
weekenden door, maar het moet er toch van komen 
voordat de echte winter begint. Bram zet een aantal erva-
ringen op een rij opgedaan bij het uit het water halen van 
zijn boot.

Hij kocht twee jaar geleden zijn eerste zeilboot, samen 
met zijn vriendin. Ze moesten er veel aan klussen voor-
dat ze ermee konden zeilen. Cutty Sark moest op het 
droge. Ze kregen veel hulp van andere zeilliefhebbers uit 
de loods. Vooral het advies van havenmeester Teus en 
de kraanmachinist werden enorm op prijs gesteld tijdens 
dit spektakel. 

Hijsen in
10 stappen

9. Haal accu’s van boord. Deze kunnen slecht tegen 
kou. 

10. Berg alle lijnen en boeien op. Haal je zeilen eraf 
en berg die thuis (of bij de winterstalling) droog 
op.

Mast plat en naar de stalling varen De kraan staat  

al klaar

Daar hangt ze

Veilig op de bok

Droog in de loods
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 Of juist niet

DIT
WIL
JE HEBBEN!

Wat is er nieuw in 2022? We hebben een aantal leuke 

nieuwtjes voor je op een rij gezet. Van leesvoer tot leuke 

gadgets. Lees je rijk of klus je arm komende winter. Een 

aantal van deze producten kun je uiteraard bekijken op 

de HISWA te Water. Overal online

Weerberichtje checken midden op de oceaan? 
Dat kan natuurlijk met Iridium Go of zelfs met 
je Garmin Inreach. Maar op je gemakje surfen 
zoals thuis? Dat kan nu dankzij niemand min-
der dan Elon Musk. Met Starlink . Het bereik 
wordt de komende jaren flink vergroot en 
hopelijk wordt het ook betaalbaar. Om alleen 
de juiste spulletjes aan boord te halen ben je 
al zo’n €10.000,- verder. Daarnaast ga je zo’n 
€5.000,- per maand betalen voor een abonne-
ment. Niet iets voor de gemiddelde zeiler dus, 
maar dat was ook niet waar Elon het voor be-
doelde. Het is volgens Starlink meer iets voor 
boorplatformen, grote vrachtschepen en super-
jachten.  De snelheden zijn alleszins redelijk: 
100 tot 350Mbps down en 20 tot 40Mbps up. 
Niet gek. Wil je Starlink, maar dan iets goedko-
per? Het abonnement voor Campers zal ook 
voor veel zeilers voldoende zijn. Dan betaal je 
zo’n €639,- euro voor de apparatuur, maar nog 
steeds het forse bedrag van €124,- per maand 
voor het abonnement.

Starlink Internet.  
Vanaf €124,- per maand, meer 
informatie op Starlink.com

Misschien heb je ‘m al voorbij zien komen op 
Zeilwereld.nl, het nieuwe zeilhorloge van Gar-
min, de Quatix 7. Ooit last gehad van een plot-
ter die te ver weg zit? Met de Quatix 7 bedien 
je de plotter of zelfs je stuurautomaat gewoon 
vanaf je luie positie in de zon op het voordek 
of juist ver van de regen onder de buiskap. 
Het horloge vertelt waar je bent, hoe gezond 
je bent, geeft getijde-informatie, luchtdruk, 
temperatuur en nog veel meer. Meer informatie 
over het horloge lees je op Zeilwereld.nl/aan-
boord/quatix-7-zeilhorloge

Garmin Quatix 7 Zeilhorloge,  
vanaf €699,-

Er zijn soms van die producten waarvan je nooit wist 
dat je ze nodig had. De R041 is er zo een. Het is een 
draadloze router met talloze aansluitmogelijkheden. Zo 
geniet je van Wifi aan boord via een simkaartje tot wel 
22 mijl uit de kust, kun je er allerhande NMEA-apparatuur 
op aansluiten om die wanneer je maar wilt uit te lezen. 
NMEA0183 wordt standaard ondersteund. NMEA2000 is 
ook mogelijk met een optionele mini gateway, de AS01 
(€109,-). Zo kun je thuis zien hoe hard het waait, hoeveel 
water je nog onder de kiel hebt en of de koelkast nog aan 
staat! Meer dan een 12V voedingsbron en een SIM-kaart 
heb je niet nodig. 

Quark-Elek R041 Wireless 4g LTE Router.  
€379,- bestellen en meer informatie op 
Smartmarine.nl. 

AANBIEDING!  
Als lezer van Zeilwereld krijg je 20 euro korting met de 
code ‘Zeilwereld’. Zo betaal je €359,-

Alles-in-één

Polsplotter
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k
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Weggaan, losgooien, vertrekken. Welke zeiler met een 
liefde voor groter water wil dat nou niet? Janneke Kuys-
ters en Wietze van der Laan deden het. Acht jaar lang 
reisden ze rond de wereld, om te ontsnappen aan een 
druk en veeleisend leven. Hun boot, een Bruce Roberts 
44 genaamd Anna Caroline van Staeten Landt (‘Anna’), 
was acht jaar lang een thuis en het decor van vele avon-
turen, ontmoetingen en vriendschappen. Voor Zeilen 
Magazine schreven ze de nodige meeslepende blogs en 
nu is er dan eindelijk een boek. In ‘Nieuwsgierigheid als 
kompas’ leest elke zeiler waarom het water altijd maar 
weer lonkt en waarom je soms gewoon moet losgooien 
om verder te gaan.

‘Nieuwsgierigheid als kompas’ door Janneke 
Kuysters en Wietze van der Laan, beschikbaar 
vanaf september. €19,99, 240 pagina’s, ISBN: 
9789064107672 

Oh nee, een dikke kras in de romp. Moet je daarvoor 
nou naar een werf of kun je dat zelf? In deze ‘Bijbel voor 
bootonderhoud’ vind je vele reparaties en klussen stap 
voor stap uitgelegd. Zowel simpele als ingewikkelde 
klussen worden behandeld aan de hand van schema’s, 
tekeningen en foto’s. Koop een boot…

‘Bijbel voor bootonderhoud’ door Simon 
Jollands (beschikbaar vanaf september). 
€34,99, 224 pagina’s, ISBN: 9789064107689

In Nederland zijn genoeg leuke ge-
bieden te ontdekken waar je met de 
zeilboot moeilijk kunt komen. Zowel 
opblaasbare kano’s als sup-boards 
zijn tegenwoordig van prima kwaliteit 
en goed mee te nemen aan boord. 
Ideaal voor een heerlijk avondtochtje 
of langere dagtocht vanaf de anker-
plaats of jachthaven. Zo ontdek je 
nog meer van de mooie Nederlandse 
wateren. Dit boek bevat niet minder 
dan 43 routes door Nederland. Zowel 
voor de beginnende supper of kano-
vaarder als voor gevorderden. 

‘Sup- en Kanoparadijs’ 
door Frank van Zwol en 
Jolanda van Linschooten, 
€26,99, 224 pagina’s, ISBN: 
9789064107535

Even niets te doen? Ken je de Zeilwereld 
Podcasts al? De afgelopen tijd is er weer een 
paar bijgekomen. Zo hoor je van alles over de 
luxe catamaran, gebouwd in Nederland van 
gerecycled aluminium en gaan we in gesprek 
met zeilster Rosalin Kuiper over de aanstaan-
de Ocean Race. Ze is de eerste Nederlandse 
vrouw actief in het IMOCA-circuit!

Te beluisteren op Spotify en 
Soundcloud. Vind alle podcasts ook op 
Zeilwereld.nl/thema/podcast

Oekraïense degelijkheid

Als je het over zeilkleding hebt, dan denk je niet meteen 
aan Oekraïne (zeker nu niet). Toch zou daar zomaar eens 
verandering in kunnen komen. Al sinds 1992 zijn ze be-
zig met het maken van technische kleding en dat doen 
ze inmiddels ook voor zeilers. Van dunne shorts voor 
zomerse dagen, tot poolexpeditiewaardige kleding, ze 
maken het allemaal. Ze maken daarbij niet gebruik van 
het alom bekende Gore-Tex, maar van een vergelijkbaar 
hoogwaardige membraanstoffen van het Japanse Gela-
nots. Bevallen de standaard kleuren en maten je niet? Je 
kunt contact met ze opnemen voor kleding speciaal voor 
jou op maat gemaakt in kleuren naar keuze! De kleding 
wordt vervaardigd aan de rand van Kyiv. Door de oorlog 
daar lag de productie enige tijd stil, maar ze doen hard 
hun best om de boel weer op de rit te krijgen. Het grote 
voordeel is de prijs. De kleding van Ordana is een stuk 
goedkoper dan vergelijkbare modellen van de bekende 
merken.

Ordana zeilkleding uit Oekraïne, bijvoorbeeld: 
Offshore jas voor €345,-, Ocean jas voor €460,- 
Meer informatie en bestellen op Ordana.com

De kunst van het losgooien

Doe het zelf

Op pad

Nieuwe Zeilwereld 
podcasts
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Tjeerd is 53 jaar en is sinds een jaar of zes weer actief 
aan het zeilen. Maar, zoals voor veel zeilers, begon de 
zeilliefde in Friesland. “Ik was een klein mannetje toen 
ik in Friesland naar de zeilschool ging, maar deze hobby 
verdween later naar de achtergrond. Nu zeil ik sinds een 
jaar of zes weer actief in een open bootje op de Galgen-
weel, op fietsafstand van mijn werk. Samen met Coen, 
een vriend van mij, zeilen we zo regelmatig ’s avonds nog 
een paar uurtjes. Met Coen en nog twee vrienden gaan 
we ook de Antwerp Race varen.”

Enthousiaste reacties
Het idee om mee te gaan doen werd vorig jaar geboren. 
“Ik heb vorig jaar gekeken naar de binnenkomst van de 
Antwerp Race. Een paar vrienden en vriendinnen van mij 
deed hieraan mee. Daarop heb ik dit jaar geopperd om 
ook mee te doen en daar werd eigenlijk heel enthousiast 
op gereageerd.” 

Met een groep van in totaal vier vrienden gaat Tjeerd de 
uitdaging aan, op de boot van zijn schoonvader. “Het 
is een Bavaria 31 met een Thaise naam: Mai Nae. Mijn 
schoonvader heeft deze boot twee jaar geleden gekocht 
terwijl hij zelf nog nooit had gezeild. Hij raakte geïnspi-
reerd door onze mooie plaatjes, al zeilend op de Middel-
landse Zee met een glas rosé in de hand.” Na twee jaar 
heeft schoonvader nog steeds slechts tweemaal aan 
boord gezeten, maar hij heeft nu wel een mooi schip 
voor deze race.

“Het is absoluut geen snelle boot, maar dat hoeft ook 
niet. De boot ligt nog in Port Zélande, die moeten we 
straks dus nog in Terneuzen zien te krijgen voor de start. 
Verder zijn we nog helemaal niet bezig met de voorberei-
ding, dat komt wel zodra we ons hebben ingeschreven. 
De race duurt gemiddeld zes uur, dus qua eten en drin-
ken hoeven we ons niet echt voor te bereiden.”

Meedoen om het meedoen
Van de vier vrienden kunnen er drie goed zeilen. Maar 
wedstrijdervaring hebben ze eigenlijk geen van allen. “Ik 
heb de Westerschelde nog nooit helemaal gevaren, Coen 
wel geloof ik. We gaan ons gewoon laten verrassen en 
zien wel wat er op ons afkomt wat betreft stroming, wind 
en dergelijke. Vorig jaar zag ik ook dat er teams zijn die 
echt voor de winst komen, maar in de recreatieve klasse 
doen veel teams gewoon mee om het meedoen.”

ZONDER
wedstrijdervaring 

naar de Antwerp Race

De Antwerp Race is zo’n race die veel zeilers wel 
een keer gevaren willen hebben. Zeker wanneer 
je als zeiler in hartje Antwerpen woont, zoals 
Tjeerd Stevens. Hij heeft dit jaar zijn zinnen ge-
zet op deze race samen met drie vrienden: “We 
willen niet laatste worden, een-na-laatste zou al 
een prachtige prestatie zijn,” zo doet hij zijn am-
bities uit de doeken.

Tekst: Anke Haadsma
Foto’s: via de organisatie
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Tjeerd en Coen varen nu vooral veel op de Galgenweel in 
hun open bootje, maar Coen heeft ook een kajuitboot in 
Spanje waar ze beide regelmatig op varen. Toch hebben 
ze nooit een wedstrijd gezeild. “Ik heb een Laser Vago 
en Coen een Finn en een Flying Dutchman, en we zijn 
wel eens gevraagd of we geen wedstrijdjes willen zeilen. 
Maar we slaan dit altijd af, we zeilen voor ons plezier. 
Nu weet ik dat veel wedstrijdzeilers ook zeilen voor hun 
plezier, maar dan competitief. En misschien denken we 
er na die eerste Antwerp Race wel heel anders over en 
gaan we straks vaker meedoen. Maar dat gaan we dan 
wel zien.

Fles rosé gaat zeker mee
Dat het geen wedstrijdzeilers zijn, blijkt wel uit wat er nu 
van de paklijst bekend is. Hoewel er qua eten en drinken 
niet veel voorbereid wordt, gaat er zeker een fles rosé 
mee aan boord. “We zijn allemaal gek op rosé, maar tij-
dens de wedstrijd gaan we natuurlijk niet allemaal aan 
de wijn. Zeker twee moeten nuchter blijven, maar een 
glaasje rosé wordt er ongetwijfeld wel genuttigd. En als 
we geen laatste worden, dan zetten we volgens mij al 
een prachtige prestatie neer, waar we vast het glas op 
gaan heffen.”

Over de Antwerp Race

De Antwerp Race wordt sinds 1988 gevaren. Het idee 
voor deze race werd geboren doordat Antwerpse zeiljach-
ten met een zomerligplaats aan de Belgische of Zeeuwse 
kust, voor de winterberging vaak een gezamenlijke tocht 
terug naar Antwerpen maakten. Zo bedacht de Koninklij-
ke Antwerpse Watersportvereniging (KAWV) dat hier wel 
een wedstrijd omheen georganiseerd kon worden.

De eerste officiële Huysman Antwerp Race ging zo 
van start in 1988 onder leiding van Frans Lemmens. 
Lemmens zag vanaf het begin hoe groot deze race kon 
worden, en hij kreeg gelijk. Naast de Belgische deelne-
mers, doen er jaarlijks ook Nederlandse, Duitse en Franse 
deelnemers mee aan deze race. De autoriteiten hebben 
op een gegeven moment zelfs een maximum (225) op 
het aantal deelnemende boten ingesteld. Vanuit Breskens 
vertrekken de grotere jachten. De kleinere jachten, waar-
onder die van Tjeerd, vertrekken uit Terneuzen. Met een 
finish op de Antwerpse Rede is de race voor de stad Ant-
werpen inmiddels ook een jaarlijks evenement geworden. 
De Huysman Antwerp Race herinnert de Antwerpenaar 
aan zijn verbinding met de Schelde, met de zee en met de 
scheepvaart. 

De Antwerp Race vindt dit jaar plaats op 8 oktober. De 
inschrijving opent op 19 september 2022 via https://www.
manage2sail.com/en-BE/event/ANTWERPRACE2022#!/

Meer informatie vind je op https://antwerprace.be/

ZEILWERELD NAZOMERSPECIAL 202266 |

https://www.northsails.com/sailing/en/loft-news/north-sails-maakt-helix-technologie-mogelijk-voor-toer-gennakers
https://www.manage2sail.com/en-BE/event/ANTWERPRACE2022#!/
https://www.manage2sail.com/en-BE/event/ANTWERPRACE2022#!/
https://antwerprace.be/


Ben jij blij met
Zeilwereld?

Scan de QR-code en doneer via 
iDeal een bedrag naar keuze.

Dankjewel!

Zeilwereld is en blijft gratis. Met
advertenties dekken we technische
kosten, maar niet het werk van ons

team en vaste schrijvers. 
Met jouw hulp groeien we verder!

Op de cover een foto van de Jeanneau 380. Met dank aan Nautisch 

Kwartier, dealer van Jeanneau zeiljachten
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Met dank aan

Connect Yachtbrokers, Digitenne, Drinkwaard, Dufour & Cervetti, GT 

Performance Yachts, Helly Hansen, Hiswa te Water, Jachtwerf Heeg, 

KM Yachtbuilders, North Sails, Seldén, Olivier Verhaar, De Zeezeilers 

van Marken

Heb jij ook mooie verhalen te vertellen? We horen graag van je! Voor 

meer informatie kijk je op: Zeilwereld.nl/jouw-verhaal
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Alle rechten voorbehouden. Wil je wat gebruiken uit deze special, vraag 

ons dan vooraf om toestemming via redactie@zeilwereld.nl.  

Bij voorbaat onze dank.
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