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Het laatste artikel van dit nummer van Zeezeilen dat ik redigeerde, was van Henne Pauli en droeg de uitdagende 
titel ‘Gaan we de Noordzee kapot maken?’. Hij verwijst daarbij naar het recente rapport van het PBL waarin hij 
las dat er de komende jaren 6000 windmolens in het Nederlandse deel van de Noordzee geplaatst gaan worden. 
Daarvoor is een oppervlakte nodig van 18!!! maal de oppervlakte van New York. Nog los van wat Engeland, Bel-
gië, Denemarken en Duitsland doen. 

Terwijl ik dit stukje schrijf, lijkt het vaarseizoen nog ver weg. Er is zelfs een vaarverbod van kracht op een 
aantal binnenwateren. Vanwege de vrieskou. Na de fantastische schaatsprestaties op de winterspelen maakt 
Nederland zich op voor het natuurijs. Normaal haal je rond deze tijd voorzichtig de zeilen van zolder. Nu 
halen we de schaatsen uit het vet.

Noodkreet van een duiker
De kop van dit artikel is niet die van 
zeezeiler Henne Pauli, maar die van 
hoogleraar marine dierenecologie én 
duiker Tina Turk. Kop van een artikel in 
de wetenschapsbijlage van Sir Edmund, 
de wekelijkse bijlage van de Volkskrant 
van 4 november 2017. De Noordzee is 
schoner geworden, maar er is nog veel 
te verbeteren… En, zegt ze :“windmo-
lenparken, die helpen de vissen”! Want, 
wat ziet een duiker in de Noordzee? 
“Het is grotendeels een zandvlakte, een 
woestijn. Bijna alle schelpdierriffen zijn 
verdwenen. Vroeger had de zeebodem 
meer structuur – tot het einde van de 
19de eeuw waren er oesterriffen, ste-
nen en kiezels met veel zeeleven.” Oes-
ters zuiverden het water, maar waren 

Een late winter en een vroege Ramsgate. 
Dat betekent wolletjes inslaan. En niet 
alleen voor tijdens het varen (we gaan 
ze nodig hebben!), ook voor tijdens het 
werken aan de boot. Bikkelen op de werf, 
en dan mag je blij zijn als er een wate-
rig winterzonnetje schijnt. Man wat een 
kou…
Krijgen we de boten wel op tijd af? Het 
klusseizoen wordt nu wel heel kort. Veel 
producten vragen toch om een mini-
male verwerkingstemperatuur. En al is 
een likje olie niet essentieel voor een 
veilige overtocht, we willen toch allemaal 
graag dat ons bootje er weer paasbest 
bij ligt straks. En: ook zonder verflaagje is 
er meestal genoeg te doen. Zeker bij de 
boten die het afgelopen winterseizoen 

ook volksvoedsel... En samen met de 
te overvloedige voedingsstoffen werd 
het water onhelder. Geen plantengroei, 
geen zeegras, geen zeepaardjes etc. 
Kortom, de stand van de Noordzee is 
behoorlijk gewond.

Kraamkamer voor zeeleven
Welke invloed hebben windmolenpar-
ken op het zeeleven? In de windmolen-
parken is een veel rijker zeeleven dan 
eromheen. Vissen vinden er beschut-
ting. Ook tussen de stenen die wor-
den gestort voor de stabiliteit van de 
turbines, verschijnt veel leven: krabben, 
kreeften, zeeanemonen, dodemans-
duim (een soort zacht koraal), slakjes, 
allerlei ongewervelde beestjes. Kortom 
een kraamkamer voor zeeleven. En bin-

schade hebben opgelopen door de 
winterstormen en het hoge water…

Klussenpool?
Vroeger organiseerde de PZV een 
poule met vrijwilligers om samen de 
boten voor de Ramsgate klaar te krij-
gen. Ergens wel jammer dat we die tra-
ditie hebben losgelaten.  Vele handen 
maken immers licht werk. Niet voor 
niks staat er bij de Ramsgate tochtinfo 
vaak: bel je schipper om te vragen of 
je een handje kunt helpen. Maar moe-
ten we dat als club per se organiseren? 
Mijn ervaring is dat de meeste mensen 
graag bereid zijn een handje te helpen, 
als je er om vraagt. En niet alleen aan 
boord…

nenkort gaan Stichting de Noordzee 
en Natuur&Milieu (met geld van ASN) 
een pilot uitvoeren met kunstriffen.

Kortom…
Ook ik ben geschrokken van de om-
vang van geplande windmolenparken 
op zee… En dat geldt ook voor plan-
nen op het land. Maar gevreesd moet 
worden dat we wel moeten. Het is 
noodzakelijk. De plannen liggen er. De 
businessmodellen zijn op orde. 
Het giet on! 
En gelukkig is een groot deel van die 
windparken onder druk van de water-
sportverenigingen binnenkort door-
vaarbaar voor zeilers en niet door vis-
sers. Maar lastig is het wel.

Heel veel organisatie vanuit de club is 
eigenlijk niet nodig, want voor leuke 
dingen weten we elkaar ook vanzelf 
te vinden. Maar wie weet dat deze 
oproep – en een beetje aanmoediging 
– helpen. Niet voor niets hebben we 
vorig jaar ‘de helpende hand’ als nieuwe 
waarderingsvorm geïntroduceerd. Meld 
je klusvraag via het forum, of in de PZV 
facebookgroep. Laat weten of en wan-
neer je beschikbaar bent. 
Vragen staat vrij, en nee is ook een 
antwoord. Niemand hoeft per se te 
helpen, maar het is wel een uitgelezen 
kans om andermans boot beter te le-
ren kennen. Stappen we met dit voor-
jaar met zijn allen over onze schroom 
heen en helpen we de vloot het vaar-
seizoen in?

Theo Bouwman

De stand van de Noordzee Voorjaarskriebels
behoorlijk gewond

Annemieke Stallaert
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Winteractiviteiten 2017-2018
Het winterprogramma zowat ten einde. We mogen geloof ik wel spreken van een geslaagd programma met 
in alle gevallen goede opkomst. Wat ook opvalt, is dat het publiek zeer divers is, een doorsnede van het le-
denbestand en ook onze vrienden van ASML weten de weg te vinden. De voor zoveel verenigingen bekende 
“harde kern” maakt plaats voor een meer getrouwe afspiegeling van de hele vereniging en dat is denk ik een 
goed teken. De activiteiten kenmerken zich ook door een levendige interactie tussen sprekers en toehoor-
ders, precies zoals het is bedoeld.

Maarten Roks

bij Lion Sails Pubavond

een terugblik

Het ‘winterseizoen’ begon eigenlijk met de eindejaarsacti-
viteit begin oktober, want ‘zomers’ waren de omstandighe-
den allerminst. Er zat een NW6 in het weerbericht en dat 
maakte het geplande rondje Goeree Platform vanuit Stel-
lendam via het Slijkgat tot een no go, maar we hadden een 
goed alternatief, namelijk het Rondje Tien Gemeten van 
Stellendam tot aan de Haringvlietbrug en terug. Waaien 
wilde het waardoor het rondje in record tijd kon worden 
afgewerkt (ca. 5 uur). Met de noordwester ging het als een 
speer zuidelijk langs Tien Gemeten. Voor Kees Bignell met 
Vegados sloeg daar het noodlot toe. Het leek op afstand 
dat hij uit zijn roer liep wat voor de omstandigheden niet 
zo raar leek, maar hij zette zijn koers niet voort en zocht de 
luwte van de oever van Goeree op, liet zijn zeil zakken en 
voer terug, naar later bleek, omdat zijn giek gebroken was. 
De overige schepen hebben het rondje wel kunnen afma-
ken. De terugweg was één lange slag. Terug in de haven 
van Stellendam hebben we elkaar opgezocht en werden er 
sterke verhalen verteld in de beschutting van de kajuit. Het 
diner is daarna genoten in de strandtent Paal 10.

Lion Sails
Begin november was er de al langere tijd gewenste 
excursie naar Lion Sails. Een goede gelegenheid om 
ons weer eens te verdiepen in de witte turbo: opslag, 
onderhoud, reparaties en waarop te letten bij aan-
schaf. Op zaterdag 18 november nam PZV-sponsor 
Ton Leeuwestein van Lion Sails ons - met de hem 
typerende passie - mee in de kneepjes van het vak.  

Als ambachtelijk zeilmaker én zeiler 
weet Ton alles van materiaalkeuze, vorm 
en prestaties. En als echte Zeeuw denkt 
hij graag met u mee wat past bij uw 
portemonnee. Want als je goed voor je 
zeilen zorgt, en ze op tijd laat herstel-
len, kunnen ze heel wat langer mee….
Om 11:00 uur ontving Lion Sails ons in 
hun werkplaats in Kats met koffie en 
thee. Na zijn inleidend verhaal was er 
alle ruimte voor praktijkdemonstratie 
en natuurlijk voor vragen. We sloten de 
middag af met een gezellige borrel.
 
De lezing over “Zwaar weer zeilen” 
kondigde zich op de social media al 
langer aan als een hoge druk gebied 
met zware storm en druk werd het. 
Het pastte allemaal net in de pala-
verzaal. De presentatie werd gegeven 
Gerrit Broertjes. Gerrit zeilt al zijn hele 
leven. Net als bij zovelen begon hij op 
de plassen. Nadien breidde hij zijn vaar-
gebied allengs uit naar IJsselmeer, Ne-
derlandse en Engelse kust en verder 
richting Noorwegen. Geboeid door 
het boek “En de Horizon zeilde mee” 
van Herman Jansen maakte hij en zijn 
vrouw plannen voor nog verdere rei-
zen. Na drie jaar geen vakantie opgeno-
men te hebben deed zich de mogelijk-
heid voor om er een jaar tussenuit te 
knijpen. Sindsdien hebben zij twee keer 
een rondje Atlantic gezeild. Gerrit ver-
haalde over zijn ervaringen met zwaar 
weer zeilen, met adviezen over wat te 
doen en wat juist niet, soms tegen het 
gevoel in.

Pubavond met dia’s
Begin december hadden we een pub-
avond met diavertoning. Deze avonden 
kenmerken zich als informele clubavon-
den waarbij steeds twee leden dia’s 
vertonen over hun ervaringen met 
veel interactie en een drankje dat bo-

ven geserveerd wordt. Dit keer waren 
het Ben Visser en Arjan Jeurgens. Ben 
verhaalde over de schade die hij opliep 
aan zijn kiel bij het uitvaren voor zijn so-
lotocht naar Engeland vanuit Bretagne. 
Wat een kleine schaafwond leek, bleek 
uiteindelijk een grote schade met lek-
kage waardoor zijn boot uit het water 
moest en over de weg naar Nederland 
voor reparatie. Arjan Jeurgens toonde 
zijn fotografische hoogstandjes waarbij 
ik alleen kon zeggen: “Wat jij fotogra-
feert ken ik, maar via mijn zoeker wordt 
het nooit zo mooi.” Fantastische en es-
thetisch mooie beelden van de zee.
 
En marge van de nieuwjaarsborrel 
was er weer een samenkomst van 
PZV Lang Gelee een initiatief dat door 
onze secretaris en man van het eerste 
uur, Pieter Stoelinga, met kracht leven 
wordt ingeblazen. Dit initiatief wordt 
verder geïntensiveerd om ons uitgangs-
punt ‘voor ieder wat wils’ verder vorm 
te geven.
 
Begin januari was er de motoravond 
waar ondergetekende ondersteund 
door Peter Plantinga en Pieter Stoe-
linga de talrijke toehoorders, aanvan-
kelijk met weigerende beamer, de mo-
tor voorschotelde als samenstel van 
een aantal samenwerkende systemen: 
brandstofvoorziening, smering, luchtin-
laat, uitlaat, elektrisch systeem, koeling. 
Een levendige avond met leken en ex-
perts in het gehoor.
 
In februari was er weer een pubavond 
nu met dia’s van Carel Bloemen en Anke 
Vermeer. Carel die zich vooraf afvroeg 
wie er toch geïnteresseerd kon zijn in 
zijn verhaal, hield het gehoor anderhalf 
uur geboeid, waarbij hij de dia’s quasi 
achteloos liet doorlopen terwijl hij zijn 
verhaal vertelde dat begon in Italië in 

het noordelijkste puntje van de Adriati-
sche Zee en geleidelijk afzakkend langs 
de Slavische kusten via Sicilië, Sardinië 
naar de Zuid Franse kust. Cultuur, na-
tuur, technische problemen en lekker 
eten, het kwam allemaal aan de orde. 
Anke vertelde daarna haar ingetogen 
verhaal over reizen naar Noorwegen, 
Zweden en Denemarken met talrijke 
adviezen en bespiegelingen. Een heel 
ander verhaal en dat is nu juist zo leuk 
van die pubavonden. 

Meteo-training 
In de tweede helft van februari was er 
de Meteo-training gegeven door Henk 
Huizinga, bekend van het Zilt weerbe-
richt. Met 33 man licht overtekend, be-
gonnen we op 18 februari als betrek-
kelijke leken en op 25 februari konden 
we een aardig weerbericht opstellen 
met voorspelling van windkracht en 
-richting. Een training zonder ballast op 
lichtvoetige manier gebracht met een 
serieus resultaat. Plaats van handeling 
was het gloednieuwe “Huis van Waal-
re” dat in de plaats gekomen is voor ‘t 
Hazzo waar we al vaker geweest wa-
ren. Een goede ambiance die de trai-
ning seminar-allure gaf. De inschrijving 
voor deze training is heel geleidelijk ge-
gaan. Een aggresieve promotiecampag-
ne had zonder twijfel geleid tot een vol 
huis drie maanden tevoren. Daar is niet 
voor gekozen. Telkens als er weer wat 
publiciteit was begon de teller weer te 
lopen en precies op tijd waren we vol. 
Met drie man ASML kwamen we aan 
33 m/v. Deelnemers waren zowel le-
den die alle zeeën al gezien hebben tot 
zeuntjes voor de a.s. Ramsgate.
 
Begin maart was er een lezing van 
loods en fervent zeiler Michiel Vader 
over zijn ervaringen als loods en als zei-
ler. Een man met ervaring in het grote 
en het kleine werk. Met filmpjes en dia’s 
bracht hij een interessant verhaal over 
het werk van de loods. Hoe komt hij 
al varend aan boord bij rustig en ruw 
weer. Wat ziet de loods op de brug van 
een zeeschip bij mooi weer, in het don-
ker en bij slecht zicht o.a. op de radar? 
Hoe verloopt de communicatie met 
andere schepen en met de verkeers-
centrale? Specifieke gevallen met de 
pleziervaart kwamen ook aan de orde. 
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Vooruitblik voor het zomerseizoen 2018
In april bestaat in het kader van onze vriendschap met 
ASCN de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan 
het ASML Experience Center. Eind april gaan we inslin-
geren, waarna begin mei de Ramsgate weer op het pro-
gramma staat. Eind mei willen we een grote wateracti-
viteit organiseren met vermaak en instructieonderdelen 
à la carte. Te denken valt aan deskundig stagspanning 
meten en instellen met onze PZV- stagspanningsmeter, 
het doormeten van de marifoonkabel met onze staan-
de golfmeter, technisch advies aan boord, oefenen met 
over-de-datum reddingsmiddelen, man over boord, an-
keren, spinnakeren, wedstijd varen, zeiltrim aan boord, 
you name it. Alles uiteraard omlijst door bourgondische 
PZV-sfeer. In juni is er het welbekende Stoere Verhalen 
Weekend en eind juni bestaat de mogelijkheid om de 
festiviteiten rondom de aankomst van de Volvo Ocean 
Race in PZV-ASCN verband bij te wonen. In augustus zal 
al weer voor de vierde keer een PZV-smaldeel deelne-
men aan de 8 uur van de Oosterschelde. In september 
staat er weer een Wadden-weekend op het programma 
waarna het seizoen wordt afgesloten wordt met een 
einde seizoenactiviteit. Aan het programma is ook een 
aantal ASCN-activiteiten toegevoegd zoals de Woolver-
stone Regatta (1-4 juni), de North Sea Jazz Trip (13-15 
juli) en de Mosselrace op 11 augustus. Alle activiteiten 
staan op de website.
 

Projectleiders gevraagd
Ook de contouren van het winterseizoen 2018-2019 
beginnen zich af te tekenen. Wat ik ermee wil zeggen 
is dat er leven in de club zit. Om onze ambities waar te 
maken, hebben we jullie wel nodig. De lasten worden 
door te weinig schouders gedragen. Velen denken dat 
het veel werk is en dat men er geen tijd voor heeft naast 
zijn of haar drukke leven. Uit ervaring kan ik zeggen dat 
het organiseren van een activiteit helemaal niet zoveel 
tijd hoeft te kosten en dat er al helemaal geen oever-
loze vergadersessies omheen zitten. In het tijdperk van 
e-mail, internet en WhatsApp kun je het allemaal van 
huis uit doen op de tijd die jou schikt. We hebben draai-
boeken en ervaren leden waarop je kunt terugvallen. 
Een goed idee is het halve werk. Zodat we een steeds 
breder deelnamepubliek zien bij onze activiteiten, nodig 
ik jullie uit om je als verse (assistent-)projectleider aan 
te melden voor het komende zomer- en winterseizoen. 
Het is leuk om te doen en je leert er de club en zijn le-
den snel mee kennen, een meerwaarde voor je lidmaat-
schap en een meerwaarde voor de vereniging.

Kats - Zeeland
Lion Sails

Met onze zeilen vaart u
vooraan in kwaliteit

kwaliteitszeilengemaaktin Nederland

w w w . l i o n s a i l s . n lTelefoon: 0113 - 600 291  
E-mail: info@lionsails.nl

Zeilmakerij Lion Sails Holland BV
Veerhaven 1 b
4485 PL Kats
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Een introductie! Dat moet lukken. Maar met bijna twintig jaar aan visserlat… ahum, zeil-
verhalen. Waar moet je dan beginnen? Wat u van me moet weten is dat ik al sinds m’n 12e 
zeilverslaafd ben. Als ik in het buitenland was, was het eerste wat ik wilde weten: kan je er 
zeilen? kan ik opstappen? (Atlanta: nee, Beijing: ja, Dubai: bijna).

Het is alweer bijna 25 jaar geleden, dat een hele goede vriend, Wim Brouwer, lid van PZV 
en schipper van het zeiljacht Aquaduc mij overtuigde om ook lid te worden en mee te gaan 
zeezeilen. Hij had een vaste ligplaats in de Oosthaven van Wemeldinge aan de Ooster-
schelde. Vlakbij de noorduitgang van het Kanaal door Zuid-Beveland.

Beijing was een speciaal 
verhaal.
5 jaar na de zomerspelen in Beijing zou 
ik een half jaar in China studeren. Ter-
wijl ik mijn onderzoek deed, kwam ik 
erachter dat de lokale zeilschool een 
zeilwedstrijd organiseerde in precies 
dezelfde periode. Met een prijzenpot 
groot genoeg om mijn huur voor de 
komende 3 maanden te betalen! Ge-
weldig! Zeilen tegen Chinezen, hoe 
moeilijk kon het zijn? Een natie zonder 
zeiltraditie, die ‘t liefst zo ver mogelijk 
weg blijft van de zon, sterker nog, niet 
eens een woord heeft voor ‘zeilen’. In 
mijn gedachtes had ik de prijs allang 
gewonnen en waren mijn geldzorgen 
de deur uit. Nu nog een genuatrimmer. 
Op Facebook plaatste ik een oproep. 
De eerste willekeurige student die en-
thousiast reageerde kwam aan boord: 
Julia, een model uit Rotterdam. Zeilen 

In dezelfde haven maakte ik ook ken-
nis met Piet Dijkema, schipper van de 
Cher en ook lid van de PZV. Met Piet 
heb ik erg veel gezeild! Met zijn drieën 
zijn we zelfs in 2001 helemaal naar 
St.Petersburg gezeild. Op en neer wa-
ren we bijna drie maanden ‘onderweg’! 
Omdat St.Petersburg in 2003 precies 
300 jaar bestond, hebben Piet en ik de 
zeiltocht nog maar eens overgedaan 
met Harry Olie en anderen. Het wa-
ren de twee langste en ook mooiste 
zeilreizen die ik ooit met PZV heb 
meegemaakt.

Toch wil ik de zeiltrips op de Noordzee 
naar Engeland, vooral de Ramsgate-
tochten, elk jaar weer een hoogtepunt, 
niet vergeten. Van de twaalf die ik er 
maakte, was de eerste met de Bloaser 
van schipper Piet Lucassen.

kon ze niet, maar goed, kniesoor… Ze 
was enthousiast en ik zou het haar later 
wel uitleggen.
Dus hoe ging het? Op de dag zelf in 10 
minuten de theorie van wedstrijdzeilen 
erdoorheen gejaagd. Simpele koek al-
lemaal. Wat me wel begon op te vallen 
tijdens deze grondige instructie: ik was 
enigszins underdressed vergeleken met 
de anderen. 
Terwijl ik met mijn zwembroek en 
slippers rondliep als een verdwaalde 
vakantieganger (bevatte enigszins een 
kern van waarheid), waren de andere 
deelnemers professioneel gekleed in 
lycras, hippe kangaroezwemvesten, pet-
jes… Wat bleek, het niveau was ‘iets’ 
hoger dan verwacht: sommigen waren 
ingevlogen, anderen waren ervaren 
offshore zeilers, oh en die vrouw daar: 
6-voudig nationaal kampioen in de 
470 en Olympisch zeilster voor China 

Verder waren daar mooie tochten. 
Naar het noorden: naar Schotland, 
de Orkneys, Noorwegen en de Shet-
lands met de Cher met Piet Dijkema. 
Naar de Kanaaleilanden en de Franse 
kust: o.a met de SunDancer, schipper 
Michel Sijmonsma, de Vrije Vogel met 
schipper Carel Dijkman en met de YES! 
met schipper Harry Olie. Met de enige 
houten boot in de club, de Toermalijn 
van schipper Toon Zaaijer, hebben we 
samen vnl. de Nederlandse kusten aan-
gedaan.

De laatste 5 plus jaren heb ik gevaren 
met Joop Bakker, schipper van de Ri-
baldus. Ik kende Joop van de tijd, lang 
geleden, dat we samen bij dezelfde ta-
feltennisclub zaten. Ik hoorde dat hij pas 
een zeiljacht had gekocht. Ik zocht hem 

op het allerbelangrijkste moment dat je 
maar kon bedenken in hun moderne ge-
schiedenis: de Olympische Zomerspelen 
van 2008 in China.
Dus die prijs, nee, hebben we nooit meer 
gewonnen. Maar gelukkig blijkt toch altijd 
weer de reis: de nachtelijke BBQ met 
zeevoedsel, de reis in de supersneltrein, 
en de superlieve mensen, belangrijker te 
zijn dan de bestemming zelf.

Zeil CV
Ik zeilde Optimisten, Valken, Lasers, Eu-
rope en een rats kleine kajuitboten. Als 
toerzeiler, wedstrijdzeiler, instructeur, 
levensgenieter, minnaar, fotograaf of le-
vende ballast. Op het moment ben ik 
schipper van een MaxFun/Sonar cam-
pagne om zeilen met een beperking on-
der de aandacht te brengen.  Avontuur 
in voorbereiding: met vrienden een boot 
uit Zweden overzeilen.

op, stelde hem PZV voor en hij is actief 
lid geworden! We wonen allebei in Son 
en Breugel dus is het logisch dat we sa-
men vaak zijn gaan zeilen.

Zeilen is een teamsport waarbij je vaak 
weken op elkaar bent aangewezen. Bij 
het ouder worden, worden de pro-
bleempjes groter en de energie etc., 
kleiner.... zo ook bij mij.... Voor mij re-
denen om het thuis kalmer aan te gaan 
doen en PZV helaas te verlaten.

Met dit bericht wil ik iedereen binnen 
PZV, die ik heb leren kennen en vooral 
met wie ik gezellig heb gevaren en ge-
zeild, hartelijk bedanken.

‘Vaert wel en levet scone’Introductie nieuw lid

Er is een begin... en ook een einde...

Hans Cheung

Jan Oome
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Excursie Lion Sails
De eerste excursie van het winterprogramma was vorig 
jaar op 18 november naar Lion Sails in Kats. Met een 
select gezelschap zijn we daar – netjes carpoolend - 
zaterdagochtend vroeg naar toe gereden.
Lion Sails is gevestigd op een prachtige locatie op de 
bovenverdieping van een jachtloods in de haven en 
heeft prachtig uitzicht op het water van de Ooster-
schelde en de Zeelandbrug.

Peter Plantinga

Na ontvangst met koffie en gebak in het kantoor door 
eigenaar-directeur Ton Leeuwenstein en zijn medewerkster 
Tanja Smit, gaan we naar de naastgelegen werkplaats. Die 
bestaat uit één open ruimte waarin alle werkzaamheden 
plaatsvinden. Even wennen is dat hier de vloer dient als 
het eigenlijke werkblad en deze is daarom schoon en glad 
afgewerkt. Voor het naaien van de zeilen zijn er in de vloer 
een aantal werkplekken in de vloer uitgespaard waarin de 
naaimachines zijn opgesteld. Wel even oppassen dat je er 
niet invalt.

De opzet van het programma is praktisch: aan de hand van 
een stel zeilen zal door Ton toegelicht worden wat een zeil 
tot een goed zeil maakt en wat er in de loop van de tijd kan 
slijten en welke reparaties er kunnen worden uitgevoerd.

Maar Ton begint met een voor hem emotionele medede-
ling. Hij heeft net de koop van zijn bedrijf rond gemaakt. 
Het bedrijf zal onderdeel worden van Pink Sails. Lion Sails 
zal zich daarbij vooral richten op onderhoud en reparatie 
en minder op het maken van nieuwe zeilen. Eén van de 

achterliggende redenen is dat de productie van nieuwe zeilen 
gedeeltelijk wordt uitbesteed aan landen in het Verre Oosten en 
dat Lion Sails daar moeilijk mee kan concurreren. Pink Sails is wel 
meegegaan met die ontwikkeling.

Vervolgens komen de thema’s aan bod van het specifieke zeil-
maken, van opmeten van het schip tot productie van de zeilen. 
Welke keuzes je maakt vanwege het reven en trimmen, welke 
keuzes uit materiaal grofweg gemaakt moeten worden. Lion Sails 
heeft een groot archief met ontwerptekeningen van de zeilen 
van honderden boten; ook voor oudere schepen kun je daarom 
bij hen terecht.

Verder werd uitvoerig toegelicht wat de mogelijkheden zijn 
voor inspectie, onderhoud en reparatie. Wassen van de zeilen 
besteedt Lion Sails uit, maar je kunt je zeilen wel gelijk laten 
inspecteren en repareren. Bij alles wat Ton vertelt merk je zijn 
grote liefde voor zijn vak: dat maakt het boeiend om naar hem 
te luisteren.

De catering is uitstekend verzorgd met een royale lunch van luxe 
broodjes en aan het einde van de dag een afsluitende borrel. An-
nemiek bedankt Ton tot slot voor de interessante excursie en de 
gastvrije ontvangst en biedt hem als dank naast de gebruikelijke 
wijn een jaar gratis lidmaatschap van de PZV aan, zodat Ton – die 
nu zelf geen boot heeft – zijn banden met de zee weer wat aan 
kan halen.
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Lulworth Cove: 50°37’NB-2°15’WL

Uitnodiging
Wat zijn voor jou memorabele plekken?
Stuur ze ons, met of zonder verhaal  

Voor het verhaal  over deze stek moet je bij Rolien Lucassen zijn.
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De ASCN is in 2015 opgezet om meer zeilactiviteiten te ontplooien binnen  ASML. Dit in het kader 
van initiatieven met engelse acronymen als “Great Place to Work”, “Vitality” en “Working Together”. 
Meerdere jaren organiseerden onafhankelijke teams zeilevenementen welke ook een zekere traditie 
genoten. Deze waren echter moeilijk toegankelijk voor andere medewerkers in het bedrijf. Er is toen 
een initiatief genomen om een vereniging op te zetten om meer zeilliefhebbers bij elkaar te brengen 
en te profiteren van elkaars kennis, kunde en materieel.

ASCN is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en 
heeft daarvoor statuten in een notariële akte laten vastleggen.
ASML is een machinebouwer voor de chip fabricage. Er wer-
ken ruim 10.000 werknemers in ASML Nederland en wereld-
wijd 19.000 werknemers. De omzet in 2017 was 9.000 mil-
joen EUR en de R&D uitgaven waren 1.260 miljoen EUR. De 
ASML-machines printen de patronen op halfgeleidermateriaal 
(video), welke de bouwstenen vormen voor telefoons, com-
puters, auto-elektronica, etc. Bij ASML zijn 115 nationaliteiten 
vertegenwoordigd. Zie verder het ASML jaarverslag 2017 voor 
meer informatie en https://www.asml.com/careers/working-at-
asml voor werken bij ASML.
In 2016 kwamen een tiental werknemers elkaar tegen op de 
Brunel Volvo Ocean Race werf in IJmuiden. Het enthousiasme 
om met elkaar een zeilclub op te zetten was gezet.

Er worden verscheidene zeilactiviteiten door de ASCN ont-
wikkeld. Een daarvan is zeilregatta’s op de binnenmeren (Maas-
plassen en Loosdrecht) met open kielboten. Daarnaast is er de 
jaarlijkse Kanaaltocht naar Woolverstone aan de River Orwell, 
vanuit de Oosterschelde. Ook participeren wij in de Vlissingen-
Blankenberge regatta, de Mosselrace vanuit Yerseke en orga-
niseren wij een tocht naar het North-Sea-Jazz festival in Rot-
terdam. Jaarlijks bezoeken wij evenementen, zoals “boot.de” en 
werven zoals Contest en Linssen. Wij organiseren ook tochten 
op de Middellandse zee, waar wij met huurjachten een week 
zeilen, zoals in Sicilië en Kroatië.  

Vaste kosten voor dekking van de verenigingsbankrekening, 
website, alsmede voor sociale events worden bekostigd uit de 
lidmaatschapsgelden. De evenementen zijn verder zo veel mo-
gelijk zelfdragend.

De ASCN leden beschikken over schepen op het IJsselmeer en 
in Zeeland/Zuid-Holland. Er zijn tegen de 70 enthousiaste le-
den, deels met veel, deels met weinig ervaring. Een aantal leden 
beschikt over een eigen jacht. Voor bijzondere evenementen 
moeten wij leden teleurstellen als er geen geschikte bemanning 
met voldoende ervaring beschikbaar is of als er onvoldoende 
jachten beschikbaar zijn. 
Wij hopen dat in de samenwerking met de PZV het beste van 
beide verenigingen bij elkaar gebracht kunnen worden. 
In 2017 zijn we gestart om de website van het ASML-intranet 
publiek te maken. Dit was nodig om onze gepensioneerde le-
den van de ASCN en de leden van de PZV onze evenementen 
te kunnen aanbieden. Zie hiervoor http://www.asml-sailing-
club.nl/ascn/
ASML draagt de sportverenigingen een warm hart toe en 
draagt de kosten voor de startkosten en kleding. De vereniging 
is verder autonoom vanuit juridisch standpunt. ASML stimu-
leert om medewerkers bij elkaar te brengen en teamwerk en 
professionaliteit uit te stralen, door het ASML-merk te profi-
leren.   

Wij waren enthousiast toen wij werden uitgenodigd samen te 
werken met de PZV. Aan een aantal activiteiten is inmiddels 
door PZV en ASCN leden dankbaar deel genomen. De events 
zijn voor zover mogelijk opgesteld voor de leden van beide 
verenigingen, deze is te vinden op de kalender http://www.as-
ml-sailing-club.nl/ascn/events-2018/events-pzv-zeezeilen-and-
ascn-2018/
Wij zien uit naar een enthousiaste samenwerking.
Jannes de Vries
voorzitter ASCN
http://www.asml-sailing-club.nl/ascn/

ASCN

Jannes de Vries

ASML Sailing Club the Netherlands
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Beste PZV-ers
Hoewel de inschrijving nog in volle 
gang is, trek ik nu al de conclusie dat 
het weer een mooie tocht wordt. Er 
zijn tot nu toe maar liefst 3 bootnamen 
ingeschreven die nog nooit eerder 
hebben meegevaren. De noordvloot 
lijkt groter dan ooit te worden en het 
aantal zeuntjes is ook weer groot te 
noemen. Bovendien gaat er een hard-
nekkig gerucht van een jongere boot 
met een bemanning onder de 30 jaar. 
Wat wil je als vlootvoogd nog meer?

Nog meer?
Om te beginnen wil je als vlootvoogd 
altijd meer. Dat zit in de genen van een 
vlootvoogd.
Uit mijn korte analyse concludeer ik 
dat de harde kern nog niet helemaal 
ingeschreven is.
Nu weet ik ook dat het wel goed komt, 
die schrijven altijd wat later in omdat 
die rond deze tijd naar de “Zon” zijn. 

Maar toch, het is net de Olympische 
Spelen, tijdens de ritten heb je een 
beste tijd neergezet en je weet dat het 
goud waard is, maar… nog niet alle 
concurrenten zijn gestart.
Kortom, de vlootvoogd vindt wachten 
maar niks.

Navigatie voorbereiden!
Wat ik de schippers, maar ook zeker 
de navigators wil vragen, is om goed te 
kijken naar het nieuwe verkeersbege-
leidingsstelsel voor de Nederlands/Bel-
gische kust. Kijk dan tevens naar de in 
aanbouw zijnde windparken. Met name 
’s nachts zijn dit vervelende plaatsen. 
Slecht of niet verlicht, betonningen die 
niet op de kaarten staan en funderin-
gen die maar net boven het water uit-
komen maken dit gevaarlijke plaatsen. 
Bovendien ben je in overtreding als je 
je hier toch in begeeft en de bekeurin-
gen zijn niet mals. Werk niet alleen de 
papieren kaarten bij maar ook de digi-

tale en anders om. De meeste schip-
pers varen alleen nog maar met digi-
tale kaarten en vertrouwen daar blind 
op. Nu is het wel zo dat er ook geen 
stoomtreinen meer paraat staan voor 
als de elektriciteit uitvalt, maar toch. 
Een vol gebouwde Noordzee maakt 
het “zeezeilen” minder avontuurlijk. Ik 
zie het positiever, het maakt het juist 
uitdagender! De juiste koers en ver-
trektijd bepalen, krijgt alleen maar meer 
variabelen waar je rekening mee moet 
houden. Dus de uitdaging om de opti-
male tocht te varen wordt alleen maar 
groter. Wij Nederlanders zijn al eeu-
wen heer en meester op de Noord-
zee, als het gaat om zeilen en navigeren. 
Laten wij die traditie voortzetten met 
een ogenschijnlijk gemak waar menig-
een jaloers op is. Kijk de Engelsen heb-
ben dan wel voor de Brexit gekozen, 
maar wat zouden ze raar op kijken als 
de PZV met Hemelvaart niet meer 
oversteekt.
Ik heb er zin in. 

Bericht van de Vlootvoogd Willem Triki

Diverse ASCN activiteiten
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In Zeezeilen van 2017 hebben we twee keer aandacht besteed aan milieuvriendelijker brandstof voor de moto-
ren van zeilschepen. In het voorjaarsnummer stond een artikel van Kees Kingma over het vervangen van diesel 
door GTL (Gas To Liquid), dat steeds beter verkrijgbaar is. In het najaarsnummer brak Philip Beekman een lans 
voor Blauwe Diesel, die vooral de CO2 uitstoot minimaliseert. Maar wat is de volgende stap? Hebben we nog 
wel dieselmotoren nodig? Een korte verkenning!

Een Minn Kota voor mijn BM-etje
In de zomer van 2016 had de lang-
staart buitenboord motor al te lang 
droog gestaan en liep niet lekker. Be-
kend probleem en een goede aan-
leiding - omdat er haast bij was (de 
kleinkinderen kwamen!) - om eens 
een elektrische buitenboordmotor 
te proberen. Het werd een Minn 
Kota, die ook veel beter bij zo’n BM 
12m2 past, dan zo’n grote langstaart 
Yamaha van 10 pk.
Een feestje, maar je moet niet te veel 
wind tegen hebben en vooral niet te 
stevige golven hebben tegenstaan. 
Sowieso niet te lang varen. Een leuk 
binnenkomertje in de veilige haven. 
Maar niet om de Fluessen tegen de 
wind in van Heeg naar de Galama-
dammen terug te varen en dat deed 
die Yamaha toch maar mooi wel. 
Maar goed, op laag vermogen houdt 

de accu het wel een tijdje vol. En de 
accu’s worden steeds beter.

Diesel voorbij?
Deze ervaring bracht me er toe om 
eens te verkennen of elektrische mo-
toren voor grotere zeilschepen al iets 
kunnen betekenen voor vervanging 
van dieselmotoren. En daarmee te-
vens uitstoot reducerend. Althans 
als…! Gelukkig heb ik zonnepanelen 
op mijn huis en flink wat aandelen in 
windmolens. In 2016 had ik al eens 
een aankondiging gezien met de kop 
‘Diesel voorbij?’ In de Waterkampi-
oen van 10.2016 lezen we: “Met de 
introductie van een nieuwe elektro-
motor met geïntegreerde hydroge-
nerator claimt Oceanvolt dat de tijd 
van dieselmotoren in zeilboten de-
finitief voorbij is. Het vermogen van 
de schroef om tijdens het zeilen de 

accu’s op te laden, laat volgens het 
bedrijf niets meer te wensen over en 
het gewicht van de Oceanvolt elek-
tromotor is inclusief accu’s vergelijk-
baar met dat van een dieselmotor 
zonder brandstoftank. De hogere 
aanschafkosten (25%) zouden binnen 
drie jaar kunnen worden terugver-
diend, aldus het bedrijf ”.

Welke scheepstypen?
Toen ik eens ging googlen op ocean-
volt.com kwam ik tot mijn verbazing 
foto’s tegen van zeilschepen die daar 
mee waren uitgerust anno 2018. Een 
Catalina 25, een Elan E4, een Dufour 
382, een Nautor Swan 43, een Swan 
57, een Arcona 410H, een Sweden 
Yachts 340, een X-Yacht X-99, een 
Feeling 32 en een antieke Hallberg-
Rassy P28. Kortom alle soorten en 
maten zeilschepen! En nog heel veel 

Elektrische motoren voor zeilboten
Theo Bouwman

meer, kijk zelf op de genoemde website.
De meeste schepen hadden een ocean.volt motor in de saildrive 
uitvoering (vaak 10kW). Die elektrische motor heeft een inge-
bouwde hydrogenerator, dat wil zeggen dat al zeilend middels de 
meedraaiende schroef energie wordt opgewekt. De eigenaren van 
de Elan E4 zijn reuze enthousiast als ze na 200 mijl zeilen weer de 
haven binnen motoren met meer dan 75% power in de accu’s.

Hybride uitvoeringen
En verder? Scepsis slaat toe. Het is duidelijk dat deze elektrische 
motoren zeer geschikt zijn om een haven mee binnen te varen. 
Maar hoe vaak moeten we onderweg naar Ramsgate niet deels de 
motor aan- of bijzetten? De oplossing: hybride uitvoeringen.
Eén daarvan is de Arcona 410H (Hybrid). Deze Arcona is de eerste 
hybride zeilboot van Arcona Yachts. De dieselmotor is vervangen 
door een Oceanvolt elektrische bootmotor. Het systeem bestaat 
uit een 10 kW elektrische saildrive-motor, 8 kWh lithium battery 
pack, zonnepanelen, walaansluiting én een generator. De batterijen 
van deze Arcona 410H geven voldoende energie om de boot ge-
durende een uur met 7 knopen voort te stuwen. Veel meer dan 
wat nodig is om de haven binnen te varen. En om de range uit te 
breiden zit er die dieselgenerator in, die uiteraard uren bijgezet kan 
worden. Afhankelijk van je tankinhoud.
Arcona schat de vermindering van het gebruik van diesel geduren-
de een seizoen op 80% ten opzichte van een conventioneel model 
met dieselmotor. Uitstoot wordt verhoudingsgewijs ook minder. En 
ook geluid en trillingen zijn met een dieselgenerator aanmerkelijk 
minder dan met een stevige dieselmotor.

De Stille Boot: nog een hybride variant 
Allereerst zijn de mogelijkheden tot opladen van de batterijen 
nog groter dan hier aangegeven. Zo zag ik een grote zeilboot met 
zonnepanelen verwerkt in het grootzeil. En ook hebben heel veel 
booteigenaren al heel lang een windmolentje op hun schip.
Maar in Nederland wordt ook aan de weg getimmerd. WaterWorld 
produceert elektrische aandrijvingen en de Stille Boot distribueert 
ze. De Stille Boot is al sinds 2004 specialist op het gebied van 
elektrisch varen. Zij zijn importeur en verkoper van bijvoorbeeld 
Torqeedo elektrische buitenboord motoren en Solbian flexibele 
zonnepanelen. De elektrische motoren van WaterWorld zijn een 
mooie aanvulling met inboard motoren. Die kunnen direct op de 
plaats van de motorsteunen van een dieselmotor geplaatst worden. 
Maar er is ook een hybride variant waarbij de elektromotor achter 
de dieselmotor wordt geïnstalleerd. Kijk voor meer informatie op 
www.waterworld.systems of www.destilleboot.nl 
Kortom, er is meer mogelijk dan ik en wellicht ook u dachten!
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Gedurende de laatste Ramsgatetocht kwam tijdens het Captain’s 
dinner de vraag naar voren hoe je het beste aan de wind naar 
Nederland kunt terugvaren. Het weerbericht had het namelijk over 
matige wind uit het oosten. Deze vraag leidde tot heftige discus-
sies met name of je met de stroom mee of met de stroom onder 
de lijboeg zou moeten varen. Met de stroom mee is sneller werd 
gezegd; met de stroom onder de lijboeg word je omhoog gezet, was 
de eerste reactie van de wedstrijdzeilers.

Wim Braun

Zonder stroom
Als je oppervlakkig kijkt, maakt het 
eigenlijk niet uit natuurlijk. Zonder 
stroom is er geen verschil.

Gevaren afstand hoog aan de 
wind, inclusief verlijeren

Afgelegde koers over de grond

Afstand door stroom verzet

Positie na 1 uur, tevens tijd van 
kentering en plaats van overstag

Positie na 2 uur varen

Illustraties Jacqueline van Amstel

Situatie 1 
Wind op kop, geen stroom, 1 uur 
gezeild 5 mijl afgelegd door het 
water.

Resultaat: 
Afstand naar doel is na één uur 
zeilen over bakboord of stuur-
boord gelijk.

Met stroom
In de situatie met de stroom onder de lijboeg vaar je hoger 
maar langzamer, over de andere kant lager en sneller. De snel-
heid waarmee je naar het oosten gaat is in beide gevallen het-

Situatie 2 
Wind op kop, 1e uur zuidgaande 
stroom 1 knoop, 2e uur noordgaan-
de stroom. Beide boten hebben een 
gelijke afstand afgelegd in de richting 
van het doel.

Resultaat: 
na 1 uur is de afstand naar het doel 
(Distance to waypoint) van de boot 
met de stroom onder de lijboeg 
op de GPS korter dan van de boot 
met de stroom aan de loefzijde. 
Over de grond hebben de boten 
ook niet dezelfde afstand afgelegd. 
Maar in de richting van het doel zijn 
ze beide evenveel opgeschoten. Als 
de stroom kentert, gaan beide bo-
ten overstag om hetzelfde te blijven 
varen ten opzichte van de stroom 
en na 2 uur zijn ze beide weer op 
dezelfde plek!

zelfde (zie situatie 2) en het maakt niet uit of de stroom uit het 
noorden of uit het zuiden komt, dan spiegelt het plaatje om de 
‘rhumb line’. Wat is er dan wel aan de hand?
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Activiteiten
Dat er behoefte is aan wederzijds treffen van seniorleden 
werd hier wel duidelijk. Ondergetekenden hebben daar-
om het plan opgevat om voor de senioren activiteiten te 
ontplooien die tot doel hebben elkaar te treffen op mak-
kelijk toegankelijke locaties en die een water gerelateerde 
betekenis hebben. We denken hierbij aan excursies naar 
bijvoorbeeld De Biesbosch, de historische haven Zierikzee, 
project de Grensmaas in Limburg en een platbodem week-
end.
 
Iedereen
Wie nog een goed idee heeft kan dit inbrengen. Inmiddels 
is er een commissie ingesteld die deze projecten gaat uit- 

werken. Uiteraard zijn deze activiteiten toegankelijk 
voor alle PZV-leden. Wij hopen met deze activiteiten 
de senioren een betere affectie te geven met PZV!!!

Voor alle PZV-activiteiten krijgt U een uitnodiging per 
e-mail, en U vindt ze ook op de PZV-site bij activitei-
ten. Hier kunt U zich inschrijven.
Tot ziens bij de senioractiviteiten!!!

Piet Lucassen, Frans Jansen, Docus Heringa, Louis Ri-
chard en Pieter Stoelinga.

Voorafgaand aan de afgelopen Nieuwjaarsreceptie is er wederom een reünie geweest voor seniorleden en ex-
seniorleden in café Langelee (Trafalgar Pub). Er was veel belangstelling en gezelligheid. Onder  het vertoon 
van videomateriaal van langelee werden contacten aangehaald en wel en wee gedeeld met verhalen van 
weleer. Kortom de PZV sfeer zat er goed in!

Langelee
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Windverdraaiing.
Als we nu nog wat verder in detail gaan kijken, is er echter nog 
een fenomeen waarmee we rekening moeten houden. Door-
dat het stroomt, verandert ook de windhoek (en windsterkte) 
waarin we varen. Een stroom naar het zuiden toe is te verge-
lijken met een even sterke wind de andere kant op. Die wind 
moet je vectorieel optellen bij de heersende windrichting.
Een manier waarop je dit kan voorstellen is de volgende: Je staat 
buiten in een bak met water op de grond. Je voelt nu alleen de 
heersende wind. Nu ga je met bak water en al op een trekker 
staan. Als de trekker gaat rijden, voel je ook nog de rijwind, die 
tegengesteld is aan de rijrichting.

Door de stroming ervaar je dus op het water een andere wind-
hoek en windsterkte dan op land. De grootte van de verdraaiing 
van de windhoek is afhankelijk van zowel de windsterkte als de 
stroomsterkte.

Voorbeeld berekening windverdraaiing:
Wind 10 knopen oost, stroom 1 knoop zuid. Dus een extra 
wind van 1 knoop noord. Dit geeft een windhoekverdraaiing 
van 5,7 graden naar rechts. (in dit geval geldt: hoekverdraaiing = 
arctan(1/10))

Situatie 3 
Windverdraaiing bij wind op kop 
en een zuidgaande stroom van 1 
knoop. Het 2e uur noordgaande 
stroom met andere windverdraai-
ing door stroom uit andere rich-
ting. Beide boten varen even snel 
en leggen door het water een ge-
lijke afstand af, maar zeilen door de 
windverdraaiing een andere hoek 
ten opzichte van de lijn van ‘vertrek’ 
naar ‘doel’ ‘rhumb line’.

Resultaat: 
na 1 uur is de afstand van boot A 
(met de stroom onder de lijboeg 
en een windverdraaiing naar rechts) 
naar het doel korter dan van boot 
B met de stroom aan de loefzijde. 
Voor boot B is dit een minder gun-
stige windverdraaiing.
Als de stroom kentert, verandert 
ook de windhoek waarin gevaren 
wordt. De nieuwe windverdraaiing 
naar links geeft boot A vanuit haar 
positie na 1 uur varen weer een 
extra voordelige zeilhoek aan de 
wind en boot B evenveel nadeel. 
Na 2 uur zitten beide boten terug 
op de ‘rhumb line’, maar met een 
aanmerkelijk verschil in afstand naar 
het doel. 

Berekening van het effect
De meeste boten kunnen bij 12 knopen wind al behoorlijk aan 
de wind varen. Voor deze berekening ga ik dan ook uit van 12 
knopen wind. Als de boot nu 5,6 knopen loopt op stroomloos 
water, volgt uit de stelling van Pythagoras dat de ‘Velocity Made 
Good’ VMG (snelheid in de richting van de wind) bij 45 graden 
ten opzichte van de ware wind 4 knopen is.

Op stromend water wordt het verhaal anders.
Stel: de windsterkte is 12 knopen, de stroom 1 knoop (zuid). 
Dat geeft een windverdraaiing van 4,7 graden. Daardoor kan de 
boot, die over bakboord vaart, dan (45 + 4,7=) 49,7 graden op 
het kompas varen in plaats van 45 graden en dus 40,3 graden 

ten opzichte van de lijn van vertrek naar doel. De boot, die over 
stuurboord vaart, vaart dan (135+4,7=) 139,7 graden in plaats van 
135 graden en dus 49,7 graden ten opzichte van de ‘rhumb line’.
De snelheid waarmee de noordelijke boot voortgang maakt in 
de richting van het doel (dat is niet meer de VMG, maar de Ve-
locity Made Course, VMC of ook wel Speed Made Good, SMG 
genoemd) is dan 5,6 * cos (40,3) = 4,27 knopen en voor de zui-
delijke boot 5,6 * cos (49,7) = 3,62 knopen. Het uur daarna geeft 
eenzelfde verschil in afstand: een verschil dus van 0,65 Mijl per uur 
varen.

Conclusie
De boot die over bakboord vertrokken is kan met een oostelijke 
wind en een zuidgaande stroom hoger zeilen dan noordoost en de 
boot over stuurboord kan dan evenveel lager zeilen dan zuidoost. 
Met de stroom noord is het andersom. Het is dus ongunstiger 
voor de boot, die ‘met de stroom mee’ gaat varen. Los van de 
overweging of je wel zo ver van de rechte lijn wilt en kunt varen. 
Dus de wedstrijdzeilers hebben gelijk.
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Minimaal één keer per jaar komt onze houten Schakel uit de stalling. Een boot die ik samen met mijn zoon 
Tjeerd een aantal jaren geleden voor een habbekrats gekocht heb, inclusief trailer.

Zacht als boter
Er was een paar weken werk nodig 
om de boot weer in orde te krijgen. 
Langs de zwaardkast en op diverse an-
dere plaatsen was het hout zo zacht 
als boter. We hebben de romp gerepa-
reerd met een aantal nieuwe stukken 

multiplex. Na een grondige schilder- en 
lakbeurt is het weer een prachtig boot-
je geworden. En het zeilt fantastisch, 
vooral als het stevig waait en je – met 
fokkenist in de  trapeze – keihard kunt 
planeren.

Jeugdsentiment
In mijn jeugd ging het van Piraatje naar 
Flits en van Flits naar Schakel. De Scha-
kel (zeilnr. 2269) werd door mijn vader 
thuis in de ‘voorkamer’ gebouwd. We 
woonden destijds aan de rand van cen-

Dinghy sailingHenk Ligthart

trum van Eindhoven. Mensen die in het voorbijgaan 
door ons raam naar binnen keken zag je nogal eens 
vreemd opkijken… 
We zeilden in de weekenden op de rivieren en in de 
Biesbosch. De vakanties brachten we door in Fries-
land, met wedstrijden tijdens de Sneekweek. Mooie 
tijden.

Dinghy sailing
Het zeilen met een Schakel is en blijft fantastisch, ook 
al ben ik geen 18 meer. Heel wat anders dan zee-
zeilen met onze Dommelaer, maar de lol is er niet 
minder om. Met een aantal vrienden die ook in open 
bootjes zeilen organiseren we jaarlijks een ‘Dinghy-

Zoals velen van ons zijn begonnen

SailingWeekend’. Doorgaans 4 á 5 bootjes. De Dom-
melaer en/of een andere kajuitboot gebruiken we 
dan als ‘moederschip’ voor slapen en koken. Zo heb-
ben we vanuit Colijnsplaat al op de Oosterschelde 
gezeild, vanuit Brouwershaven op de Grevelingen, 
vanuit Uitwellingerga op het Sneekermeer en op di-
verse andere plassen. 

Misschien zijn er wel PZV’ers die ook nog een open 
bootje hebben en het leuk vinden om een keer aan 
te sluiten en/of hun kajuitjacht als ‘moederschip’ te 
kunnen inzetten. Laat maar weten als je interesse 
hebt, dan organiseren we wat.



Nederland op zijn mooist
Arjan Jeurgens

Auteur van bijgaande foto’s, evenals de foto op de voorpagina, is Arjan Jeurgens.
Zijn bijzondere kijk op water land en lucht toonde hij uitgebreid op 13 december tijdens een pub avond.
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Afscheid van de zee

Ooit de droom koesterend om alleen heel gro-
te tochten te maken op mijn kleine bootje, on-
bekende witte stranden met een kristal heldere 
zee ontdekkend. Ik voelde me dan als de eerste 
mens die alles dat hij ziet als nieuw ervoer. 
Het gevecht met de zee heb ik niet verloren, 
maar wel het gevecht met mijzelf. Ik laat me 
door de golven niet klein krijgen, of toch wel? 
De ontspanning die een zeiltocht met zich mee 
zou moeten brengen, bleef weg. Het was een 
krampachtig wachten op het onvermijdelijke 
dat diep in mijn kop en lijf op de loer lag. De 
korte tochten waren niet zo'n probleem, ik 
won dan van dat monster, maar op de lange 
tochten moest ik mijn weerstand opgeven en 
werd ik overweldigd door dat verschrikkelijke 
gevoel van ontreddering. De ontreddering die 
zovelen hebben gevoeld. Alle symptomen zijn 
wel zo'n beetje bekend: het koud krijgen, ga-
pen, rommelende buik, klem op de kaken, bit-
tere gal en dan het onvermijdelijke… een snelle 
duik met je kop over of tussen de reling door. 
Je ziel en je zaligheid braak je dan uit. Even voel 
je je opgelucht, maar die braakneigingen blijven 
aanhouden. Het enige dat je dan nog doen kunt, 
is naar binnen gaan en vergezeld van een puts 
onder de warme dekens kruipen wachtend tot 
de verlossende haven is bereikt. De hele dag 
blijf je katterig. 

Liever de lucht in?
Toen ik verleden jaar de Ramsgate samen met 
Joop op de Ribaldus zeilde, waren het die slech-
te momenten die de heerlijke tocht overscha-
duwden. Waarom steeds weer dat vechten? 
Ik heb veel gevlogen met mijn parapente. Schit-
terende vluchten gemaakt hoog boven de top-
pen van de Franse en Zwitserse bergen, maar 
de start bleef altijd een uitermate nerveuze 
bedoening. Komt mijn scherm wel goed boven 
me? Zitten al mijn lijnen echt wel goed en niet 
in een knoop? Het vliegen was een droom, de 
start een bezoeking. De afweging dat een sport 
ontspannend moet werken op de lange termijn, 
blijkt het parapenten steeds weer ongezonde 
spanning op te leveren. Dus ben ik ermee ge-
stopt. Ik hoef mezelf niet meer te bewijzen. Een 
heerlijke bijkomstigheid van het ouder worden.

Kleiner water
Zo ook met zeezeilen. Waarom zou ik steeds 
weer de strijd moeten aangaan? Heerlijk zei-
len met mijn vriendin op de binnenmeren, het 
IJsselmeer en de Waddenzee zonder haast en 
spanning. Beste vrienden, daar kan geen zee-
tocht tegenop. Wel mis ik dan de Engelse dor-
pen en rivieren. Ach, je kunt in het leven niet 
alles hebben. Tel je zegeningen en geniet. Maar ik 
blijf wel verschrikkelijk jaloers op al die mensen 
die niet zeeziek worden. Het is niet gelijk ver-
deeld in de wereld.

Joep Vermeulen

Ernst Hemmingway schreef ooit: The old man and the sea, een poëtisch verhaal over 
een visser die koste wat kost een grote vis wil binnenhalen. Het gevecht met zichzelf, de 
elementen, haaien en het bijna onbereikbare en uiteindelijk toch gevangen dier lijkt een 
beetje op mijn verhouding met het grote water.

Fiji, Bora Bora, Samoa, Tahiti
Een mooi rijtje eilanden in de Pacific ten noordoosten van Nieuw Zeeland. Een zeilershart gaat sneller klop-
pen bij het horen van de namen van deze exotische oorden. Wij wilden graag deze eilanden een keer in het 
echt zien, maar om dat op eigen kiel te doen zagen we niet zo zitten. Het was natuurlijk fantastisch om deze 
eilanden te bezoeken maar helemaal zoals op de folders zien ze er natuurlijk niet uit en daarom hier wat 
zaken die ons, ook als zeilers, opvielen. 

Leo van Leeuwen

Veilig je boot op de wal tijdens een orkaan

De bevolkingen van al deze eilanden zijn bijzonder vriende-
lijk en relaxed.  Agressieve verkoopmethodes kom je niet 
tegen. Het zijn allemaal derdewereldlanden waar niet al-
les vlekkeloos verloopt maar daar windt niemand zich erg 
over op.

Er zijn veel minder zandstranden dan je zou verwachten. 
Wel vind je veel koraal en vulkanische gesteenten. De ko-
raalriffen voor de kust en rond de eilanden zijn van levens-
belang om de oceaan, die zeer onstuimig kan zijn, buiten te 
houden. Eb en vloed zijn nauwelijks aanwezig.

Tahiti is een Frans overzees gebiedsdeel en dat is goed 
te zien aan de rommelige zaken zowel in Papeete als op 
de rest van het eiland. Er zijn nauwelijks marina’s op de 
eilanden, alleen op Fiji en Tahiti is een marina zoals wij die 
kennen en voor de rest wordt het ankeren binnen het rif. 
Er zijn niet veel zeilboten in het gebied te vinden want de 
afstanden tussen de eilanden zijn fors, 500 NM is niets! 
Daarnaast is er een orkaanseizoen dus waar moet je heen 
met je bootje?

Op Fiji zagen we een creatieve manier om je boot veilig op 
de kant te zetten. Eerst wordt er een gat gegraven voor de 
kiel, dan een paar autobanden en laat je jacht maar zakken! 
Dit schijnt heel veilig te zijn als er een orkaan langskomt!

Wij vonden het heel leuk om het gebied te bezoeken. 
Maar we zijn ook heel blij dat we dat niet met eigen boot 
hoefden te doen.
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Uitnodiging
Iedereen heeft wel een droom m.b.t. een bestemming, type boot, of tocht die 
je graag eens zou willen maken. Binnen deze rubriek nodigen we  alle leden uit 
zijn/haar droom, reis, moment met ons te delen.   

The Scilly’s, het leek me altijd zo ver 
weg, en of je het ooit ging halen, die 
kans leek me klein. De tocht er heen, 
zwaar; als je mazzel hebt, kun je het 
met een aan de windse koers bereiken, 
en zoals de Engelsen zeggen, “once in 
a lifetime”. Ik besloot samen met Ro-
lien een gokje te wagen. We hadden 
ongelooflijk geluk. De heenreis er naar 

toe voor het grootste deel een oosten-
wind. Onze aankomst daar zag er zo 
uit. Mysterieus, mistig, zie ik wat ik denk 
dat ik zie? Gaan we vandaag uberhaupt 
nog iets zien? Ja we hadden van ande-
ren ook gehoord dat ze de Scilly’s had-
den bereikt, maar door de mist er niets 
van hadden gezien. Of dat de wind zo 
gemeen om de eilanden heen waaide, 

dat het niet echt van een bezoek aan 
de veel verschillende eilanden kwam. 
We hadden een HAPPY MOORING, 
ja eerlijk, een mooring met wifi. De ei-
landen St-Mary’s, Bryer, Tresco en St. 
Agnes hebben we  allemaal in een kor-
te broek met veel zon en windstil weer 
bezocht, voordat we onze terugtocht 
naar Nederland al hoppend begonnen. 

The Scilly’s ‘once in a lifetime’

Anke Vermeer
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Nu, 40 jaar later, en nadat ik een aantal 
jaren opleidingen verzorgd heb voor in-
stallateurs van bliksembeveiligingsinstal-
laties, snap ik meer van het verschijnsel 
en weet ik ook waar de risico’s zitten en 
hoe je die kunt verkleinen.
Lezend op de diverse fora op inter-
net over bliksem en (zeil)boten merk 
je dat er vele verschillende meningen 
ten beste gegeven worden. Niet al die 
meningen blijken helemaal in lijn te zijn 
met de algemeen geaccepteerde (we-
tenschappelijk) onderbouwde ziens-
wijze in de wereld van professionele 
bliksembeveiligers. Ik formuleer dit met 
opzet een beetje zorgvuldig omdat in 
de professionele wereld voor een be-
langrijk deel de mensen het met elkaar 
eens zijn, maar dat er ook daar on-
derdelen van het vakgebied zijn waar 
verschillend over gedacht wordt. Ik wil 
proberen in mijn artikel me te beper-
ken tot die eensluidende en in normen 
gedocumenteerde zienswijze.

Bliksem en donder
Al sinds mensenheugenis wordt don-
der en bliksem ervaren als zeer indruk-
wekkend en vooral ook bedreigend. Al 
duizenden jaren heeft de mens verkla-
ringen gezocht voor het verschijnsel. In 
vroeger tijden werd de verklaring ge-
zocht in het gedrag van de goden, Do-
nar, Thor en anderen sloegen met grote 
hamers en gooiden met bliksem als ze 
ontstemd waren. Benjamin Franklin was 
de eerste die in 1752 met behulp van 
een vlieger vaststelde dat het bij bliksem 
om een elektrisch verschijnsel ging. Pas 
de laatste 50 jaar is veel wetenschap-
pelijk onderzoek gedaan aan bliksemge-
drag en nog is er over een aantal zaken 
discussie onder wetenschappers en 
vakbroeders. In Nederland is de kennis 
over bliksembeveiliging gebundeld in de 
Nederlandse Norm NEN1014 (1992) 
die in 2005 vervangen is door een Eu-
ropees geharmoniseerde norm NEN-
EN 62305. 

De NEN-EN 62305 omvat enkele hon-
derden pagina’s, ik mag er slechts en-
kele vullen, dus mijn verhaal is verre van 
compleet en volledig.

Het ontstaan van bliksem
Bij het ontstaan van onweer stijgt war-
me vochtige lucht tot grote hoogte (15 
km) waarbij het vocht vanaf de vorst-
grens op ca 5 km in ijskristallen veran-
dert. Op enig moment gaan deze ijs-
kristallen weer naar beneden vallen en 
botsen daarbij op de nog opstijgende 
ijskristallen. Bij dit proces ontstaat in de 
wolk een scheiding van elektrische la-
ding en ontstaan concentraties positieve 
lading en concentraties negatieve lading. 
Het is een natuurkundige wet dat die 
concentraties elektrische lading streven 
naar evenwicht en middels ontladin-
gen worden deze potentiaalverschillen 
weer tenietgedaan. Dat nemen wij waar 
als bliksemontladingen die binnen een 
wolk of van wolk naar wolk plaatsvinden.

Als de (meestal negatieve) lading wat ver 
onderin een wolk terechtkomt kan ook 
een ontlading naar het aardoppervlak 
plaatsvinden. De negatieve lading in de 
wolk trekt een tegengestelde positieve la-
ding aan in het aardoppervlak dat er on-
der ligt. De twee tegengestelde ladingen 
veroorzaken een elektrisch veld en dat 
zorgt er voor dat (meestal te beginnen 
in de wolk) sprongsgewijs banen lucht 
ioniseren over enkele tientallen meters 
tegelijk. Geïoniseerde lucht is een goede 
geleider en daardoor kan de lading uit de 
wolk als het ware door dat kanaal naar 
beneden zakken richting aarde. Dit ver-
oorzaakt een steeds grotere elektrische 
veldsterkte ten opzichte van de aarde 
totdat één van de aldus gevormde kana-
len zo dicht bij het aardoppervlak geko-
men is (in de orde van grootte van 100 
m) dat vanaf  één of meerdere punten op 
aarde ook ionisatie van de lucht begint te 
ontstaan. Op enig moment is dan tussen 
een uitloper van het kanaal uit de wolk 
en een “tegemoet-ontlading” vanaf de 
aarde de afstand zo klein geworden dat 
een overslag mogelijk is. Dit moment is 
bepalend voor waar de inslag plaatsvindt. 
De voorontlading is dan eigenlijk al één of 

enkele honderden meters genaderd tot 
het aardoppervlak en van meerdere hoge 
scherpe objecten beginnen tegemoet-
ontladingen te ontstaan en die welke het 
dichtstbij is gaat de hoofdontlading op-
vangen.
We praten over een gebied van hoog-
uit 100 meter rondom de boot, waar de 
voorontlading al moet komen, voordat we 
met onze mast een goede kans maken de 
bliksem op te vangen. In Nederland slaat 
de bliksem gemiddeld per vierkante km 
ca. 2,7 keer per jaar in. Doorrekenen met 
bovenstaande gegevens leert dat daar-
mee de kans op inslag  op een zeilboot 
in de orde van grootte ligt van eens in de 
40 jaar (een heleboel andere invloeden 
niet meegerekend). Een kleine maar reële 
kans zoals de literatuur bevestigt.

Gevolgen van blikseminslag
Als volgens het bovenstaande de blik-
sem inslaat in een object op aarde, bij-
voorbeeld in de mast van je zeilboot, dan 
komt er op dat moment een hoeveelheid 
elektrische lading uit de wolk omlaag die 
vervolgens zijn weg zoekt naar de aarde 
c.q. het water. Het is alsof je de stortbak 
van de wc doortrekt. Eenmaal doorge-

trokken is de stortvloed aan water niet 
meer te stuiten. Nu gaan andere elektri-
sche wetmatigheden de gang van zaken 
bepalen.
De stroomsterkte die van de wolk naar 
aarde gaat lopen wordt bepaald door 
de hoeveelheid lading die naar beneden 
komt en kan oplopen tot ca. 100 dui-
zend ampère. De hoeveelheid elektrische 
energie die hierdoor kan worden vrijge-
maakt  is evenredig met het kwadraat van 
die stroomsterkte maal de weerstand die 
hij op zijn weg naar aarde ondervindt. 
Bijzonder in deze situatie is - en dat is ook 
voor veel elektrisch geschoolde mensen 
lastig in te zien - dat in deze situatie de 
stroomsterkte gegeven is en vervolgens 
de weerstand bepaalt hoe hoog de span-
ning op gaat lopen en hoeveel vermogen 
er vrijkomt. Terwijl we gewend zijn aan de 
situatie waar de spanning een gegeven is 
en volgens de wet van Ohm de stroom 
die gaat lopen een gevolg is van de weer-
stand die aangesloten wordt.
Dit heeft echter tot gevolg dat hoe hoger 
de weerstand in de stroomweg naar aarde, 
hoe meer energie in die verbindingsweg op-
gewekt wordt, hoe meer vonken, vuur, hitte, 
explosie en schade veroorzaakt wordt. 

Bliksembeveiliging voor zeilschepen
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Jur Pels

Bliksem blijft een fascinerend en vaak ook beangstigend fenomeen. Ik herinner me dat ik ooit met mijn Kolibrietje 560 
‘s nachts in de Wellesloot bij Woudsend lag en dat het vreselijk onweerde, de bliksemschichten volgden elkaar zo snel op dat je 
bij het licht de krant kon lezen. En slapend in een Kolibrietje lig je met je hoofd precies onder de mast. Ik vond het niet leuk.
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Schade romp beperken
In de internationale normen zoals die 
ook in Nederland worden toegepast is 
altijd sprake van de bliksem gecontro-
leerd opvangen en met zo min mogelijk 
schade geleiden naar de aarde/het water. 
Er worden ook systemen aangeboden 
die pretenderen een inslag te voorko-
men maar of en hoe dat werkt daar zijn 
de meningen over verdeeld. Voor de ple-
ziervaart komen die systemen in ieder 
geval niet in aanmerking. 

Als we de schade aan de romp willen be-
perken moeten we zorgen voor een zo 
goed mogelijke geleiding van het punt van 
inslag naar het water. De Nederlandse 
norm NEN1014 besteedt hier ruim aan-
dacht aan en eist op een zeilschip een 
goede elektrische verbinding van mast 
naar kiel, een goede verbinding van kiel 
naar water, een goede verbinding van de 
voor-, zij-, en achterstagen naar de kiel 
(kooi van Faraday) en adviseert ook aan-
sluiting van overige metalen delen op deze 
doorverbindingen (vereffening)(figuur 1). 
Zodoende bieden wij de elektrische la-
ding een zo goed mogelijke route met 
lage weerstand naar aarde, de tempera-
turen die daardoor in die leidingen ont-
staan blijven beperkt tot enkele 10-tallen 
graden C en er ontstaat een minimum aan 
schade aan de romp van de boot. In Ame-
rika zijn deze maatregelen verplicht en dus 
standaard aanwezig op alle in de USA ge-
bouwde zeilschepen. 
Maken we deze doorverbindingen niet, en 
zit de verstaging bijvoorbeeld vast aan put-
tings in de huid, dan zal het laatste stukje 
naar het water geforceerd worden via een 
doorslag door de huid  en zitten we met 

een gat in de romp op of onder de wa-
terlijn. Er zijn meerdere voorbeelden van 
schepen die op deze manier gezonken zijn. 
(figuur 2)

Op een stalen schip heb je, ondanks de 
lak, voldoende verbinding van mast en 
tuig naar het water. Voor een polyester 
of houten schip met ijzeren kiel is die 
verbinding via de kielbouten te maken. 
Zit de ballast binnen het polyester in de 
kiel dan wordt het lastig. Er wordt wel 
gesuggereerd een ketting of accukabel 
overboord te hangen, maar als je dat 
gaat berekenen, blijkt de overgangsweer-
stand naar het water toch nog aanzienlijk 
te zijn. Er is minimaal een halve vierkante 
meter (0,5 m2 ) contactoppervlak nodig. 
Een beter idee is om op de kiel een ko-
peren plaat aan te brengen en die door 
te verbinden met de mast en verstaging. 
Overigens zou ik al varend bij slecht 
weer niet graag kettingen overboord 
hangen, schade gegarandeerd. 

Schade aan elektronica.
Ook al kunnen we met deze maatregelen 
de schade aan de romp zo veel mogelijk 
beperken, de optredende stroomsterk-
tes, en de “steilheid” van de optredende 
stroomstoten zorgen voor dermate hoge 
geïnduceerde spanningen in ons elek-
trisch circuit en onze elektrische appara-
tuur dat die in de meeste gevallen zullen 
sneuvelen. Hier kan in theorie door mid-
del van overspanningsbeveiliging schade 
beperkt of voorkomen worden, maar 
de kosten daarvan wegen meestal niet 
op tegen de toch relatief geringe kans 
op inslag en de schade die daarmee aan 
elektronica ontstaat. Bij de beroepsvaart, 

bij vliegtuigen en ook bij antennesys-
temen op de wal voor bv GSM wordt 
hiertegen wel met succes beveiligd. On-
danks alle beveiliging gaat het overigens 
ook daar nog wel een enkele keer mis. 

Voorkomen is beter….
In 2003 heb ik als voorbereiding op de 
aanschaf van een nieuw schip op de 
Hiswa aan vrijwel alle zeilbootbouwers 
gevraagd wat ze aan bliksembeveiliging 
deden en of ze de maatregelen van 
de NEN1014 toepasten (in Nederland 
niet verplicht). Vrijwel geen enkele werf 
had ooit van de NEN1014  gehoord en 
slechts een enkeling maakte een verbin-
ding van mast naar kiel. Sommige wer-
ven riepen boos dat zoiets juist heel ge-
vaarlijk was. 
Als de door de NEN1014 geadviseerde 
verbindingen in het ontwerp worden 
meegenomen en bij de bouw wor-
den aangebracht, dan zijn er nauwelijks 
meerkosten maar wel zeer veel meer 
veiligheid. Het is een beetje droevig te 
constateren dat de Nederlandse jacht-
bouw hier erg weinig doet. Aanbrengen 
van de genoemde maatregelen achteraf 
is veel lastiger, kostbaarder, moeilijk “on-
zichtbaar” weg te werken en daardoor 
esthetisch veel minder aantrekkelijk.
Op de Hiswa van maart 2018 hadden 
de Toerzeilers een deskundigenhoek in-
gericht, waar onder andere over dit on-
derwerp informatie werd gegeven.

Van de redactie Zeezeilen: dit artikel is met 
goedkeuring van de auteur en de redactie 
van Toerzeilers overgenomen uit het blad 
Toerzeilen nr. 270 van februari 2018

Ons nieuwe adres is: 
EIND 15, 4201 CP GORINCHEM.
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Openingstijden:
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“Datema Amsterdam 
voor een goed en 
persoonlijk advies en 
een veilige vaart!”
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en wij zorgen voor 
uw nautische kaarten 
en -boeken. Onze 
naam staat borg voor 
kwaliteit en zorg”
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Meteocursus voor Zeilers 2.0.1.8 

Naast een hele sloot sure to win with Scra-
ble woorden: ‘Geostrofische wind’, ‘advec-
tiemist’ of ‘anti-cyclonaal laag’ hebben we 
er allemaal een nieuwe hobby bij. Want 
het is natuurlijk leuk om de dagelijkse puz-
zel in je ochtendkrant te maken, maar het 
is natuurlijk oneindig veel leuker en belang-
rijker om op basis van gratis beschikbare 
weerkaarten uit te puzzelen wat het weer 
op je komende trip(je) wordt. Want met 
‘hier en daar een bui’ kun je na de cursus 
met goed fatsoen niet meer het water op 
of op de maandelijkse PZV-borrel/praatje 
verschijnen.

Niks barometer
Werkelijk alle mogelijke bronnen van in-
formatie die daarvoor te gebruiken zijn, 
zijn langsgekomen. Waar ik zelf dacht dat 
de barometer toch wel een handig dinge-
tje was, is me nu wel duidelijk dat dat echt 
een van de meest misbare instrumenten 
op je schip is. Het ‘plaatje’ wat ik er voor 
mezelf van gemaakt heb is: Stel je voor dat 
je auto navigatie systeem zegt “U had de 
afslag die u nu net voorbij reed moeten 
hebben! ”. Met andere woorden een ba-
rometer kan gewoon niet vooruitkijken en 
dat is juist wat je als schipper nodig hebt, 
want aan boord is het belangrijk om te we-

ten waar je je voor de komende X uur op 
moet voorbereiden. Bij het ‘eindexamen’ 
bleek dat die X zomaar 60 uur kan zijn, 
want iedereen kon op basis van weerkaar-
ten van 48 en 60 uur vooruit uitrekenen 
op 1 (!) uur nauwkeurig op welk tijdstip 
een koufront over IJmuiden zou trekken. 

Van weerkaart tot satelliet
Al met al twee hartstikke leuke en nut-
tige dagen, zeker een aanrader dus. Ik zou 
zelfs bijna durven stellen dat ik liever met 
de kennis die ik bij Henk heb opgedaan 
al dan niet op een zeilboot stap, dan met 
een zwemvest. Dat wil zeggen, tegen de 
tijd dat je dat zwemvest echt nodig hebt, 
had je qua weer in ieder geval al lang van 
tevoren kunnen weten waar je in verzeild 
zou raken, dus je had op dat moment 
helemaal niet daar moeten willen zijn. 
Natuurlijk trek je dat zwemvest wel aan, 
dus het is maar om aan te geven wat je 
in twee dagen allemaal op kunt steken 
over weerkaarten en andere moderne 
weerinformatie, tot en met het met een 
Marifoon antenne oppikken van “live” sa-
tellietfoto’s, precies van het gebied waar jij 
aan het zeilen bent!
Oefenen noodzakelijk
Om nog even op dat puzzelen terug te 

komen: je kunt natuurlijk iedere donder-
dagochtend voordat je naar het weekend 
weerbericht van Henk luistert eerst je 
eigen analyse maken, maar mijn voorstel 
is dat we voor iedere PZV woensdag-
avond allemaal ons eigen komend week-
end weerbericht opstellen, zoals ons door 
Henk is geleerd. Dan kunnen we die ver-
wachtingen na de lezing naast elkaar leg-
gen en van elkaar leren.

Edwin Lenderink

Op 17 en 24 februari 2018 was er in Waalre de 1e Meteo cursus voor Zeilers door Henk Huizinga, georganiseerd 
voor PZV/ASCN leden. Zo’n 35 enthousiaste en ervaren zeilers (30 PZV en 5 ASCN) hadden zich laten verleiden 
tot twee dagen binnen zitten en of dat die twee dagen waard was!!! Henk heeft alle kennis in zijn hoofd en weet 
precies wat we wanneer willen weten en stuurt ons als een volleerd navigator langs alle interessante punten.

Yacht Rock

‘Mellow’ gevoel
Maar ik wil graag een afzonderlijk muziekgenre aan-
kaarten: Yacht Rock. Het bekendste nummer in deze 
stroming is natuurlijk ‘Sailing’ van Christopher Cross. 
Yacht Rock verwijst naar een zeer gepolijste soft rock 
uit de jaren zeventig en tachtig die in Zuid Californië 
naar boven kwam. Belangrijke “yacht rockers” zijn Mi-
chael McDonald, Kenny Loggins, en Christopher Cross.
Om zicht te krijgen op deze “scene” zijn er een aan-
tal filmpjes op YouTube te vinden, onder de titel ‘Yacht 
Rock’. Daar worden de avonturen van leden van de 
bands zoals Steely Dan, Toto, en The Doobie Brothers 
‘nagespeeld’. De filmpjes zijn wat flauw, maar wel on-
derhoudend. Ze geven in ieder geval een aardig tijds-
beeld en een ‘mellow’ gevoel.

Playlist 
Voor de volledigheid: er is natuurlijk ook een aparte 
playlist binnen Spotify. Ook deze heet Yacht Rock. Deze 
is het afspelen meer dan waard. Zeker voor liefhebbers 
van Hall & Oates en Donald Fagen. 
Het lijkt me aardig om een nieuwe traditie te starten 
om de band tussen zeilen en muziek versterken. De 

vervolgvraag is natuurlijk welke ‘playlist’ zouden we sa-
men kunnen stellen voor leden van de PZV. Er zijn mu-
ziekliefhebbers zat onder de leden. Ik zou zeggen stuur 
je favoriete top 10 naar de redactie. We stellen dan een 
gezamenlijke playlist samen. De verschillende bands en 
liedjes gaan we verder uitdiepen, omdat er niet genoeg 
gezegd en geschreven kan worden over de combinatie 
zeilen en muziek. 

Voorzet
Als voorzet mijn eigen top 10:

1 – Maggie MacNeal – Terug naar de kust
2 – Crowded House –Weather with You
3 – U2 – Van Diemens Land
4 – Pink Floyd – Wish You Were Here
5 – Beach Boys – Sloop John B
6 – Demis Roussos – My Friend the Wind
7 – Chris de Burgh – Sailing Away
8 – Splitsing – Wind en Zeilen
9 - Donovan – Catch the Wind
10 - Auli'i Cravalho - How Far I'll Go (uit de Pixarfilm  
       Vaiana) 

Zeilen en muziek dat hoort bij elkaar als warme chocolademelk en slagroom. Het 
roept nog steeds nostalgische gevoelens op: met z’n allen rond het kampvuur met 
de gitaar erbij. Maar muziek en water is al eeuwenlang een gouden combinatie, 
denk daarbij aan ‘Watermusic’ van Händel, ‘La Mer’ van Debussy en wie kent niet 
de prachtige openingsmuziek bij de Onedin Line van Khachaturian.
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Praktische meteo voor zeilers

Vol enthousiasme en interesse ga ik naar Waalre. Met mij nog 
29 anderen; het is volle bak. Voornamelijk PZV maar ook zie ik 
wat ASML-collega’s. Waar? Niet in ‘t Hazzo, maar in het net in ge-
bruik genomen herbouwde Waalrese gemeentehuis. Een verras-
sing, want zo goed ingevoerd was ik niet. Het is prachtig, ehhh… 
keimooi geworden.

Wat is het niet?
Barometer en wolken zijn niet van belang. Daarmee trekt Henk 
de aandacht. “Er zijn veel betere dingen waar je je geld op je boot 
kunt besteden”. Ook gaan we zelf geen meteokaarten opstellen.
Wat is het dan wel?
• Het gebruik van weerkaarten,
• Het gebruik van grib files,
• Het gebruik van satellietbeelden,
• Grondinvloeden op het weer, en
• Een klein beetje globale meteo

Voor wie is het?
Voor zeilers die weersinformatie beter willen begrijpen. Het was 
mij vooraf niet helemaal duidelijk wat de cursus mij zou brengen. 
Hiervoor had ik steeds middels zelfstudie meteo kennis opgedaan: 
RYA dayskipper en coastal, vaarbewijs en TKN. Ik vond het altijd 
best lastige materie. Niet alle puzzelstukjes zaten bij mij op hun 
plek, bovendien lag op sommige een laag stof. Tijdens de cursus 
gaf Henk duidelijke voorbeelden en analogieën. Bovendien is het 
gericht op praktisch gebruik, in tegenstelling tot de eerdere op-
gedane theorie die, met de woorden van Henk, deels bestaat uit 
meteorologie uit het jaar kruik.
Een van de belangrijkste dingen die ik heb geleerd zijn de moge-
lijkheden en beperkingen van het gebodene. 
Zo beschrijven weerkaarten het weer zonder invloed van de op-
pervlakte. Dus de verandering in windrichting en windsterkte ten 
gevolge van de oppervlakte wrijving en oppervlakte opwarming/
koeling, dient de gebruiker zelf te doen. Daarbij gebruik je vaak de 
regel: krimpende wind neemt af in snelheid, ruimende wind neemt 
toe in snelheid.
Wat erg fijn is: al het moeizame handwerk wordt uithanden geno-
men door het programma MeteoManager.

Grib files beter?
Grib files zijn vrij beschikbaar en gebruiken allen dezelfde bron. De 
presentatie kan echter verschillen. Bijna altijd wordt er een schijn-
nauwkeurigheid getoond door tussen gridpunten te interpoleren. 
Het veel gebruikte 0.5 graads model heeft geen punten voor IJs-
selmeer of Wadden! De Grib files hebben de invloed van wrijving 
aan de aardoppervlakte wel meegenomen, maar de opwarming/
afkoeling niet.
Met behulp van ZyGrib genereer je zelf van elk willekeurig punt 
op de kaart je eigen “WindGuru verwachting”. Een veel hogere 
nauwkeurigheid kun je verkrijgen met het 2.5km grid van het 
KNMI Harmony. Deze wordt door de zeilvereniging van Universi-
teit Twente omgezet naar het ZyGrib formaat.

En die barometer en wolken?
Waar heb je meer aan dan een barometer? Een weersatelliet 
ontvanger bijvoorbeeld. Wolken zijn niet van belang? Nou ja, 
eentje is er wel van belang: de Cb; Cumulus Nimbus ook wel 
bekend als die grote hoge wolk met heftig regen/onweer.

Organisatie
De locatie had ik al geprezen. De presentator tussen de re-
gels door ook. De catering is goed verzorgd: regelmatig en 
royaal wordt er koffie en thee aangerukt aangevuld met plak-
ken cake. Tussen de middag broodjes en soep. Dat alles om 
de hongerige grijze massa van voldoende energie te voor-
zien. Dat is wel nodig, want de materie is niet evident. Volle 
dank aan de projectleider dezes.

Vervolg
Allereerst toepassen van de opgedane kennis; deze kun je 
elke dag oefenen. Het is een goede voorbereiding op het 
komende seizoen. Daarnaast kunnen er nieuwe speeltjes op 
de boot worden geïnstalleerd.
Nog niet genoeg van de materie? Henk geeft ook nog twee 
eendaagse cursussen.

Eigen experiment
Voor de aardigheid heb ik na afloop nog geprobeerd om met 
mijn SDR de weerbeelden te ontvangen, maar alleen ruis viel 
mij ten deel.
https://www.r tl-sdr.com/r tl-sdr-tutorial-receiving-noaa-
weather-satellite-images/
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Perry Egelmeers

Wist U dat:
• een rondje Atlantic met een modern/scherpjacht op de heen weg het beste via de Azoren, en niet via 
 de Canarische of Kaapverdische eilanden gaat? 
 (Een interessante opmerking die roept om qtVLM (navigatiesoftware) weer eens op te starten.)
• Een warmtefront passage 3 minuten duurt?
• Een koudefront passage 1 seconde duurt?
• Zee/landwind tot 5nmi van de kust merkbaar is?
• Het effect op de windsnelheid in kt ongeveer overeen met het verschil in graden van de temperatuur 
 in °C boven zee en boven land?
• Convergentie/divergentie tot 2nmi van de kust merkbaar is?

Gereedschappen:
• MeteoManager (software). 1x €20. http://www.meteomanager.nl/
• ZyGrib (software). Gratis. http://www.zygrib.org/
• Satellietontvanger voor zichtbaar en infrarood opnamen. Complete installatie rond €500. 
 http://www.wraase.de/

Meer informatie:
• Het weer in kaart, Henk Huizinga, ISBN 9789064106132 (€25,-)
• http://www.ziltmeteo.nl/
• http://www.euroszeilen.utwente.nl/weer/grib/

Zaterdagochtend. Het is de aller hoogste tijd! Meteo training van de donderdagochtend-weer-meneer: Henk Huizinga. Dus 
ik kijk naar buiten. Middelhoge bewolking waardoor een waterig zonnetje schijnt; alto stratus. We zijn onder invloed van 
een hoge druk gebied. Oostelijke wind die polair continentale lucht aanvoert; het is winter, het is koud.
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Ja, laten we het eens even hebben over windmolens op de Noordzee. Volgens het Planbureau voor de 
Leefomgeving (PBL) moeten we er rekening mee houden dat een kwart van het Nederlandse deel van 
de Noordzee volgebouwd wordt met windmolenparken.

Gaan we de Noordzee 
kapot maken?

We gebruiken nu, anno 2018 0,25 procent van het Nederland-
se deel van de Noordzee voor windparken om elektriciteit op 
te wekken. Dat ruimtebeslag is goed voor een kleine driehon-
derd windmolens. De plannen zijn om in 2050 zo’n zesduizend 
(!) windmolens in ons deel van de Noordzee te hebben staan.

Nou en? Wil je in het donker zitten dan? Of moeten je kleinkinderen 
zich bij gebrek aan energie straks maar warm zien te houden met 
een deken om?!

Wat we nu aan het doen zijn – al hebt u zich dat misschien 
nog niet gerealiseerd – is tot 2023 een kleine 4,5 gigawatt aan 
windmolenvermogen op zee op te stellen. Vandaag is dat met 
driehonderd molens in totaal zo’n 1 gigawatt. In vijf jaar dus nog 
3,5 gig erbij. Na 2023 willen we dat bouwtempo versnellen met 
1 gigawatt vermogen per jaar. Elk jaar dus net zoveel als die drie-
honderd molens die we tot nu toe in zee hebben gepoot. Daar-
bij wordt er dan vanuit gegaan dat per molen meer vermogen 
wordt opgewekt dan nu, anders zouden we ruim achtduizend 
molens op zee moeten plaatsen.

Allemaal waar, maar heb je een alternatief?
Wacht even. Ik probeer een beetje inzichtelijk te maken waar 
we op af stevenen:  een kwart van ons continentale plat is een 
kwart van 57.000 km² (terzijde: ons Noordzeedeel is bijna an-
derhalf keer zo groot als Nederland) dat is vijfenzestig keer (65 
x) de oppervlakte van de stad Amsterdam (219 km²). 

Dat zal wel.
Maar luister nou: dat is achttien (18!) keer New York, alleen 
al in ons stukje van de Noordzee! En dan weten we nog niet 
eens hoeveel windmolens de Denen, de Engelsen, de Duit-
sers en de Belgen in zee gaan plaatsen!

Wat kan ík er aan doen?
Nou lees die pas uitgekomen studie ‘De Toekomst van de 
Noordzee’ van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). 
En praat mee of we op weg naar 2050 ook andere oplos-
singen kunnen vinden. Zoals aardwarmte, binnenslands op-
gewekte zonne-energie, en doorontwikkelen van thorium-
centrales. Maar maak de Noordzee niet kapot.
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Henne Pauli

Das Boot Joep Vermeulen

De jaarlijkse bedevaart naar das Boot, eigenlijk dem Boot, in Düsseldorf werd door ons met ge-
paste vroomheid voorbereid. De heilige hallen vol met mooie, lelijke, snelle, comfortabele, maar 
vooral heel dure boten boezemen ons toch een heilig ontzag in. ‘In dieser heiligen Hallen’ zingt de 
priester in der Zauberflöte, kan men aanvullen met ‘kann man sein Geld verlieren’!

Groot, groter, grootst.
We waren eigenlijk snel klaar. Dit is niet voor de gewone man weggelegd. Op veel schepen was de toegang 
alleen op afspraak. Een paar boten in de dertig voet hebben we wel van binnen beoordeeld. Weinige konden 
zich meten met ons eigen schip. Of was de zit in de kuip ongemakkelijk door lage rugsteun, dan wel kon je 
je nergens tegen afzetten onder helling. 

Kritisch
Ook in de kajuit vonden we weinig vernieuwingen die onze goedkeuring konden wegdragen. Zijn wij nu te 
kritisch of is de zeilboot als comfortabel vakantieverblijf een beetje uit geëvolueerd? We zochten onze troost 
in het restaurant met het nuttigen van de traditionele goulashsoep. Ook deze was niet meer als vroeger. 

Weldadig
De verkoophal zou zeker ons humeur wat kunnen opvijzelen. Toch tamelijk veel exposanten ontbraken. De 
huurprijzen zijn dan ook schrikbarend hoog. Joop slaagde wel met de aankoop van een nieuw reddingsvest. 
Nout en zijn zoon zochten naar een redelijk betaalbare rubberboot, maar waren snel klaar. Niets naar hun 
gading. Ik zocht eigenlijk nergens naar en sloot me bij mijn voorgangers aan. Tegen drie uur namen we de 
shuttlebus naar het parkeerterrein. Dat hebben ze daar wel goed geregeld.  In de auto keken we elkaar aan 
en zonder wat te zeggen, wisten we het antwoord al: dit was voor het laatst. Het gaf ons een weldadige rust.
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Het meest spectaculair voor ons is het trans-
port van en naar het schip: een complex sys-
teem met 4 lagen: Allereerst is er het Pilot-
wachtschip dat bij Maascenter ligt. Loodsen 
die afstappen van uitgaande schepen wach-
ten hier op weer een binnengaand schip. Met 
kleine snelle jollen – die met dolly’s op en af 
het wachtschip worden gehesen - worden de 
loodsen heen en weer gebracht. Dan zijn er 
de grotere taxiboten, de tenders, die vanaf de 
haven zowel naar het wachtschip varen als naar 
vertrekkende schepen. Tot slot worden er heli-
kopters gehuurd – in België – om schepen die 
geul gebonden zijn – tot 35 NM uit de kust - te 
bedienen; maar soms ook om bij harde wind 
loodsen van boord te halen.

Wettelijke kantjes
Loodsen zijn adviserend maar wel verkeers-
deelnemer en in die zin toch aansprakelijk. In de 
Maasgeul geldt het BVA; op het binnenwater 
geldt het BPR. Schepen die geul gebonden zijn 
hebben voorrang; ze voeren dan de markerin-
gen daarvoor, maar die vallen vaak slecht op. 

Het was een zeer interessante en leerzame 
avond die goed bezocht was.

Tips
Michiel Vader behandelde verder een aantal verkeersregels. Was dat gesne-
den kost voor de meesten? Hier in ieder geval nog enkele tips die hij gaf.
• Zorg bij het kruisen van de Maasmond dat je stroom mee hebt.    
 Dit kan de oversteek aanzienlijk bekorten.
• Wees duidelijk wanneer je moet wijken:  wijzig duidelijk je koers  
 of ga bijliggen.
• Communiceer liever te vaak met de verkeersleiding om 
 duidelijkheid te krijgen en roep geen andere schepen aan: alle 
 communicatie gaat via de verkeersleiding. Marifoonkanaal 
 Maasmond is kanaal 3; Maasapproach is kanaal 1.
• Vaar je naar binnen (richting Rotterdam) blijf dan tussen de tonnen: 
 buiten de tonnen liggen strekdammen onder water.
• Een interessante bron met meer informatie over het vaargebied 
 vind je op de website Port of Rotterdam. 

Pleziervaart gezien door de ogen
 van een loods

Zelf zeilt Michiel Vader een Dehler 37 vanuit Jachthaven 
Andijk en houdt z’n verhaal dus zowel vanuit de zeiler 
als de loods.

Oorspronkelijk was het loodswezen onderdeel van 
Verkeer en Waterstaat. In 1988 is het echter verzelf-
standigd en hebben de loodsen een maatschap opge-
richt. Alle 450 loodsen nemen daar aan deel. Net zoals 
in België is het loodswezen nu nog steeds een over-
heidsdienst. In 2008 is ingevoerd dat deze maatschap 
onder het toezicht van de AFM valt. Deze maatschap 
bezit de schepen en gebouwen. Ook heeft ze een ei-
gen loodsopleiding waarin Michiel Vader deeltijddocent 
is. De opleiding tot loods duurt een jaar en is specifiek 
voor één vaargebied; dan volgt nog een praktijk van 
200 reizen. Als vooropleiding is HBO zeevaartschool 
vereist.

Loods voor wie?
De vaarwegen die loodsplicht hebben zijn vastgelegd in 
de Scheepvaartverkeerswet. In Nederland omvat dat-

zeven vaargebieden: alle grote zeearmen. Maasmond-
Rotterdam is daarvan verreweg het drukste. Daar wer-
ken dan ook grofweg de helft van de loodsen. Voor de 
route naar Antwerpen is afgesproken dat 1/5 daarvan 
door Nederlandse loodsen wordt bediend. Schepen 
tot 80 m zijn vrijgesteld van beloodsing. Maar grote 
veerboten hebben een eigen regeling: de bemanning 
heeft een loodscertificaat op basis van een opleiding 
specifiek voor schip en vaarwater.

Lange diensten
Een loods draait diensten: week op week af. Wanneer 
hij wacht heeft, moet hij binnen anderhalf uur aanwezig 
zijn. Na een dienst heeft hij een rustperiode van 9 uur 
waarin hij niet opgeroepen mag worden. Door deze 
methode kan een werkweek wel 80 uur omvatten. De 
organisatie is er op gericht dat schepen nooit op een 
loods hoeven te wachten. De dienstdoende loodsen 
staan allemaal op een wachtlijst en de bovenste wordt 
opgeroepen wanneer een schip zich meldt. Heb je rust, 
dan mag je nooit opgeroepen worden.

Als opening van zijn presentatie vertoonde Michiel Vader, loods, werkend vanuit Rotterdam Rijn-
mond, een filmpje van een zeiljacht dat de Maasmond overstak. Van noord naar zuid. De ma-
rifooncommunicatie die daarbij volgde, met de verwarring over voor- en achterlangs en welke 
kompaskoers te varen, illustreerde hoe gauw je, als het spannend wordt, onzeker kunt worden. 
Maar ook hoe rustig en serieus de marifooncentrale je blijft helpen, ook wel in de wetenschap 
dat iedereen meeluistert.
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OEROL
    Culturele Hoofdstad van Europa

Maar nu is het dus een heel bijzonder festivaljaar. Met 
locatietheater in de natuur – bos en duinen – of in een 
boerenschuur, met straattheater, muziek, acrobatiek en 
nog veel meer. De voorbereidingen zijn al in volle gang. 
Zo zijn Sjoerd Leijten, Olle Kruijt en Stijn Verhoeff op 
een kille dag medio februari al afgereisd naar Griend, 
een plaat tussen Terschelling en Harlingen. De ervarin-
gen van deze expeditie in samenwerking met Natuur-
monumenten worden op Oerol getoond. 

De Bubbel 2018
Ook zal dit jaar opnieuw de nu genomineerde ‘Bubbel’ 
te zien zijn. Een geweldige doorzichtige plastic halve bol 
in het bos, waarin de voorstelling plaats vindt, met pu-
bliek zowel in als buiten de ‘Bubbel’. Ontworpen door 

Marco Canevacci van Plastique Fantastique. En genomi-
neerd voor de prijs ‘Bouwwerk van het Jaar’. In deze 
bijzondere setting kunnen Oerol-bezoekers weer ge-
nieten van een voorstelling. Moving Letters vertelt een 
verhaal met behulp van woorden, dans en muziek. Een 
samenwerking tussen componist Tijn Wybenga, danser 
Uri Eugenio en vertelster Jet Steinz.

Orkater en Liquid Loft 
Op verzoek van Zeezeilen heeft de Persdienst van Oe-
rol nog een paar verwachte voorstellingen doorgege-
ven. Op de eerste plaats komt Orkater met ‘De We-
reldvergadering’. Stel je voor, een wereldvergadering: we 
moeten even praten… met zijn allen! Hoe pak je zoiets 
aan? Als alles bespreekbaar is, waar gaan we het dan 

over hebben? Een geestige en troostrijke muziektheater-
voorstelling, die de vinger liefdevol op de zere plek legt.
En Liquid Loft komt met ‘Foreign Tongues’. Wist je dat 
je de Friese en Terschellinger taal ook kunt dansen? De 
Oostenrijkse makers Liquid Loft namen in heel Europa, 
waaronder Terschelling en Leeuwarden, allerlei per-
soonlijke gesprekken op. In de voorstelling dansen ze de 
bewegingstaal die ze schreven tijdens het bestuderen 
van al die verschillende talen en dialecten.

Sense of Place
Eén van de schakels tussen Terschelling met Oerol en 
Leeuwarden/Fryslân 2018 is het project Sense of Place. 
Het is een paar jaar geleden gestart met ‘gevoel voor 
de plek’, met culturele landschapsontwikkeling. Een 
voorbeeld daarvan was het maken van nieuw wad op 
Terschelling met riet en twijgen, de zogenaamde Mon-
driaankwelder. Nu wil men in het kader van Culturele 
Hoofdstad een ketting maken van opmerkelijke en aan-
trekkelijke kunst- en landschapsprojecten langs het hele 
Waddengebied (van Den Helder t/m de Dollard). Dus 
ook de havens van Den Helder, Harlingen en Delfzijl 
worden bij het project betrokken.

Vanaf begin mei is de volledige programmering van Oe-
rol te vinden op www.oerol.nl En voor Leeuwarden/
Fryslân 2018 (LF2018) kijk op www.friesland.nl/nl/cul-
turele-hoofdstad 
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Theo Bouwman

Leeuwarden/Fryslân is in 2018 de Culturele Hoofdstad van Europa. Ze heeft de wedstrijd gewonnen van 
onder andere Brabant (Eindhoven) en Limburg (Maastricht). Daarmee is heel Friesland en dus ook Oerol  
deel van dit fenomeen …en zelf een fenomeen. In de afgelopen jaren heeft Zeezeilen in het kader van 
Cultuurevenementen aan Zee meermaals aandacht geschonken aan dit festival op Terschelling. Met re-
portages en aankondigingen. Dit jaar is het van 15 tot en met 24 juni.
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De Trias-zee

De vorming van gebergten is sterk ver-
bonden met de vorming van zeeën. Aard-
platen schuiven van elkaar af en naar el-
kaar toe. Waar zij van elkaar af schuiven 
ontstaan nieuwe zeeën en waar zij naar 
elkaar toe schuiven worden nieuwe ge-
bergten gevormd. Dit is in de geschiede-
nis van de aarde al vele malen gebeurd. 
Waar eerst zee was, was ook zeebodem 
met allerlei levensvormen waaronder ko-
raalriffen.

Binnen de bestaansperiode van een zee 
is het zeewaterniveau ook niet constant. 
Het water stijgt en het water daalt en dan 
spreken we niet van het dagelijkse eb en 

vloed, maar over tijdperken die terug te 
zien zijn als lagen. Waar je in gesteente 
lagen ziet, zie je komende en gaande zee. 
Eén laag staat voor perioden in de orde 
van een miljoen jaar. De zee zorgt voor 
erosie en het geërodeerde materiaal is 
zwaar en zinkt naar de bodem en vormt 
daar een laag. Net als bij bomen zie je 
verschillen tussen de verschillende lagen.

Kijk je naar de Hochalpen en de Hima-
laya dan zie je scherpe toppen en onge-
laagd stollingsgesteente. In lagere oudere 
gebergten zie je afgeronde bergtoppen 
en vaak ook gelaagd gesteente. Gelaagd 
gesteente ontstaat door afzetting van 
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Maarten Roks

Tijdens de afgelopen zomer hebben wij gezworven in de Trias-zee. De Trias zee? Nooit van gehoord? Heel goed mogelijk. 
Het is een zee met weinig water en veel steen tijdens het Trias-tijdperk ontstaan, gelegen in Noord-Italië. Ik spreek over het 
berggebied de Dolomieten. Naast zeilers zijn wij ook alpinisten en vanwege de relatie van dit gebied wil ik er graag over 
vertellen. En zijn wij niet allen op zoek naar nieuwe kusten achter verre horizonnen? Frances en ik hebben elkaar door de 
bergen gevonden.

Versteend uitwerpsel van voorhistorische vis in de Trias-zee

Zie je de visjes zwemmen?

Torri de Vajolet: koraaleiland in een voormalige lagune
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sediment door erosie. De toppen van de 
Dolomieten zijn tussen de 3000 en 3400 
meter hoog. Niet super hoog, maar wel 
hooggebergte.

Je hebt Schlern-dolomit en Haubt-dolomit. 
Haubt-dolomiet is gelaagd en toont de ko-
mende en gaande zeeën. Schlern-dolomit 
zijn de restanten van koraalriffen die op de 
zeebodem stonden en boven water geko-
men zijn met de vorming van de Alpen. Als 
jongen van 9 jaar ben ik daar al geweest en 
ik vond er een bijzondere steen die leek 

op een kruik. We hebben die steen meege-
nomen en mijn vader heeft die toen laten 
onderzoeken door een geoloog. Zijn con-
clusie was dat dit een uitwerpsel van een 
voorhistorische vis was. Ik heb daar later 
in het internettijdperk bevestiging voor ge-
vonden.

Op basis van het bovenstaande wil ik de 
zeezeiler in verwondering achterlaten met 
een paar foto’s die  met het bovenstaande 
in het hoofd, de zee laten zien in de bergen..

Sasso Piatto; een rif dat weg zakt in een nieuwe zee

Afzettingen van een nog veel oudere zee

Koraal op de voorgrond, zee afzettingen op de achtergrond

Rectificatie: in de Zeezeilen 2017 nummer 3 is bij het artikel Volvo Ocean Race 
op pag. 34 de naam van de auteur foutief weergegeven: dit had moeten moet zijn: 
Erik van Genuchten
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Taxaties van:
    ●  alle onroerende zaken 
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Advies bij:
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       en rood voor groen
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       of bedrijfsverplaatsingen
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    ● nadeelcompensatie
    ● planschade
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