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ZEILVOERING

‘BiJ harde wind zeilt de boot goed op een trysail. Er is daarvoor een

xtra rail op de mast gemonteerd. In het grootzeil zitten twee reven.

-Iet trysail zetten is misschien wat werk, maar ik ben er gewend aan

eraakt. Voorop heeft Morgaine een kluiver op een rolinstallatie.

Daarachter een stagfokwaarop ook een stormfok geplaatst kan

vorden. Er is ook een spinnaker aan boord maar dat is zo’n groot lel

iat ik me afvraag of ik die ga gebruiken. Misschien komt daar een

[ichtweerzeil voor in de plaats dat iets beter te hanteren is.

ua gereedschap aan boord zit bet wel goed. 1k heb aan

aannemersbedrijfje, dus ik neem gewoon een heleboel van de zaak

rnee. Inclusief reserveonderdelen, zoals brandstoffilters, maar ook

een boel rvs grut, Ret lijkt me ook leuk om onderweg andere mensen

te kunnen helpen. Wie weet kan ik er nog wat mee verdienen.”

VOORRADEN

“Morgaine beschikt over relatief kleine tanks voor drinkwater en

diesel. Zo is de dieseltank 250 liter en de drinkwatertank 220 liter

groot. 1k vermoed dat ik bij grote oversteken nog wel wat extra

jerrycans aan boord zal halen. Als backup is er ook nog een

handwatermaker om zoutwater te zuiveren. Qua diesel weet ik nog

niet hoeveel ik extra meeneem. Mocht het al nodig zijn. Er zit een

grote dynamo (130 Amp ère) op de nieuw geplaatste motor. Liefst wil ik

gewoon zoveel mogelijk zeilen. Wat ik nog aan het uitzoeken ben, is

hoe 1k mijn voorraden het langste goed kan houden zonder koelkast.

1k ga zeker experimenteren met wecken, inmaken en fermenteren.

Daarnaast lijkt het me geweldig om te vissen,”

ANKERGEREI

“Op Morgaine zit standaard een Bruce anker van 30 kilogram. Deze

hangt aan 10 meter voorloopketting en flink wat lengte ]oodlijn. 1k

had graag meer ketting gehad, maar er is geen plek om bet op te

bergen zonder dat ik met gigantische gewichten moet gaan slepen. Als

extra anker heb ik ook nog een groot stokanker aan een lijn. Voor als

er veel wier of kelp groeit.”

Jenneke en Bart Zweers — zeiljacht Thtti

EEN NIEUWE MANIER VAN LEVEN
“We gaan niet op reis, dit wordt onze nieuwe manier van leven!”

vertellen Bart en Jenneke vrolijk. Ze zijn beide muzikant en willen

onderweg vooral veel muziek maken. Bart: “Ret is een fantastische

manier om met de lokale bevolking in contact te komen. 1k zie nu al

voor me hoe Jenneke een pianoconcert geeft ergens in een kerkje, of

hoe ik gewapend met mijn gitaar als straatmuzikant de boordkas

spek. We hebben funk gespaard, maar het geld vliegt er net zo hard

weer uit door het kiussen en de aanschaf van spullen. We hopen het

zo’n 1,5 tot 2 jaar uit te kunnen zingen. Tot de Kaapverdische Eilanden

ligt er een overzichtelijk plan. Als we daar zijn, besluiten we of we naar

Suriname gaan of elders.”

KENNIS VERZAMELEN

“We varen met een 40-voets Finot, gebouwd in mulitknik staal. Een

degelijk schip dat al eens eerder een rondje Atlantic gemaakt heeft. Er

is dus al veel uitrusting aan boord, waar we straks veel plezier van

gaan hebben. Bijvoorbeeld de windvaan en de kotterstag. 1k heb van

huis uit het zeilen wel meegekregen, maar verder dan bet IJsselmeer

kwamen we meestal niet. Ter voorbereiding op onze nieuwe

levenswijze zijn we afgelopen zomer met zijn vieren naar Noorwegen

gevaren. Dat was een leerzame ervaring. Jenneke: “1k ben gaan varen

omdat Bart zo enthousiast was. In eerste instantie vond ik er niets aan.

Afgelopen jaar heb 1k me vooral bezig gehouden met het uitbreiden

van mijn theoretische kennis. Nu ik mijn Vaarbewijs 1 en 2 heb

gehaald, weet ik veel meer van navigatie. 1k voel dat we flu veel

gelijkwaardiger aan elkaar zijn in bet varen. Dat maakt bet leuk. In

mel staat nog een theorie-examen Marcom B op de planning. Dan

kunnen we straks ook een Epirb meenemen.”
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E E NVOU DIG
Bart: “Wij leven flu al redelijk eenvoudig. Hierdoor hebben we goed
kunnen sparen. We hebbefl filet heel veel nodig om tevreden te zijn.
Daarom spreekt bet leven op een boot ons zo aan.
Op gebied van elektra is de boot uiterst simpel. Len koelkast zit er
bijvoorbeeld niet in. Hierdoor ga je anders met eten om. We zijn van
plan veel te koken met noten, zaden, en bonen. Hopelijk vangen we af
en toe een visje. Zeif brood bakken is natuurlijkleuk om mee te
experimenteren.
Wat voor vertrek nog we! wat zorg en aandacht verdient is de
boordpiano. Jenneke kan niet zonderliaar elektrische piano, maar die
moet nog wel een goed plekje krijgen. En een goede hoes. Qua
tankinhoud zftten we redelijk goed. Er past makkelijk 300 liter water
in de drinkwatertank, aangevuld met losse tankjes voor
noodgevallen. Met 200 liter diesel tufje niet de oceaan over, maar dat
zijn we ook zeker niet van plan. We zeilen liever. Met lichtweer kan
een spinnaker omhoog. We zoeken nog een tweedehands gennaker.”

APPARATU UR
Jenneke: “Sommige dingen kun je vooraf niet plannen of bedenken.
Wat we wel al hebben afgesproken is dat we tot Spanje in ieder geval
geen opstappers meenemen. Zo kunnen we in alle rust - met zijn
tweetjes — wennen aan ons nieuwe leefritme. En vertrouwen krijgen
in elkaar en in onszelf.”
Bart: “We plannen onze overtochten graag op papieren kaarten.
Daarnaast is er ook een tablet aan boord met OpenCPN. Inmiddels
zijn vele pilots ingeslagen voor bet eerste deel. Wel twijfelen we nog
over extra apparatuur voor weersinfo. Zowel de Pactor/SSB-variant
als de Iridium Go leveren die mogelijkheid, maar dat is we! weer een
aardige kostenpost. We zijn ons ervan bewust dat je squals en lage
drukgebie den niet altijd tijdig ziet aankomeri. Tegelijkertijd geldt: we
hebben geen haast en zijn bereid te allen tijde funk te reven. We zien
hierin dan ook niet echt een extreem gevaar. Natuurlijk kun je af en
toe via VHF we! een weerberichtje krijgen van een passerend schip.
Voqr onze trip naar Noorwegen hebben we destijds aide meeste
veiligheidsmiddelen aangeschaft. Naast goede lifelines en vesten
hebben we ook een Pan-Pan aan boord: een oranje kokertje dat
gedragen wordt door degene die in de kuip de wacht houdt. Mocht je
overboord gaan, dan gaat er een alarm en een positiesignaal naar de
tablet. Ons reddingsvlot moeten we nog even laten keuren en een
Epirb staat op bet verlanglijstje.” Wie wil kan de belevenissen van Bart
en Jenneke verder volgen via www.sailingtutti.com.
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Alleen voor echte vertrekkers

Het was druk dit jaar op de Vertrekkersdag:
maar liefst 27 boten en 60 zeilers meldden
zich op 30 maart in Enkhuizen. Cm elkaar te
leren kennen, informatie uit te wisselen en om
ervaringen te horen van ervaren vertrekkers.
Het afsluiten van verzekeringen, inklaren, het
bootpaspoort, de kuost van het vissen op de
oceaan — werkelijk van alles kwam voorbij.
Hebje ook plannen om een wereldomzeiling
te maken? Volgend jaar organiseren we weer
een Vertrekkersdag en jij kunt daarbij zijn. Wil
je dat we je op de hoogte houden, meld je dan
flu vast aan via info@zeilen.nL Weten hoe het
de vertrekkers van ditjaar vergaat? Houd dan
Zeilen.nI in de gaten.
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