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Global Mercy, Trimaran Use It Again!,
nieuw van Jeanneau, Fjord, Sealine, Pointer, X-Shore...
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 Nieuw ! : ‘Reis naar het ongeziene’ 

De nieuwe uitgave ‘Reis naar het ongezien’ van auteur en garficus Dirk Huyghe 
zal de trouwe lezers van Bootmagazine vertrouwd zijn. Het verhaal werd in vijf 
afleveringen gepubliceerd in ons tijdschrift met referenties naar de tocht van de 
Britse schrijver/avonturier Tim Severin.

Nu is het verhaal gebunded in een boek samen met de afdruk van 24 orginele 
hoogdruk gravures. Meteen werd ook een Engelse vertaling toegevoegd ‘Journey 
to the Unseen’.
 
Wij kunnen alleen navertellen wat Brandaan overkwam. De Ierse abt maakte 
zijn immram, een reis om zichzelf te overtuigen van al het ongezeine. Een boek 
verbrandde hij met overzeese waarheid die hij nu voor zijn straf met eigen ogen 

moet ontdekken.

Reis naar het ongeziene - Dirk Huyghe
Harde kaft - 48 pg. - Prijs; € 14,95
 
- ISBN 9789082710069   
Uitgeverij KIM vzw - Grimbergen

U kan het boek bestellen door een mailtje 
te sturen aan: leovd@telenet.be

Wij sturen u het boek toe en u schrijft bij 
ontvangst € 14,95 over, verzendkost is 
inbegrepen.  
 
Ook verkrijgbaar in en aantal selecte 
boekhandels.  
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Bootmag editienr. 10 - oktober 2021

COLOFON
Dit is de TableT versie van ‘Bootmag’’, de maandelijkse e-newsletter van 
Bootmagazine, tijdschrift over reizen & recreatie om en op het water, nieuws over 
zeil- en motorboten, zeilvakanties en toervaren in België en de wijde wereld.
Een uitgave van 6minutes press (imprint  KIM vzw) - Grimbergen - België.
Verantwoordelijk uitgever: Leo Van Dorsselaer.
Contact: editor@bootmagazine.be  - Website: bootmagazine.be

Bootmag (voorheen Boot e-magazine / Bootmagazine Mail), dit 
is de vernieuwde vlag waaronder Bootmagazine zijn maandelijkse 
e-mail newsletter de wereld instuurt. Een nieuwe look, maar verder de 
vertrouwde berichtgeving omtrent alles wat reilt en zeilt in de nautische 
wereld.

September was een maand van de bevrijding voor de watersport en de 
beurzen, Cannes kende een quasi normaal verloop. De wedstrijden 
en clubactiviteiten werden weer opgestart en de industrie gaat voor 
‘business as usual’ met tal van nieuwe introducties.
Wanneer we ons lijstje persberichten er op naslaan komen we 
alweer aan meer dan 20 nieuwe types zeil- en motorjachten die te water 
gelaten werden de voorbije maand.

En wat events betreft wordt zaterdag 9 oktober een topper met de 
Antwerp Race.  Nog niet te vergelijken met het wieler WK in ons 
land, maar wat schoonheid en beleving betreft komt dit evenement wel 
dicht in de buurt, zowel voor deelnemers als toeschouwers.

Veel leesplezier.

Leo Van Dorsselaer,
Uitgever/hoofdredacteur Bootmagazine

https://bootmagazine.be
https://bootmagazine.be/
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Global Mercy wordt afgewerkt in 
Antwerpen en… zoekt vrijwilligers

De Global Mercy, het grootste private ziekenhuisschip 
ter wereld, is op zondag 12 september aangekomen in 

Antwerpen. 

Een evenement dat honderden belangstellende toeschouwers naar de 
kaaien lokte. Het nieuwe schip van Mercy Ships zal in de haven van 
Antwerpen gedurende een half jaar worden afgewerkt. Daarna vertrekt 
het voor een jarenlange reis langs arme landen om er mensen gratis 
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gezondheidszorg aan te bieden

Het vertrok eind juli van de werf in China, nadat het de verplichte 
proefvaarten succesvol had uitgevoerd.

Het nieuwe ziekenhuisschip zal ongeveer een half jaar lang blijven 
liggen aan het operationele hoofdkwartier (NOC, kaai 602) van het 
Havenbedrijf, waar het helemaal wordt afgewerkt.

Als alles goed gaat, moet het schip in februari klaar zijn voor vertrek. 
Tegen die tijd moet het uitgerust zijn met 199 bedden, 6 operatiezalen, 
een labo, scanners, maar ook een groot auditorium voor opleidingen 
aan lokale hulpverleners.

Bron/foto’s: Port of Antwerp
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De Global Mercy is met zijn 172 meter nog een heel stuk groter dan 
de 152 meter lange Africa Mercy, die zijn titel van grootste particuliere 
ziekenhuisschip hiermee moet afstaan.

De eerste reisbestemming van de Global Mercy wordt de Senegalese 
hoofdstad Dakar. De lokale bevolking zal er terechtkunnen voor 
allerhande medische hulp, zoals het verwijderen van tumoren, 
tandzorg, enzovoort.

Vrijwilligers

Wil jij je graag als vrijwilliger inzetten voor Mercy Ships maar vind 
je Afrika te ver weg? Mercy Ships is op zoek naar gemotiveerde 
vrijwilligers die van september 2021 tot en met februari 2022 in 
Antwerpen mee de laatste hand leggen aan de inrichting van ons 
nieuwe ziekenhuisschip, de Global Mercy.

Help jij mee met de inrichting van ons gloednieuwe ziekenhuisschip? 
Meer informatie:  
https://mercyships.be/word-vrijwilliger-op-de-global-mercy/

Dronebeelden van de aankomst van de Global Mercy in Antwerpen

https://youtu.be/VdRTYLlw9Aw
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Geïntegreerde lichtgewicht buitenboordmotor
Het Sloveense bedrijf Remigo produceert een unieke, volledig 
geïntegreerde lichtgewicht elektrische buitenboordmotor. Het 1085 
Wh Lithium battery pack is ingebouwd in een fraaie en sterke 
aluminium behuizing, welke met een demontabele tweedelige bracket 
aan de boot gemonteerd zit. Het geheel is zeer licht, slechts 13,5 kg, 
en volledig waterdicht tot zelfs IP 69. Er zijn geen externe contacten 
of kabelaansluitingen die kunnen corroderen, of kwetsbare kunststof 
onderdelen.

Om een indruk van de prestaties* van de REMIGO te geven:
Eco: 2.0 kn – 30.0 mijl
Cruise:  3.0 kn – 14 mijl
Full speed: 5.0 kn – 4.9 mijl
* gebaseerd op een kleine dinghy met 2 personen op kalm water.
Uiteraard zijn snelheid, bereik en looptijd afhankelijk van de 
omstandigheden.

Groothandel voor jachtbouw en watersport Belship is verkozen als 
distributeur van de Remigo elektrische buitenboordmotoren.
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Round the World Record in tegengestelde richting: 

Alex Pella gaat de uitdaging aan met 
de Trimaran Use It Again!

Hij is een van de zes snelste mannen die rond de wereld 
zeilen, de Spanjaard Alex Pella wordt co-schipper van 

Romain Pilliard op Use It Again!, de ‘circulaire economie’ 
trimaran. 

De twee zeilers gaan dit najaar in ‘double handed’ van start om het 
Round the World Record in tegengestelde richting  te pakken, tegen de 
heersende wind en stroming in. Slechts vijf zeilers sinds 1895 hebben 
dit record op hun naam geschreven en niemand is er tot nu toe in 
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Round the World Record in tegengestelde richting: Alex Pella gaat de 
uitdaging aan met de Trimaran Use It Again!

Hij is een van de zes snelste mannen die rond de wereld zeilen, de 
Spanjaard Alex Pella wordt co-schipper van Romain Pilliard op Use 
It Again!, de ‘circulaire economie’ trimaran. De twee zeilers gaan dit 
najaar in ‘double handed’ van start om het Round the World Record in 
tegengestelde richting  te pakken, tegen de heersende wind en stroming 
in. Slechts vijf zeilers sinds 1895 hebben dit record op hun naam 
geschreven en niemand is er tot nu toe in geslaagd dit met een een 
trimaran te doen.

Zestien jaar nadat Ellen MacArthur’s het wereldrecord solo rond de 
wereld vestigde op deze gigantische 23 meter lange trimaran, gaan 
Romain Pilliard en Alex Pella deze uitdaging aan in omgekeerde 
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richting. Het schip werd gerenoveerd en op punt gesteld  volgens 
de principes van de circulaire economie. Zij willen bewijzen  dat 
de kwaliteit van sportprestaties en menselijk avontuur niet is 
voorbehouden aan de meest innovatieve en impactvolle projecten voor 
de planeet.

Romain Pilliard, een atypische zeiler, redde deze legendarische 
trimaran in 2016 van de sloop om er het vlaggenschip van de circulaire 
economie van te maken en een andere manier te promoten om een   
project in oceaanraces te realiseren. In 2018 nam hij de start van de 
beroemde Route du Rhum in de categorie Ultimate en hij nam het op 
tegen de vijf grootste reuzentrimarans. Hij eindigde als 4e in Pointe-
à-Pitre, blij en trots dat hij geslaagd is in deze eerste uitdaging. Maar 
nieuwe avonturen wenken. Het record Round the World Upside Down 
verbeteren.

foto: © Julien Mignot – Use It Again
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Alex Pella, offshore zeiler

Alex Pella heeft sinds 2017 de referentietijd voor de Jules Verne 
Trophy – rond de wereld met een bemanning – in 40 dagen, 23 uur 
en 30 minuten met Francis Joyon op Idec Sport, en heeft een solide 
ervaring in het oceaanzeilen. De Spaanse zeiler is van plan om de 
geschiedenisboeken van de oceaanraces te halen door als eerste zeiler  
de twee grootste records ter wereld op zijn naam te schrijven. Winnaar 
van de beroemdste transatlantische races en records, van de mini 6.50 
tot de Ultimate trimarans via de Class40, de Volvo 65 of het Imoca-
circuit, op 48-jarige leeftijd wordt Alex Pella internationaal erkend 
vanwege zijn uitstekende staat van dienst. Hij woont in Spanje, geboren 
in Barcelona,     en heeft Franse roots via zijn moeder. Met lachende ogen, 
altijd een glimlach, en een zuidelijk accent is hij een echte liefhebber 
van zeeverhalen die hij altijd graag deelt.

Een nieuwe sportieve uitdaging

“Ik ben heel blij dat ik aan de start sta van een nieuwe Round the 
World Tour, dit keer in tegengestelde richting. Als we slagen, word ik 
zo de houder van beide records, dat had ik nooit durven dromen. De 
sportieve uitdaging en Romain’s  ‘Use It Again!’-project motiveert me 
enorm, vooral omdat deze robuuste en betrouwbare trimaran ideaal is 
voor  deze wereldreis”, legt Alex Pella uit.

De eerste keuze van Romain Pilliard

“Ik ken Alex al een aantal jaren, hij kwam mijn boot ontdekken na 
de Route du Rhum, we hadden het vooruitzicht van deze wereldreis 
reeds besproken. Alex heeft een ongelooflijk vermogen om zich aan 
anderen aan te passen, dat voelde ik vanaf onze eerste trainingssessies. 
We kunnen het heel goed met elkaar vinden, en als het gaat om 
honderd dagen’double handed’ onder moeilijke omstandigheden door 
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te brengen, kan het niet fout gaan. Vandaag heb ik vertrouwen in mijn 
boot, ik heb vertrouwen in mijn co-schipper, ik kan niet beter dromen 
om deze nieuwe uitdaging aan te gaan”, verheugt Romain Pilliard, 
schipper van de trimaran Use It Again!.

De trimaran Use It Again! staat eind november stand-by om het 
‘Record du Tour du Monde à l’envers’ aan te vatten.

Video: De ‘gerecycleerde’ trimaran van Romain Pilliard
– “Deze trimaran is een voorbeeld van de circulaire economie

https://www.brut.media/fr/sport/le-trimaran-recycle-du-navigateur-romain-pilliard-3a5829bf-98f2-48b8-a9c4-896f529ac842
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Nieuwe Pointer 30, exclusief en stijlvol

De nieuwe Pointer 30 is een modern en innovatief 
kajuitzeiljacht met ruimte voor iedereen aan boord.   

Na het succes van de Pointer 22 en 25 breidt Jachtwerf Heeg de Pointer-
serie uit met de comfortabele en veelzijdige Pointer 30.

De strakke romplijnen en de doordachte ruime kuip met wel 8 
zitplaatsen past helemaal in de Pointerserie.  Het zeilplan is sportief 
en makkelijk vanuit de ruime kuip te bedienen en is ook volledig 
singlehanded te zeilen. Door de keuze van een kantelbaar stuurwiel of 
helmstok past dit ontwerp volledig bij de moderne eigentijdse zeiler.

Standaard is de Pointer 30 uitgerust met een dichte, veilige spiegel 
met zwemplateau. Met een geringe diepgang is een groot vaargebied 
mogelijk. De Pointer 30 voldoet aan CE categorie B zeewaardig.

Met het ontwerp van de Pointer 30 stond een comfortabele werkplek 
en een fijne koffiebar voorop. Een innovatieve bar met verstelbare 
en roterende fauteuils voor optimaal comfort. Benedendeks is er een 
stijlvol en rustgevend interieur met veel ruimte en fraaie verlichting.  
De Pointer 30 heeft een afgesloten toiletruimte en een aparte 
tweepersoons hut. Het doordachte ontwerp en de efficiënte indeling 
zorgt voor een veelzijdig kajuitzeiljacht: exclusief en stijlvol.

Technische  specificaties POINTER  30

Totale lengte    9.20 m  - Maximale breedte        2.90 m   
Diepgang  (optioneel 1.75 m)   1.25 m - Ballast    950 kg
Doorvaarthoogte  13.00 m - Gewicht     2.400  kg  
Zeilopp. grootzeil     27 m2 - Zeilopp. zelfkerende fok  19 m2 
Zeilopp. gennaker 63 m2 - Zeilopp. Code-O  44 m2 
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Ontwerper Bosgraaf  Yacht  Design
jachtwerf-heeg.nl
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Eerst elektrische snel varende boten 
commercieel beschikbaar

Begin september sloot X Shore, het Zweedse 
technologiebedrijf achter een vernieuwende generatie 

van volledig elektrische ‘connected’ boten, een deal met 
Natural Yachts, het Nederlandse familiebedrijf met meer 
dan vijftien jaar ervaring in elektrische aandrijvingen en 
maritieme energiesystemen.

 Daardoor wordt onder meer de Eelex 8000, de eerste elektrische 
planerende boot die commercieel beschikbaar is op de Nederlandse 
markt.

CO2-neutraal op het land en op het water

Met de missie om in Nederland in 2025 volledig CO2-neutraal te zijn 
vordert de auto-industrie gestaag, daarentegen moet op het water nog 
veel vooruitgang worden geboekt. Door een gedeelde visie om van de 
maritieme technologie-industrie een door elektriciteit aangedreven 
sector te maken, gebaseerd op duurzaamheid en innovatieve 
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technologie, vormt deze deal tussen Natural Yachts en X Shore een 
belangrijke stap in de richting om dit doel te bereiken.

Door de Eelex 8000 op de markt te brengen, kan Natural Yachts 
voldoen aan de toenemende vraag naar moderne, snelle elektrische 
boten bij de steeds meer milieubewuste consument. De Eelex 
8000 is gemaakt in Zweden en is 100% elektrisch; produceert geen 
uitlaatgassen en geluid, waardoor de impact op de waterwegen en 
het zeeleven minimaal is. Kenmerkend zijn ook een eigen mobiele 
en smartwatch-app, die de boot ontgrendelt en inschakelt zodra deze 
binnen bereik is, slimme overboord detectie, geo-fencing software en 
een innovatief ontwerp.

Over de Eelex 8000

De Eelex 8000 wordt gebouwd in Stockholm, Zweden, is 8 meter 
lang en heeft een topsnelheid tot 55+ km/u, een kruissnelheid van 37 
km/u en een acceleratie van 0-37 km/u in 4,2 seconden. De boot legt 
een afstand af tot 185 km bij lagere snelheden en met behulp van een 
DC snel lader kan de boot van 0-100% worden opgeladen in twee en 
een half uur, of zes uur op 32A. X Shore maakt gebruik van de veilige 
lithium-ion batterij – vergelijkbaar met die in elektrische auto’s.
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Intussen bij HanseYachts
Nieuw Fjord-vlaggenschip

Bij de HanseYachts AG in Greifswald werd het nieuwe vlaggenschip 
in het Fjord-gamma gepresenteerd, de Fjord 53XL.  Dit wordt niet 
alleen het grootste en meest luxueuze model van het Noord-Duitse 
motorbootmerk, maar het zal ook veel designkenmerken van de 
succesvolle Fjord 41XL bevatten.  
Zo onder meer een uitzonderlijk comfortabele kuip met een volledig 
uitgeruste dekkombuis en een zonnedek waaronder een tender kan 
worden opgeborgen.  
Het roer is meer futuristischer dan ooit en een vanuit de cockpit 
toegankelijke bemanningscabine kan indien gewenst worden ingericht.

Uitbreiding Sealine S-Klasse

We blijven nog even in Greifswald waar Sealine een uitbreiding van de 
S-Klasse realiseert met de S390. Zo wordt de kloof tussen de S335 en de 
S430 gedicht.  

Het open dekdesign en de optimale benutting van de ruimte zowel 
binnen als buiten vormen de basis voor een zomerse levensstijl aan 
boord van de SEALINE S390, geheel in lijn met de campagneslogan 
“Sunsation”.  
De S390 is het perfecte zomerjacht onder de 40 voet en combineert 
eersteklas comfort in de zon met sportieve handling op het water. En 
zodat zelfs regenachtige dagen leuk blijven, werd bij de ontwikkeling 
ook veel nadruk gelegd op een flexibele en efficiënte benedendekse 
indeling.
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Nieuwe membraantechnologie  
in Zhik’s offshore collectie

Na meer dan 50.000 zeemijl aan testen en verfijning, 
heeft Zhik hun nieuwe OFS80 offshore-collectie 

gelanceerd op basis van de eVent stoftechnologie.

OFS800  maakt gebruik van eVent-membraantechnologie, die 
wereldwijd door militairen wordt gebruikt vanwege het uitzonderlijke 
ademend vermogen en de duurzaamheid, maar dan aangepast aan het 
oceaanzeilen.  
Omdat lichaamswarmte varieert tijdens verschillende activiteitsniveaus, 
laat het extreme ademende vermogen toe om de temperatuur 
dynamisch te reguleren door een zeer snelle vochtoverdracht, dit 
vergelijking met andere materiaalcombinaties die Zhik heeft getest.

Het ontwerptraject voor OFS800 begon met Zhik’s samenwerking 
met Team Akzonobel en de Volvo Ocean Race-winnaars Dongfeng 
Race Team, plus vele duizenden mijlen met ’s werelds beste zeilers, 
waaronder in de recente Ocean Race Europe.

Het resultaat van drie jaar laboratorium- en praktijktesten, 
materiaalwetenschap en functioneel industrieel ontwerp 
leidde Zhik naar het eVent Direct Diffusion-membraan, een 
tweecomponententechnologie die is ontwikkeld voor de meest 
veeleisende ademende, waterdichte en duurzaamheidseisen in extreme 
omstandigheden.

Het unieke composietmateriaal is ontworpen voor verhoogde 
duurzaamheid en bescherming tegen chemicaliën, oliën en 
smeermiddelen, maar maakt toch een snelle overdracht van vochtdamp 
mogelijk. Dit maakt het bijzonder geschikt en beter dan andere 
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stoffen in het omgaan met 
verontreinigingen zoals zout 
water, terwijl het het hoogste 
ademende vermogen behoudt 
dat nodig is om offshore zeilers 
comfortabel te houden tijdens 
piekactiviteiten.

Het Direct Diffusion-membraan 
is ontworpen voor maximaal 
ademend vermogen en is een 
‘droog systeem’, wat betekent 
dat het je droog en comfortabel 
houdt in de meest uiteenlopende 
temperaturen en omstandigheden 
en dat het van binnen niet vochtig 
en vochtig hoeft te zijn om het 
stoffen membraan te laten werken 
effectief.

Het OFS800-assortiment omvat 
een Offshore Jacket, Offshore 
Smock, Latex (dry) Smock en 
bijpassende salopettes. Prijzen 
volgens model en type  tussen de 
449,95 en 649,95.
Vanaf eind september/begin 
oktober 2021 verkrijgbaar bij de 
dealerwinkels.
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Nieuw Day Boat-gamma van Jeanneau

Met de nieuwe DB/43 betreedt Jeanneau een nieuw 
marktsegment, DB staat voor Day Boat en het nieuwe 

gamma biedt dan ook een antwoord op de stijgende vraag 
naar dit type vaartuigen.

Jeanneau wil in dit segment verder  gaan dan de functies die worden 
verwacht van  een dagboot. Dat blijkt uit het eerste jacht in de range, 
de DB/43, niet alleen ontworpen met een uitzonderlijke en zeer open 
dekplan maar ook met een ruime en lichte interieurindeling. De nieuwe 
DB / 43 zal beschikbaar zijn in buitenboord- en inboardversies.

De DB / 43 wordt onthuld op de internationale beurs Boot Düsseldorf in januari 2022.
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Wereldkampioen ‘Wave’ windsurfen

De afgelopen week werd in het Deense Klitmøller de 
Wereldkampioenschappen ‘Wave’ windsurfen voor 

jeugd georganiseerd. 

In de categorie U15 toonde de 13 jarige Arthur Van den Brande uit 
Oostduinkerke zich na drie wedstrijddagen heer en meester tussen de 
Deense golven en werd bijgevolg gekroond tot Wereldkampioen U15 
van de Professional Windsurfers Association (PWA). Daarnaast zorgde 
11 jarige Sol Degrieck ook voor een fantastische passage bij de categorie 
U20 girls.

13 jarige Arthur Van den Brande uit Oostduinkerke



België aan de top

Een Wereldkampioen windsurfen uit België klinkt op het eerste zicht 
even vreemd als een pinguïn op de Noordpool. Nochtans is Arthur 
ondertussen al de vierde Wereldkampioen windsurfen met een Belgisch 
paspoort in 10 jaar tijd. In de discipline freestyle brachten Steven Van 
Broeckhoven in 2011, Dieter Van der Eyken in 2015 en Yentel Caers in 
2019 ook al een Wereldtitel mee naar huis.

Secret spot?

Niet enkel de uitzonderlijke prestatie van Arthur maar ook de passage 
van de 11 jarige Sol Degrieck, eveneens uit Oostduinkerke, ging niet 
onopgemerkt voorbij. Sol nam bij de dames deel in de categorie U20 

Foto’s: John Carter / PWA
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omdat er geen andere deelneemsters waren die jonger waren dan 15 
jaar. Het duurde niet lang vooraleer Sol zich een waardig tegenstander 
toonde tussen de andere jongedames die gemiddeld 5 tot 7 jaar 
meer op de teller hadden. Normaal vraagt de wave discipline veel 
ervaring,  kracht en doorzetting om dit op topniveau te beheersen. 
Hoe die twee jonge Belgen er op zo’n jonge leeftijd in geslaagd zijn om 
zo’n hoog niveau te halen was dan ook het gespreksonderwerp in de 
windsurfwereld afgelopen week. “There must be some secret spot in 
Belgium that we don’t know of ” grapte de commentator meermaals 
tijdens de wedstrijd. Ook 42 voudig wereldkampioen windsurfen Bjorn 
Dunkerbeck was erbij in Klitmøller en zag dat het goed was. “I’m sure 
these kids will have a long and successful windsurf career ahead” waren 
zijn woorden tijdens een interview met hem ter plaatse.

Wave windsurfen

In deze discipline staat in teken van het maken van sprongen en het 
afrijden van golven. De deelnemers worden door een jury beoordeeld 
op hun sprongen op het moment dat ze naar ‘buiten’ varen en op hun 
golfritten op het moment dat ze weer terug naar de kant surfen. In 
functie van de omstandigheden wordt vastgelegd hoe lang de ‘heat’ 
duurt, dus hoe lang ze de tijd hebben om hun kunsten aan de jury te 
tonen. Het aantal golfritten en sprongen dat de jury beoordeeld, is ook 
afhankelijk van de omstandigheden.  
Als de golven heel goed zijn en de wind wat minder, kan de jury 
beslissen niet naar de sprongen te kijken, maar alleen naar de beste 
twee golfritten. Is de wind heel goed en de golven wat minder, dan kan 
de jury beslissen dat de beste drie sprongen meetellen en slechts één 
golfrit. Meestal gaan er twee surfers tegelijk het water op. De surfer met 
de beste moves gaat door naar de volgende ronde. Het kan ook zijn 
dat er vier surfers tegelijk het water op gaan, dan gaan de beste twee 
door naar de volgende ronde. De winnaars gaan steeds door naar de 
volgende ronde tot de besten tegenover elkaar staan in de finale. 



Boot e~magazine / oktober 2021 - pg. 27

Het koude Hawaii

In het Noorden van Denemarken, meer bepaald de regio rond 
Kitmøller rollen de golven weelderig en waait de wind hard. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat het bij veel surfers bekend staat als het Cold 
Hawaii of het koude alternatief voor Hawaii. 

Surfclub Windekind in Oostduinkerke
Zowel Arthur als Sol zijn lid van Surfclub Windekind in 
Oostduinkerke, al meer dan 30 jaar een begrip in de surfwereld.

Meer info:
www.pwaworldtour.com
www.surfclub-windekind.be
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X-Bie en General Tapioca: 

IRC kampioenen laten geen steken vallen

Het is niet voldoende om een goed uitgeruste boot te 
hebben en de juiste bemanning om het Open Belgisch 

Kampioenschap in de IRC te winnen.  Koelbloedigheid 
bewaren bij zwakke wind is een essentieel onderdeel van 
deze zeilcompetitie.

Foto’s Ostend Sailing Weekend by Pit De Jonge

Het  Ostend Sailing Weekend op 25 en 26 september ’21 samen met het 
Open Belgisch Kampioenschap IRC en het s electief voor het Indumar 
Open Noordzee Kampioenschap (ONZK) bracht 33 boten aan de start, 
verdeeld over IRC 1-2 en 3 (inclusief SB20 en Half Ton), J/80, CR 1-2 
en 3-4 en.

Het weekend dat de volle wedstrijdkalender bij de Royal North Sea 
Yacht Club zou afsluiten begon met een zwak briesje uit de zuidelijke 
richting.

De CR zeilde het kortste parcours uit het boekje, de andere klassen 
werkten hun windward / leeward baan af. Heel voorzichtig en met 
ingehouden adem om zo weinig mogelijk beroering in boot en water te 
veroorzaken. Dezelfde spanning bij de IRC – J/80 banen. Na reeks één 
werd het wachten op wind, die dan in de namiddag doorzette vanuit 
het noorden.

Gevecht voor vrije wind

Enkele momenten na de start kozen de teams voor een heel eigen 
strategie om het uiterste uit hun boot te halen en vooral geen fouten 
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te maken. De top van de IRC1-2 boten kent elkaar en weet wat ze 
aan elkaar hebben. Het team van Koen Cleeren van de X-Bie maakte 
meteen duidelijk door heel eigen en soms extreme koersen te varen dat 
ze revanche wilden nemen op de voorgaande OBK’s in Oostende. De 
supersnelle J/125 van Robbert Tan, de Magic Wind, kon hun zwaardere 
correctiefactor er niet uitzeilen, hoewel dit team, dat furore maakte op 
de legendarische Capella, geregeld met voorsprong in real time finishte.

“De X-Bie is wellicht de traagste boot in de IRC-vloot,” zegt Koen 
Cleeren, “maar de boot doet het zeer goed in licht weer. We hebben 
bovendien een top team, verdeeld over de ervaren ouderen en de 
jonge leeuwen met veel ervaring in eenheidsklassen. Ik was ook heel 
blij dat mijn oom, Rudi er bij was. Een tacticus waar je blindelings op 
kan vertrouwen.”. De X-Bie zag je dan ook snel na de starten van de 
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vloot wegklappen om zoveel mogelijk van vrije wind te genieten. Die 
windshiften hebben ze dan ook goed zien aankomen.

Rekenen op ervaring

Omdat er maar 3 halftonners opdaagden, was de mix met de andere 
IRC 3 boten veel geprofileerder. Philippe Pilate en zijn General tapioca 
team ging de strijd aan met de meest voor de hand liggende concurrent, 
de Zarafa van Iwan Vermeirsch. “We doen er alles aan om de Géneral 
zo hard mogelijk te doen lopen,” zegt Pilate. Wat in feite betekent dat 
het geroutineerde team geen enkele fout mag  maken. Dat ene minuutje 
meer of minder snel finishen maakt het onderscheid tussen winnen of 
niet.

De verrassing bij de SB20 klasse, die een race in de race op de IRC baan 
vaarde, kwam van het Oostendse Tacktonic team van Nicolas Elleboudt 
dat de Go with the flow van Bart Tytgat de grote favoriet in deze klasse 
in drie van de vijf reeksen te snel af was. Barts gemiddelde lag hoger 
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dan dat van Nicolas, dus rijft Go with the flow alsnog de eer in deze 
open sportbootklasse binnen.

Lemaire onklopbaar

Jacques Lemaire maakte in de J/80 vloot vanaf het eerste moment 
duidelijk waarvoor hij naar Oostende was gekomen. Ook al zaten 
vader en zoon Lefebvre de Sea Jou2 op de hielen, en slaagden ze er 
één keertje in voor hem te finishen, Lemaire zette verder niets dan 
eentjes neer. Ook in deze klasse was er -zoals in de andere- veel lof over 
de wedstrijdbanen en de procedures. Een baan in de juiste richting 
uitleggen die rekening houdt met stroomverzet en windshiften, het is 
een gewaardeerd kwaliteitslabel van Oostende.

Rust en overtuiging

Bij de CR 1-2 ging het hard om hard tussen de assertief startende Elan 
40 NRJ-Ball en de Salona 38 Soulmate. Een duel dat zich over de vier 
reeksen uitspreidde. En dat ook in de jury room verder werd beslecht. 
De zwaardere TCF van de NRJ-Ball deed er nog een schepje bovenop. 
Met 1/2/1/2 ging de titel naar de Soulmate die vol overtuiging een 
heel eigen koers aanhield. De J-sea van Stan Logghe en Jens Vanhove 
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zou, ondanks de zwaardere correctiefactor, het de Soulmate nog lastig 
hebben kunnen maken, maar de J 112 kwam in de laatste en langste 
manche net enkele minuten te kort en zag zo de hoofdvogel aan zich 
voorbij gaan.

Meten met de groteren

Het had eenzaam kunnen zijn in de CR 3-4 rangschikking, was het niet 
dat Bert Janssen en zijn team super enthousiast aan de Breeze sleutelen 
om daar het potentieel ten volle van te benutten. Het is dan motiverend 
dat deze ILC 30 goed meekomt met de schepen uit de hogere klasse. 
Maar een strijd tegen andere CR klassegenoten had wel interessanter 
geweest.
Volgende en finale reeks in het Open Noordzee Kampioenschap: 
Antwerp Race op 9 oktober ek.
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Verhalenwedstrijd 
“Stadshaven Antwerpen”

De ‘Special’ van Bootmagazine  
met alle geselecteerde verhalen  

Bestel: editor@bootmagazine

  Prijs: € 9,95 - verzendkosten inbegrepen
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