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Foto: Steven Oldenziel
Op de Rede van Texel werden deze zomer zakken met
zout overgeladen van de Tres Hombres op de Avontuur

VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER

aangemeerd bij het Scheepvaartmuseum in
Amsterdam, om meer aandacht te geven aan
de zeilende binnenvaart.
Ook het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen laat
zich niet onbetuigd. Voor liefhebbers is op
maandag en dinsdag het museum 24 uur
toegankelijk. Ik zal hier niet in details treden,
maar wanneer je - om welke reden dan ook niet meevaart, dan is een bezoekje aan het
museum zeer de moeite waard. Het komt
letterlijk midden in het evenement te liggen.
Na sluitingstijd is het museum rechtstreeks en
gratis bereikbaar vanaf de wal en is de
bekende bootreis niet nodig.

Hugo van Aalderen

Beste leden,
Nog een week of drie en het ‘grote oprotten’
gaat weer beginnen. De jubileumkoorts is bij
velen van ons inmiddels in alle hevigheid
uitgebroken. Het gonst van de bedrijvigheid.
Eerst en allerbelangrijkst jullie te melden is
natuurlijk het geweldige deelnemersveld in de
Stront. Met 19 inschrijvers zijn onze stoutste
verwachtingen overtroffen. Het is echt lang
geleden dat we de steiger zo vol hadden. Ook
de Beurt trekt lekker aan. Meer hierover in
deze Vrachtbrief. Tel daarbij op de reünie op
zondagmiddag, de fantastische
jubileumvoorstelling die achter de sluis wordt
georganiseerd, de open pramen
aanbrengwedstrijd, het klompzeilen. Alle grote
en kleine dingen die er dit jaar extra zullen
plaatsvinden.
Het heeft er alle schijn van dat deze 40 ste keer
onvergetelijk gaat worden.
Twee weken geleden waren we met een
delegatie te gast in het Fries
Scheepvaartmuseum in Sneek. Hier is ter ere
van het jubileum een tentoonstelling gaande
over de Strontrace, de historie, het doel en de
middelen. Maar ook anderen laten zich dit jaar
niet onbetuigd. Tsjerk Hoekstra ligt, met de
Willem Jacob, in de week voorafgaand

Al deze initiatieven tekenen het enthousiasme
voor ons evenement. En het is niet alleen maar
nostalgie wat de klok slaat. De tentoonstelling
in Sneek geeft ook aandacht aan de toekomst
voor de zeilende vrachtvaart. Tsjerk zal zeker
aandacht besteden aan zijn initiatief de
eilandhopper, ook een beurtvaart avant la
lettre.
Het idee, dat ons enthousiasme, onze oefening
onder zeil, een gebaar is om uiteindelijk
nieuwe wegen te verkennen en te onderzoeken
of het mogelijk is de Zeilvaart een nieuwe
toekomst te geven, leeft!
In november moeten we er ook nog TV bij
kijken. ‘Nederland van boven’, een VPRO
programma, heeft echt weergaloze beelden
gemaakt van de start vorig jaar. Vanuit een
helikopter, dat wel. En dat heeft dan weer
weinig met duurzaamheid te maken. Maar de
beelden zijn al op youtube te zien. Smullen
voor de liefhebbers.
En als dit nog niet enthousiast genoeg klinkt,
lees dan gewoon deze vrachtbrief. Dan zien
we elkaar daarna......... in Workum natuurlijk
Tot dan
Hugo van Aalderen
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23.00 uur De Klameare:
Liereliet Singaround voor iedereen

JUBILEUM PROGRAMMA 2013
Strontrace 40 jaar: 1974 - 2013
Omdat het een jubileumjaar is omvat het
programma, naast de vaste elementen, tal
van bijzondere activiteiten. Komt allen!

Vrijdag 18 oktober
Voor deelnemers, bezoekers en andere
belangstellenden van de Strontrace, Beurtveer
en Visserij wordt een Beurtvaart onderhouden
tussen Amsterdam en Workum, met de klipper
Willem Jacob van schipper Tsjerk Hoekstra.
Vertrek uit Amsterdam op vrijdagmiddag 18
oktober en aankomst in Workum op
zaterdagmorgen 19 oktober. Voor meer
informatie: www.eilandhopper.nl/zeilvracht
De eerste schepen voor de Strontrace, het
Beurtveer en de Visserij lopen de haven
binnen.
17.00 uur Restaurant Séburch:
Uitreiking 1e exemplaar jubileumboek Visserij
(voor genodigden)
20.00 uur Jopie Huisman museum:
Openingsconcert Liereliet m.m.v. Hauman &
Van Steenlandt

Zaterdag 19 oktober
…nog meer schepen lopen binnen
09.30 uur Nijezijl:
Start 1e etappe praamzeilen aanbrengrace
(Fryske Boerepream)
12.00 uur Doopsgezinde kerk:
Inschrijven voor de klompzeilwedstrijd
13.00 uur Bolsward, Kruiswater:
Start 2e etappe praamzeilen aanbrengrace,
finish in de loop van de middag in Workum
13.00 uur Djippe Dolte:
Vracht klompzeilwedstrijd
14.30 uur Doopsgezinde kerk:
Prijsuitreiking klompzeilwedstrijd en
kinderconcert ‘Bij het hijsen van ’t Zeil…’
16.00 uur Doopsgezinde kerk:
Workshop ‘How to play the bones’
18.00 uur Restaurantschip Frisius van
Adel: Prijsuitreiking pramenrace
19.30 uur Doopsgezinde kerk:
Shanty Concert

Zondag 20 oktober
De laatste schepen lopen binnen in de
overvolle haven van Workum.
Muziek op de haven door: Grietje Sprot, Auke
Wybesz en Onstuimig Schuim.
10.30 uur Scheepswerf De Hoop:
Schippersvergadering visserij, uitreiking
certificaten van jonge vissers onder zeil door
Reid
11.00 uur De Klameare:
Koffieconcert
11.00-17.00 uur grasveld t.h.v. Blazerhaven:
Sportieve jeugdactiviteiten zoals klimmen, een
touwbaan, boegspriet lopen, ton rollen,
fokhijsen, in ‘de beage’ lopen en diverse
activiteiten op het water.
Creatieve activiteiten als bootje bouwen, touw
knopen, creatief met zeil en vuur maken
12.00 17.00 uur Haven en Blazerhaven:
Donkerbruine kramenmarkt met oude
schippersambachten en muziek van Kantje
Boord
12.00 uur Netten ophalen en controleren voor
visserij. Scheepskeuring visserij door
commissie Wijze mannen op originaliteit en
uitrusting.
14.00 uur Scheepskeuring visserij op
veiligheid door collega vissers
15.00-17.00 uur Visfileerdemonstratie door
Doede Bleeker
15.00 uur Groene Loods:
Open Podium
15.00 uur Feesttent IJsbaan:
Grote reünie deelnemers, bestuursleden,
(oud)schippers, enz. In de tent doorlopende
vertoning van oude films van beurtveer en
strontrace, tevens foto expositie
17.00 uur Feesttent IJsbaan
Oude zwart-wit films over de visserij
17.00 uur De Klameare:
Concert Zonder Deining
18.00 uur Feesttent IJsbaan:
Gezamenlijke maaltijd reünie deelnemers,
bestuursleden, (oud)schippers enz.
20.00 uur Water Blazerhaven/De Hoop:
muziektheaterproject, Tiidsilers door Stichting
De Paupers m.m.v. zang en muziek
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Maandag 21 oktober
In de havenkom zindert het van de spanning
deze maandagmorgen. Vanaf 11 uur is er
muziek op de kade door Onstuimig Schuim en
dan eindelijk het startschot!
08.00 uur Warmond:
Bus met belangstellenden vertrekt uit
Warmond naar Workum voor de start van de
Strontrace. Aan het eind van de middag volgt
de terugreis naar Warmond, waar gezamenlijk
nog erwtensoep wordt gegeten.
11.00-17.00 uur grasveld t.h.v. Blazerhaven:
Sportieve jeugdactiviteiten zoals klimmen, een
touwbaan, boegspriet lopen, ton rollen,
fokhijsen, in ‘de beage’ lopen en diverse
activiteiten op het water.
Creatieve activiteiten als bootje bouwen, touw
knopen, creatief met zeil en vuur maken
12.00 uur Haven:
Startschot van de Visserijdagen door
gedeputeerde Sietske Poepjes
13.00 uur Haven:
Start van de Strontrace, startschot door
gedeputeerde Sietske Poepjes,
Aansluitend start van de Beurtveer
13.00-18.00 uur Markt vanaf de
Kettingbrug tot de haven
v.a. 16.00 uur Merk (centrum):
Livemuziek op het mooiste plein van Fryslân
Meteen na de start zijn de stront- en
beurtschepen te volgen via track & trace op
www.zeilvracht.nl. Ook voor het raam van het
Waaggebouw te Workum!!

Dinsdag 22 oktober
In de loop van deze dag bereiken de
Strontracers keerpunt Warmond. De schepen
lossen, rusten en beginnen na twee uren weer
aan de terugreis. In het park Groot Leerust
heerst deze dinsdag al de gehele dag een
gezellige en feestelijke drukte. Indien nodig
blijft het feestelijke ontvangstcomité ook
woensdag de gehele dag in het park.
11.00 uur Park Groot Leerust Warmond:
Start Stronttocht Warmond - Workum.
's Middags in Warmond: demonstratie van
oude ambachten gerelateerd aan de zeilvaart.
Muzikale opluistering door diverse

shantykoren. Tevens mogelijkheid historische
tjalk te bezoeken. In Galerie Oude Raadhuis
tentoonstelling oude foto's en schilderijen met
als onderwerp 40 jaar Strontrace.
De Beurtvaarders zeilen in willekeurige
volgorde via de havens van Lemmer, Urk,
Hoorn, Volendam en Blocq van Kuffeler.
Extra facultatieve haven Enkhuizen
Dit jaar is de havenkom van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen een facultatieve
haven in de beurtveerwedstrijd. De bemanning
moet in het museum een opdracht volbrengen
en zich in café Hindeloopen verplicht tegoed
doen aan een kop dampende soep.

Beurtvaart
Je kan hier als passagier ook nog opstappen.
Café Hindeloopen is, behalve de reguliere
openingstijden, ook van ma. 20 okt. tot
woe. 22 okt. de beide nachten geopend.
Het café is bereikbaar via de stadsingang van
het buitenmuseum aan de Wierdijk. Als de
duisternis aanbreekt staan stormlantaarns klaar
om mee te nemen op de tocht naar het café.
Tarieven beurtvaart:
Ontbijt en lunch aan boord
Diner aan boord
Enkhuizen – Durgerdam
…en elke haven daarvoor
Enkhuizen – Durgerdam – Workum
Kinderen tot met 16 jr. half geld
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€ 5,€ 10,€ 25,€ 75,-

Dinsdagnacht….
Vuurtorenwachter Reid, initiator van het
gehele evenement, staat aan het eind van
’t Soal op de uitkijk en steekt het vuur op de
toren aan, zodra een schip in zicht komt.

In 1932 werd de olielantaarn gedoofd, na de
afsluiting van de Zuiderzee. Er werd een
lichtenlijn van twee bakens van gaslampen
geplaatst. Dit waren weer stellages met vier
steunen, net als de eerste vuurbakens, maar
deze werden van ijzer gemaakt.
Tot 1983 werd gebruik gemaakt van deze
gaslampen. De vuurtorenwachter klom via een
ladder tweemaal daags naar boven om de
lampen handmatig te bedienen.
In 1984 werden de gaslampen overgenomen
door de provincie. Nu zijn er elektrische
lampen die op zonnecellen werken.

Afhankelijk van het weer en natuurlijk de wind
keren in de nacht van dinsdag op woensdag de
eerste strontschepen terug in Workum. Ook de
beurtvaarders zijn op de terugweg. Vanaf
dinsdagavond staat hij al in de startblokken,
want met het weer, de wind, het water en de
zeilen weet je het nooit…
De Vuurtoren van Workum
(wikipedia)
Bijnaam: Toarntsje is de voormalige witte
vierkante bakstenen vuurtoren of lichtopstand
aan het IJsselmeer op de Hylperdyk bij de
ingang naar de haven van Workum.
De oorspronkelijke vuurtoren werd in 1643
gebouwd toen ook de dijk tussen Workum en
Hindelopen werd aangelegd. Hij bestond toen
uit vier eiken steunen, een vierkante eiken voet
en een ijzeren plaat, waarop de vuurkorf stond.
Die houten stellage werd door een stenen toren
vervangen die drie verdiepingen had en in
1712 werd er een huis bij gebouwd.

In 2004 werd als verrassing door de laatste
vuurtorenwachter een vuur op de vuurtoren
ontstoken. De marifoon meldde aan de
schippers dat dit het baken van Workum is.
Sindsdien wordt dat ieder jaar gedaan.

Woensdag 23 oktober
10.00 uur Merk (centrum):
Herfstmarkt
11.00-12.30 uur Haven:
De vissers brengen hun duurzaam gevangen
vis aan wal. Bij de leugenbank vindt de
kwaliteitscontrole en het wegen van de vis
plaats door Doede Bleeker.
13.00 uur Merk (centrum):
Visafslag door Doede Bleeker
15.00 uur Haven:
Vissers varen opnieuw uit voor het tweede
deel van de visserijweek

Donderdag 24 oktober
20.00 uur De Klameare:
Feestelijke prijsuitreiking Strontrace en
Beurtveer

Zaterdag 26 oktober
Rond 1880 werd het open vuur vervangen
door een olielantaarn. Toen veertig jaar later
de kustverlichting werd genationaliseerd, bleef
Workum zijn eigen toren onderhouden. De
toren zorgde voor inkomsten, want
langskomende schepen moesten vuur- en
bakengeld betalen. Met de opbrengst hiervan
werd de zeesluis onderhouden.

8.30-10.30 uur Haven:
Alle vissers zijn terug in de havenkom en
brengen voor de tweede keer deze week hun
duurzaam gevangen vis aan wal, waar de vis
wordt gewogen en gecontroleerd.
11.00 uur Haven:
Visverkoop door Doede Bleeker bij de
Leugenbank. Opnieuw kans op verse
IJsselmeervis
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13.30 uur Scheepstimmerwerf De Hoop:
Feestelijke prijsuitreiking Visserijdagen. De
beste visser onder zeil ontvangt de zilveren
Brijlepel
14.00 uur 23e Strontraceloop van Workum.
Wedstrijd en prestatieloop over 1.5 km.; 7
km.; 11 km. en 15.5 km. Start 14.00 uur It
Soal. Loop rondom camping It Soal door de
Workumer polders van het IJsselmeer. Meer
informatie: Peter Faber, tel. 0515-541537,
info@strontraceloop.nl www.strontraceloop.nl

En….
Natje en droogje
In de haven liggen van vrijdag tot en met
maandag de restaurantschepen De Avontuur
en de Frisius van Adel afgemeerd. Aan boord
kunt u terecht voor een natje en droogje.
Exposities
Rondom de Strontrace, Beurtveer en Visserij:
-het Jopie Huisman Museum Workum
-het Fries Scheepvaart Museum Sneek
-het Skûtsje Museum Terherne
-het Zuiderzee Museum Enkhuizen
-het Scheepvaart Museum Amsterdam.
En schilderijen met nautische afbeeldingen in
diverse Workumer galeries.
Canvasfoto's
Tussen de haven en de feesttent hangen grote
canvasfoto's met afbeeldingen van zeilende
vrachtschepen.
Etalage/vensterbankwedstrijd
Workumer winkeliers haken in op het
jubileum met een heuse etalagewedstrijd.
Bewoners van het centrum doen mee met een
vensterbankenwedstrijd. Centraal staat het
getal 40. Voor de jeugd is er een ‘botenzoeker’
wedstrijd. Zoek de zilveren of gouden boot in
de etalage!

ZEILENDE PRAMEN IN ACTIE
Zeilende pramen, voorheen de ‘pakezels van het
waterland’ komen op zaterdag 19 oktober in
actie. De Fryske Boerepream organiseert ter

gelegenheid van het 40 jarig jubileum een
wedstrijd van zeilende pramen.
Pakezels van het waterland
Voorzitter Sjoerd Joustra uit Heeg vertelt dat
pramen in het verleden de ‘pakezels van het
waterland’ waren. Vaak werden pramen
gebruikt voor het vervoer van vee, maar er
waren ook schippers die mest, turf of terpaarde
vervoerden. De mest werd dan in Workum
overgeladen op skûtsjes, die de mest onder
andere naar de bollenstreek in de regio
Warmond brachten. Na de Tweede
Wereldoorlog was het gedaan met de pramen
als werktuig en werden ze als oud ijzer
verkocht en ter plaatse in stukken gezaagd of
begonnen een tweede leven als onderschip van
een ark of als casco voor een motorboot.

Vereniging ‘De Fryske Boerepream’
De vereniging ‘De Fryske Boerepream’
heeft als doel om vooral de boerenzeilpraam
weer in ere te herstellen. Jaarlijks worden er
wedstrijden georganiseerd die aan het eind een
Fries kampioenschap oplevert.

Start en finish pramenzeilwedstrijd
De start van de pramenzeilwedstrijd is
zaterdag 19 oktober ‘s morgens om 9.30 uur in
Nijesyl (bij IJlst), waarna de finish van de
eerste etappe op het Kruiswater in Bolsward
is. Daar worden de deelnemers opgewacht met
draaiorgelmuziek en een kop snert. Om 13.00
uur volgt in Bolsward de start van de tweede
etappe. De zeilpramen kiezen dan koers
richting Workum, via de Workumer Trekvaart.
Is de wind gunstig dan wordt er gezeild, maar
hebben de schippers te maken met tegenwind
dan moet er gejaagd worden. Dan gaat het ‘yn
e beage’, lacht Joustra, ‘en wordt het nog een
hele strijd wie als eerste in Workum
finisht.’ Later die dag vindt de prijsuitreiking
plaats aan boord van de klipper Frisius van
Adel in de havenkom van Workum.
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INSCHRIJVINGEN 2013
We hebben nu nog steeds te maken met een opmerkelijk feit:
Er hebben zich meer strontschepen ingeschreven dan beurtschepen………
Sta je hier nog niet bij? Meld je aan, het kan nog steeds!!
Zware Stront
1. Willem Jacob
2. Anna Mijntje
3. Catharina Anna
4. Verandering
5. Maria
6. Karin

Klipper
Hevelaak
Klipper
Skûtsje
Klipper
Klipperkraak

Groningen
Amsterdam
Rotterdam
Akkrum
Amsterdam
Amsterdam

Tsjerk Hesling Hoekstra
Patric Booi
Reid Jelles de Jong
Paul Velthuis
Ton Krom
Rudolf Le Poole

Lichte Stront
1. Geertje Rosa
2. Vriendschap
3. Dankbaarheid
4. Engelina Smeltekop
5. Lutgerdina Smeltekop
6. De Vier Gebroeders
7. Eelkje II
8. Jonge Durk
9. De Vier Gebroeders
10. Rust na Arbeid
11. Verwisseling
12. Verwisseling
13. De Nooit Volmaakt

Skûtsje
Skûtsje
Skûtsje
Skûtsje
Skûtsje
Skûtsje
Skûtsje
Skûtsje
Tjalk
Skûtsje
Skûtsje
Klipperaak
Tjalk

Akkrum
Workum
Nijesyl
Earnewald
Huizen
Heeg
Elahuizen
Oldeouwer
Groningen
Woerden
Yndyk
Uitgeest
Vijfhuizen

Jasper Kleine
Martijn Ras
Thewis Hobma
Rinze Herrema
Bernd de Cneudt
Wouter van der Heijden
Klaas Jan Koopmans
Willem Plet
Eelke Halbertsma
Jeroen Weijts
Bas Krom
Frans Brandjes
Rob Ligtenberg

Allingawier
Muiden
Enkhuizen
Amsterdam
Enkhuizen
Enkhuizen
Groningen
Enkhuizen

Michiel Goeman
Sacha Emmerik
Jan Post
Tom Lamsma
Thomas de Boer
Mark Muller
Jorrit Jouwsma
Jodi Apeldoorn
Willem Prins
Boudewijn de Ridder
Hendrik van de Klundert
Wietse van Lingen
Arno van Aartrijk
Jan Willem Tetteroo
Remy de Boer
Jelte Toxopeus
Pepijn Krikke
Joost Martijn

Dubbele stronttocht (geen penning)
Beurtveer
1. De Arend
Hektjalk
2. Hoge Wier
Klipper
3. Noordster
Klipperaak
4. Avontuur (1-mast)
Klipper
5. Moeke Zorn
Klipperaak
6. Lutgerdina (2-mast)
Klipper
7. Nicolaas Mulerius
Klipper
8. Wending
Tjalk
9. Antonia Maria
10. Avontuur (2-mast)
Klipper
11. Noordstar
Balktjalk
12. Hendrika
Klipper
13. Waterman
Stevenaak
14. Confiance
Gron. Tjalk
15. Pallieter
Tjalkjacht
16. Waterwolf
Klipper
17. Verwondering
Klipper
18. Overwinning
Tjalk
19. Gulden Belofte………

Delft
Amsterdam
Asterdam
Dordrecht
Harlingen
Harlingen
Zoutkamp
Muiden
Harlingen
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BEMANNINGLIJSTBEREKENING VOOR DE STRONT

Bij nog steeds zeer belemmerende incompetentie in het gebruik van Access ben ik maar gewoon eens
aan de bestaande tabel gaan zitten, heb een plotje gemaakt en uitgezocht wat ik meen te zien als
'driver' voor de getalletjes in de tabel.
Daar blijkt dan uit te komen een vaste hoeveelheid scheepsgewicht (eigenlijk 'klassefactor', dus na
correctie voor de 'zeilfactor') per extra man. Dat getal is dan wel weer verschillend voor de lichte en
de zware klasse.
Afgezien van enkele marginale verschillen, die waarschijnlijk bij afronding zijn ontstaan (gaat enkele
keren om 0.1 ton) komt dat neer op 11.0 ton per persoon (dus ook precies 11.0 / 6 ton per 1/6
bemanningslid) in de lichte klasse, en 13.3 ton per persoon in de zware klasse. Het schakelpunt is de
reglementaire 25 ton klassefactor.
Ik kan me niet veel voorstellen bij de 'wijsheid' van zo'n formule, maar kan denk ik wel redelijk
begrijpen hoe dat is ontstaan.
De oorspronkelijke bedoeling was eigenlijk: bemanning als vroeger, met dien verstande dat we maal
2 doen vanwege het feit dat wij 24 uur per etmaal varen, daar waar vroeger 12 uur per etmaal
ongeveer gewoon was.
Met dat uitgangspunt zijn zo eens wat deelnemende schepen bekeken op de 'gewone bemanning' ten
tijde van hun tewaterlating, en dat heeft geleid tot een eerste benadering van een tabelletje, dat
waarschijnlijk wel in een historisch reglement is terug te vinden.
'Verbeter-behoefte' heeft dat tabelletje op 2 manieren beïnvloed denk ik: Gladstrijken en
homogeniseren (formuletje bedenken?) en een groeiend gevoel van aversie tegen onbedoeld voordeel
voor die veel te grote zeilen van de 'race-monsters' uit de IFKS. Dat laatste heeft al meer dan 20 jaar
geleden geleid tot de correctie m.b.v. de 'zeilfactor', die bij benadering straf geeft voor (vierkante
meters per ton) (eigenlijk ongeveer aantal halve vierkante meters per ton).
Ik stel me voor dat die zeilfactor-correctie eigenlijk de oorzaak is geworden van het verschil in
tonnen per persoon, omdat die correctie groeit bij kleinere tonnages (en nauwelijks meer stuurt bij de
zwaardere schepen). Nog weer een extra 'gladtrek-behoefte' kan dan zomaar leiden tot de bestaande
tabel, waarbij blijkbaar vastgehouden is aan een 'natuurlijke' overgang van lichte naar zware klasse.
Op deze stuur-wijze valt wel wat af te dingen, zeker als je de tabel zou willen voorschrijven tot wel
15 bemanningsleden, maar heel erg veel maakt het allemaal niet uit:
• halve personen meer of minder maakt wel wat uit maar geeft zelden echt de doorslag, en
• de schepen zijn flink verschillend, met veel grotere effecten, en
• het weer bepaalt vaak in hoge mate welke schepen relatief voordeel hebben.
Tenslotte denk ik dat ook nog eens het oude principe eigenlijk bij toenemende massa
(scheepsgrootte, Lutgerdina, Abt van Starum) steeds minder man per ton zou vertonen, en andersom
bij steeds kleiner wordende schepen (Gudsekop). (Dus geen vaste verhouding (een 'kromme relatie'
maken))
Komt nog bij dat als we de tabel anders gaan gebruiken (wat steeds meer gebeurt: we specificeren
hoeveel er geballast moet worden om de gewenste bemanning aan boord te nemen), dan blijkt vooral
de formule voor massa fout te gaan voor de extra ballast. De factor 0.7, die we nemen maal lengte
maal breedte past vrij goed (verschillend voor verschillende schepen) bij ongeladen oppervlakkig
drijven, maar de inzinking per ton extra gaat meer over 0.9 maal lengte maal breedte, zodat extra
bemanningsleden extra 'duur' worden in tonnen ballast, omdat de klassefactor wordt bepaald door de
diepte.
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Dus feitelijk zijn extra bemanningsleden zo'n 20% 'duurder in tonnen' dan wat ik hierboven aangaf.
Lijkt me niets mis mee, maar het strookt alweer niet met de opzet van de formule.
Al met al is de conclusie, dat de huidige tabel een irreëel hoge precisie suggereert in het 'eerlijk
helpen' zo gelijkwaardig mogelijke deelnemers aan de start te krijgen, maar tegelijkertijd toch best
heel bruikbaar is. De genoemde tegenwerpingen zijn minder belangrijk dat de ongedekte (en ook
ondekbare) verschillen die toch blijven bestaan.
Dus de tabel vergroten tot bijvoorbeeld 15 man bemanning gaat helemaal goed door voor iedere 1/6
kop de klassefactor te vergroten met 1/6 van de genoemde 13.3 ton oftewel 1/6 kop voor 2.2166 ton
(en dan goed afronden).
Ik denk dat ik er niet veel beters van kan maken, en eigenlijk niemand. De impliciete suggestie van
precisie door te verdelen tot 1/6 persoon komt mij eigenlijk wel een beetje bespottelijk over; 1/3
persoon als maaswijdte in de tabel is ruim precies genoeg eigenlijk. Maar nu het reglement alweer
'vastligt'......
Rudolf Le Poole

Het grootste deel van de kunstobjecten van het
festival Into The Great Wide Open werd eind
augustus per zeilend vrachtschip naar Vlieland
vervoerd.
Foto links: Noordstar zeilt geladen met kunst de
haven van Harlingen binnen.
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IK GEEF DE VAARBOOM AAN EEN ANDER
Vorig jaar waren we actief bezig jongere
zeilers te interesseren voor deelname aan de
Strontrace. Grijze koppen willen de vaarboom
overgeven aan een enthousiaste jonge en
nieuwe generatie schippers.
Hugo (wordt grijs) en Rudolf (is wit) met de
Karin hebben daar een kei aan bijgedragen.
Alle nieuwe bemanningsleden van de Maria
van vorig jaar varen nu als schipper of
bemanningslid op andere schepen mee.

effectief, niet wachten, maar duwen. Van 1,5
naar 1,9 knoop. En jagen, eerst als
ongecontroleerde groep. Ze trekken verkeerd,
ongelijk, het schip de kant in en ze hebben last
van elkaar. Later even kort bespreken en het
loopt steeds beter. Ja, we komen er wel. Doel
is leren; ook de race zelf.
‘s Avonds hebben we bij het koepeltje in
Warmond een aantal andere technieken
doorgenomen: zeilend aanleggen, onder zeil
weg, zeilend voor anker en ook vanaf je anker
weer weg.
Later hebben we het op het Nieuwe geoefend.
Het lukt in een keer. Nu zoek ik voor volgend
jaar nog een schip (skûts) voor deze mannen.
Geef mijn boom maar aan………….
Ton, je weet wel……. de vader van
Bas………… en opa van Eke.
En, oh ja, er worden 3 bemanningsleden lid
van de vereniging!

Tijdens het oefenen

Dit jaar vaart de Maria met 8 groene (niet van
de zeeziekte) bemanningsleden. Jonge mannen
(en vrouw) uit de IFKS-vloot en daarbuiten
die straks zelf willen, maar eerst moeten
proeven. Sommige dingen moet je eens in je
leven gedaan hebben en je raakt vanzelf
verslaafd.
Ook Patrick, (niet zo piepjong, maar wel
razend enthousiast) gaat voor de eerste keer
met zijn Hagenaar de Anna Mijntje meedoen.
Hij was al eerder met de Maria mee. Kort
geleden hebben de Maria en de Anna Mijntje
het rondje Haarlemmermeer al geoefend. De
brugwachters weten weer dat het evenement
komt en door het mooie weer en het weekend
was er veel bekijks.
En de bemanning? Allemaal hartstikke
leergierig en enthousiast. Het bomen leren
door het te doen. Met je boom sturen, de kop
ombomen enz. Aan de knopenteller is af te
lezen dat het steeds beter gaat. Haal op gelijk,

Het skûtsje Geertje Rosa bracht, met zeer jonge
bemanning, afgelopen juli een vracht rum melasse
zeilend van A’dam naar Roermond
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SAIL
Vorig jaar zeilden onderzoekers, ondernemers, beleidsmakers, politici en andere hoge heren mee
op de Arend en de Bruinvisch. Het was voor hen het startschot van het SAIL project, een
internationale samenwerking van zeventien partijen uit zeven landen rondom de Noordzee die de
mogelijkheden voor zeilende vrachtvaart in de regio onderzoeken.
SAIL heeft als doel innovatieve, effectieve, efficiënte en duurzame, transnationale manieren van
vrachtvaart te ontwikkelen. Daarbij zijn emissie-zuinige schepen, maar zeker ook zeiltechnieken niet
uitgesloten. Het project duurt van juli 2012 tot en met juni 2015 en heeft een budget van - de
Strontrace gaat naar Monaco - 3.4 miljoen euro. 2015 is nog een lange tijd om dit budget concreet
te besteden, maar een tweede project erna oogt een consortium te worden die duurzaam varen ook
daadwerkelijk in de praktijk wil brengen. Daarnaast moet er een ‘expertisecentrum’ komen voor
‘emissieloos en concurrerend vracht varen’ dat de activiteiten van het consortium moet leiden.
Consultant Robbert van Hasselt leidt ons kort in over de werkgroepen, de zogenaamde
‘Workpackages’ van het project. Het project is in verschillende onderdelen georganiseerd:
Workpackage 3: Gaat over Engineering, een aantal partijen buigen zich nu over de technische
aspecten als tuigage, windtunnel en sleeptanktesten. Ook laden en lossen zijn nog een uitdaging, de
masten staan in de weg voor de kranen en het GM komt hoog te liggen bij een leeg schip met hoge
masten… Voorts wordt gekeken welke mechanische voortstuwingen in aanmerking komen,
waaronder LNG. Helmholz Zentrum Geesthach berekent nu de optimale routings, windpotentials
voor de schepen. Ook berekenen zijn de effecten van de klimaatveranderingen op de windpotentials.
Zowel Fair Transport, NHL als Jade Hochschule werken op dit moment aan drie soorten schepen,
waarvan de ecoliner de grootste is, daarnaast is er nog een coaster maat en worden de mogelijkheden
onderzocht van een kleiner simpeler schip geheel zonder motor.
Workpackage 4: Gaat over de economische kant, welke business plannen, investeringsconstructies
komen in aanmerking? Hoe kunnen we bepalen welke investeringen op welk moment rendabel
worden? De Noordelijke Hoge School en E&E consultants uit Bretagne ontwikkelen hiervoor
rekenmodellen.
Workpackage 5: Gaat over beleid, een windmolen die elektriciteit produceert krijgt subsidie, een
zeilende vrachtvaarder nog niet, daarover willen we gaan lobbyen in Brussel. Zeilende
vrachtvaarders zijn schoon, dat moet zich terugbetalen. Voor zeilende vrachtvaarders bestaat nog
geen regelgeving, veiligheid, crewing, classificaties zijn allemaal elementen die we onderzoeken.
Workpackage 6: Gaat over het bouwen van allianties. Zonder “handel”, vracht, houdt alles op. We
leggen nu contacten met vrachteigenaren en bevrachters en proberen op deze wijze hen te
committeren om met de zeilende vrachtvaart in zee te gaan. Ook voor lezers van deze vrachtbrief,
wij komen graag in contact met vrachteigenaren! Tijdens S@IL Harlingen volgend jaar gaan wij een
groot evenement organiseren om daarvoor grote bevrachters binnen boord te krijgen.
Wereldwijd zijn er ook interessante ontwikkelingen. Zo is Rolls Royce ook betrokken bij de
zeilende vrachtvaart. Verder zijn er nog veel kleinere initiatieven van zeilende handelsvaart, zoals
het Greenheart project , Transoceanic Wind Transport , Pacific Schooners . Zie ook het filmpje
van: Hamburg-Sylt Linie, een rendabel zeilende veerdienst tussen Hamburg en Sylt. Gaan we nog
concurreren met Doeksen, Harlingen-Vlieland? Verder natuurlijk www.menwhosail.nl .
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Onlangs hadden Anne de Vries (provincie Fryslân), Robbert van Hasselt nog een inspirerend gesprek
met Reid de Jong en Pieter Schulting in Workum. We hebben onder meer afgesproken om te zorgen
voor een presentatie van SAIL tijdens het 40 jarig jubileum van de vereniging Zeilvracht. Onder
meer zal de NHL een presentatie houden over hun onderzoek naar verschillende zeilende
vrachtschepen.
Voor meer informatie bezoek onze website: www.nsrsail.eu . Daar kun je je ook aanmelden voor
de S@il inked in groep en nieuwsbrief. Het project zal in Workum aanwezig zijn met een stand
met boordevol informatie.
Afgelopen zomer bracht de klipper Avontuur 5000 kg zeezout naar Terschelling. Dat gebeurde zoveel mogelijk onder
zeil.

Foto’s: Steven Oldenziel
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