GOMPROMIS 909
EEN ÊOED ÊEIfiZEN COMPROMIS
TUSSEN LEEFEOMFORT EN

ZEILEIEENSEHAPPEN
r is geen zeiler die de naam Zaadnoordijk niet kent. Je komt altijd
wel een produkt van JachtworÍ Zaadnoordijk tegen. Een Leukothea,
Centaur. Varuna oÍ een Compromis 620, 72O, 777, 85O oÍ een 9O9.
Alleen al van de Compromis-serie zijn er al meer dan duizend jachten
gebouwd.
We spraken zowel met Bob Zaadnoordijk die de verkoop van de jachten
behartigt vanuit de vestiging in tJitgeest, als met Hans Zaadnoordijk die
verantwoordelijk is voor de produktie vanuit de werí in Heerenveen.

Filosofie

.tgs

Je kunt gerust zeggen dat de
Zaadnoordijken meegegroeid ziln
met de ontwikkeling van de watersport. Was het bij de snelle
groei van de botenmarkt in de zevenliger jaren nog een kwestie
van zoveel mogeli.ik slaapplaatsen
in een boot van zevên meter maken, en als het maar solide is, dan
nemen we het uiterliik op de koop
toe! Nu gaat het er bij het opzetten van een nieuw iacht heel anders aan toe.
Het is een groot voordeel als je
als bouwer veel zelÍ vaart. Dan
heb je zo maar een lange lijst van
wensen en verlangens. Toen enkele jaren geleden de 9O9 werd
opgezet, heeft men eeÍst alle
wensen en verlangens die bij do
mogelijke kopersgroep zouden
passen op een rij gezet.
Daaruit kwamen vooral eisen naar
voren ten aanzien van zeilcomfort
en leefcomfort.
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Da Compromis 9Og aan-de-wind met
standaard zeilvoeing. gij mooi weer zit
een deel van de bemanníng op het dak
van de achterkajuit. De stuurman heeft
door de sprayhood voldoende uitzicht
naar voren. De voorzeilon worden altijd
buiten de wanten gevoerd
Er is gekozen veor een masilopluigage. Voor optimaal zeilen zal het voor

zeil aan de windkrccht moeten wotden
aangepast. Bij toenemende wind wotdt
in da praktijk eerst het grootzeil gereefd en dan pas het kleinet voorzeil
gekozen.
De biezan op romp en opbouw maken

het geheel acceptabel laag en accentueren de lengte van het jacht

Een ander uitgangspunt was dat
de kombuis en het toilet in het
rustigste gedeelte van het jachr
moesten komen en tevens centraal dienden te liggen. Vooral het
toilet ;s nu zowel vanuit de kuip
als vanuit voor en achterkajuit,
goed bereikbaar.

lnterieur
Toen het interieuÍ op papier
stond, werd het in de werkplaats
met schotten en latten nagebouwd. Zo kon de bruikbaarheid
in de prakti.jk worden getoetst. Er
kon vooral worden bekeken of de
doorgang naar achteren wel ruim
genoeg was. Een tekening bli.jÍt
nu eenmaal altijd vlak en de drie
dimensies moet .le je kunnen voors

te llen

I

7o wercl er aan het inteÍieur veel
aandacht besteed. Dat moet ook
wel. want als je eenmaal een mal
hebt gemaakt, kun je hem niet

,,even" veranderen.

Uitgangspunten

0ntwerp

Een echtpaar met twee oÍ dÍie

ln de nieuwe ÍilosoÍie paste ook
een nieuwe ontwerper" Waren tot
dan toe de ontwerpen in eigen beheer gemaakt, nu werd de hulp
van Frans Maas ingeroepen. De
opdÍacht was om, vanuit de gegevens die voortkwamen uit het interieur, een snel en comÍorlabel
toerjacht te tekenen. Mensen die
Frans Maas kennen, weten dat
deze bescheiden Zeeuw verschrikkelijk goed kan zeilen. OÍ het nu
een wedstri.id- of toerjacht is, hij
wil altiid optimaal varen. De aan-

kinderen moet zonder ,,breekpartijen" aan boord kunnen bivakkeren. De achterkajuit met twee
slaapplaatsen, een logisch gevolg
van een dergeliike eis, moet onderdeks bereikbaar zi.ln, want het
's nachts door de kuip naar de
achterkaiuit moeten is in ons klimaat niet altiid aan te bevelen.
Zijn er gasten, dan kan de U-bank
mer tafel in de kajuit tot een
tweepersoonskooi worden omgebouwd.
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Do U-vormigs bank met verstalbare tafel. 's ,A,vonds hebben gastsn de ruimte van 2OO x 130 cm. Ds rugleuning is
goed van schuinte, persoonlijk had ik
graag iets meer ,,zitbrcedto" . Nu kan
echtet de gahele bemanning tegelijk
aan tafel

-.e*tÀÈ;i!*gwi&Égied

De navigaliohoek met kaartentaíel. De
zilbank vóót, zou mijn ,,leeshoak" ziin

Een goed uitgekíende kombuis met on,
der de bank een grote draaibare lade de caffousel! Alle afval wordt in de
,,vuilstortkoket" gegooid die verbondan is met een grote plastic afvalzak in
de zeilenbergplaats. Boven en onder
veel bergruimte

rand die tevens voldoende hou-

vast biedt tegen uitgli.iden op dek,

vankelijk gokozen lengte van 9,Og
m, werd uíteindelijk 9,35 m. Bij
een lengte op de waterlijn van bijna 8 meter is gekozen voor een
breedte van 3,4O m. Om het varen in onze Nederlandse wateren
tot een genoegen te.maken werd
de diepgang 1,5O m. De totale
waterverplaatsing is 4,6 ton. Voor
de ballast werd 1,7 ton gietstaal
verwerkt in een blok dat met acht
bouten van 2 cm dik gemonteerd

wordt.
We zien op de tekening een korte

vinkiel en een balansroer, dat ook
met een noodhelmstok bediend
kan worden. De Saildrive-schroef
draait in vrij water.

Deklayout
Om al de ruimte onderdeks re

kunnen realiseren, werden kunstgrepen uitgehaald om de romp zo
laag mogelijk te doen lijken. Daarin is men, naar mijn mening, goed
geslaagd. De gekleurde bies op de
romp, met erboven de invallende

harmoniëren met de donkere opbouwwand waarin de getinte
plexiglas ramen nauwelijks opvallen. Ze brengen in ieder geval de
romp en het opbouwdek dichter
bij elkaar.
Voor een toerjacht biedt êen opbouwwand altijd wat houvasr en
beschutting voor de bemanning in
de kuip, zeker als die ook nog
achter en onder een sprayhood
kunnen zitten.
De verstagíng van de masttoptuigage is naar binnen gebracht, zodat zondeÍ bezwaar tussen wanten en relingscepter door naar voren kan worden gelopen.
Omdat or bij een masttoptuigage
nogal eens met de vooÍzeilen
moet worden gewisseld is een
lange doorlopendo schootrail gemonteerd. Nu kan te allen tijde de
optimale hoek tussen schoothoek
en dek worden gekozen. Tevens
kan de schoot altijd buiten het
want worden gehouden, zeker
voor toerzeilen een voordeel.
Om beschadigingen van de opbouwwand te voorkomon, wordt
de schoot via blokken naar de lier
geleid.

De kuip ligt vrij centraal zodat het
meeste gewicht van de beman-

ning tijdens het zeilen juist achteÍ
het grootspant ligt. Bij mooi weer
zal ook het achterdek en het opbouwdek achter worden gebruikt
(zie foto).

Zeilvoering
De Compromis gog wordt standaard met een tien meter lange
mast geleverd. Wil men ook met
licht weer altijd optimaal zeilen
dan kan een mast van twaalf meter lang worden geleverd. Er kan
dan een 3,8 m2 groter qrootzeil
worden gevoerd en de Íok wordt
geen 19,8 maar 24,2 mr. De
doorvaarthoogte, die standaarcl
twaalf meter is, een ideale maat
als regelmatig vanaÍ de Randmeíen naar het lJsselmeer wordt gezeild, wordt echter ook twee meter hogeÍ.
Aan bi.jzeilen kunnen genua 1 en
2, een stormÍok en een halfwinder worden geleverd. Ook een
spinnaker met boom staat op de
liist van extÍa's.

Testvaart
Bij onze eerste aÍspraak deze zomer was er helemaal geen wind.
Hans Zaadnoordijk was de dag er
voor teruggekomen van de Drie-
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In de doorlr)op noa( aclltcraltl ts catl
pretltge loodskoot waatop tijdetB llel

Oocrl lx:rt:ikltaat is tlc l<)tlottrtintlt) ntcl
w,,s/r,À ír/i/5r ltrullt.t,tt ) r'tt \,tsItttirttL

Dr: itL:lttt:rk;tyLtit !Itcl lwt)(iltct s()on:; k()ol
ett wastaíal. Vecl lit:ltt crt lttt:ltl L:rt t:t:tt
staltooqte vaD 1,65 n). Mtt hct lLltk
oDe!1 kut) tt) techtoD staaltl

omstandigheden een prettig hanteerbaar schip. Dat bleek ook toen
we op de motor b'j de steiger van
de Stichting in Muiden afmeerden.
Fen zeer l<orïr: draaicirkel cn een
l(orte stopweg,,rondden" cie tesl
vaart af.

zen. Het alternatieÍ voor de werf
is dat eÍ rllindeÍ zitplaatsen aan
taÍel l<omen, dan kan de benran
ning weer niet tege lijk eten. Zo
lr]oart cr vcicir clk prolilccnt t:t:lt
conrl)r()r1r:j ogrlo:;sttt1; worrlort 11t:

Motorisering

Conclusie

Standaard wordt een twee cilinder
i B pk Yanrnar saildrivc dresel in
qcbouwti. Dc motorl(as1 ondcr
dc l<uip is zeer goed gelsoleerd
en de ontluchtang I(omt uit in de
kompaspaal in de kuip.
Standaard worden twee accu's
van BO A/u gemonteerd met dro
debrug cn hooÍdschakelaar. De
tankirrhor.rd is 7O liter.
Dc sncllrcicl ol) d{r rnolor was
nraxirnaal ca. 7 kropcn, rttaar bij
cr:n toeÍental varr 22OO toeten
lrop de Conrpron)rs no(t teqcrr de 6
knopcn, gemelcn in stil water Ínet
een Plastirno gecombineerde

De naarl Corlpronris is daaronr
ool( uitstcl(cÍr(.j (,Jcl(ozcn. Na hot

zeilen ideaal kan worden geslapen.
Vaak wordt hij echter gebruikt als
berqplaats voor tasscn.
Acltltinn (lt) ltilntlkitsl vtt()t (lt:,il:ltlt:r
kaluit

hoek Noordzee. Fen zeiltocht voor
twee personen vanuit WorkurÍl
naar Noorwegen en de Shetlands.
Hans vertelde later dat hij rnet ziyn
vriendin de tocht in tien zeildagcrt
had gevaren. Ze waren een valn
de weinige deelnemers die geen
zelfstuur o{ windvaanstuurinrich
ting aan boord hadden. Deze in
feite solotocht, want je zeilt al
leen tildens je wacht, had geen
enkel probleem opgeleverd. Zeil
voering, navigatie en stLlrcn wa
ren redelijk ,.volgens het boel(je"
gegaan.

Toen we de eerste ol(tober echt
gingen zeilen was het prachtig zo
merweer en het woei ca. Bí1. 2
uit het zuidoosten- Geen wecr oln
de boot op zwaar weer eigen
schappcn te tcsten. M;rar wt:l vol
doende wind om te rie Ir hoe {lc
lichtweer cigenschappen w.rÍen
en hoe de boot reagccrcle op de
verschillende koersen.
We voeren met grootzeil er] stan
daard tok dc lravor-r v;rn Mrrtdrrn
uit Dt: u r:ilr:n w:rrcrr virnrril rlc
l(uip gezel en het werdert cttkcle
uren zejlerr voor het genoegen. De
radbesturing werkte direct, ook bji
het lichte weeÍ was er voldoende
,,gevoel" vooÍ het schip. De snel
heidsmeter liep op tot zo'n vier
knopen. Een wat groter voorzeil
zou wellicht een halve knoop
meer qeleverd hebben. Maar zelís
voor een echte toerzeiler als on
dergetekende zou er voor djt weer
zeker een spinnaker aan boord ko
men. Al was het alleen maar onr
lekker bezig te zijn.
De zeilen van De Vries stonden er
gued bi1 en waren goed te trim
men. Kortom: onder de gegeven

vorrden.

uitgclrrr:rci ïr:l<ilhi:r

{rr ol)n)o1cn

van heI inlericur, h0t procÍvaron
en het gesg-lrek mct Rob er Hans
Zaadnoordilk, l<arr ik concluciercn

dat ínet cic Cornl'lrorrtis 9O9 cen
waardig conrprc.irlis op de ntarkt
wordl qebracht. Een coÍr]Írrorl.rs
tussen ICCÍcclnrÍort cn vairrcont

lorl!
klerrtrncn<l ovor

ltcl irrrrrtenprolrcl

is rlctíokken. Ecil ricrglelrjl<o stcrOl
rarrcl l<an vrrj 1|o1c l<rar;lrlr;n o1r
vanqcn zondcr dal dc boot wordt

L);rl vr;lcrr rlaar rrr:t 1o ovct clertkclt
lrlrlhl wcl Lrrt ritr lcvCrtrjcl. All[)lri[rl
l(a)l)er:i nli)1ilon lt0litirs rtv{tll q(l

rltrlil frcbbcn.

beschadiqd.

Ioq/sncIheir:ls/rliel) toÍlr01cr.

lnterieur

Technische gegevens

Hel gur'ri duotriaulrtu rrl{jrtour {,

L.o.a.9,35

rrr

Zowcl rornp als dek zijn gecon

in teal( uitgÉ)vocrrl. Gr:finccrrl

L.w.1.7.95

rrr

strueerd van glasvezelversterl(t
polyester met een kern van
schuim: een zgn. sandwich-constructie. Voor de romp wordt
fiÍet schuim !,ebruikt en voor het
dek airex schuirn. Er wordt hier
mee nict alleen een I'chte en ster
ke constructie verkregen. De verkregen dikte met schuim bredt
ool< een isolerende werking. Romp
en dek zijn op elkaar verlijmd en
voorzien van bouten. De stootrand bestaat uit een zwaar dubbel
pvc-proírul, wJarvan hct burtenstc

plaatÍnárteraaal, watervast vcrlijrrrrl

Brcocltc 3,40 rl
Drcpeani; 1,50 rrr oí 1,25 nr
Waterverpl. 4,6 ton
Ballast 1.7 ton
Doorvrt. lr. 12 rr

Constructie

en massief teak voor profielen e n
grijplijsten.
Op de inrichtingstekening en de
foto's is alles duidclijl< tc zacn. De
enige kritiel< tlie wc willcn latcrr
horen is hct zitcoÍnÍort op dc U
bank. Voor actieÍ zitten aail taÍel
tijdens het eten is ecrr dergclijl<cr
zitbreedte voldocrrcie. Om eohter
's avonds wal ,,lur onderuiL tc /it
ten" wordt dat moeilijker. Luie
mensen zoals ik, zullcn de l<ooÍ
dan preferercr-r orl een boek te Ie

SltrirJtl;lairtscrr

7

Sl.lllooq tc 1 , 9O rl
Zeiloppervlak 1O m nrast
Grootzeil 17 ,o rn'1
Fok 19,8 m'
Genua I 29,1 m'
Genuer ll 21,8 rn'
Stonnfol< 6.O nr'
Spinrtal<er

6/,2.nt'
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De Noordzee Driehoek
In itpril

'85 beslotan

l-.tans
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dael te nenen aan cJt: Noorrlzae
Driehoek ntet de Cornprortris gog.
Een echte uitdaging voor ons bei
dcn. Harts heclt rutttrc ervattnlJ
net deze tocht en kent als bou
wer hct schip op z'n duirrtpje. lk
zelf had bilzr:ndcr wt:inig zcilt:rva
ring'zo af en toe een zeilweek
end net vrienden en cen vakantia

flottielje zeilen in Griekenlancl.
Naast dit gemis aan ervaring hacl
ik wel eett cutsus kustndvtgdt;c
gevolgd.
Het samen deelnenten aan en het
volbrengen van deze tocht was
voor ons van belangl rnet het oog
op het doorbrengen van onte vrije
tíjd en onze vakanties in de toekomst. Zou ik het mentaal niet
kunnen volhouden, dan zou dit
van invloed zijn op het inrichten
van onze verclere zeilplannett. lk
hacl reuze zin irt rJe to.:11t, ha(l Lri
IL'taatd ltet volslc vct ltuttwun tn
mijn schipper en kende mezelf

goed genoeg qrta uiLhoudtngs en
d o o rz

etti n g sv e r m o ge n.

Na onze beslissing tot deelnane
zijn we spoedig begortnen ft)et oÍ)
ze vootbeteidincl: ltet besiltderctl
van zailliteratuur e n dc divct sc'
kaartetl, het nenten vat) tal vittl
v ei i gh eid srrta atreq elen, h et cht:c
ken van apparatuLtr, ltet nalopen
van het schip, het opstellet) van
de menu's. het inkopen van le
I

l,ll

V,ill

stltt,llil:S

1tt

tsln:t:rtlt:

ttlt /tt'tn

le

tlt:rrkt;n L:t) vr()cq Harts de haran
vitrl llcl ltooítl, w;tt we irr |tt:trttutl
tlc ontslattdiclltedatt zouclen doen.
En dan etntlelijk is het zover: n)et

z'n twceën de Noordzee op, richtinq Lerwick (Shetlancls).
lk I'tt:rinnar tne nog goed, dat ik er
teqenop zaq wacht te llaan lopen:
4 utrr <tp 4 uur a[, toitls wc hatl
dcn ;tf gt'sproken. Wc qebruiktcn
geen stLiLtratluontaat of windvaatt.
Maar niln eerste wacht viel reuze
nee, ondanks de harde wind. lk
tnocsl t'19 wennen aan hel nieu
we ritme aan boord van dag en
nacht vcrdeeld in wachten van I
LtLl r

.

Hot is t t n ltecl btJ/ond('ra tltl
spannencle ervaring ilt je eentje
een schip te bemannen op zo'n
imntens zeeoppervlak. Tijdens
harde wind hield ik alles nauwlet
land irt hal tog: wildriclttiltg.
k(,Ct s /rtlvuaritq. rlOllt tr ltttttg
snelheid, l)cl wcer, da barorne
tersLalrid, anz. De tijrl vloog ont en
ik had er mijn handen vo! aan.
Oók waren er wachten, waarb|
alles zo rusr;g vetliep, dat je op
n)oest passcn niet in slaap te
rlontnclen. Vaak glenoeu dwaal
rlt:n rníjrr rltttitctttcn af in hccrlijkc
t r t tjrt r:r r tt1 t:r t t:t t o va rStci n zi r t11t: n.
Dc anc kct:r vot:ldr: ik ntt: lteel
nralt:htiq ttt: tat: cn lttt waar cle
baas ta kuntten tt)et onze boot.
Ecn anclere keer kreeg ik hct ge
voel van het:! nietig tc zijn en ver
t

i

to'rt klCin zeil
bootja ziclt kon hartdltaven irt har
rlc wintJvlaqan cn op enor rtt ltogla
/lr:i.sr/rr rnt:, tlttt

onlbct intlÍ)tr. Wt: vt:r trokkcn ;titt t
hct cinde vart rle rnidclag í'ítet toc
nt:tTtcndc /]trsI e/l ccn
^orta, ltoqc
tlolíslitg én dr: winrl p,tl
tt:t1an, qe
Itcel tegen de weersvetwacl)ting
in. Het slapen in de hondekooi is
heerlijk tijdens het zeilen; je hebt
dan weinig last van de zeegang.
Fert goed 4 uur slapctt heb je tus
sen hct wachtlopen door hard no

flxtr tijt:t .
Aan dt: horizon vcrscheert wel
eens een schip of booretland;
sorns k w ant Je een vol etmaal
nicts Ieg,,n. Orn orrse positie op
?L'e IC ControlCren ricpen we via
de narif oon het in onze buurt vcr
sr:hijncncle st:ltip oí booratlarxl otrt
en vroegen hun positie. Het ga
beurde zelfs een keer, dal een
glol

t

tlig.

Vtrtlt:r is t)et clor) aan boord t'rc1
bal,tngrtlk. Wt' ltaddc,rt alles zo in
gedeeld, dat we overal ntakkelijk
bij konden: kant en klare stevtge
naaltijden, kleine hapjes, lekkere
Iusse.nrloor4es, veel en gevarieerd
íruit, ltakken f tis, want denken

stuurn)an zijn stuurhut uit kwam
om ons harteliyk toc Ie wuiven.
Het weer tijdens de Noordzee
Driehoek was over het algemeen
tarneltjl, tustig. lLlr,tal voor nttl otrl
ltcl wissclttt v,t!) /etlt'tt, ltat tn
specteren van het sc:hip, het bij
houden van het logboek, enz. te

aar) elen doet atal.
Wa ktiltncn beialtln tetug ztètt op
een voor ons in bijna alle opzichten goed verlopen Noordzee Drieltoek aan boord van de 90g.
Mariëtte Kroonen

oefenen.

Ons traject Lerwick , Skurienes
havn lNoorwegen) wJS er èèrt van

Graag volclocrt wij lricrlril aaí) uw
verzoek onr als bouwer coÍnmen
taar te leveren.
Naast alle lovende opnterkingen
over de Compromrs 9Og rs uw
enige l(ritiel( het zitcornfort bij de
dinettc. De zitriieptc van tlo banl<
bij dc taícl is 45 crn; riit is vol
clor:rrde. Ecn bcter litcotltíort rol
verl<regen kunnen worden door dc
rug en zitkussens een grotcre
schuinte te geven. De plaatsen
rrn Ialel zoudcn darr euhlt,r nrrrr
de r goed bruikbaar zijn tijdens hct
elen, vooral voor l<leirrere pcrso
rrcn. Ook rou dc djítettc als slitarlr
l)arik nicl zo vlak rne cr zi1n. lrrdcr
cl:racl is ook lrier naar cen colnpro
rnis gezochl.
Dat dc Conrprornis 90g als zec
gaand toerzeiljacht qoed Íurlctio
r)eeÍt, ondanl(s de geringe af ntc
tingen, wordt aangctoond door clc
vele, langere tochten, die ermee
gezeild worden.
ZelÍ heb ik bijvoorbeeld twee nraal
deelgenomen aan de Noordzee
Driehoek met de Compromis gO9.
Onrdat hierbij geen rloderne
navigatíe mirldelen als Decca cn
sattelietnavjgatie zijn tocgestaall,
moet er relatieÍ veel tijd besteed
worden aan de navigatie en het
bijhouden van de vaargegevens.
We zeilden dan ook zonder stuur
automaat oí windvaan. Dit rs rru
tuurlijk allcen ntoglelijl< nrcl een
Jacht dat goed l<oersstabicl rs cn
rnet een eenvoudig te bedienen
tuigage.
Br; langerc touhten kom jc wisse
lende weertypes tegen, dus ool<
harde wind of zelís storm. Zo
hebben we op onze tocht in 1 983
van de Noorse kust tot aan het
zeegat van Ierschellirrg cen ge
middelde snelheid gchatald van
precies 8 l<nopcn in een hardc
wind tot een vollc wirrdkrachr 8.

Met eor) tjarl(slag wtr)ci I\ondon wrj
ongereeÍd doorzeilen en legden dit
lrajucl ook als snelslen af.
Natuurlijk kunnen ervaren en goed
getrd,ndc zeilcrs ool mcr ecrr tilrn
der gcschil<t jacht veel bereiken,
voonrl n){lt licltt wr:r:r. Vrtrtr rlc r;i:
ilrríl{1,'líir' 1r',1, r , i ílrt ilr't /,, ,rrt,
rcrjsiiil[. Je vili]rl v00r 10 ltlezrcr

cil wilt geeÍr onverantwoor(lc risi
co's rlenlen, zcl(cr ntet op tee.
Juist ondeÍ moeilijl<e onrslandig
Irr:dcn wordt de noodzakelijkherd

buvcstigrd van hrijvoorbccld ecn
ruinr orr vciliri lir:qaarrl;alrr rlck,
ct:rr tloctlr: crr it:rrrtlolbare tLltqa!Jc,
ocn t()ilet cn l<ookor:legenhr-'id, die
ool< rlarr lirrril<ltaar ltlilvcn en ocrr

schip dat van ltinrrcn c1roo1.1 lrlrlft.
Na cerr aantal rlroÍt sturot] tcíiltrl
den van opspattencl wal(Jr en ecn
,;ir.tr:rrrlu w,l'j mt(l'l,jl ,)1, /í', ts
Étcr warnrlo rrraitltilrl clt ccn dror.;c

en wdrmc l.ooi datgcne wiit Je no
diq hebt onr opqewcl<t r: n gecon
ceÍrtÍeerd door te gaan. Als jc
COr,sldrrl

lol hr'' t'rt' t5l,.rJ.tJt,

,s

het risico dat Je uit.lcput raal(t oÍr
foLrten gaat maken vccl te cJÍoot.
Bij rlc totaitl tlrii: l<cr:r ciat il< rJc
Noorclzce Driehoe l< heb ntuetyeva
ren cn we vaal< zwaar weer hett
bcn qclrad, is nooit dc gennqstc
schade ontstaan; er is zclfs geen
boutje oÍ lrarpslurting vcrspeeld.
Ook weet rk, dar ik nooit tcvcel
van sclti1t oí rncrli,'lrcrnirIrrrinclslirl
heb g,;evraatld. Di1 l<an alloerr rjoor
een zorgvuldige voorbereiding en
met een goed uitgerust, zeewaar
di11 jacht tc varcn.

Vertrouwcltde u hierntce volcloen
(le tc lrel)llcn c;einforrnr:ord err tr
sllr Cr,s li)e Wr'il\r.ilrl iltr'l lrt't .rrtr
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