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Dijk 80 (ingang hoek Venedie) in Enkhuizen
www.thedubliner.nl

Irish Pub - The Dubliner

’s Werelds grootste collectie flessenscheepjes 
in het ‘Spuihuisje’ vlakbij de Drommedaris. 

Zuiderspui 1, Enkhuizen

Scheepswerf Van Laar

IJmuiden

www.scheepswerfvanlaar.nl

Úw partner voor het droogzetten van uw schip.

Tel: 0255 - 514 838 

 o.a. workshops ‘zelf tegels bakken’
Makkum, tel. 0515 - 233780

5 jaar stand-by € 1431,-
Voor info bel 06 - 53 77 59 68 

Ook bij u aan boord 
een echte AED?

  2009

  � Juni  �
4-5 juni / HT-Race / Harlingen-Terschelling

12-21 juni / Oerol / Terschelling 

27-28 juni / Lemster Bokkingrace / Lemmer

  � Juli  �
3-5 juli / Jan Haring Race / Monnickendam

10-12 juli / Vlootdagen Den Helder / Den Helder

18 juli-31 juli / SKS-Skûtsjesilen / Friesland

  � Augustus  �
1-6 aug. / Sneekweek / Sneek

1-8 aug. / IFKS Skûtsjesilen / Friesland

8-9 aug. / Visserijdagen / Stavoren 

13-15 aug. / Botter, Visserij Weekend Zuiderzeemus. / Enkh.

14-16 aug. / Flevo-Race / Muiden

21-22 aug. / Visserijdagen Makkum / Makkum

21-22 aug. / Delta Loyd 24 uurs Race / IJsselmeer, Waddenzee

22-26 aug. / DelfSail 2009 / Delfzijl

26-29 aug. / Visserijdagen Harlingen / Harlingen

28-29 aug. / Visserijdagen Harderwijk / Harderwijk

28-30 aug. / Rond en Platbodemjachten NK / Medemblik

28 aug-1 sept. / Visserijdagen Den Oever / Den Oever

  � September  �
4-6 sept. / Rond- en Platbodem NK / Monnickendam

11-13 sept. / Nazomeren in Oud Lemmer / Lemmer

12-13 sept. / 149e Hardzeildagen - Merkeweds. / Grou

12-13 sept. / Botter- en Monumentendagen / Elburg

18-20 sept. / Kotterweekend / Enkhuizen

18-20 sept. / OGA - Ned. Sluitingstocht / Hoorn

  � Oktober  �
2-3 okt. / Leidens Ontzet / Leiden

3-4 okt. / Friese Hoekrace / Lemmer

10-11 okt. / Klipperrace / Enkhuizen 

16-19 okt. / Kuiper Brandaris Race / Harlingen -   

 Terschelling 

16-19 okt. / Internationaal Shantyfestival /  

 Workum 

17 okt. / Rondje Tiengemeten / Willemstad- 

                   Zeeland

17-25 okt. / Strontrace / Workum - Warmond   

                  - Workum 

17-25 okt. / Beurtveer / Workum 

19-24 okt. / Visserijdagen Workum / Workum 

24-25 okt. / Bontekoe Race / Hoorn 

24-25 okt. / Muider Hardzeildagen / Muiden 

31 okt. / Steile Bank race / Lemmer

  � November  �
2-7 nov. / Slag in de Rondte / Harlingen 

6-8 nov. / Klassieke Schepen (beurs) / Enkhuizen 

7-8 nov. / Nationale Waddenrace / Harlingen

  � December  �
19-20 dec. / Winterwelvaart / Groningen

24-26 dec. / Kerstfeest op Terschelling 

27 dec.-1 jan. 2010 / Oud & Nieuw op Terschelling 

  2010
19-23 aug. / Sail Amsterdam Amsterdam 2010

(onder voorbehoud van opmaak- en drukfouten)

Evenementen
Maritime Veranstaltungen

Schuimmopje
‘Door de keel kan veel’, sprak de schipper van 
de “Hopen”. Toen hij merkte op een dag dat hij 
zijn driemaster had opgezopen. Henk Hortensius

In het begin van de 19de eeuw ontstond de 
behoefte aan een uniforme methode om 

de verschillende windsterkten in te delen.        
Sir Francis Beaufort, commandant van het 
fregat Woolwich van 44 stukken, werkte in 
1805 een schaalverdeling uit, waarbij hij 
uitging van de invloed van de windkracht op 
het schip. 

Hij maakte een indeling in 13 windsterkten, 
gebaseerd op de zeilvoering van een fregatschip. 
Zijn schaal was gebaseerd op windkracht, niet 
op windsnelheid, hij keek naar het gedrag van 
zijn schip, niet naar de wind zelf.
In 1838 werd de schaal van Beaufort als 
omschrijving van de windsterkte in het 
scheepsjournaal, verplicht gesteld op alle 
schepen van de Royal Navy.
De oorspronkelijke Beaufort schaal bleef 100 
jaar in gebruik. In 1905 werd de schaal door Sir 
George Simpson aangepast aan de moderne tijd 
van stoomschepen. In 1921 werd Sir Simpson 
door het Internationaal Meteorologisch Comité 
gevraagd een nieuwe standaard Beaufortschaal 
uit te werken, die voor alle volken aanvaardbaar 
was. Simpson nam aanwijzingen op die beter te 
begrijpen waren voor mensen aan de wal, zoals 
opstijgende rook, ritselende bladeren en 
zwiepende bomen. Tevens voegde hij er 
snel heden aan toe, waarna de windkracht ook 
gemeten kon worden (anemometer).
In 1927 werd de Beaufortschaal door kapitein 
Petersen weer enigszins omgewerkt naar de 

Elk jaar weer krijgen duizenden mensen, 
die overigens gezond zijn, een plotselinge 

hartstilstand (SCA, ‘Sudden Cardiac Arrest’). 
Op het werk, tijdens het sporten, zelfs tijdens 
een bezoek aan een arts – SCA kan bij 
iedereen, overal en op elk moment toeslaan. 
En zonder onmiddelijke defibrillatie is de 
kans dat een slachtoffer overleeft gering.

Elke week worden 300 Nederlanders buiten het 
ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Op 
dit moment overleeft maar 5 tot 10 procent van 
de slachtoffers. Dat zijn schrikbarende cijfers. 
Snelle en doeltreffende hulp van omstanders is 
van levensbelang. Maar die omstanders moeten 
wel weten dat de eerste 6 minuten bij een 
hartstilstand cruciaal zijn én weten wat er moet 
gebeuren. Namelijk direct 112 bellen, onmiddel-
lijk beginnen met reanimeren en met een AED 

Het woei zo hard, 
de schors van de mast af

Illustratie: Sjaak Klunder     Spreuk: Henk Hortensius

het hart één of meerdere krachtige stroomstoten 
toedienen. De overlevingskans van slachtoffers 
van een hartstilstand kan dan worden verhoogd 
naar 50 tot 70 procent. Een AED aan boord van 
charterschepen is daarom wel zo veilig.

6 Minuten Zone, ook aan boord
In Nederland komen steeds meer plekken waar 
bij een hartstilstand alle elementen van de 6 
minuten toegepast kunnen worden, zogenaamde 
6 Minuten Zones: 112 wordt direct gebeld, 
iemand start direct met reanimeren en binnen 6 
minuten krijgt het hart een eerste schok met een 
AED. Een 6 Minuten Zone kan een woonwijk, 
het station, de bibliotheek, de (sport)vereniging, 
de werkomgeving, een hardloopwedstrijd, een 
winkelcentrum maar ook een charterschip zijn.
De VHZC pleit samen met de Hartstichting 
voor zoveel mogelijk AED aan boord van 
charterschepen om zoveel mogelijk 6 minuten 
zones ook op het water en in havens te realiseren. 

Meer informatie aan boord van de Quo Vadis, 
tel. 06 - 53 77 59 68 en op www.hartstichting.nl.

K NRM (Koninklijke Nederlandse 
Redding Maatschappij). ‘De stichting 

KNRM heeft ten doel het kosteloos (doen) 
verlenen van hulp en bijstand aan hen die in 
de Nederlandse wateren in gevaar verkeren of 
in gevaar dreigen te geraken, zomede al 
hetgeen met het vorenstaande verband houdt 
of daartoe bevorderlijk kan zijn’.

Missie: Mensen redden. Snel, professioneel en 
kosteloos. 

Visie: De KNRM is de erkende hulpverlener op 
zee en in het werkgebied van de Nederlandse 
kustwacht. Redden en helpen op het water kent 
een professionele voorbereiding. De uitvoering 
sluit aan op de hulpverleningsketen op het land. 
Kwaliteit van mensen en materieel is van hoog 
niveau.

K N  R M
Vrijwilligers
Uitgevoerd door vrijwilligers. Dag en nacht 
beschikbaar, onder alle omstandigheden.
Jaarlijks worden meer dan 1.600 reddingen en 
hulpverleningen uitgevoerd. Om 24 uur per dag 
inzetbaar te zijn is een professionele organisatie 
nodig. In het jaarverslag wordt hiervan verslag 
gedaan. Het reddingwerk wordt uitgevoerd en 
ondersteund door 1.000 vrijwilligers. Om 
professionele vrijwilligers beschikbaar te hebben 
en reddingboten in uitstekende conditie te 
houden is een ondersteunende organisatie 
nodig. Sinds 1824 hebben vrijwilligers zich 
ingespannen om mensen te redden. Eerst met 
primitieve middelen, tegenwoordig met de 
modernste middelen. 

Meer weten over de KNRM? 
Kijk op www.knrm.nl

Word redder aan de wal
Tel. 0255 548 454

Wat is een Slampamper?
Voor het antwoord zie pagina 2.

Was ist ein Schlampamper?
Für die Antwort siehe Seite 2.

Hè ?

De oplossing / Die Lösung VHZC Scheeps Journaal 2:
http://www.vhzc.nl/special.html

Enkhuizer Almanak, jaargang 1818 
Bron: Archief Enkhuizer Almanak

Prentverbeeldingen: 
De Groenlandsvaarders rond 1760, deel 3

behoefte van de zeeman. Bij het gebrek aan 
bomen op zee, maakte Petersen een schattings-
methode die gebaseerd was op de uitwerking 
van de wind op de golven op open zee.
Hieronder volgt de schaal zoals opgesteld door 
Beaufort in 1805, opdat die niet in de vergetel-
heid geraakt. De omschrijving van Petersen is 
ook toegevoegd. Er wordt uitgegaan van een 
fregat met ongedeelde mars- en bramzeilen, op 
een koers vol en bij.

Op een schip als dit is de Schaal van Beaufort 
gebaseerd. De marszeilen hebben vier rifbanden, 
fok en grootzeil elk één. De genoemde zeilvoe-
ring geldt voor een fregat met de zeilen vol en bij, 
dat wil zeggen op een koers waarbij de zeilen niet 
killen. Een schip op een ruime koers kan meer 
zeil voeren dan een schip op een aan de windse 
koers. Dit heeft te maken met het verschil tussen 
de werkelijke - en de schijnbare wind. Als een 

schip gestopt in het water ligt, voelt men aan dek 
de werkelijke wind. Als het 5 Bf waait, voelt men 
een wind van bijv. 20 knopen.

Indien het schip scherp aan de wind zeilt, 
ondervindt men aan dek een schijnbare wind 
die de resultante is van de vaart van het schip en 
de werkelijke wind. Deze resultante is groter 
dan de werkelijke wind. Stel dat het schip 7 
knoop vaart over de grond maakt, dan zo men 
een tegenwind van 7 knoop aan dek ervaren als 
er geen andere wind was. Nu komt de werke-
lijke wind met 20 knoop in over de stuurboord 
boeg. De schijnbare wind die men aan dek 
ervaart, bedraagt 25 knoop en komt voorlijker 
in dan de werkelijke wind. Men ervaart dus 
windkracht 6, terwijl het slechts 5 Bf waait. 
Men zal de bovenbramzeilen moeten bergen en 
misschien een rif steken in de marszeilen.

Indien het schip een ruime koers voorligt, dus 
deels met de wind meevaart, zal de resultante 
van de vaart en de werkelijke wind een kleinere 
schijnbare wind opleveren. De werkelijke wind 
bedraagt nog steeds 20 knoop, de vaart is nog 
steeds 7 knoop. De schijnbare wind heeft nu 
slechts een snelheid van 14 knoop. Dit is een 4 
Bf en dus kan er meer zeil gemaakt worden, het 
rif kan uitgeschudt, de bovenbram- en lijzeilen 
kunnen gezet. Als de vaart van het schip nu 
toeneemt, zal de schijnbare wind verder in 
kracht afnemen.      

Bronvermelding: www.squarerigged.nl

Schaal van Beaufort

Het fregat Twee Anthony’s op de rede 
van Batavia, 1844, (aquarel van J. Spin)

Das wiegen der Wellen
Die Kämme brechen sich
Schaum bedeckt die See
Sand und Gischt trift mich
Ich schließe die Augen
Ich höre Dich

Ich spüre deine Haut
Und höre deine lieben Worte
Schön war es in deinen Armen
Noch immer bist du nah
Ich schließe die Augen
Ich sehe Dich

In der Ferne 
lieb ich  Dich

Kräuselwellen
Spiegelglatte See
Die Kämme brechen nicht
Das Salz ist süß auf meinen Lippen
Ich schließe die Augen
Ich sehne mich

Ich schließe die Augen
Ich liebe Dich?        

(Unbekannt)

Für die Windstärken Tabelle von Beaufort: http://freenet-homepage.de/Holtvluewer/Windtabelle.html



‘Zeil mee met de Vhzc’     �     ‘Segeln auf der See mit der Vhzc’

Terschellings Oerol Festival
www.oerol.nl
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Ook deze krant wordt naar alle 
tevredenheid gedrukt door:

Rooseveltstraat 14/M
2321 BM  Leiden
Tel: 071 5128770

www.zeilendehandelsvaart.nl

www.rondvaartenleiden.nl

zet de zaak in beweging

Bij eetcafé Dikke Mik gelegen aan de 
binnenhaven van Enkhuizen, kunt u 

ongedwongen lekker eten en een biertje 
drinken binnen of op het terras.

Daghap 5 7,- (ma. t/m vr.) OP=OP 
10x Daghap Strippenkaart 3 55,-.

telefoon 0228 31 64 04 
(reserveren kan teleurstellingen voorkomen)

Durge Geeft ook Vorm aan deze krant.

Voor informatie:  tel. 0228 - 315 013 of kijk op

 

Wilt  u ook 
hier adverteren?

Bel 06 - 53 77 59 68 of mail naar journaal@vhzc.nl

Aha…  Ach so…
De slampamper

Vaak maken mensen elkaar uit voor 
slampamper. In de huidige taalgebruik is 

de slampamper het synoniem voor: (luie)
nietsnut, flierefluiter, geitenbreier, lammeling 
etc. Maar wat is nou eigenlijk een slampamper? 

Slimme mensen hebben ooit bedacht dat het 
verstandig zou zijn om de laatste schalm van de 
ankerketting aan het schip vast te maken. Dit 
om onnodig verlies tegen te gaan. Daarbij stak 
men de laatste schalm door een opening in de 
kettingbak, borgde de ketting door er een stalen 
keg door te steken, de zogeheten slampamper 
ook wel duvelstoejager genoemd. Ook deze 
slampamper moest op zijn beurt weer geborgd 
worden. Dit deed men door in het dunne einde 
van de keg een gaatje te boren, daar stak men 
dan een azijnhouten pennetje in. Azijnhout is 
zeer goed rot bestendig. Dit pennetje is tevens 
het kleinste dingetje aan boord met de langste 
naam. Namelijk het: 
‘azijnhoutenankerkettingopslagpennetje’. 

Vlak daarbij plaatste men een grote zware 
moker zodat je in geval van nood de dunnekant 
van de slampamper een vreselijke rotklap kon 
geven. Waardoor het pennetje breekt, de keg uit 
de schalm komt en de ankerketting los komt 
van het schip. 
De slampamper kan ook een stuk touw zijn. Als 
men in geval van nood ‘het anker moet kappen’ 
wordt het stuk touw (liefst vel gekleurd) 
doorgekapt of doorgesneden. 

Der Schlampamper

Öfters nennen wir Menschen einander 
Schlampamper, im Fall eines trägen 

und nachlässigen Menschen, der sich ab und 
zu auch noch vol saufft. Aber was ist ein 
Schlampamper eigentlich?

Intelligente Menschen haben irgendwann 
bedacht, das es klug wäre, um den letzten 
Schalm der Ankerkette auf einem Schiff fest zu 
machen um unnötigen Verlust zu verhindern.
Dabei stekt man den letzen Schalm de Kette 
durch eine Öffnung im Kettenkasten in die 
Richtung des Laderaums und borgte dan die 
Kette durch einen Stahlkeil in diesen letzen 
Schalm. Dieser Stahlkeil ist nun der 
Schlampamper. Aber auch dieser Stahlkeil muß 
natürlich wieder gesichert werden. Durch das 
dünne Ende des Keils wird ein kleines Loch 
gebohrt und dort stekt man dann ein 
Essighölzernes Stäbchen hinein. Essigholz is 
sehr gut beständig gegen Holzrot. Dieses 
Stäbchen ist damit gleich das kleinste Ding an 
Bord mit dem längsten Namen, nämlich: 
‘Essighölzernesankerkettensicherungsstäbchen’.

Da ganz in der Nähe steht immer ein großer 
Vorhammer, so das man im Notfall auf die 
dünne Seite des Stahlkeils einen fürchterlichen 
Schlag giebt, wodurch das 
Essighölzernesankerkettensicherungsstäbchen 
bricht, der Stahlkeil aus dem letzen Schalm 
komt und die Ankerkette sich vom Schiff lösen 
kann. Van de redactie

Advertenties in 3 maten
-  55 x  55 mm:  N 310,-  abonnement per jaar voor 9 uitgaven*.
- 110 x  55 mm:  N 570,-  abonnement per jaar voor 9 uitgaven*.
- 55 x  110 mm:  N 570,-  abonnement per jaar voor 9 uitgaven*.
Incl. banner en doorlink op de website’s van de VHZC én inclusief 1x 
een redactioneel stuk per jaar in het VHZC Scheeps Journaal. 
Opzeggen schriftelijk, vóór 1 december of 1 maand vóór het 
verstrijken van de abonnementsperiode. Prijzen zijn exclusief BTW.

Schuimkopjes
GRATIS (max. 5 regels). SMS ‘Schuimkopjes’ naar 06 - 53 77 59 68 
of per e-mail (journaal@vhzc.nl).

Abonnement op het VHZC Scheeps Journaal
N 27,-   per jaar    – Nederland 
N 36,-   per jaar    – Buiten Nederland (binnen Europa)
N 45,-   per jaar    – Buiten Europa 
 Opzeggen schriftelijk, vóór 1 december of 1 maand vóór het 
verstrijken van de abonnementsperiode.

Aanleveren van ingezonden stukken
Het VHZC Scheeps Journaal komt uit in de 3de week van de maand. 
Kopij graag aanleveren vóór de 21ste van de voorafgaande maand, bij 
voorkeur per e-mail (journaal@vhzc.nl) of anders CD-rom. Graag als 
onopgemaakt tekst of Wordbestand, foto’s liefst zo hoog mogelijke 
resolutie in jpeg.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van advertenties 
en ingezonden stukken en behouden zich het recht voor ingezonden 
kopij te wijzigen, in te korten of te weigeren. 
Het gebruik van artikelen uit het VHZC Scheeps Journaal is 
toegestaan, mits na voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
redactie en onder duidelijke vermelding van de bron.

(*) medio april:  begin vaarseizoen 
mei t/m oktober:  vaarseizoen
november:    einde vaarseizoen
december:    Kerst en Oud & Nieuw-special

Bron: Getijtafels voor Nederland 2009 (Harlingen en Vlissingen)

 auteur: Rijkswaterstaat, Delft, informatie: www.getij.nl

 uitgever: Sdu Uitgevers bv, Den Haag
Auteur en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onjuistheden.

Tijden en hoogten van hoog- en laagwaters  • Harlingen  Tijden en hoogten van hoog- 
en laagwaters  • Vlissingen  

He who has a boat will get a breeze

Schuimmopje
Wonder boven wonder,
een schip met zeven scheuren
en nog gaat het niet te onder.

Vondel & Henk Hortensius

Schuimkopje
Ben mijn vloermatje kwijt (Welkom aan boord). 
Heeft u hem zien drijven of in de boegschroef zitten? 
Reacties uitsluitend via het VHZC Scheeps Journaal.

Je eigen Schuimkopje? E-mail naar journaal@vhzc.nl of
SMS ‘Schuimkopje’ naar 06 - 53 77 59 68.

Weet u de naam van één van deze drie (of meer) 
klippers? Stuur uw antwoord en naam naar het 
volgende e-mail adres: journaal@vhzc.nl o.v.v. 
rubriek ‘Welk schip’. Bij het goede antwoord 
kunt u een Syltsje winnen! 

Oplossing VHZC Scheeps Journaal nr. 2: De schokker MD3 (1883) 
uit Enkhuizen. Winnaar: Wytze van Nieuwburg, Enkhuizen.

Eén van de drie?

Eén van de eerste keren dat ik 
droogviel was op de Richel. 

Fransche Gaatje om exact te zijn.
Dit wonderbaarlijke spel van zon en 

maan, heeft een groot effect op onze 
Waddenzee. Het is het ‘wetland’ van 

Europa. Een zee die dan vol water is en 
zo’n 6 uur later de zeebodem laat zien. 

Dan vaar je tussen de banken door, in geulen 
die altijd relatief diep blijven. Of je laat je 
droogvallen… Je vaart met een hoge water-
stand een bank op. Kijkt hoe hoog de bank is. 
Kijkt of er genoeg water komt om er weer af te 
komen. En bingo! Anker d’r voor en wachten 
maar. Je ligt dus voor anker en het ebt. Steeds 
minder water komt er om die schuit heen. Op 
een gegeven moment is het dus zover dat je het 
zwemtrapje overboord kunt hangen en de wc’s 
niet meer door kan trekken (mits je drinkwa-
terspoeling hebt). Dan daal je wat stuntelig de 
zwemtrap af en komt het magische moment 
dat je voeten de zeebodem raken. 

In sommige prieltjes staat nog wat water. 
Helemaal als de schipper zijn schroef en 
opgehangen roer moet vrijblazen van zand, 
voor hij met zijn schip de bodem raakt. In dat 
soort prieltjes kunnen zich best nog wel wat 
krabben of misschien zelfs kwallen schuilhou-
den! Meestal tot groot vermaak van degenen 

�    Droogvallen  � 

Gemiddelde tijdsverschillen van het HW (hoogwater) 
t.o.v. Vlissingen:
 Hansweert  + 0.56
 Bath  + 1.22
 Terneuzen  + 0.19
 Cadzand  -  0.28
 Westkapelle  -  0.20
 Roompot Buiten  -  0.06

Gemiddelde tijdsverschillen van het LW (laagwater) 
t.o.v. Vlissingen:
 Hansweert  + 0.52
 Bath  + 1.32
 Terneuzen  + 0.26
 Cadzand  -  0.21
 Westkapelle  -  0.17
 Roompot Buiten  -  0.10

 -  =  vRoegeR  
+  =  laTeR dan vlissingen in uRen en minuTen

Z eeland is een heerlijke provincie om te 
fietsen of wandelen. Maar ook om te 

skeeleren, kanoën of paardrijden kunt u 
prima terecht in deze provincie. Maar wist u 
ook dat u in Zeeland ook prima kunt zeilen 
met de Bruine Vloot?

Water, wind en mens vormden de Zeeuwse 
eilanden. Inpolderingen maakten ze groter, 
stormvloeden weer kleiner. Water blijft boeien, 
elke dag, elk jaargetijde. Met meer water dan 
land is het Deltagebied voor iedere waterlief-
hebber een must. De Delta strekt zich uit van 
Zeeland tot in Zuid-Holland, West-Brabant en 
Antwerpen. 

 
Ervaar Zee
Het natuurlijk decor van Zeeland is altijd in 
beweging. De eeuwige wisselwerking tussen eb 
en vloed kent zijn eigen wetten, zijn eigen 
avontuur. Neem het roer zelf in handen of ga 
rustig mee op een vaartocht met een klassiek 
zeilschip van de Bruine Vloot. Het ritme van 
Zeeland is het ritme van het getij. Benut gerust 
de ruimte die Zeeland biedt. In al zijn diversiteit. 

Hoeveel charteraars zijn er in Zeeland?
In het gebied Zuid-Holland en Zeeland zijn er 
globaal genomen 16 grote en kleine zeilcharter-
schepen actief met een thuishaven in de delta. 
De schippers zijn verenigd in een belangen-
groep, zodat ze de mensen die op reis gaan in 
eigen (Zee!)land steeds beter van dienst kunnen 
zijn. De a.s. meezeiler kan zijn of haar zeilreis 
rechtstreeks met de schipper bespreken. 
Meer info: mail naar info@vhzc.nl of bel 
06 - 53 77 59 68.

Zeeland 
en de  Bruine Vloot  

die nog aan boord zijn en wat minder voor de 
persoon die zich in de priel vol leven ophoudt. 
Het gegil is dan niet van de lucht! Soms vraag 
ik me af of de vreedzaam broedende vogels niet 
van de leg raken. Maar goed. 
Mijn eerste wandeling op het Wad was op de 
Richel. Na een leuk eind sjouwen kwam ik een 
koelkastdeur tegen. Plat op het zand. Ik deed 
hem open maar er zat helaas geen bier in. De 
ene fles na de andere vonden we. (nee geen 
bier). Allemaal flessepost! Dertien stuks! Leuk 
hoor! Teruggeschreven, alleen nooit weer wat 
van gehoord.
Een tijdje later zag ik een schedel van een 
zeehond. Ik dacht: ‘Hee, da’s leuk voor op de 
schoorsteenmantel. Dat heeft bijna niemand!’ 
Dus ik begon aan die schedel te trekken en te 
rukken tot het half vergane karkas van de 
zeehond langzaam uit het zand kwam. Helaas! 
Hij zat nog vast! Het was in de tijd van het 
zeehondenvirus, zodoende.
Er kwamen destijds veel meldingen over de 
marifoon van dode zeehonden. 
Toen wij van Terschelling terugkwamen 
hoorden we een wel hele aparte melding.
“Brandaris. Dit is de … (eenmast tjalk). Wij 
zien hier een levende zeehond. Wij vragen 
toestemming om hem preventief te ruimen. 
Over.” Hilariteit alom, natuurlijk. Sommigen 
misschien zelfs boos, maar ach. P. Faber 

Krimpende winden en uitgaande vrouwen,
die zijn niet te vertrouwen

VHZC
Postfach 311

2300 AH  Leiden
Niederlande

Telefon: 0031 (0)6 - 53 77 59 68
E-Mail: info@vhzc.nl

www.vhzc.nl

Der Augspleiß

Ein Augspleiß ist eine in Tauwerk 
geflochtene (eingepleißte) feste Schlaufe 

(Auge).

Fasertauwerk spleißte man grundsätzlich mit 
einem hölzernen Fid(*) unterschiedlicher Größe 
(abhängig vom Umfang des Tauwerks).
Der Augspleiß wurde gegen die Schlagrichtung 
der Kardeele gesteckt und benutzt, um ein Auge 
in das Ende einer Leine zu spleißen, die z.B. auf 
einem Poller oder Dalben belegt werden sollte. 
In der Takelage fand der Augspleiß u.a.vielseitige 
Anwendung beim Ein-arbeiten von Kauschen 
und Klotjes im Stehenden und laufenden Gut. 
Beim Augspleiß in einer dreikardeeligen, 
rechtsgeschlagenen Trosse werden die Kardeele 
“gegen den Schlag” gesteckt, fünf bis sechsmal 
voll verspleißt; Man kann die Stränge nach der 
dritten Flechtung nach und nach verjüngen.
Üblicherweise gibt man dem Spleiß nach dem 
Knüpfen seine endgültige Form, indem man 
ihn auf den Boden legt und mit einem 
beschuhten Fuß hin- und her rollt. Danach 
kann man die überstehenden Stränge 
abtrennen.
Das “Verjüngen” (Ausdünnen der Kardeele) 
verleiht dem Spleiß eine schlanke Form und ist 
Voraussetzung, wenn dieser bekleedet werden 
soll.

(*) Der Fid wurde aus heimischen oder 
tropischen Harthölzern, meist von den 
Seeleuten selbst hergestellt.Walfänger fertigten 
sich diesen, wie auch andere seemännische 
Werkzeuge, aus Walbein.

De Oogsplits

De oogsplits wordt gebruikt om een 
permanente lus aan het einde van een 

touw te maken.

Hoe leg je een Oogsplits?
Draai de strengen over een afstand van twee 
slagen uit elkaar. Om ervoor te zorgen dat de 
strengen niet verder uit elkaar draaien, dan 
nodig is, kan er een takeling gelegd worden.
Dan vorm je een oog van de gewenste grootte.
Zorg ervoor dat je ALTIJD met de middelste 
streng begint in te steken. Deze streng trek je 
bijna helemaal door het lusje. Dan draai je het 
oog ietsje naar rechts en steek je de linkerstreng 
onder de daarnaast liggende lus door.
Dan wordt het oog helemaal omgedraaid en 
wordt de laatste streng door de lus gestoken. 
Om de splits extra stevigheid te geven moet de 
streng een halve slag gedraaid worden, voordat 
hij in de lus gestoken wordt. Hij gaat er als het 
ware via de tegengestelde richting als de andere 
strengen door. Na elke keer insteken moeten de 
strengen goed aangetrokken worden.

In totaal maak je drie reeksen van instekingen, 
dus ga je met een streng over de eerste streng en 
onder de tweede streng door en blijft dat met 
alle strengen in totaal drie keer doen.
Na de derde steek kan je de splits verjongen.
Uiteindelijk geef je de splits zijn vorm door na 
het steken de splits op de grond te leggen en 
met je voet heen en weer rollen.
Tenslotte worden de uiteinden van de strengen 
niet te kort afgesneden.
Het verjongen geeft de splits de slanke vorm die 
noodzakelijk is als je de spits naderhand wil 
bekleden.

Knopen, worpen, steken & splitsen • 

1 2 3 4

‘Quo Vadis ’
De Quo Vadis is in gebruikt voor    

PR- activiteiten van de VHZC
(Verenigde Hollandse Zeil Compagnie).

De Quo Vadis is een authentiek gerestaureerd 
schip met nog een compleet werkende laad- en 
losgerij en tuigage. De roef en stuurhut is 
vrijwel origineel. In het achterruim is een ruime 
kombuis voorzien van koelkasten, koelvitrine, 
biertap, bronwatertap, keramische kookplaat, 
oven, magnetron en berging voor de catering.

Midscheeps is één lichte en ruime salon met een 
lounge en bar voor promotionele activiteiten. 
In de roef, de voormalige schipperswoning een 
zeer compleet ingericht verblijf, keuken, 
slaapkamer, douche en WC en deels nog 
authentieke betimmering.
In de authentieke stuurhut zitbank, de haspel,
2 marifoons en de motorbediening. De hele 
inrichting en de stuurhut zelf is origineel (teak). 
Dit gedeelte wordt bewoond door de schipper.
Er is tevens een knus verblijf voor de crew in 
het vooronder. 

Nog meer weten over indeling, techniek, 
historie kijk dan op www.quovadisluxemotor.nl.

Knoten,  Wurfe und Stiche

Op de  loopplank

Quo Vadis rond 1930 op de Vliet 
in de buurt van Voorschoten


