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Pete Goss is een bevlogen man. Op 15 juni kwam hij voor een tweede lezing naar Eindhoven en
wederom lag het luisterend zeilerspubliek aan zijn lippen.
Hoe simpel hij vertelt van zijn eerste Atlantische oversteek. Je gaat gewoon westwaarts tot Amerika en
daar kom je vanzelf een visser tegen aan wie je verder de weg kan vragen. Gewoon dezelfde route
varen als de vliegtuigen.
Hij vertelt daarna over de redding van Raphael Dinelli alsof het redden van een collega zeiler van een
zinkend schip zijn normale werk is. De kracht en de indrukwekkendheid van zijn verhaal ligt in de
eenvoud.
Na de finish van de Vendee Globe in 1996/97 startte hij direkt
met de voorbereidingen van Team Philips. Onderweg had hij al
zeilend de plannen gemaakt. Pete gaat door over participatie,
durven en risico's die zo'n project met zich mee brengen. Hij
vertelt over de successen en tegenslagen. Vooral legt hij steeds
de nadruk op het team en hoe zijn team de tegenslagen te boven
kwam door steeds maar weer vooruit te kijken en vooral te
blijven geloven in Team Philips.
Op een bepaald moment moest de keus gemaakt worden: doen we mee met The Race of niet. Ze
besluiten Team Philips zelf het antwoord te laten geven. Pete laat imponerende filmbeelden zien van de
boot terwijl zij op snelheid ligt. Het lijkt alsof zij stil ligt en het water nauwelijks beroerd. De speedboot
erachter met zijn opspattend water laat zien hoe snel het in werkelijkheid gaat. Tijdens een testvaart
zakt de barometer 18 mb in 8 uur en ze krijgen

te maken met een enorme "windturbine" Daarna

ontstaat een uitzonderlijke storm en blijkt dat de krachten op het schip te groot zijn geweest. Het
bemanningsverblijf

blijkt

voor

de

helft

kapot.

De

stuureenheid

was

geïntegreerd

in

het

bemanningsverblijf dus als dit kapot ging werd de besturing onmogelijk.Op de exclusieve filmbeelden
horen we het trekken en kraken in hevige storm. Pete vertelt op een imponerende manier over de
redding en vooral over het moment waarop Team Philips wegdreef in de duisternis.
De boodschap die door zijn verhaal steeds als een rode draad opduikt is; Durf te dromen en je
dromen waar te maken.Wanneer je grenzen wilt verleggen zal je risico's moeten nemen. Pete Goss en
zijn team hebben bewezen "durven te dromen".
As Pete always said: “The definition of an adventure is that it has an unknown outcome and ours was
not to be. The real measure though is that if, at the end of all this we have encouraged one youngster
to go that extra mile, then it will have all been worthwhile”.

