Zeilen?

door: Ait(sk)e de Jong-Ruben

Starend naar mijn blauwe venster schrik ik wakker van een opmerking van de instructeur.
Deze manoeuvre is niet goed uitgevoerd! Doe het nog maar eens opnieuw.
Direkt ga ik aan de slag. Mijn pijltje dat de windrichting aangeeft staat nu in de goede hoek.
Yes, een feilloze overstag. Snel probeer ik het nog een keer.
Ik zeil verder op een mooie aan-de-windse koers. Geen spoortje helling deze keer en gelukzalig
droom ik reeds van verre tochten naar de Azoren.
De zeilen staan vol en ik stort mij vol overgave op de volgende opdracht die mijn "eigen"
zeilinstructeur mij geeft.
Zoals beloofd leer ik alle zeilmanoeuvres in een handomdraai. Wat zeg ik, ik heb er slechts
twee vingers van elke hand voor nodig. Vast en zeker een natuurtalent.
Sturen, overstag gaan, gijpen en ook het aanleggen en afvaren hebben voor mij na enige oefening
geen geheimen meer. Ik oefen mijn nieuw verworven vaardigheden eerst terdege in Friesland, maar
ga toch al snel de Randmeren en het IJsselmeer verkennen. Mijn info-database nodigt mij uit door
middel van schitterende luchtfoto's van steden en dorpen.

Leren navigeren?
Wel ja, ook dat moet kunnen. Eerst maar eens even een tocht planning.
Uit het aanbod van zeiltochten over zee kies ik een beginnersreisje n.l. Stellendam - Dover.
De diverse waypoints worden eenvoudig ingevoerd met behulp van mijn digitale kaart. Koers, vaart
over de grond, afstand en koers naar het volgende waypoint reken ik natuurlijk direkt uit zodat
verrassingen onderweg worden uitgesloten.
De tocht naar Dover verloopt precies zoals gepland. Een kleine vergissing bij de uitvaart van de haven
van Stellendam (sorry, bakboord en stuurboord verwisseld en ik ben een beetje kleurenblind) maar
daarna geen problemen meer.
Alle boeien liggen waar ze moeten liggen en het tij keert precies op de juiste momenten volgens het
boekje. Ik snap echt niet dat men daar soms zo moeilijk over doet.
In de "shipping-line" is gelukkig geen enkel vrachtschip te zien zodat mijn eerste zelfgeplande zeereis
gladjes verloopt. Zeeziekte is gelukkig iets wat ik slechts uit de boeken en tijdschriften ken.
Verder gaat de tocht en bij het aanlopen van de haven van Dover vergis ik mij in de doorgang. Ik kies
de grote Ferry doorgang maar er zijn, in tegenstelling tot wat de verhalen van ervaren zeezeilers je
vaak doen geloven, in geen velden of wegen andere schepen te zien en ook Dover Port Control merkt
mij eens niet op en ik hen trouwens ook niet want ik heb geen marifoon bij de hand.
Het was trouwens wel erg stom hoor, die vergissing. Ik was toch immers eerst
met een georganiseerde busreis meegegaan om mijn zeezeiltocht goed voor
te bereiden?
Met de Ferry naar Engeland en dan gezamenlijk met de bus naar Dover,
Ramsgate en zelfs Pinn Mill
werd met een bezoek vereerd.
De havens en zijn aanlopen verkennen in georganiseerd busreisverband is
natuurlijk een must voor elke beginnende zeezeiler. "Kwartier maken voor uw tocht van komende
zomer" noemen ze het.
Dan kan het toch werkelijk nergens meer mis gaan, denk je.
Gelukkig loopt alles toch goed af en bereik ik de White Cliffs zonder averij.
Net wanneer ik mijn schip wil vastmaken loopt mijn computer vast.
De CD Rom met mijn eigen instructeur die mij in een handomdraai alle fijne kneepjes van het zeilen bij
bracht laat het plots afweten. Weg zijn mijn interactieve zeiltochten over zee en tot overmaat van ramp
zal ik nu toch echt een kaart en plotter ter hand moeten nemen.
Ik sla het blad "Zeilen" dicht, waarin dit alles wordt beloofd. Alles kan tegenwoordig digitaal en
georganiseerd. Ik krijg een treurig gevoel van.

Weg avontuur, leren van je fouten en het herkennen
van dat bijzondere gevoel van spanning wanneer je
voor het eerst een nieuwe haven aanloopt. De geur
van het zoute water en het "een mijltje te ver
weggezet zijn" wanneer je Ramsgate wil aanlopen.
Dan voor straf nog een uurtje flink aan de wind
doorzetten en tot slot een flinke puts ijskoud water in
je kraag.
Voor mij hoeft het niet zo nodig, al dat digitale
gedoe. Natuurlijk zijn er handige zaken bij en ook wij
hebben een laptop aan boord, maar ZEILEN is toch
wat anders spelen met een CD Rom.

