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Scheepsjournaal 2- In	het	jaar	onzes	Heeren tweeduizend	en	negentien - 
	
Clipper	Stad	Amsterdam,	Jongerenreis	12	tot	en	met	20	augustus	2019,	van	Porto	
(Portugal)	naar	Brest	(Bretagne,	Frankrijk).	
	
Na het vertraagde vertrek uit Porto, het zien van de eerste Atlantische vlekdolfijnen en 
het komen en gaan van zieke trainees komen we nu in rustig vaarwater. 
De trainees weten wat er van hen verwacht wordt gedurende de wacht en staan 
ruimschoots op tijd te trappelen om tijdens hun wacht aan de slag te gaan met de zeilen 
van het schip. Ze zijn zeer geïnteresseerd in de uitleg van de bemanning over de 
verschillende manieren om de zeilen te zetten (trimmen) of weg te halen (strijken) 
zodat het schip optimaal wordt voortgestuwd. 
 

 
Het vastbinden van de crossjack. 
 
Er is een onderlinge competitie over welke wacht de meeste mijlen aflegt op het zeil. 
Maar samenwerken om het schip op koers te houden staat voorop. Daarnaast zijn er nog 
andere wedstrijdelementen bedacht om naast een gezonde onderlinge rivaliteit ook de 
creativiteit en saamhorigheid te stimuleren. Zo vindt er ook een hutteninspectie plaats. 
Verrassend genoeg gaat dit jaar een mannen-hut er met de eerste prijs vandoor, wat de 
nodige punten oplevert voor de witte en blauwe wacht. 
 
Dag 3 
Er staat een klein briesje (voor de kenners windkracht 3) en de zee is kalm. In het begin 
van de dag varen we nog steeds naar het westen. In de loop van de dag hebben we de 
koers verlegd naar het noorden richting Brest (Bretagne, Frankrijk) door een 
manoeuvre die we ‘halzen’ (wearing) noemen. Bij het normale zeilen noemen we dit 
gijpen, maar bij een dwars getuigd schip, zoals de clipper de Stad Amsterdam, noemen 
we dit ‘halzen’. Daarnaast hebben op deze dag de zeilen zo goed mogelijk getrimd om zo 
veel mogelijk snelheid in het schip te krijgen. 
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Bracing the yard! 
 
Dag 4 
Onverwachte stormachtige wind zorgt ervoor dat in de nacht duizelingwekkende 
snelheden worden gehaald door de rode wacht. Maar liefst 11,7 knopen wordt op de 
teller aangetikt. Bij dit soort windsnelheden met volle tuigage gaat er wel eens iets mis. 
Rond 01:00 uur ’s nachts staan we op de brug en horen een flinke knal op het voordek. 
De trainees snellen in het pikkedonker naar het voordek om polshoogte te nemen. Met 
zaklampen wordt gezocht naar de oorzaak van de immense knal. Snel blijkt dat de main 
royal staysail is gescheurd door een stevige windstoot. Door kordaat ingrijpen van 
bemanning en trainees is het zeil snel weggenomen en is erger voorkomen.   
 
 

 
De schade (scheur) aan de main royal staysail. 



  3

Zoals eerder gemeld staat duurzaamheid (de Sustainable Development Goals – de SDG’s) 
deze zeilweek centraal.  Dit zijn 17 door de Verenigde Naties opgestelde doelen. 
Vandaag is aandacht voor het thema milieu en verspilling van voedsel in het bijzonder. 
Voor elke wacht is deze dag bijgehouden hoeveel voedsel er wordt verspild. Met een 
weegschaal wordt het weggegooide eten gewogen om zowel trainees als bemanning 
bewust te maken van dit thema en hoe dit kan worden voorkomen.  Daarnaast wordt de 
weging gebruikt om punten toe te kennen aan de wacht die het minst verspilt. 
 

 
Sustainable Development Goal Gender Equality (gender gelijkheid). 
 
Dag 5 
We kunnen merken dat we Bretagne met rasse schreden naderen. Het druilweer (in 
Nederland wel bekend) is als een sluier over ons schip heen gekomen en veroorzaakt 
veel sombere gezichten. Aangezien ons schip al enkele maanden geen regen heeft gehad 
worden de trainees aan het werk gezet met borstels en sponzen om de maandenlange 
opgehoopte zoutaanslag van het dek te schrobben. In de stromende regen wordt er 
vrolijk geschrobd onder het zingen van zeemansliederen. 
 

 
Al zingend het dek schrobbend. 
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Naast de regen gaat ook de wind liggen, waardoor we nu langzaamaan richting Brest 
dobberen. Door een haperende oliekoeler in de hoofdmotor is de kapitein terughoudend 
geworden om deze gebruiken. Momenteel is de boordwerktuigbouwkundige met man 
en macht op zoek naar de oplossing. Waarover later meer.  
Alle ingenomen Portugese diesel zit dus nog volledig in de tanks, wat gunstig is voor het 
behalen van onze duurzaamheidsdoelen.  
 

 
Eindelijk de mast in! 
 
In het volgende scheepsjournaal meer over onze avonturen aan boord. 
 
Uw schrijvers dezes vanaf de Clipper, 
 
Namens de begeleiders en de Stichting Zeezeilen voor Jongeren, 
 
Ron en Maarten  
 
 


