BLOG 4: Clipper Stad Amsterdam, Jongerenreis 28 juli tot en met 4 augustus 2018, van Stavanger naar
Harlingen. Elk jaar organiseert de gemeente Amsterdam en Randstad de inmiddels legendarische
Jongerenreis.
Woensdag Finish dag !!
Om 08:06:07 uur gaan we over de virtuele finishlijn en wordt de finish positie via de marifoon (=
scheepstelefoon) aan de Noorse wedstrijdleiding doorgegeven. We liggen op de 5e positie, maar de
uiteindelijke eindstand vergt nog wat rekenarij. Onder de schepen gaat echter de onofficiële strijd
gewoon door en Captain Moritz wil in ieder geval de Frederique Chopin inhvoor blijven en zo lang
mogelijk doorvaren. De motor gaat pas aan op het moment dat wij Harlingen niet meer op tijd zeilend
halen.
De “Wilde Swan” komt ons (op de motor) op zee groeten.

Uitgelicht Alien Wiersma
In deze blog reeks stellen wij een paar trainees aan jullie voor. Vandaag is dat Alien met haar verhaal aan
de beurt.
Alien komt uit Groningen, is 25 jaar, en is bezig met haar
laatste jaar geneeskunde in Leiden. De vervolg richting
gynaecologie heeft haar voorkeur en anders wil zij de
richting voor huisarts volgen. Haar huisgenoot is een
aantal jaren geleden als trainee mee geweest en hij
heeft haar enthousiast gemaakt om ook een keer mee te
varen. Alien houdt van zee, avontuur en actie. De
uitdaging om een week op pad te gaan met een groep
jongeren die je niet kent, met verschillende
achtergronden, de diversiteit en allerlei leeftijden maakt
het ontzettend leuk. Wat Alien het meest opvalt aan
boord, is dat crew en trainees elkaar goed leert kennen.
Zij vindt het heel leuk om te zien dat er in één week al
zo’n eenheid is. En de catering is fantastisch! De keuze

bij het ontbijt, lunch en diner is groot en lekker. Kok Simon en Kok Bart weten ook elke keer weer wat
lekkers neer te zetten. Op de vraag “wat mis je aan boord” antwoordt zij dat er nog niet gezwommen
is, dat hoort bij zo’n trip op zee en hopelijk komt dit er nog van. Het klimmen en boven in de mast zitten
vind zij TOP, het is een ultieme ervaring om boven in de mast de staan. Dat je, maakt niet uit of het hard
waait of niet, toch naar boven moet om die zeilen te zetten. Je kunt alleen maar daar voelen en beleven
hoe groot zo’n mast en ra is. Daar voel je wat de wind met het schip en de zeilen doet. Ik zou de
Jongerenreis zeker aanbevelen omdat het een unieke kans is om op zo’n schip te zijn en zo’n mooie reis
te maken. Als je die kans krijgt, moet je die ook pakken!!
Navigatie lessen / Boegspriet klimmen / Corvee
Nu de wedstrijd is afgelopen en de spanning eraf is, is er tijd voor uitgebreide extra theorie. Crew Eddy
legt uit hoe je een type schip kunt herkennen aan zijn lichten en ook welke richting het schip gaat. Hoe
je een boei kunt herkennen aan zijn vorm, kleuren en lichtkarakter (flits het licht lang of kort). Want als
de navigatiekaart uitvalt, dan kun je de boeien gewoon terug vinden op de papieren kaart. Het is wel
moeilijker dan je denkt om zonder “tomtom” te varen.

Nu iedereen de mast en de ra’s verkend heeft, is het ook tijd om op de boegspriet te klimmen. Deze paal
steekt zo’n 12 meter voor het schip boven het water uit. Als je helemaal vooraan de punt zit heb je een
schitterend uitzicht over het hele schip.

De trainees zijn natuurlijk niet altijd te porren voor corvee, want hieronder vallen o.a. wc’s
schoonmaken, een enorme afwas wegwerken, vloeren dweilen en stofzuigen. Uiteraard komt iedereen
hiervoor aan de beurt en natuurlijk ben je gelukkig niet elke dag de pineut om de wc’s schoon te maken.
Het koperpoetsen is één van de dankbare klussen. Zie je het verschil?

Donderdag – klaar maken voor de Sail In Parade naar Harlingen:
Er kan niet meer gezeild worden want dan komen we te laat aan in Harlingen en dus gaat de motor aan.
Dit geeft ons wel mooi de tijd om alle zeilen mooi te stouwen en een leger van trainees klimt de ra’s op
om de zeilen zo perfect mogelijk op te binden. De Stad Amsterdam moet natuurlijk wel prachtig voor de
dag komen als we Harlingen in varen.

Wat natuurlijk ook niet mag ontbreken tijdens de Jongerenreis is de befaamde Tug of War, oftewel
Touwtrek wedstrijd!
Eerst rood tegen wit, dan wit tegen blauw en daarna blauw tegen rood zodat deze punten ook weer
mee kunnen tellen voor de Wachten Competitie. Als klapstuk wordt er aan het einde gestreden tussen
De Crew en De Trainees. Onder het gebulder van de song “the eye of the tiger” werd er hard getrokken
en na een spannende strijd hebben De Trainees gewonnen…………….of zij in de meerderheid waren laat
de jury zich niet over uit…..

Vrijdag – de Sail In Parade en Bonte Avond;
De afgelopen dagen waren de meeste Tall Ships uit het zicht verdwenen omdat niet ieder schip dezelfde
koers en snelheid vaart, maar bij het verzamelpunt komen alle schepen weer bij elkaar. Bij de uiterton
(= verkenningston boven Vlieland en Terschelling) begint de Sail In Parade. Het is prachtig weer, de zon
schijnt en er is weinig wind.
Langs de route over het Wad ligt het vol met schepen die nieuwsgierig een kijkje komen nemen. En als
verrassing zien we ook af en toe een zeehond zijn kopje boven water steken. Op de dijken en de kade
van Harlingen staat het zwart van de mensen en met een luid kanonschot varen wij de haven in. De
trainees die boven in de ra’s staan te zwaaien waren vooraf wel even gewaarschuwd dat het kanonschot
er aan zat te komen.

Een volgepakte kade
Na een kleine week op zee is het weer fijn om vaste wal onder je voeten te hebben en vooral de trainees
kunnen niet wachten om zich in de menigte te mengen. Een nieuw onderdeel van de Tall Ship Races is
het maken van een Tiny Ship, om dit te maken krijg je een grote plaat hout uitgereikt door de
organisatie met een voorbeeld om de romp van schip te bouwen. Verder mag iedereen zijn fantasie
erop los laten om je eigen Tall Ship na te bouwen. Een paar crew leden namen dit zeer serieus en er is
een heuse replica van de Stad Amsterdam nagebouwd. Dit Tiny Ship kreeg wel een reuze kiel, want het
mag natuurlijk niet gebeuren dat Tiny Stad Amsterdam ten onder gaat. Alle trainees moedigden Tiny
Stad Amsterdam aan, het was een hilarische strijd in de havenkom. Sommige Tiny’s gingen ten onder
maar onze Tiny bleef mooi drijven en heeft zelfs de Beauty Award gewonnen !!

En daarna begon de avond waarop iedereen lang had gewacht; De Bonte Avond met de Clipper Got
Talent Show. De laatste punten konden verdiend worden met één of meerdere acts, liedjes, rap en de
laatste foto wedstijd. De deskundige jury had een moeilijke taak om uit 1,5 uur entertainment een
winnaar te kiezen, maar uiteindelijk won de Blauwe Wacht de Overall Bonte Avond-prijs en de Rode
Wacht de Beste Act/Song.
De Overall Jongerenreis Wachten Competitie is gewonnen door de Rode Wacht.
En daarna ging de buitenbar open, werd er gefeest en keken we weer naar een prachtig vuurwerk. De
trainees van het Poolse schip dat naast ons lag, werden ook uitgenodigd en dansten en zongen gezellig
met ons mee. That’s the spirit of the Tall Ship Races !!

De Blauwe Wacht met hun Shanty Song

Zaterdag – de Crew Parade en de Prijsuitreiking:
Na een avond feesten schalde zaterdagochtend al om 06:30 muziek door de omroep installatie. Dit was
het sein om op te staan want iedereen werd om 07:00 aan dek verwacht om een lange rij te maken om
de bevoorrading aan boord te krijgen. En dan komt er echt héél veel uit een vrachtwagen. Zodra elk ei,
rol wc papier, komkommer, flesje water etc. (in veelvoud) weg gestouwd was, kon iedereen ontbijten.
Maar daarna was het nog niet gedaan met de rust want Operatie Stofwolk moest ook nog gedaan
worden. Elk hoekje en gaatje van het schip moest geschrobd worden, de hutten weer spik en span
glimmen en nog meer koper gepoetst worden.
Als afsluiter van deze fantastische week stond de Crew Parade nog op het programma. Zo’n 1200
trainees en ook nog flink wat crew leden liepen verkleed, in uniform, of met een oranje Stad
Amsterdam-hoodie, onder leiding van verschillende drumbands, door de straten van Harlingen. En alle
straten stond vol publiek. Wat een happening!! Na ruim een uur verzamelde iedereen zich bij het grote
podium voor de prijsuitreiking. Helaas konden we geen beker in ontvangst nemen, maar een 5e plaats
van 19 deelnemende schepen in onze A-klasse, was best een goede prestatie. Captain Moritz was meer
dan tevreden en bedankte de Trainees voor hun bijdrage.

Zing maar mee:
Refrein 2 x (langzaam meeklappen)
Stad Amsterdam, take me home
To Harlingen, where I belong
From Norway, over the North Sea
Take me home, Stad Amsterdam
Deze Crew Parade was een prachtige afsluiting van een fantastische week op de Clipper Stad
Amsterdam.

Dit is alweer het laatste blog van deze Jongerenreis. Tot volgend jaar !!
Uw bloggers vanaf de Clipper Stad Amsterdam,
namens de begeleiders en de Stichting Zeezeilen voor Jongeren,
Ron, Ellen en Elyn

