BLOG 2: 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.

We gaan de 1e nacht in op zee, rollend en stampend in de golven
moet de Tall Ships vloot wachten tot de volgende dag 18:00 uur
voordat het startschot klinkt. De reden hiervoor is dat het gewoon
hondenweer is en er teveel wind staat, zeker voor de kleinere
schepen die meedoen aan de race. De eerste zeezieken beginnen zich
te melden bij Dokter Fleur.

De trainees en de bemanning hebben de 24 uur wachten goed
gebruikt door ons extra voor te bereiden op de race. Veel zeiltechniek
en allerhande knopen zijn aan de trainees voorgedaan en daarna
konden zij daar zelf mee aan de slag.
Het avondeten wordt een uur naar voren geschoven zodat om 18:00 All Hands On Deck paraat staan
voor de start. Het is een spectaculair gezicht dat gemanoeuvreer om de beste startpositie te
bemachtigen.

Alle zeilen worden gehesen.

Uiteraard lukt het Captain Moritz om 18:06 uur met vol tuig over de startlijn te varen. We hebben gelijk
een mooie voorsprong op de rest. Net als 4 jaar geleden is het Russische opleidingsschip de MIR met
Captain Orlov aan her roer, onze grootste concurrent in deze race.

De MIR.
Elke avond krijgen de trainees een opdracht waarbij de punten meetellen voor de Wachten Competitie.
De hele week organiseren wij een fotowedstrijd met elke dag een ander thema. Voor vandaag is dat
“De Start”. Elke wacht levert 3 foto’s in en een vakjury o.l.v. Dokter Fleur beoordeelt de foto’s.
De jury was er snel uit welke foto heeft gewonnen. Dit is de foto van de Witte Wacht:

Na de start heeft de crew samen met de trainees continue de zeilen getrimd (= in de optimale positie
zetten) om de meeste snelheid te behalen. In de nacht kwamen er nog wat flinke hoosbuien met
windstoten over. De trainees hebben afgezien en waren doorweekt en na hun wacht hebben zij nog een
broodje pindakaas of hagelslag gegeten in de longroom en daarna hun kooi in.

We werden vanochtend getrakteerd op een school dolfijnen die rond het schip zwommen en sprongen.

Weerbericht en positie:
De storm is voorbij. De wind en golven zijn afgenomen en er staat een mooie bries uit het zuiden.
Aangezien tegen de wind in zeilen niet gaat, kruisen we richting Harlingen. Dit betekent dat we om de
halve dag van koers veranderen en de zeilen omgezet worden. De komende dagen blijft het rustig weer.
Op dit moment liggen wij op 5e positie in de race, er valt nog wat in te halen !!
Volg ons via YellowBrick https://sailtraininginternational.org/yb-satellite-tracking/

In het volgende blog meer over onze avonturen aan boord.
Uw bloggers vanaf de Clipper Stad Amsterdam
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