BLOG 3: 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.
Op zee vergeet je de tijd en voordat je het weet is het alweer dinsdag; de racedag!
Iedereen is nu ingeslingerd en de joligheid is terug, de trainees hebben lol en beheersen nu de kunst van
het zeilen trimmen. Alle zeilen staan strak en Captain Moritz is trots op zijn crew en trainees. Het Noorse
wedstrijdcommissie blijft de regels steeds aanpassen en de finishlijn is nu naar voren geschoven. Dit
betekent dat de race na 38 uur stopt en er een virtuele finishlijn in zee is getekend. De MIR ligt helaas
nog wel vlak voor ons.
Om nog meer snelheid uit het schip te halen werd
door de Blauwe Wacht zelfs de lijzeilen uit de kast
gehaald.
Ondertussen komt er ook meer routine in de corvee
klussen, zo wordt er druk koper gepoetst, iedereen
op tijd gewekt voor zijn/haar wacht, zijn de toiletten
weer lekker fris en krijgt de Witte Wacht een cursus
touw splitsen.

Uitgelicht Najmuuldeen Rafea Hadi, roepnaam Najim.
In deze blog reeks stellen wij een paar trainees aan jullie voor. Vandaag is dat Najim met zijn verhaal aan
de beurt.
Najim is 18 jaar komt uit Syrië Damascus en is pas 3 jaar in
Nederland. Hij is in zijn eentje van
Syrië, via Turkije, Griekenland, Servië,
Kroatië, Duitsland uiteindelijk op het
Centraal Station in Amsterdam
aangekomen. Daar is hij naar het
politie bureau gegaan en heeft hij zich
gemeld als asielzoeker. Na veel
omzwervingen in vele
vluchtelingencentra in Nederland
woont hij nu in Amsterdam-Noord.
Najim werkt sinds 2 jaar bij Albert
Heijn als vakkenvuller en “chef

groenten afdeling”. Hier werkt hij ca. 20 uur in de week en verdient zo een aardig centje bij. De
Nederlandse taal heeft hij zich in de winkel zelf aangeleerd. Op de vraag of hij nu naar school gaat
antwoord hij “nee”, maar hij gaat in september starten met een opleiding bij het ROC en hij wil
uiteindelijk de detailhandel in. In Syrië hadden zijn vader en oom een aantal schoenenzaken. Najim is via
zijn werkgever Albert Heijn aangemeld voor deze reis en hij vindt de reis fantastisch. Hij mist zijn wifi en
waterpijp niet. Hij verheugt zich nu al op de Sail In Parade en het feest in Harlingen.

De Wachten Competitie is in volle gang, naast de dagelijkse fotowedstrijd en de gezeilde
mijlencompetitie, is vandaag Gotcha! aan de strijd toegevoegd. Iedereen pakt een strookje met daarop
de naam van diegene die “gepakt” moet worden. De winnaar is diegene die na 24 uur de meeste
strookjes heeft verzameld.
De Witte Wacht ligt voorop in de puntentelling !!
Weerbericht en positie:
Er staat een mooie windkracht 4, de zon schijnt en er wordt volop geklommen. Voor de nacht is er geen
storm of regen voorspeld dus alle zeilen blijven op staan.

In het volgende blog meer over onze avonturen aan boord.
Uw bloggers vanaf de Clipper Stad Amsterdam
Namens de begeleiders en de Stichting Zeezeilen voor Jongeren,
Ron, Ellen en Elyn

