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Vannacht zetten we koers naar Lissabon. De trainees zijn goed voorbereid door de crew om morgen
het schip zelf te varen. Dit is spannend voor crew en trainees. Een verkeerde lijn losmaken kan grote
gevolgen hebben. Aan de ra weegt namelijk anderhalve ton. Dus...  let op!

We vangen gesprekken op via de boordradio dat er volgens lokale vissers in deze wateren orka’s
gesignaleerd zijn. Killer whales zijn de wolven van de zee. Val niet in het water.

De trainees vormen inmiddels een hechte groep. Er wordt gezongen, gekaart en gechilled op het
bovendek. Kortom één grote hechte familie.

Vandaag heeft de crew  de fok gerepareerd die aan stukken is gescheurd tijdens de overstag
manoeuvre.

Een vast onderdeel van deze zeilreis is het klimmen in het want. Voordat we omhoog gaan, krijgen de
trainees een degelijke kliminstructie. Ze gaan goed gezekerd naar de ra’s. Het hoogste punt op het
schip bevindt zich 46 meter boven het water. Het uitzicht op deze hoogte is fenomenaal. Echt kicken!
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Het competitievirus heeft zich inmiddels op het schip verspreid. Tussen de wachten wordt onderling
gestreden om elke gezeilde mijl. Dit virus zorgt voor teamspirit in de wachten met crew en trainees.

Bij aankomst in Lissabon geeft kapitein Andi het verlossende woord: met 0,9 mijl verschil heeft de
rode wacht gewonnen. Een luid gejuich klinkt in de longroom. Trainees en crew feliciteren elkaar
uitbundig.

Op zaterdagavond is de traditionele “The Clipper’s got Talent Show”. Een avond vol liedjes, cabaret en
voordrachten. De jury bestaande uit: Bart de hotelier, Nethe de housekeeper en Kylle de bootsman.
Deze avond is een mooie afsluiting voor een in alle opzichten leerzame week.



De trainees bedanken  de kapitein en zijn crew met een luid applaus.  Tot volgend jaar!

2e plaats foto wedstrijd. Thema “contrast”. De rollen waren even omgedraaid.


