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B E R T I E ( B I LTONG)
REED, rateltaaie en uitge
s l a pe Spri ngbok-seiljag
vaarder, bet gisteraand net
voor agtuur eerste oor die
wenstreep v a n die Clinic
l�oldings Dias-seiljagwed
vaart tussen Lissabon en
Kaapstad gevaar - en daar
mee n6g 'n oorwinning op sy
lang lys van seilprestasies
gevoeg.
'n Uit!Nndige Reed en sy
bemanning I� ondanks gore
weer deur etlike bonderde
meJISe in die Tafelbaaise
bawe verwelkom. Vir Reed
was dit 'n soete oorwinnlng,
veral nadat lly baie kritiek
moes verduur · nadat by op
die eerste skof van die wed
vaart swak gevaar bet.
Hoewel alles daarop dui
dat Reed op die jag Prestlge-Krost nie net die lynlouere ingepalm bet nie,
maar ook die wedvaart op
voorgee gewen bet, sal dit
eers bepaal kan word wann e e r die a n d e r j a g te in
· Kaapstad aangekom bet.
Dit sou 'n uitsonderlike
prestasie in 'n seilwedvaart
wees.
"Ek is verbeug. E n kyk
net die ontvangs! Ek was
nooit werklik bekommerd
d a t die Voortrekker (die
Vloot se seiljag waarmee
Reed aanvanklik as seiljagvaarder naam gemaak bet,
en op die wedvaart deur
Hanno Teuteberg aangevoer
word) my sou vang nie. Niemand ken die A tl a n tiese
Oseaan soos ek nie," bet
Reed gisteraand aan Die
,
Burger gese.

Hy bet die laaste 2 4 uur
van die wedvaart met 'n uit
stekende gemiddelde snel
beid van sowat 8,6 knope
gevaar en daarmee seker ge
maak dat Teuteberg bom
nie van 'n oorwinning beroof
nie.
Die Van Ryn-Voortrek
ker was gisteroggend om
streeks ba lftien so�at
2 1 0 seemyle van Kaapstad.
Toe Reed in die Kaap aan
gekom bet, kon by moontlik
nog sowat 100 seemyle ge
bad bet om af te le. Hy
word vanoggend tussen tien
en twaalfuur in Kaapstad
verwag.
Die aanvanklike gunste
ling om die wedvaart te wen,
die Kaapse maksi-jag Pan
tber, was tussen 300 en
�00 seemyle agter Reed.
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D I E sei ljag
Prestige· Krost
met Bertie
(Biltong) Reed
as skipper,
vaar hier eer·
ste oor d i e
wenstree p i n
die Clinic Hol·
dings·Dias·
seiljagwed·
vaart tussen
L i s s a bon en
Kaapstad.
Reed het gis·
teraand 'n
poor m i nute
voor a g t u u r
die wenstreep
oorgesteek en
daarmee nog
'n oorwinning
by sy long lys
seiljagpresta ·
1 sies gevoeg.

