
John Martill se 
BOC-drome 
straks verydel 
Deur Louis de Villiers 

"COWBOYS huil nie en seemanne 
ook ·nie, maar nou is ek nogal lus 
daarvoor," bet die Springbok-seil
jagvaarder John Martin sy land
span gister laat weet. Martin se 
BOC-drome is straks op 'n blou 
Maandag verydel toe by halfpad 
deur die derde skof van die alleen
wedvaart om die wereld teen 'n ys
skots vasgeseil bet op sy jag, Allied 
Bank. 

Sy lewe is tans nie in gevaar nie. 
Vir Martin, wat deurgaans op die 

vaart deur die geluksgodin ge
dwarsboom is, is die terugslag die 
kwaaiste. Hy was vierde in die hui
dige skof tussen Sydney en Punta 
del Este, Uruguay, en steeds die al
gehele voorloper. 

Bolseil gestryk 

Van die vier skippers wat die bes
te wenkans gegun is, was die Kape
naar gister die verste noord. Vol
gens sy skakelpersoon, Jeanne van 
Rooyen, bet die dag goed gebreek 
vir Martin. 

"John se weerroete-beplanner, 
Jean-Yves Bernot, bet horn aangese 
om op die 60ste suiderbreedtegraad 
te bly omdat die wind binnekort 
gunstig vir horn sou begin waai," 
bet sy gister gese. 

"Vanoggend (gister) was John op 
die regte tyd op die regte plek in 
die regte wind. Hy bet gereken om 
'n yslike 340 seemyle oor die vol
gende 24 uur af te le en sou oor so
wat drie dae om Kaap Hoorn geseil 
bet, wat horn die voorloper op die 
derde skof sou maak." 

Die "regte" wind waai tans teen 
.sowat 50 knope en Martin moes on
middellik sy bolseil stryk voordat 
groter skade aan sy romp aangerig 
word. Volgens die laaste beskikba
re tyding bet by teen sewe knope 
noordwaarts, na kalmer see, begin 
vaar. 

Lek nie te kwaai 

"John is nie van plan om die jag 
te verlaat as dit 'nie regtig van le
wensbelang is nie. H� wil steeds 
probeer om die skof te voltooi en 
die wedvaart te wen. Hy bet tans 
twee opsies - 6f by kies koers na 
die Chileense vlootbasis Punta Are
nas, 6f by hink om Kaap Hoorn. Al
lied Bank lek nie op die oomblik te 
kwaai nie. 

"Vise-admiraal Lambert Wood
burne bet gese dat die SA Vloot sal 
help waar by kan, en dis reeds ge
reel dat hy Punta Arenas kan aan
doen. Die BOC-wedvaarthootkwar
tier bet ook al die ander skippers 
ingelig dat John in die moeilikheid 
is," bet Jeanne van Rooyen verdui
delik. 

Die posisie van John Martin en sy emstig beskadigde seiljag 
word met die swart kol by pyl 1 aangedui op die sestig grade· 
suiderbreedte. Net suidoos van hom is die voorloper op die 
derde skof, Gererali  Concorde, wie se posisie met die kol by 
pyl 2 aangedui word. 

Die seiljagvaarder John Martin op sy jag Allied Bank. 




