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die Qu' lmporte af, watJ.j) km van Yzerfonteln op 'n.aandbank geloopJ1et. Foto:Jlarry Lamprecht 
- 'Z.., \ 'Z- \ \C\'t 'if" t\ '1C\4e<t.. 

MeJ. Nesta Kenned}', enlgste oorlewend~, wat die n dkrete gehoor het. 

Fransejagvaarder 
verdrink by strand 
Merentia van der Vent 

JAKKALSFONTEIN. - "Ek het 
horn hoor skreeu, maar kon horn 
glad nie in die donker nag en mis
tige weer sien nie. Daar was nie 'n 
lig of maanlig wat my kon help om 
horn te hulp te snel nie." 

S6 het mej . Nesta Kennedy, enig
ste oorlewende bema1:mingslid van 
die gestrande jag Qu' importe, gis
ter vertel. 

Die lyk van die 72-jarige Frans
man innr. Gilbert Paillard het gis
ter omstreeks 7 vm. op die strand 
10 km duskant Yzerfontei en so
wat 3 km van hier uitgespoel. 

Hy was klaarblyklik onbewus 
daarvan dat sy jag digby die strand 
op 'n sandbank geloop het. 

Kennedy (27), die enigste ander 
bemannina lid en ercvar s i]jag
vaarder van AustralH!, het Paillard 
sowat 'n week gelede in Kaapstad 
by die Royal Cape Y~cht Clu..b ont
moet. 

Paillard, 'n afgetrede olektronie
se ingenieur, het die ves lglasjag 
van sowat 12 m, met mode:rne navi
gasie· en kommunikasi -to rus-
ting, self gebou. 1 

"Dit was 'n tragedie. As hy ge
weet het hy was so na ' aan die 
strand kon hy uitgeswem het," het 
Kennedy hartseer vertel. 

Volgens Kennedy was Paillard, 
wat in Dakar gewoon h t, ond r-

weg om by vriende op die Antille 
eilande te gaan kuier. 

"Ons het Saterdag omstreeks 
2 nm. van Kaapstad begin seil. Ek 
het om 8 nm. gaan slaap, want by 
moes diens doen. 

"Omstreeks middernag het ek 
van 'n harde slag wakkergeskrik 
terwyl water by die kajuit inge
stroom het," het sy vertel. 

"Ek het opgespring, my na buite 
gehaas en horn hoor roep. Ek het 
probeer om die boot in die rigting 
van sy hulpkrete te draai. 

Noodfakkels afgevuur 
"Die jag wou nle reageer nie, 

want dit het op 'n saridbank digby 
die strand vasgesit. 

"Ek het onmiddellik die hawe
kaptein in kenni.s gestel en ook 
drie noodfakkels afgevuur. Hulp 
het te n 2 v . opgodaag," het Ken
nedy gese. 

Drie reddingsbote van die NSRI, 
'n polisiehelikoptor en r ldings
werkers op die strand het deurnag 
na Paillard gcsoel<. 

Kcnnedy ·het tocm dagbreok van 
die jag afgeklim en self na die 
strand gcstap. Sy het tall knous· 
plekk opgcdoen. 

Volgens mnr. Brad Geyser, Sta· 
sie 2 bovelvoerder by Bukoven, het 
'n NSRI lld van 'n reddingsboot uf. 
geval. Hy is later ongcdeerd maat' 
geskok 50 m van die jag op die 
trand gekry. 


