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hi . kepink Kaap t~e ·mi storm 
·.EBEN HUMAN ~~ pf, 

Kaapstad "'a. 1 ' I ~ I( 

Die Kaapse skipper Gerry He- · 
gie en sy drie-bemanningslede 
op die erg beskadigde seiljagAf
ter You het 'n kwaai storm 800 
seemyl van die afgelee eiland 
Tristan ® Cunha oorleef en · 
hoop om binne die volgende 
twee weke terug in Tafelbaai te 
wees. 

Na sy glorie as seevierende 
skipper op die seiljag City of 
Cape Town verlede maand in 
die Kaap-na-Rfo-wedvaart het 
Hegie weer Rio de Janeiro op 
dieselfde seiljag, wat nou After 
You heet, verlaat terug na die 
Kaap. Na 1 000 seemyl geseil is 
op'n meer suidelike roete terug 
na .Suid-Afrika het 'n onver
wagte sterk storm die vaarders 
getret: · 

John Martin, hooforgani
seerder van die Rio-wedvaart, 

56 het Ge Hegie en sy bemannlng in Januarle op die jag City of Cape 
Town weggt{spring in die Kaap-na-Rio-weclvaart. Die jag, nou bekeid as 
After You, mas het morsaf gebreek in 'n storm en hy vorder nou stadlg 
terug na d l(aap. Foto: JACO IS 

het gese di wind het teen sowat 
55 knope ewoed en in golwe 
van 8 m i t 10 m is die seiljag 
platgesl .Diemashetmorsaf_ 
gebreek. 

Hegie et gister in 'n radio-

onderhoud met RSG ge • baie 
water liet in ·die ru · inge
stroom en al die tak lwerk 
moes om veiligheidsred s oor
boord gegooi word. 

'n Vragskip het die se · ag te · 

hulp gesnel en 300 t brandstof 
en ekstra kos verskat: 

"Hulle was 800 seemyl van 
Tristan da Cunha en-2 200 see
myl wes van Kaapstad. As daar 
nie hulp van die skip was nie 
souhullenadieejlandmoesuit
wyk," het Martin gister gese. 

Hegie het intuss~nlaat weet 
hy en sy bemanning het na hul 
terugslag noodtakelwerk opge
rig. 

Na die hulp van die vragskip 
kan hulle ook die enjin gebruik 
en het hulle teen 6 knope in die 
rigting van die Kaap gevorder. 
· "Ek dink nie hulle sal die 
Kaap in minder as 16 dae kan 
bereik nie," het Martin gese. 

Die Stellenbosse alleenvaar
der en wynboer J .J . Provoyeur, 
aan wiediejagbehoort, hetgese 
die skade aan sy jag moet baie 
groot wees, maar die veiligheid 
van die bemanning is nou eers 
die belangrikste. 


