
VOORTREKKER I, seker die beroemdste jc;ig wot Suid-Afrika nog in internasionale seilvaarte verteen
woordig het, goon vanjaar in die Bartolomeu Dias-wedvaart sy laaste tog onderneem. Die jag spook 
steeds om 'n borg in die hande te kry vir die vaart. Van links staan Justin Foox, Rob Shelley, die 
skipper, David Kain, Chris Hathaway en Gert Uys, wot die Voortrekker I op sy laaste tog vergesel. 

V oortrekker I durf sy 
laaste tog aan 

Deur LOUIS DE VILLIERS 
VOORTREKKER I, Suid-Afrika se be
roemdste seiljag en die een wat tot groot 
mate daarvoor verantwoordelik was dat 
die land so goed begin vaar het op die in
ternasionale wedvai.rt-toneel, gaan met 
vanjaar se Portnet Bartolomeu Dias-vaart 
vir oulaas die plaaslike seiltoneel verryk. 

Die jag sal wat na die Dias-vaart 'n mu
seumstuk word, maar in welke museum hy 
gaan staan, is nog nie duidelik nie. 

V oortrekker I is in 1968 te water gelaat 
nadat dr. Anton Rupert besluit het dat dit 
hoog tyd is om Suid-Afrika in die seiljag
sport te sien presteer. Dieselfde jaar het 
die jag sy eerste internasionale triomf ge
smaak toe hy met Bruce Dailing aan die 
stuur die Transatlantiese Ostar-vaart ge
wen het. 

Dr. Rupert het die jag aan die SA Vloot 
oorhandig op 1 November 1969. Sedert
dien het die seiljag die loopbane van plaas-
1 i ke seillegendes soos Dailing, Bertie 
Reed, John Martin en Hanno Teutenberg 
gelanseer. 

Met Rob Shelley as skipper het die be
jaarde heer van die Suid-Afrikaanse seil
wereld in die vorige Dias-vaart 'n skitte
~ende gesamentlike eerste plek met Bertie 
Reed se Prestige Krost Iosgeseil. Geskip
per deur Bertie Reed, het hy tweede ge-

kom in die BOC-alleenwedvaart om die 
wereld teen jagte wat eintlik sy kleinkin
ders kon wees. 

Daarbenewens het Voortrekker I 'n oor
winning in die Kaap-na-Rio-wedvaart en 
vyf seges in die Agulhas-wedvaart op sy 
kerfstok. Die seemyle, wat hy al afgele het 
in kompetisies, is gelykstaande aan vyf rei
se om die wereld. 

Shel!ey s~ die jag is aansienlik opge
knap v1r vanJaar se wedvaart. "Sy romp is 
m~er gestroomlyn en ons het 'n paar nuwe 
se1lontwerpe. Hy is natuurlik nie in die
selfde klas as Bertie Reed of John Martin 
s<: nuwe 18 m-renners nie, maar danksy 
d1~ IMS-voorgeestelsel gaan ons beslis 
ba1e goed vaar. Sy geskiedenis toon duide
li_k da_t di~ ou heer altyd 'n paar verras
smgs m die mou voer." 

Op die stadium is Voortrekker I se 
groot probleem egter om 'n borgskap te 
kry. Met 'n gesoute skipper en bemanning 
kan hy die Suid-Afrikaanse seilwereld op 
'n hoe noot vaarwel toeroep. Dit sal ' n 
skande wees indien sy paging deur geldeli
ke oorwegings gekniehalter word. 

• Die SA Lugdiens het Maandag aan
gekondig dat hy Voortrekker II, die klein
boetie van die ou kerel, vir die vaart Lissa
bon toe borg. Onder leiding van Hanno 
Teutenberg kan die Vloot-jag ook die pap 
dik aanmaak in vanjaar se .Oias-wedvaart. 
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