
Anthony Steward word deur sy vrou, Sue, verwelkom. 

Kaapse vaarder voltooi tog om wereld na 2 jaar 
ANTHONY STEWARD, die 
seiljagvaarder wat binne twee 
jaar stoksielalleen in 'n oop 
seiljag rondom die wereld ge
vaar het, het eergister te midde 
van groot belangstelling in 
Kaapstad aangekom. 

Mnr. Steward (29) bet op 18 
Februarie 1991 op sy epiese tog 
uit Kaapstad vertrek. Hoewel 
hy altesame net 260 dae op see 
deurgebring het, het dit horn 
byna 25 maande gekos om die 
tog van 26 000 seemyle te vol
tooi. 

Verskeie terugslae, wa;iron
der orkane aan die kus van 
Australie en 'n stranding op 
die Serf-eiland in die Seychelle 
op 17 Julie verlede jaar, bet sy 

poging bemoeilik. 
Die stranding bet horn meer 

as vyfmaande vertraag, terwyl 
die laaste 800 seemyl aan die 
Suid-Afrikaanse kus meer as 
twee maande geduur het. 

Met die voltooiing van die 
vaart in die NCS Challenger 
van skaars 5,8 m het hy 'n plek 
in die Guinness Book of 
Records oopgeseil. 

Duisende toeskouers en so
wat 30 bote het 'n emosionele 
mnr. Steward verwelkom toe 
hy eergister omstreeks 1 nm. 
in die Waterfront vasgemeer 
het. "Ek bet glad nie gedink so
veel mense is gei:nteresseerd in 
iemand wat so mal is om alleen 
om die wereld te vaar nie," het 

hy met sy aankoms gese. 
Hoewel hy nie weer so 'n po

ging sal aanwend nie, wil hy 
graag in Augustus vanjaar aan 
die Figaro-wedvaart in Frank
ryk deelneem. 

Mnr. Stewart het besluit om 
die vaart in 'n oop boot om die 
wereld aan te pak nadat die po
ging van 'n Amerikaner, Webb 
Chires, misluk bet. 

• Die Staatspresident, mnr. 
F.W. de Klerk, het mnr. Ste
ward in 'n brief namens talle 
Suid-Afrikaners verwelkom en 
met sy prestasie gelukgewens. 

Veral mense wat bekend is 
met die gevare van die see sal 
trots wees op die besonderse 
gebeurtenis, het hy gese. 
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