
Steward wil Kaap. Hoom paR 
Verlange roep na seevoels, dolfyne - dog Sue 'nie vreeslik opgewonde' 
Korrespondent 

KAAPSTAD. -Die hande van die 29-jarige 
Anthony Steward, wat alleen in 'n oop seil
jag om die wereld gevaar het, is verrimpeld 
soos die van 'n bejaarde, maar sy avon
tuurlus is nie gedemp nie. Aanstaande jaar 
begin hy met nog 'n rekordpoging. 

Oor sy hande het hy glimlaggend gese: 
"Dis van die gedurige blootstelling aan die 
wind en· weer." 

Steward het sy alleenvaart die naweek 
. in die Tafelbaaise hawe voltooi waarmee 
hy vir homself 'n plek in The Guinness 
Book of Records besorg het. 

Omdat die seiljag NCS Challenger geen 
kajuit het nie, het Steward op die klein dek 
gelewe waarop hy skaars drie tree kon 
loop. Die meeste van die. tyd het hy met 
groot ongemak beweeg omdat hy soutsere 
onder sy voete en op sy· lyf gehad het. · 

Hy het homself besig gehou deur boeke 
te lees, onder meer Tolstoi se War and 
Peace, en deur na die radio te luister. 

Sue en Anthony Steward saam. 

"Mense dink altyd alleenvaarders fanta
seer oor vroue, maar ek het aanhoudend 
gefantaseer oor kos," het hy spottenderwys 
gese. 

Die seiljag was 5,8 m lank en Steward 
kon geen oefening aan boord doen nie. Hy 
het net een keer per dag 'n maaltyd van 
blikkieskos g~t. 

" Ek het daarteen begin opsien om ei
lande aan te doen vir kos en water. Die 

seevcM!ls en dolfyne was my geselskap." 
Sy grootste nagmerrie was toe die jag in 

Julie verlede jaar in 'n storm op die Serf
eiland in die Seychelle gestrand het. Sy 
boot het vasgehaak op die Providence-ko
raafrif, die wereld se grootste broeiplek 
van tierhaaie. Die enigste reddingsboot 
aan boord was stukkend en hy het nood
gedwonge in veiligheid geswem. 

"Ek het my hande in die storm gesny en 
hulle het erg gebloei. Die bloed het die 
haaie gelok. Hulle het my drie keer probeer 
aanval, maar ek het daarin geslaag om hul
le met 'n skerp pen weg te stamp." 

Steward wil in Augustus vanjaar aan die 
Figaro-wedvaart in Frankryk deelneem en 
hoop om daarna vir die Olimpiese Spele 
te kwaliflseer. Hy wil aanstaande jaar nog 
'n wereldrekord opstel deur in die kleinste 
seiljag nog om die stormagtige Kaap Hoorn 
te vaar. 

Sue, sy bruid van ses maande, is . baie 
trots op horn, "maar is nie vreeslik opge
wonde daaroor dat ek weer in Augustus 
die land verlaat nie," het hy gese. 
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