
Golwe: Lyk soos 'n gebouvan twintig verdieping 

Alleenvaarder gereed vir wir ldvaa 
'Teen die vyfde storm raakjy 
gewoond aan die sterk wind' 

EBEN HUMAN 

KAAPSTAD. - Die Kaapse alleen
vaarder Piet Scheepers het vyf 
storms oorleef op sy vaart terug 
van Brasilie na Tafelbaai en se 
nou sien hy kans vir sy eerste we
reldvaart. 

Scheepers bet in Januarie as al
leenvaarder die Heineken Kaap-na
Bahia-wedvaart in Salvador, Brasi
lie, voltooi.en daarna besluit om die 
51-jarige Hubert Cronje van Melk
bosstrand kans te gee om die terug
tog saam aan te pak. 

Dit was Cronje se vuurdoop en hy 
het vandeesweek net grootoog ver
tel van sy ervaring. 

"Ons was skaars uit Salvador weg 
toe kry ons golwe wat lyk soos 'n ge
bou van twintig verdiepings. Jy 
gaan die een kant op en dan storm 
jy die antler kant af," het Cronje 
vertel van sy ervaring wat hy duide
lik 'n bietjie vreesaanjaend gevind 
het. 

"Ek het seker 15 kg verloor in ons 
oortog. Ek het maar dopgehou hoe 
Piet onder in die kajuit kos optower 
terwyl die seiljag rol en bokspring," 
bet Cronje vertel. 

Daar was vars brood en vetkoek 
op die spyskaart, maar Cronje bet 
droogweg opgemerk: "Piet bet die 
meeste van die kos self geeet. Kyk 
hoe maer is ek nou." 

Op pad na Brasi:lie is Scheepers 
geteister deur windstiltes. Hy bet 
gese dit is uiteindelik baie erger as 
die sterk wind van tot 50 knope wat 
hy en Cronje op hul terugtog ervaar 
bet. 

"Teen die vyfde storm raak jy al 
gewoond aan die sterk wind. Dit is 
eintlik baie lekkerder om in sterk 
wind te seil as wanneer jy stil gaan 
le in 'n windlose gebied," bet Cronje 
beaam, 

Die seilgogga bet Cronje al in 1971 
gebyt toe hy as jong seun dopgehou 
bet hoe die seiljagte vertrek in die 
eerste Kaap-na-Rio-wedvaart. Se
dert 1999 bet hy op 'n Muira-seiljag 
sy tande geslyp voordat hy sy groot 
kans gekry bet saam met Schee
pers. 

"Ek was in veilige hande. Piet 
was uitstekend," bet hy Scheepers 
geprys. 

Scheepers brand om sy eerste 
. wereldvaart as alleenvaarder aan 
te durf ten einde in die voetspore 
van beroemde Kaapse voorgangers 

soos Bertie Reed, John Martin en 
Jean-Jacques Provoyeur te kan 
volg. 

"Ek sien nou kans vir s6 'n we
reldvaart. Jy moet egter 'n baie 

groot borg he en die ~e boot. Eers 
dan kanjy die suidelilte oseane aan
durf en die ergste storms trotseer," 
bet Scheepers gese. 

Scheepers bet in 25 dae na Salva-

dor geseil en die terugtog op sy lan
ger roete in 26 dae voltooi. Cronje 
bet gese hy sal nog self 'n bietjie 
dink oor sy eie toekomstige seil
planne. 

Die Kaapse alleenvaarder Pi t Schee
pers (regs) en sy ..Umaa Hubert 
Cronje van Melkbosstran , op die. 
selljag Pr.omoto lmpex. 
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Brit<vasna 
sy haar ·op 

pad grimeer 
LONDEN. - Vroue is glo daar
voor bekend dat hulle meer 
as een ding tegelykertyd kan 
doen. 

Tog is me. Donna Maddock 
(22) met £200 (sowat R2 200) 
beboet omdat sy albei haar 
hande gebruik bet om haar 
grimering aan te sit. Dit is 
nou terwyl sy in Noord-Wal
lis op die A499, een van Brit
tanje se gevaarlikste paaie, 
bestuur bet. 

Sy bet 'n spieeltjie in haar 
linkerhand en 'n oogpotlood 
in haar regterhand vasgehou 
en die stuurwiel' aan sy eie 
genade oorgelaat. 

Die voorval is deur 'n ka
mera vasgele. 

Benewens die boete bet die 
prys van skoonheid haar ses· 
strafpunte op' haar rybewys 
gekos. 

" 'n Motor is 'n gevaarlike 
stuk rrietaal in die verkeerde 
hande," bet insp. Essi Ahari 
van die polisie gese. 

"Mens moet heeltyd in be
heer wees, en me. Maddock se 
optrede gaan alle verstand te 
bowe." 

Die kamera is opgestel 
weens die baie ongelukke en 
sterftes op die deel van die ' 
pad waar Maddock betrap is . 
- (Reuters) · 

Bush in stortn 00 1 hawekontrak 
CHARLES SMITH · 

WASHINGTON. - Pres. George 
W. Bush bet die Slag van die Ha
wens teen sy eie kongres ver
loor. Dit is veral omdat sy eie Re
publikeinse kongreslede teen 
horn gerebelleer bet. 

Die Arabiese maatskappy Du
bai Ports World bet sy kontrak 
om ses van die grootste hawens 
in Amerika te bestuur opgese 
kort nadat kongreslede in die 
Withuis Bush ingelig bet. hulle 
gaan die transaksie van $6,8 mil
jard (sowat R42 miljard) dood
druk. 

Die bestuur van die hawens 
sal nou aan 'n Amerikaanse 
maatskappy oorgedra word. 

Bush bet vroeer gedreig om 

enige wetgewing Vf.t die kon
gres gaan vasle om qit te stop, te 
veto. Hy bet in vyf 1aar nog nie 
sy vetoreg gebruik ie. 

Die kongres bet ~gter sy eie 
president onder drhk geplaas. 
Hy is voor die keuse estel: Ashy 
diehawens-wetgewiµgveto, veto 
hy ook die meer as ~600 miljard 
wat by dringend aijngevra het 
om die oorloe in Irak en Afgani
stan te- voer en die gebiede wat 
deur die orkaan Katrina ver
woes is, op te bou. 

Hierdie slagyster is ingebou in 
'n amendement wa 'n senaats
komitee Woensdag aanvaar bet. 
Die Republikeine he die besluit 
gesteun. Die voile se aat sou laat 
Donderdag daaroor tern en dan 
sou Bush w.aarskyn · amptelik 

sy eerste rebellie beleef bet. 
Voor die stemming bet Dubai 

Ports World egter selfbesluit om 
die kontrak op te skort. 

Die oproer is weens 'n vrees, 
na die 11 September-aanvalle, 
dat Amerika se veiligheid by van 
sy gevoeligste hawens kwesbaar 
is. 

Sjeg Mohammed Bin Rasjid Al 
Maktoem, premier van die Ver
enigde Arabiese Emirate en 
emir van Doebai, bet self inge
spring en die maatskappy mee
gedeel om terug te staan. 

Kundiges waarsku dit is ;n lee 
oorwinning vir die kongreslede. 
Maritieme vervoer is 'n interna
sionale netwerk en Amerika sal 
nooit alles hierby betrokke kan 
besit nie. 


