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Ro.,.,le van Rooyen (regs) net bale dankbaar dat hy saam met sy twee bemannlngslede, Joff Heathcote en Terry-Anne Rooza, die Kaap · 
velllg kon berelk nadat hul umptlon, se mas morsaf ge,breek het naby Tristan da Cunha - 1400 seemyle van Tafelbaal af. 
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'""""" Basta met pasta, -se vaarders 
van SA na drama op oop see 

EBEN HUMAN 

KAAPSTAD. - Die tenger 19-jarige Terry-Anne 
Rooza van Milnerton bet nie mooi geweet wat 
dit beteken nie, maar sy bet ook 'n vleismes ge
gryp en die takelwerk van die sei]jag Gumption 
begin afsaag. 

Die drama bet horn op 14 Maart sowat 1400 
seemyle suidwes van Tafelbaai naby die afgelee 
eiland Tristan da Cunha in die diepsee afge
speel. 

Rooza was saam met Robbie van Rooyen en 
Joff Heathcote op 'n vaart van Rio. de Janeiro 
op pad na die Kaap toe hulle verslae moes toe
kyk hoe die mas van hul seiljag morsaf breek. 

Die Gumption, wat aan die Kapenaar Nicolas 
Mace behoort, was in Januarie een van die deel
nemers aan die Kaap-na-Bahia-wedvaart. 

Van Rooyen-hulle moes die jag van Brasilie 
terugbring, maar bet eers die karnaval in Rio 
de Janeiro bygewoon. 

"Ek bet geslaap toe die mas gebreek bet. Ons 
moes dadelik messe en 'n handsaag gebruik om 
al die takelwerk af en weg van die boot te kry 

om verdere skade te .vermy," bet Van Rooyen 
gister vertel met hul aankonis by die Royal 
Cape-sei]jagklub in Tafelbaai-hawe. 

Die drietal se vinnige reaksie was waarskyn
lik hul behoud. 

"Die groot gevaar was dat die takelwerk 'n gat 
in die sei]jag se romp kon stamp en ons kon be
gin sink," bet Van Rooyen gese. 

"Ek bet gelukkig die lugdraad gered vir radio
ontvangs. Eers 'n halfuur later bet alles by ons 
begin insink en bet ons begin besef in watter 
penarie ons is." 

Die vorige paar dae bet die Gumption se be
manning gereeld radioverbinding met Tristan 
da Cunha gehad. · · . 

"Ek betook on thou dat hulle elke middag van 
die eiland met 'n Duitse navorsingskip gepraat 
bet en het gevra of ons nie van die hulp kon kry 
nie," bet Van Rooyen vertel. 

Die Bremen het die Kapenaars te hulp gesnel 
en broodnodige ekstra dieselbrandstof gegee. 
Daarna kon hulle byna heelpad met hul enjin 
vaar om gister, betyds vir Van Rooyen se twin
tigste verjaarsdag, die Kaap te haal. 

Rooza het gese dit was 'n vaart wat sy nooit 
sal vergeet nie. Sy het nog net een keer met 'n 
boot van Langebaan ria die Kaap geseil en bet 
eintlik nie geweet wat dit beteken as jou mas 
morsaf breek nie. 

Die drie Kapenaars het nie vir die Duitsers 
op die navorsingskip kos gevra nie en moes toe 
byna heelpad I).et pasta eet. 

"So 'n sei]jag sonder 'n mas is nogal moeilik 
om sielkundig te verwerk. Ons kon gelukkig 
nog elke dag meer as 100 seemyle afle," bet die 
25-jarige Heathcote gese. Die noodtakelwerk bet 
net bestaan uit 'n stormseil en 'n driehoekige 
spinnaker. 

Die ervare sei]jagvaarder Johan van Rooyen, 
vader van Robbie, was baie trots op wat sy seun 
en twee seilmaats reggekry bet. 

"Ons het Terry-Anne dadelik 'n sjokolade ge
gee en die trane bet oor haar wange gerol toe 
sy begin eet," bet Van Rooyen sr. vertel. 

Wat was die ergste vir die drietal? 
"Om die afgelope twee weke elke dag pasta te 

eet. Nooit weer pasta nie!" bet hulle in 'n koor 
gese. 


