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'n TROTSE mnr. Randolph Westman van Port Elizabeth staan hier by die Cora, sy seiljag van 10 m, wat hy 
eiehandig en na agt jaar se swoeg en sweet vandeesweek in die stad se hawe te water gefaat het. 

'n Droo1n·vervul 1net Cora se lyf nat 
DUISENDE voomemende seevaar
ders droom van die dag dat huUe hul 
tuisgeboude boot te water kan laat. · 
Baie kom nooit so ver nie, maar 
mnr. Randolph Westman (45) van 
Port Elizabeth se lewensdroom Mt 
werklikheid geword. 

Mnr. Westman se 10 meter lange 
seiljag, die Cora, het vandeesweek 
die eerste keer lyf natgemaak in die 
Port Elizabethse hawe. Dit span die 
kroon op agtjaar se harde arbeid. 

Die gesoute seevaarder en lid van 
die Algoabaai-Seiljagklub se daar is 
tans sowat 7 000 individue in Suid
Afrika wat bote bou. In baie gevalle 
verloor die eienaar-bouer moed en 
smaak hy nooit die bevrediging van 
sy h~dewerk in die water te aan
skou me. 

Hy se die Cora het l 2 000 ure se 
toewyding en dissipline geverg. Hy 

... het n klein tweedehandse seiljag 

gehad. Nadat hy dit verkoop het, het 
·die idee by horn posgevat om sy eie 
boot te bou. 

"Die staalromp is in Durban ge
maak en in Port Elizabeth het die 
groot werk begin. Ek het gewoonlik 
van net mi werk tot elfuur saans ge
swoeg," het mnr. Westman eeq~is
ter vertel toe hy Oosterlig sy seilJag, 
blinklyf en nog kurkdroog, in sy ag
terr.laas gaan wys het. 

'Dit was me die houtwerk aan 
die romp wat tydrowend was nie, 
maar die bou van die kajuit, waarin 
'n gasstofie, opwasbak en eethoekie 
netjies pas . Daar is ook slaapplek 
vir vier, ' n toilet en stortgeriewe. " 

Mnr. Westman, wat reeds ver
skeie vaarte na onder meer Mauri
tius, Madagaskar en die Seychelle 
onderneem het, se die Cora se eerste 
seereis sal na die eilandgroep Cha
gos wees waar 'n Amerikaanse lug-

magbasis in die Tweede Wereldoor
log in die Midde-Ooste opgerig is. 

"Ons beplan om die reis eers 
vroeg aanstaande jaar te ondemeem, 
aangesien sikloontoestande in die 
somermaande van einde Mei by Ma
dagaskar voorkom. My vrou, Alma, 
en twee kinders, Carl (8) en Orpa 
(7), sal natuurlik die reis meemaak, 
omdat dit sowat 18 maande tot twee 
jaar sal duur." (Die naam Cora is 
saamgestel uit die eerste letters van 
die gesin se name.) 

"Carl en Orpa is by 'n private 
skool in W aimer, waar onderrig na 
'n Amerikaanse tendensie op self
studie gegrond is. Die tyd op see sal 
dus nie inbreuk op hulle onderwys 
maak nie," se mnr. Westman, wat 
glo dat 'n goeie seevaarder liefs van 
sy benoude oomblikke op see ver
geet - ervaringe waaryan hy 'n 
goeie dosis gehad het. 


