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DIE HUISGENOOT 
Vir die groot internasionale wedvaart tussen Kaapstad 
en Rio de Janeiro word koorsagtige voorbereidsels get ref. 
Die Huisgenoot het 'n aandeel geneem in 'n jag wat nou 
in Kaapstad gebou word vir die wedvaart in Januarie. In 
hierdie artikel oor die wedvaart stel ons die bemanning 
van ,,ons jag" aan die lesers voor. Van tyd tot tyd sal ons 
vertel hoe die jag en die planne vir ·die wedvaart vorder. 
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BO: Voorkennis, wat op getroue arbeid aan die ,,buiswerk" berus, kan 
bepaal wie die Rio-wedvaart gaan wen. Elkeen kan vir bom 'n duidelike 
beeld skep van die seestrome en die winde en die weersomstandighede 
wat in die somermaande langs die Passaatroete verwag kan word. Dlt 
staan te lees ~ die kaarte van die Britse Admiraliteit en dergelikes wat 
vir 'n paar rand te koop is. Die skipper wat die direkte roete van 3,300 
seemyl tussen Kaapstad en Rio kies, sou waarskynlik vind dat dit oor 
die eerste drle- of vlerbonderd myl letterlik voor die wind gaan. Net 
daamA kan dit egter gebeur dat by die wind van voor kry - deurdat 
die Passaatwinde, omgebuig deur die landmassa van Suid-Amerika, op 
pad terug na Afrika is! Die verstandige skipper sal die oseaan met 'n wye 
boog na die noorde oorsteek, langs 'n roete waar die wind en die be
kende seestrome ruim kan vergoed vir die langer afstand wat in di~ 
maneuver afgele moet word. Maar moenie verwag dat skippers voor~f 
los en vas sal praat oor die presiese roetes wat hulle in die gedagte bet 

nie! 

LINKS BO: Dave Abromowitz bet bebendig in die takelwerk opgeklouter 
om van die verspreier, halfpad teen die hoe mas op, hierdie foto te neem 
van 'n paar van die kerels daar ver benede in die stuurkajuit. Dit vra 
eelte in die handpalms, sterk senuwees en murg in die pype om op al 
die plekke te kom waar 'n man soms moet wees om 'n seiljag van byna 

16 meter en met 'n toringboe mas vlot en in die wedvaart te hou! 

LINKS: Op 'n sloep, wat 'n eenmaster is, word geen Jere saamgedra nie. 
Wanneer lets hoog daarbo in die takelwerk skeef loop, moet dit reg ge
stel word - selfs al moet die skipper of sy maat ook langs dun, steil 
staaltoue na bo sell. Dave Abromowitz voer so 'n toertjie agt meter bo
kant die dek uit, waar hy 'n verstelling aan die verspreler halfpad teen 

die mas uit gaan verrtg het. (Foto: Si111rd Olivier) 

VAAR 
MEE 
NA 
RIO 

Deur Wilhelm Kiihne 

IN 'n Tafelbaaise skeepswerf doen 
Kaapse vakmanne die laaste fyn 

afrondingswerk aan 'n duur seiljag 
van 15.9 meter. Dit is 'n gesofisti
keerde renmasjien, wat in Januarie 
aanstaande jaar in die internasionale 
Trans-Suid-Atlantiese wedvaart tussen 
Kaapstad en Rio de Janeiro met die 
bestes van die w~reld sal meeding. 

Die Kaapse jag, wat ook die amp
telike inskrywing van die Moederstad 
in die gedugte wedvaart wind-af sal 
wees, behoort in die begin van Sep
tember op die water en gereed vir sy 
eerste proefvaarte te wees. 

Maar waar hy nog onderdak op die 
kielblokke rus, lyk hy reeds na 'n 
wenperd, met sy skerp klipperboeg 
uitdagend gerig op die Atlantiese 
deining. 

DIE HUISGENOOT, in deelgenoot
skap met Die Burger, het 'n aan

deel in hierdie seiljag, wat geborg 
word deur die Kaapse Seewedvaart

(Na bl. 40) 
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BO: Sluitsteen vir die massiewe 
operasie om die Rio-wedvaart 
werklikheid te maak, ls mej. Sue 
Fielden, 'n jong Brit wat uit 'n 
familie van seiljagvaarders stam en 
heel be$ondere kwalifikasies besit 
om op te tree as sekretaresse van 
die Se~vaartvereniging van Suid
Afrlka. Sy ken elke seiljagvaarder 
van naam in die Westerse wereld 
persoonlik - en hul vaartule ook. 
Die foto is geneem toe sy ontvangs 
aangeteken bet van die hooftrofee 
vlr die Rio-wedvaart - 'n slerllke 
jag van soliede goud en silwer, 
R2,000 werd, wat deur die Kamer 
van Mynwese geskenk is. Daar is 
verskeie ander trofee op die spel in 
die wedvaart, wat beslis sal word 
op 'n voorgeebasis wanneer die 
waarderlng van elke deelnemer aan 
die einde vir aangepaste tyd aan 
lengte en seiloppervlakte getoets 

sal word. (Foto: Marius Jooste) 
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trust. 'n sindikaat van twaalf. Die jag 
word opgetuig en toegerus onder die 
toesig van die Seiljagklub Royal Cape. 
Di~ klub, wat in die bdangrike diep
seewedvaart na Rio as gasheer sal 
optree vir die groot getal seiljagvaar
ders met hul geselskappe wat teen 
Desember in die Kaap sat begin saam
trek, het ook die bemanning aan
gewys. 

Vroeg in die jaar reeds is besluit 
om uit die klubgeledere die 24-jarige 
Dave Abromowitz as skipper aan te 
wys. Abromowitz is 'n taai en toe
gewyde man wat byna ewe veel tyd 
op die water deurbring as by sy werk. 
Hy is farmaseut van beroep. 

Hy was maar elf toe hy op naweek
dae na die seiljagbassin in Tafelbaai 
begin gaan het met hoop en ver
wagting op los werkies aan boord van 
die senior klublede se kielbote. Hy 
het heel onder begin, as .,bilge rat". 
Hy het sy lesse goed geleer. Daarby 
het hy gou geblyk 'n gebore stuur
man te wees, met fyn aanvoeling vir 
die wiapelturige see, en sy klub het 
vertroue dat hy in mededinging met 
die groot name in die intemasionale 
seiljagsport sy plek erens voorlangs 
sat kan vind. 

Sy bemanning is sorgvuldig gekies 
om individueel en as span die veel
eisende en ingewikkelde spel klaar te 
speel wat op 16 Januarie 1971 met 
die afsetter se kanon in Tafelbaai 
begin, en vi!r oor die drieduisend see
myle - en 'n week of vier van vol
gehoue arbeid en konsentrasie later 
- in die storieryke hawe van Rio de 
Janeiro sat elndig. 

Navigator tydens die wedvaart sat 
weea Mike Puttergill, vial< in die 
dertlg. ewe gelykmoedig as sy skipper 
en veteraan-bemanningslid van Kees 
Bruynzeel se Stormvogel in intemasio
nale waters. Puttergill is verkoops
man, en getroud. 

Sy hulp is John Newmarch, onge
troude lektor in die meganiese in
genieurswese aan die Universiteit van 
Kaapstad. Newmarch het reeds deel
geneem aan talle dlepseeweclvaarte. 

Op die voordek van die renjag, 
waar spinnaker en voorseil of Genua
kluiwer op aanwysing van die skipper 
soms herhaaldelik en in die kortste 
tyd verwissel moet word, sat in be
heer wees Clive Tattersall, 'n man 
wat min praat en in 1y voorkoms ni.ks 
van die jare van ervaring voor die 
mas verraai nie. Tattersall beoefen 
die onwaarskynlike beroep, vir 'n ge
breide seeman, van rekenmeester. 

Robert Nelson, jong Kaapstadse 
skeepsbouer en bestuurder in 'n onder
neming wat skeepstoerusting verskaf, 
het die seilkuns sedert sy skooldae 
geleer aan boord van elke soort ligte 
vaartuig. 

Die enigste lid wat nle in die Kaap 
woon nle, is Norman Grimbeek van 
Durban, wat die Atlantiese Oseaan 
reeds meermale met seiljaggles oor
gesteek het. Dii! gebore Kapenaar sat 
optree as stuurman en nommer twee 
in bevel. Hy is getroud. 

Baba van die span is Geoffrey 
Meek, 17-jarige skoolseun van Pine
lands en tans Sprog-kampioen van 
Suid-Afrika. Dii! taai jongeling sat 
hoofsaaklik op die voordek en in die 
takelwerk diens doen. 

As seilmaker en kok is gekies Mel 
Stephens, grapmaker en groot geselser 
wat Al sy pligte aanpak asof dlt vir 
horn die grootste plesier verskaf. 
Daarbenewens is hy 'n deeglike kerel 
wat eksperimenteer en vooraf planne 
maak totdat hy self seker ls alles is 
presles en reg. Mel is tapytmaker 
van amp en eienaar van 'n Royal 
Cape One Design-seiljag. 

DIE Rio-wedvaart is die jongste toe
voeging tot die intemasionale 

kalender van diepseewedvaarte. In
skrywing daarvoor deur die groot seil
hane van die wi!reld is baie bemoedi
gend. As alles vlot verloop, kan die 
wedvaart klassiek word - wat nie
mand sou hoef te verbaas nle, gesien 
die elemente en die uitdaginge daarin. 

Vir die eerste keer word van sell· 
jagvaarders gevra om die Suid

(Na bL 42) 

VOOR 'n diepseewedvaart, wat weke kan duur, ls dlt van die grootate 
belang om die bemannlng In 'n hegte span saam te voeg en te brel vlr 
die taak wat wag. Skipper Dave Abromowltz maak van elke geleentheid 
gebrulk om sy agttal byeen te bring, sommer net vlr gesels of meermale 
ook vir 'n vaart op 'n Saterdagmiddag aan boord van watter selljag in 
Tafelbaai dan ook tot but besklkking is. Op die foto is die bemanning, 
op die Durbaniet Grlmbeek nA; voltallig op die dek van 'n jag in die 
bassln van die Seiljagklub Royal cape. Die manne is van links na regs: 
John Newmarch, Mike Putter&fll, Rob Nelson, Clive Tattersall, Geoff 
Meek, Dave Abromowitz (hurkende voor) en Mel Stepbena. (Foto: Bart 

Step) 
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BO: Die enigste nie-Kapenaar 
(op die oombllk) in die be
manning is Norman Grimbeek 
van Durban. Maar by is 'n ge
bore Kapenaar - sy vader 
was skaapboer by Beaufort
Wes. Sy ondervinding met 
seiljagte strek terug na die 
dae kort na hoer skool. Hy 
bet heelwat ondervinding op
gedoen om die Suid-Afrlkaan
se kus en bet ook al deur die 
Karibiese See na Miami, 
Florida, geseil om aan 'n 
reeks wedvaarte deel te neem. 
Daama was by skipper van 'n 
Amerikaanse miljoen~r se jag 
op die Groot Mere. Norman 
bet skipper Abromowitz 
tydens die wed.vaarte in die 
Lipton-reeks in 1966 ontmoet. 

NARIO 
Atlantiese Oseaan in mededinging te 
oorspan, en dit wet tangs die his
toriese roete van die handelsvlote van 
weleer - en as hegin- en eindpunt 
die twee stede van die Suidelike Ha lf · 
rond wa t tr&d ision~t- 1 om <l ie> kroun 
vir skoonheid en karakter wedywer. 

In Rio de Janeiro, vernaamste hawe 
van Brasilie, loop die geesdrif ewe 
hoog as in Kaapstad. Uit daardie 
oord ontvang die Seevaartvereniging 
van Suid-Afrika, organiseerders van 
die wedvaart, die ruimste en hartlik
ste medewerking. 

LESERS van Die Huisgenoot sat van 
tyd tot tyd op die hoogte gebring 

word van die verloop. In die maande 
vorentoe, namate die prentjie horn ten 
voile ontplooi, kan van die kant van 
die gewone man, vir wie die seiljag
sport 'n enigsins vreemde en eksklu
siewe bedrywigheid mag wees, sty
gende bejangstelling verwag word. 
Wie terugdink aan die heroiese vaart 
van Bruce Dailing, toe hy in 1968 in 
die Noord - Atlantiese eenmansvaart 
tweede geeindig het, sat met min ver
beelding kan dink watter spannings
volle weke aanstaande Januarie en 
Februarie moet bring. 

Wat Suid-Afrikaanse seiljagte be
tref, sat die groot botsing, volgens 
die kenners, I~ tussen die Kaapstadse 
seiljag en Dailing se Jakaranda . Die 
twee sloepe, dit wit s~ eenmasters, 
verskil min in lengte en seilopper
vlakte . Die vernaamste - en belang
rikste - verskil is dnt die Jakaranda 
teen 'n bedrag van Rl 14,500 gebou 
en toegerus word, teenoor die R67,000 
van die Kaapse jag. Daarby kom ook 
nog die ervaring van Dailing - wat 
egter nou sy slag as leier van 'n span 
moet wys. 

Die tiental of meer Suid-Afrikaanse 
deelnemers aan die wedvaart kan ge
dugte teenstand verwag van veral 
twee oorsese inskrywings: die Pen 
Duick III van Eric Tabarly, Franse 
vlootoffisier wat in die seilkuns s6 
voortreflik vertoon dat sy land horn 
vrye teuels gee' om te gaan meeding 
net waar die geleentheid horn voor
doen; en die Ocean Spirit, 'n veselglas
reus van 71 voet wat ingeskryf is 
deur 'n hoogs ervare Engelsman. Hy 
is Robin Knox Johnson, eerste man 
wat alleen en sonder onderbreking 
om die aarde geseil het. Sy nommer 
twee is luitenant Leslie Williams, wat 
in die Noord-Transatlantiese eenmans
vaart in 1968 die vierde plek ingeneem 
het. Van die twee kan groot dinge 
verwag word. * 
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INSET, HEEL REGS: Min praat, raak vat en op jou voete bly - Clive 
Tattersall se seilmaats ken sy vaardlgheid in die dinge, en daarom is by 
gekies om in beheer te wees van die voordekspan. Wanneer seile vinnig 
verander moet word, soos in 'n fris bries wind-af, wat die spinnaker 
vereis, sal Clive moet sorg dat by en sy manne geen oomblik talm nie. 

Gelukkig ken by sy slag. (Foto: Sigurd Olivier) 

INSET, REGS: Aan boord, ook in 'n wedvaart, moet daar iemand wees 
wat verder as die mas se punt kan dink. Die man is Mel Stephens, wat 
as seilmaker sal optree en - ewe, indien nie meer belangrlk nie, as kok. 
Mel is 'n hartlike, geselserige k~rel wat naas sous by die bredie ook 'n 
bietjie peper by die gesprekke op die Jang, soms eentonige ure van die' 

oortog sal voeg. (Foto: Sigurd Olivier) 

BO: Meestcrbrein agter 'n groot getal van die seiljagte wat vir die Rio
wedvaart ingeskryf word, is die vlootargitek en ontwerper Ricus van 
de Stadt. In Suid-Afrlka is by hoofsaaklik bekend vir sy Stormy-ont
werpe, wat vir die Stellenbosse houtmagnaat Kees Bruynzeel in inter
nasionale vaarwaters beroemdheid verwerf bet; en vir die jag Voortrek
ker, waarmee Bruce Dalling Suid-Afrika op die w~reldkaart geplaas bet 
(die Voortrekker vaar mee na Rio de Janeiro onder die vaandel van die 
S.A. Vloot). Van de Stadt was in Junie in Suid-Afrika as lid van 'n 
Britse handelsending. Hy I~ horn deesdae toe op die ontwerp en bou van 
veselglasseiljagte. Die Ocean Spirit van Robin Knox Johnson kom van 
sy tekenbord. Naas die Kaapse jag vir Rio word n6g vier ander Van de 
Stadt-deelnemers aan die wedvaart op die oomblik afgewerk: een in 
Duitsland, twee in Natal en een aan die Germistonmeer. 'n Mens kan 
maar jou geld daarop sit dat 'n Van de Stadt-deelnemer onder die eerstes 
oor die wenstreep in die hawe van Rio sal wees! (Foto: John Etches) 

REGS: Elkeen van die agt manne aan boord van die seiljag bet sy pligte 
wat horn onontbeerlik maak, al sy by nou skipper, kok of stuurman. 
Maar miskien is die navigator naas die skipper die heel belangrikste 
man. Daarom is Mike Putterglll, wat bier 'n tou aan die mas verstel, as 
tweede in bevel aangewys. Hy is die navigator wat die seiljag sekuur 
voor die Passaatwinde oor die Suid-Atlantiese Oseaan tot In Rio de 
Janeiro moet bring. 'n Mens kan aanneem dat by die roete nou al soos 
die pad van sy huls na sy kantoor ken, en die besklkbare weer- en roete-

kaarte soos sy ele werf. (Foto: Slgurd Olivier) 
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