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Die ltaliaanse jag Criloa, 
met ses vro ue aan boord, 
waarvoor skeepvaart versoek 
is om op die uitkyk te bly, 
is gistermiddag deur 'n ander 
seiljag in die Kaap-na- Rio
wedvaart opgemerk. Die 
Aquarius het gese die Criloa 
vaar binne sig van horn onder 
·n bolseil. 

DIT is so goed as uitgemaak 
dat die ryk Amerikaner Huey 
Long met die jag Ondine in 
die derde Rio-wedvaart weer 
die Sanlam-meridiaan-wissel
trofee gaan verower. In die 
tweede wedvaart het hy die 
vergulde prestige-trofee ge
buit - letterlik . 

Wat gebeur het . is dat Long 
eerlik onder die indruk was 
dat die pragtige simboliese 
kunswerk 'n eenmalige trofee 
is. Dit het "n ereplek op sy 
lessen.aar in New York gekry 
en die borg kon dit nie in 
sy hart vind om Long, wat 
bowendien "n goeie vriend van 
Suid-Afrika is, aan te se om 
dit terug te stuur nie . ' n Nuwe 
is toe maar gemaak. 

Sanlam het "n soortgelyke 
trofee. uit silwer gesmee, ge
skenk vir die jag wat die 
Meridiaan vanjaar op voorgee 
eerste bereik. 

Die wenners van die Meri 
diaan-trofee kry aan boord, 
wanneer hulle by Rio oor die 
eindstreep vaar. 'n blou wim
pel wat hulle aan die mas 
wys. 

Die simboliek van die tro
fee sal die beste deur naviga
tors uitgele kan word. In een
voudige begrippe is dit die 
.. driehoek-sfeer" wat die 
basis vorm van navigasie op 
die lengtegraad. Naas die Rio
trofee van soliede goud en 
silwer self word die Sanlam
trofee beskou as een van die 
verbeeldingrykste wat gewen 
kan word as 'n troos vir die 
taaie oortog na Rio. Daar 
is geen geldpryse in die wed
vaart te wen nie. 
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