1

groot

wedvaart
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DIE

skrywer van hierdte artikel vertrek vroeg in
Februarie na Rio de Janeiro. Daar al hy die kom
van die seiljagte inwag sodat hy by die eerste geleentheid aan lesers van Die Huisgenoot verslag kan
doen van die verloop. Tydens y verblyf in die karnavalstad, waar die jaarlikse mardi gras jui aanstaande maand sy dolle hoogtepunt bereik, sal on
verslaggewer waar kvnlik die meeste van y tyd deurhnng irt en r ndom die late 'luh d Ri< d Janeiro.
Jaardie sLad ·e tabelagLigt' :>t'iljagklub in <.lit' ·kil 1n::t~tlge h ai on<ler die Suikt>rhro d (Rio St> l.c>t>ukoJ)
Lede van die bem nntng an ons ett' jag, Stormka I»
vertrek hiervantlaan gue<l gewapen meL appuraaL ·n
film om in ledige oomblikk tyden die wedvaart
foto's vir latere gebruik in Die Hui ·genoot Le n m.

BO: Mike Putterglll, bootsman en navigator, skakel die grootskoot
an die boom van die jag Storml<aap. Aan boord van so 'n ren1ag
1s dit net die beste as elke lid van die bemanning horn oral bruikbaar
kan maak.

ONDER. LINKS: John Newmarch, lid van die bemanning van die jag
Stormkaap, is 'n lektor in die meganiese ingenieurswese aan die
Universite1t van Kaapstad. Oaarom kyk hy met belangstelling en
klaarblyklike goedkeuring na die glinsterende tuig, van vlekvrye
taal, by- 'n kritieke punt op elke jag: waar die boom met 'n gansnek
aan die hoofmas geheg word.

ONDER, REGS: Rob Nelson, taa1 en ionk, is lid van die bemanning
van die jag Stormkaap. In die gewone lewe is dit vir horn ook maar
van die more tot die aand seilja9te en die seiljagvaart hy is
naamlik hoof van ' n Kaapstadse onderneming se afdeling vir seil1agtuig. Kerels soos Rob kan skaars hul goeie geluk glo: om die
geleentheid, en die verlof, te he om deel te he aan 'n diepseewedvaart tussen twee vastelande. Oit is die beloning vir harde werk
en toewyding aan 'n veeleisende, maar uiters bevredigende sportoort.

AP NA RIO
die groot vvedvaart
Foto's d ur SiCJ rd Oli ier

deur Wilhelm Kiihn

llNKS : Di

mt d

f'

I·
name aan die groot wed'vaart.
Meer as een,
oo
die jag
Stormkaap en Bobby Songer
e
Outburst, is spesifiek ontwerp
en gebou en opgetakel vir 'n
vir
vinnige vaan wind af wind- en weersomstandighede
soos die wat in hierdie tyd van
die jaar langs die pa saatroete
tussen Kaapstad en Rio de
Janeiro behoort te heers. Groot
vaardigheid en ervaring is in
sulke sake nodig. Die foto hierby
is geneem op die middag toe
Dave Abromowitz en sy bemanning die Stormkaap die heel
eerste keer in Tafelbaai onder
seil uitgeneem het. Die skipper
lees met groot konsentrasie die
meters op ' n paneel op die dak
van die kajuit voor hom; na agter
hou Bruce McCurragh die werking van die grootskoot met die
een oog dop, terwyl die ander
oog op die grootseif se voet is
- die seil wat hy gesny het en
wat net presies reg moet wees
om vir 'n groot wedvaart te kan
deug. Met ewe veer belangstelling bekyk Dan Stephens die
span van die seile - want op sy
beun is hy een van die ingevoerde takelaars (hy i

van Si n

Francisco) wat die nuwe jag vir
die wedvaart ,.ge tem" het.
REGS: Op die voordek van die jag Stormkaap: erv ring en jeug, harde hande, uithouvermoi en daatby die vermoe om
'n bevel vinnig en deeglik uit te voer. Hier
is Clive Tattersall (links) die baas. Clive
beoefen die onwaarskynlike beroep - v•r
diepseewedvaarder van rekenmee1ter.
Sy regterhand is Geoffrey Meek, wat pas

verlede ·aar matriek aan die Ho "" rskooJ
PineS,.nd • Kaapstad , geskryf het. Geoff
kom uit 'n gesin wat ,,op die water Jeef"
en het aan die einde van verlede jaar nie
sy titel as Sprog-kampioen van die Westehy was te
like Provinsie verdedig nie be ig om horn vir die Kaap-Rio-wedvaart
voor te berei.
LINKS: Ewe belangrik aan boord as skipper
of bootsman of wie ook al, is die kok.
In die kompakte skeepskombuis van die jag
Stormkaap, met •Y handige pakplek vir onbreekbare borde en koppies, sy diep opwasbak en kompasbeulstoof, met bakoond
kompleet, voer Melville Stephens die gesag.
Mel het 'n bykomende plig, die van seilmaker. wat vir hom geen probleme sal skep
nie hy is naamlik tapytmaker van sy
mp. By alles het hy 'n deug wat horn op
die I ng, soms stellig vervelende reis vir
•Y skeepsmakkers meer aanvaarbaar as
andere sal maak: hy kan onderhoudend en
haas sonder ophou ge els en kwinksl:ie
uitdeel.

•
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Kaap na Rio
vir 'n gebeunenis
DITvanis netbetekenis
dat die

die grootste belang vir SuidAfrika.

hawehekke gesluit en skeepsverkeer in Tafelbaai tot stilstand gebring word. Die Riowedvaart is sO 'n gebeurtenis.
Die byval wat die gedagte van
so 'n wedvaart onmiddellik gevind het toe dit twee jaar gelede die eerste keer geopper is,
het alle verwaRtinge ver oortref. Hierdie wedvaart, die
jongste toevoegin.11 tot die intt:rnasionale diepseewedvaartkalender, hd feitlik klusiek
geword nog voon1at die 1:1fsetter se kanon geknal het. Dit
word 'n sportgebeurtenis van

llie Kaap-Rio, met beglnen eindpunte onderskeidelik in
Tafelbaai en Guanabarabaai,
die tuiswaters van die twee
mooiste stede van die Suidelike Halfrond, is van grootse
en romantiese opset. Dit oorspan 'n magtige, lee oseaan
wat vergange al die taaii.tt:
seemanne beproet het; dit voer
die seiljagte in hierdie wed·
vaart langs die Passaatroetes
van die legendariek kllpperskepe en dit gaan, les bes, 'n
brug bou tu.ssen twee vaste

lande en twee bevriende volke:
Suid-Afrika en Brasili~.
Die Rio - wedvaart is die
grootste .,uitwaartse beweging" aan die sportfront waartoe Suid-Afrikaners nog opgeroep is. Omrede van die deelneming, wat die beste van die
Westerse w~reld verteenwoordig, sal alle o~ in die volgende
twintig, dertig dae suidwaarts
gerig wees.
In 1968 het 'n enkele SuidAfrikaner, Bruce Dailing, die
res van die wereld met sy jag
Voortrekker in die TransNoord-Atlantiese eenmansvaart
gaan aandurf. Hy het groot
hewondering afgedwing o:n sy
vordering, mu1s I.Ii~ van sy
mededingen, 15 'n hele maand
m votgehoue spanning dopgehou. l>i~ keer as dit die skip
pers en bemannln11s van goed

Die Ocean Spirit, die Van de Stadt-kaag met die seilnommer 2999. wat miskien nog
daar gunter voor die Baai van Guanabara eerste oor die wenstreep kan wees! Die
groot seiljag (hy is die eerste van die Britse Southern Ocean-skeepswerf se
Ocean 71-klas-veselglasjagte) het 'n deurtrapte span aan boord: die skipper Robin
Knox-Johnston, oud-vlootoffisier en die eerste man wat alleen en sonder hulp en
sonder onderbreking reg rondom· die aardbol geseil het, en luit. Leslie Williams, wat
in 1968 met die Spirit of Cutty Sark, 'n Van de Stadt-sloep van 54 voet, vierde na
Bruce Delling 1n die Trane-Noord-Atlantiese eenmanevaart geeindig het.
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Waar

he+ di+

Porzig); SA 29; Wayfarer (P.
H. Strong) SA 50; New
Zealand Nomad (B. L. Williams) 47; Serendib IV (J. P.
Chri tiansen) !00: Three Bears
(J. D. Dinnigan) SA - ; Voortrekker (kmdr. M. Thomas)
SA l; Xanadu II (E. B. McKee)
1320; Jan Pott (N. LorckSchierning) 203; Eshowe (N.
Maytham) SA 35; Adamaster
(J. B. P. da Silva) Pl; Westwind (F. Smithers) SA - ; City
of Germiston (E. R. Jordan)
SA 18; Guia (G. Falck) 4971;
Baleia (E. Kraus-Rump) 197;
Omuramba (K. Warr) SA 9;
Albatros
11
(J. Goodwin)
SA 24; Eclipse (L. le Quay) 72;
Elegance (A. F. Gregory) SA
34; Mercury (R. Nuttall) SA
3; Tub (0. G. Roberts) 038;
Applemist (B. H. Robertson)
A 13; Golden City (D. Butler)

a lies begin?

SA 2; Gaivota (R. F. Lusher)
C 70; Outburst (W. Bongers)
SA 4; Port Rex (B. P. H. Curran) SA 5; Quo Vadis (A. R.
Birkinshaw) SA 15; lngw<.·
(V. Kusel) SA 28; Nango ( .
E. F. Christie): Quest (M. A.
Margo) SA 6; Breezand (S.
Kramer) SA 11; Flica (E. W.
Kuttel) C 43; Matchless (It.·
kmdr. T. P. G. Poland) 2306;
Ma'm'selle (C. E. Hartman 11)
2053; Shayele (L. W. Willis)
SA 32; La Mer (0. BondSmith) 1752; Molly Brown
(R. C. Zantzinger) 937; Flame
(G. B. Weale) SA 23; City of
Springs (L. Lochner) M 45;
Ariel (A. Perrin); Diana K (D.
L. Cox SA 12; Pionier (W.
Schutten) SA 27; Namar IV
(E. Gizzetti) 508; Sprinter
{Molly Warr) SA 26; Barbette
(A. Clackson) 1900; Qumbu

(L. D. Orpen) SA 36; Sandcfjord (P. Cullen) SA 37; Armel
I J (N. Maurel) MS l; Ralph
(A. GJik man); llanda (P. C.
Bo ·hof{)

A ..

'n gedugt~ .. vdd":
meer as s stig s i ljagte.
Die inskrywing, gr(Jter as <li~
wao.rmee elke ander internasionale wcdvaart nog ooit
weggespring het. gee 'n aanduiding van die manier waarop die Kaap-Rio die verbeelding gaan het. Dit kan in die
toekoms een van die groot
prestige-wedvaarte word. 'n
Ander groat wedvaart in suide1ike vaarwaters, die jaarlikse
kragmeting van Hobart na.
Sydney. het in 1945 begin met
minder as tien deelnemers op 'n enkele na alma! van
Australie.

D

IT i

eken of Cowes
BO: Die gedagte van die Riowedvaart word toege kryf aan
die Vloothoof van Suid-Afrika,
vise-adml. Hugo Biermann, van
wie dit bekend i
dat hy die
seil)agsport hoog ag a middel
tot karakterbou en goeie seem n1kap. Adml. Biermann is
hoofbeakermheer van die SuidAfrikaanse Seewedvaarttrust en
verleen elke moontllke steun aan
die organiseerders van die wed·
vaart, die Seewedvaartvereniging
van Suid-Afrika.

in die dertig Suid-Afrikaanse
seiljagte wat byna ewe veel
v rteenwo rdigers van ander
lande, sommige van hulle
grMt name, die stryd aans~.
Hier is hulJe, soos die lys
gelyk het toe hierdie artikel
ter perse gegaan het (die SuidAfrikaanse jagte aangedui met
die letters SA voor die seH• nommer; die naam van die
skipper in alle gevalle tussen
hakies): Cariad I (k. Sutic)
S.A. 43;. TuJuaq (M. N. Humphrey); Graybeard (L. Killam)
9999; Ocean Spirit (R. KnoxJohn ton) 2999; Howard Davis
(kapt. P. Nankin) SA 33~
Angantyr (J. W. Crawford)
141; Fortun a (lt.-kmd. E.
Rivero-Kelly) 222; Pen Duick
III (E. Tabarly) 4279; Jakaranda (B. Dailing) SA 7; Jangadeiro (B.A. Lombardi) 4546;
Hamburg VII (G. K. Reher)
164; Corsair (kol. S. Jeffrey)
A 22; Stormkaap (D. Abramowitz) SA 10; Stormy (C.
Bruynzeel) 1414; Active (E. H.

Anders as in die geval van
ommige wedvaarte op die intemasionale
kalendar,
kan
presies uitgeJ~ word hoe en
wanneer die gedagte van die
Kaap-Rio ontstaan het en vorm
egin kry h t. Dit is ewe goed
dat dit opgeteken word.

D r

rd

Jg mt!'en aan-

liar nut <.Ii~ or •ani~a ·it.gin i~ n .
nle1Jing van ·n

~ar

w nk · n drnl. Hugo Bierm nn, . uid frika s Vl oth r. it i~ ind rdaad s6 maar
clit• pr • ies begin moet gesoek
word in 'n hoofartikel in die
ger spekteerde
eiljagtydskrif
S.A. Yachting, die uitgawe v:in
April 1965.
In daardie uitgawe het die
redakteur Brian Lello, in sy
hoofartikel
'n uiteensetting
gegee van 'n skema, een:te
geopp r deur dje skeepsbouer
Dick Barens van Durban, om
aan internasionale diepseewcdvaarte deel te neem meet seiljagte in Suid-Afrika ontwerp
en gebou. In daardie hoofartikel is gepleit vir nog twee
eienaars om na vore te kom
om 'n span te vorm. saam met
'n seiljag wat Barens sou bou,
om Suid-Afrika in die Admiral's
Cup te gaan verteenwoordig.
Die plan het geen noemenswaardige st un gekry nie.
1

Vervolgen het Brian Lel1o
en Ray Hartman, destyds 'n
aktiewe deelnemer aan die seiljagsport, regter Louis van
Winsen genader om voorsitter
te word van 'n komitee met die
oog op internasionale mededinging. Hulle had die TransNoord-Atlantiese eenmanswedvaart van 1968 in gedagte.
Hieruit is die Suid-Afrikaanse
eewedvaarttrust gebore - en
die sage van Dailing en die jag
Voortrekker, in daardie epiese
vaart
or di
Atalantiese

Oseaan.
gaan die wedvaart
H OEduur?JankSeiljagvaarders
steek
die uid-Atlantiese 0 eaan nie
al om die hawerklap oor nie,
en dit is daarom moeilik om
met sekerheid te voorspel wanneer die voorlopers daar gunter
verwag kan word; dit is 'n saak
wat drukke bespreking uitlok

waar

BO~ Matchless, kmdr. Peter Poland se netjiese sloep, loop voor die wind in 'n Cowes-wedvaart in
1987. Die oud-offisier van die Bribe vloot en Matchless is bekendes in internasionale diepseewedvaart-

kringe.

. eiljagvaarders

byeen-

kom. A 'n men na hu 1 geprekke luister, sou jy die raaiskoot kan waag dat die eerste
eiljag van twintig tot 25 dae
mi die wegspring in Tafelbaai
oor die wenstreep tussen die
klein etlande Redonda n Rasa
voor Guanabarabaai sat gaan.
Op dieselfde manier sou 'n
men kan voorspel dat 'n goeie
anderhatwe maand gaan verloop voordat die agtero se
daar veilig in die kraal sat
wees.

ONS VOORBLAD
Sierlik kreng die jag Omuramba in 'n lewendige bries uit die suidooste op Tafelbaai. Skipper Ken Warr bet 'n reef in die grootseil laat
sit, en die blou en wit spinakker bol uitdagend oor die boeg. Hierdie jag, een van verskeie Sparkman & Stephens-ontwerpe in die wedvaart, verteenwoordig Suidwes-Afrika en word deur kenners 'n goeie kans gegee om onder die voorlopers te eindig. Die Omuramba
(van die klas Swan 43) is in Finland gebou (soos sy klein suster, die Swan 39 Breezand, van Simon Kramer) en behoort aan adv. HansJoachim Berker en GOtz Kltihn, argitek van Windhoek.

7
Vir die jag Jakaranda sal
daar tydens die duur van
die Aio-wedvaarl vanselfsprekend ui~sonderlike belangstelling wees. DH is
omdat sy skipper Bruce
Dalling is, die bebaarde en
bedaarde jong Natalse universiteitslektor wat die seiljagsport op 'n dramatiese
manier aan n wyer SuidAfrikaanse publiek bekend
gestel het. Dit was in 1968.
toe hy met die jag Voortrekker (wat in die Rio-vaan as
diensboot van die SuidAfrikaanse
Vloot
wegspring) tweede geeindig het
in die Trans-Noord-Atlantiese eenmansvaart.
Die
man wat Dalling in daardie
harde kragmeting so amper
die loef afgesteek het, fuit.
Leslie Williams van die
Britse vloot, neem nou ook
weer deel - saam met sy
gedugte
seilmaat
Robin
Knox-Johnston op die jag
Ocean Spirit, wat die Royal
Naval Sailing Association
verteenwoordig. Die Jakaranda, een van die duurste
jagte in die bondel, word

geborg deur die Broers
Bester van Pretoria. Hull~
he~
groot toekomsplanne
vir die renmasjien en sy
kranige skipper en bemanning.
Na die Rio-wedvaart sal
die jag volgens plan aan internasionale wedvaarte oor
die hele wereld gaan deelneem. Om daardie rede het
Olin Stephens (van die
firma Sparkman & Stephens
in New York) die Jakaranda

ontwerp vir goeie werkverrigting in winde uit elke
kwartier. Die jag, wat gebou is deur die voortreflike
Hollander Frans Maas, is
toegerus met die nuutste
en mees gesofistikeerde
Amerikaanse en Britse tuig.
Toeskouers van die wal
af sal die Jakaranda sommer dadelik uitken aan sy
ligpers romp - die kleur
van die pronkerige Pretoriase blomme. Sy spinakkers
en stagseile is in die kleure
v an die Besters (blou en
wit) en van Pretoria, die
stad wat hy verteenwoordig: maroen en goud.

ge e
'lt

·eil1ag wat eer·tre p gaan, nie

noudw ndi as wenner uitge,. ·at word nie. Die wedvaart word p ·n voorgeebasis
beslis - en wel volgens 'n
-c lsel van aangepa te tyd,
wat aan elk deelnemer, groot
of klein, 'n gelyke kan::; gee.
In die proses van dataverwerking m die wenner te bepaal,
maak die lede van die wedaartkom itee
elf
van
'n
komp r gebruik.
Elke .ia het ·n waardering,
wat vooraf uitgewerk word
:1<1n di~ hanu van fakt re sou:
lvngtt-.
d11·p~~:1ng,
w · t •rvt::r
pl.t:-.ing l·n st•iloppt·rvlakt •. ·n
Wa rd •crder ·al waarskynli~
rnt'<.'r. as lWt't-honderd metip
v· n n Jag ·e romp en sy t g
maak voorda t hy sy be re enings kan afhandel.
IE af stand tussen Kaap ad
n Rio de Jane1?0 is 3 0
emyl. Maar geen skipper s'.ll
in hi rd1e tyd van die jaar die
r guit.
n dus kortste roete
volg nie. Alma! w t dat hul'.
die gunstige passaatwinde en
ie ·e trom erens noord van
lie r •guit ro t
moet gaan
. o k. Groter s iljagt n hoe
!.!rot r ·n romp des t vinnigcr
kan h d ur die water beweeg
k n
If so ver no rd as
di
iland St. Hel na gaan
draai voordat hulle na bakb<><>rd afswaai n die b eg op
di ku~ an .'u1d-Am rika rig.
'k1pp r
wat
vo raf
te
k nn ~ege het dat hull met
n hoog na di' . u1cl oaa n v
"m lano · dit• \ at r ·
fri ·tan da ·un ha aar
kant uit tc kom. was seke1
maar b sig m t 'n bietjie ielkundige oorlogvo ring vooraf.
om hut t n tand rs t verwar
O k diegen wat maand gel de al gese het hull r k n die
vaart d al ·us en o w es en
wat · an, oo Brue Dailing
van di J karanda. van di p in
die t wintig, b. na d rt1
dat>

D

ONDER: Bruce Dailing en die
ia g Jakaranda 'n gedugte
kombinasie. Dailing, wat die aandag van Suid-Afrika in 1968 dramaties op die seiljagvaart laat
val het toe hy met die jag Voortrekker die tweede plek in die
Tra ns-Noord-Atlantiese eenmansvaart ingeneem het se1I in die
Kaap-Rio-wedvaart met een van
die duurste jagte in die bondel:
die Jakaranda, geborg deur die
Broers Bester van Pretoria.
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Dit Huilcenoot. IS

J uarie 1t11

gepraat het) het waarskynlik
maar gedink hulle sou die
ander deelnemen Ian
'n
dwaalspoor lei.

Dns gebruik nie
verkoopsette of
laspos verkoopsmanne niel

PUIK KURSUSSE
DEUR

V.K.K.

AANGEBIED:
SKOOLSERTIFIKATE
Nasionale St. VI
Nasionale St. VII
Nasionale Junior Sertmkaat
Nasionale Senior Sertifikaat
(Algemene Groep)
Nasionale Senior Sertifik.aat
(Matrikulasievrystelling)
Matrikulasie

PROFESSIONELE EN
HANDELSERTI FIKATE
EN DIPLOMAS
Snelskrif
Tikskrif
Tikskrif Diploma
Handelsafrikaans en -engels
Taalbond
Rekeningkunde
Verkoopsopleiding
Vensterversiering
Handelskuns
Praktiese Advertensie-opleidi ng
Bekwaamheidskursus vir
Klerke
Bekwaamheidskursus vir
Verkoopsbestuurders
Bekwaamheidskursus vir
Sakebestuurders
Sekretarisskap
Staatsdienstaattoets
Tweetal ig heidsertifikaat

met elke groot sportSoosgeleentheid
is daar in die
Rio - wedvaart

ie goeie naam wat VOLKS-KORRESPONDENSIE-KOLLEGE
oor die afgelope 36 jaar opgebou het spreek van eerlike, getroue
diens en eersteklas resultate. Dit was nqg nooit vir ons nodig om
studente met die behulp van verkoopsette of slim verkoopsmanne te
oorreed om by ons aan te sluit nie.
Ons het geen bekendstelling in enige Afrikanerhuis nodig nie. Vra
maar gerus u Dominee, Prinsipaal, Burgemeester, Buurman of Vriend.
Holle ken almal DIE VO LKS-ICORRESPONDENSIE-KOLLEGE ...
baie van hulle het onder V.K.K. se leiding gekwalifiseer en trek vandag
voordeel uit die rykdom en vooruitgang van ons ]and.
Moenie agterbly nie. Indien u nie tevrede met u huidige besoldiging
is nie, neem ons dan in u vertroue. Skryf aan ons of indien u in
Johannesburg of omgewing woonagtig is, besoek ons gerus. Net soos
ons deur die jare heen derduisende Afrikaners gehelp bet, sal ons ook
vir u die weg na vooruitgang baan.

Boutekene
Bestekopname in die Boukuns
Byeboerdery
Pluimveeboerdery
Leerwerk
Landbou

Dieselwerktuigkunde

VDLIS·

Motorkarkonstruksie,
N.T.S. I en II
Radio
Elektriese Werktuigkunde
Elektriese Geleiding
Keteloppasser-sertifikaat

Skietsertifikaat vir Mynwerkers
(Goud en Kool)
M ynkaptein-sertifikaat
(Goud en Kool)

SKRYFKUNS
Spotprenttekene
Die Kortverhaal
Joernalistiek

BANTOETALE
Zoeloe
Xhosa
N. Sotho
S. Sotho
Tswana
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heelparty

hull~ op die sew~ st~ bekend·
' heid verwerf h~t. en wat van
die Ka~p-Rio·wt:tlvatart g~bruik
sal maak om nou ~nmaal le
wy wie baa i , i die ran e
, vlootoffisier Eric Tab rly n

D

INDUSTRIELE EN
TEGNIESE OPLEIDING

ook

.. karakters", manne en vr ue
wat vanw~ hul persoonlikheid
of prestasies in die verlede
kleur aan die hele ondememing
gee. Uit die aard van die
sportsoort is seiljagvaarders
om mee te begin al meennaJe
,,anders" as die gewone mense.
Twee deelnemer wat vir

i
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sy Engelse eweknie, Robin
Knox-Johnston. Tabarly word
deur die kenners bestempel as
een van die wereld e heel
grootste kielboordvaarders as 't ware al in sy leeftyd 'n
legende. Met sy seiljagte hy het ses in die Pen Duickeries - dwing by respek af
net waar hy aan 'n wedvaart
gaan deelneem. Hy i die seun
van 'n visser, wat self al sy
slag as seiljagvaarder in internasionale kompetisie gewys het
en wat, soos sy seun, 'n vreemde aanvoeling het vir die see
en seevaartuie. Die jonger
Tabarly het by alles die grondigste kennis van elke moontlike seiJjagtipe.
Tabarly het intemasionaJe
roem verwerf toe hy in 1964
in die Trans-Noord-Atlantiese
eenmansvaart skoon onder die
ander deelnemers uit geseil het
- die vermaarde Chichester
inkluis. Na daardie sege het sy
hoofde hom feitlik volko01e
van sy pligte in die vloot onthef en word aan hom elke geleentheid en hulp gegee om aan
etke wedvaart in die kalender
te gaan deelneem, sy teenstan·
ders te klop en vir Frankryk
aansien te verwerf. Dit doen hy
op sy eie stiJ, sterk manier. Hy
is sku vir koerantmanne en is
een van daardie mense wat nie
maklik laat blyk wat sy pJanne
is nie: hy kom en gaan soos dit
horn pas, en sorg net dat hy
altyd streng binne die reels optree.
Die jag Pen Duick III is 'n
skoener van 17 m (presies net
so lank soos Dailing se Jakaranda, maar, wat voorkoms betref, veel meer van 'n renmasjien) en vertoon die seilnommer 4279.
Robin Knox - Johnston 9e
kaag Ocean Spirit is aansienlik
groter - 21.6 m Jank - en dra
die seilnommer 2999. Dit word
beskou as 'n gedugte jag wat
bes moontlik eerste oor die
wenstreep kan skiet - clan ook
weer, as Tabarly dit sal toe·
laat ...
Knox-Johnston is die enigste
seiljagvaarder wat nog ooit
man-alleen rondom die aardbol
geseil bet sonder om onderweg
~rens aan te doen. Sy mede·
kipper in die Ka p.Riowedvaart i luit. Leslie Williams, 'n ewe gedugte Brit, wat
in 1968 in die Trans-Noord~
Atlantiese eenmansvaart vierde
na DaUing in Newport aangekom het.
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Hoe v1nn1g
kan hulle vaar7
sal dalk
DIEhoeleekvinnig

wonder

'n seiljag in

die gunstigste omstandighede
in so 'n wedvaart kan vaar.

Nou ja, laat ons dan die
moontllkbede bespreek van 'n
paar van die Suid-Afrikaanse
inskrywings.

Heel in die begin kan die
interessante feit genoem word
dat geen diepseejag nog ooit.
wUr ook al, 'n vinniger tyd
(oor kort afstande) aangeteken
het as die 20 knope wat Bruce
Dalling en sy bemanning in
1968 met die jag Voortrekker
bereik het nie. Dit was toe
Bruce en Bobby Bongers (skipper van Outburst in die Kaap·

Rio) en Gordon Webb daardie
kranige Van de Stadt-ontwerp
(toe nog as kaag opgetuig) van
Tafelbaai na Engeland geseil
het vir die Trans-Noord-Atlantiese eenmansvaart. In die SuidAtlantiese Oseaan, ~rens aan
die Weskus van Afrika, .h et die
Voortrekker in 'n wind van 35
knope, toe daar 'n lang deining
op die see was, verskeie kere
langs die golwe af gegier met
'n snelheid wat die naald op
die meter laat sluit het. S6
iets gebeur natuurlik net by
hoe uitsondering, en dan ook
net vir kort, opwindende oomblikke.
Die enigste ander twee seiljagte in die hele flottielje van

65 in die Kaap-Rio-wedv aart
wat sulke hol! ,.onnatuurlike"
snelhede kan bereik, is die jag
Voortrekker se twee .,neefs'':
ons eie Stormkaap en Kees
Brynzeel se Stormy, wat onder
die Nederlandse vlag vaar.
Di t hou min verband met hoe
vinnig die seiljagte na Rio sal
vaar - ewe min as wat die
22 knope wat op 'n keer aangeteken is deur die klipperskip
Soveireiegn of the Seas ('n 230voeter). weerspieel in sy gemiddelde 6! knoop op 'n rekord·oortog
tussen
twee
ha wens.
Dit is van belang om te ont·
hou dat 'n goeie modeme seiljag van 50 voet vandag, van-

Gavin Davies

•

BO: ,,Poppa•• Bongers van Zeekoevlei en sy twee seuns Bobby en Eric het twee van die kranige
selljagte gebou wat in die Kaap-Rio-wedvaart wegspring: Outburst, waarmee Bobby hoop om voc>r
elke ander Suld-Afrikaanae jag in die baai voor Rio oor die wenstreep te gaan, en Port Rex, waarmee
Bunny Curran sy stad, Oos-Londen, in die wedvaart verteenwoordig. Die foto hlerby is van Outburst
In akai in Tafelbaal. In 'n fris suidoostewind het d:e skipper Bobby Bongera 'n reef in die grootaeH
gHit en net 'n ligte klulwer laat hy1. Die Jag is die Bongers-ldee van 'n rentuJg vir 'n vlnnlge vaart
saam met die wind: ultere Ilg, 10 Hg 1001 enlge jag In die wedvaart, maar brelr en voller Jn die agter1tewe - net reg lndien die paaaaatwinde ult die auldooate met menlng sou waal. Die Outburst het
veel van di• karaktertrekke van 'n jolboot - wat nJe verbaNnd la Aie, at 'n mens onthou dat Bobby
sowel .. sy broer &le aJ bt• aond• tal jolboe~bmploenekappe . .buff bet.

goeie verwagting is. 'n Renjag

BO: Onder die diensbote in die
Rio-wedvaart, naas di jag Voortrekk r v n di Suid·Afrikaana
Vloot, die Fortuna van die
Argentynse vloot en andere, is
die stewige kaag Howard Davis
lngeskryf om die Suid-Afrikaanse
Handelsvlootakademie te verteenwoordig. Die skipper, kapt.
Phil Nankin, kaptein-superintendent •n die Generaal Botha, het
oud-kadette vir sy bemanning
gekies. Kapelaan en kok aan
boord sal wees eerw. Bernhard
Wrankmore, die gewllde kape·
laan van die Flying Angel-seemanshawe in Kaapstad.

wee wetenskaplike ontwerp en
verbetering, die Suid·Atlantiese
Oseaan in presies dieselfde
vaartyd kan oorsteek as daar·
die groot klipper van 230 voet
aan die einde van die vorige
eeu .
Onthou dus maar gerus: in
die heersende, ietwat ligte suidoo tewinde (die passaatwinde)
kan die vinnigste seiljagte nie
verwag om veel meer as 'n
gemiddelde van 6! knoop in
die joemaal aan te teken nie.
Nou kan 'n mens self bereken
hoe Jank die vaart behoort te
duur vir 'n ,,vinnige" jag, wat
langs 'n effens noordelike
roete van, s~ maar, 3 500 myl
Rio t e vaar: 23 dae.
Maar dit sal niks help om
dogmaties te raak nie. Dit kan
wees dat die vinnigste jag
~rens onderweg drie of vier dae
lank in 'n volslae windstilte 1~
en dobber; of dat 'n ou stadige.
soos Sandef jord of Eshowe,
met dooie geluk winde vind
wat glad ni , volgens die weerkaarte. daar moet gewees het
nie.
Faktore sonder tal moet in
ag geneem word wanneer die
vaartyd van 'n seiljag oor 'n
wye oseaan bereken moet word.
Maar daar bestaan nogtans
sekere gemiddeldes, wat deur
die jare uitgewerk is aan die
hand van die tye wat groot
getalle ligte vaartuie in veelvuldige omswerwinge opgestel
het, van die dae van ou kapt.
Joshua Slocum af, wat rondom
die begin van die eeu 'n mode
daarvan gemaak het om rondom die aardbol te seil.
Gewone seiljagte (in teenstelling met renjagte) het al
lank bewya dat 'n gemiddelde

se kipper sou tevre.de kan
wees om met 50 persent hierop te verbeter. Kees Bruynzeel
se gedugte Stormy het onlangs
byvoorbeeld 28 dae van Rio de
Janeiro na Kaapstad (in die
,.omgekeerde" rigting dus) gc·
vaar.
Betrag nou •n bietjie die volgende tegniese feite: dat in betreklik ligte winde van agter
(soos op die Kaap-Rio-wedvaart verwag moet word) 'n
klein. vinnige jaggie op voorgee kan verwag om beter te
vaar as die groter romp. Dit
moet tog duidelik wees as •n
mens onthou dat 'n jag se
snelheid, wanneer hy voor die
wind seil, van di wind se
snelheid afgetrek moet word.
Klein jaggies is stadiger as
grotes. en daaruit volg dat in
Januarie en Februarie, in die
ligte w ind t va n 15 t o t :W k n o pc
w a l in die t y d i1
l ntic:!lc
~aan
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word, 'n klein jagg ie 'n beter
kans het om naby sy natuurlike topsnelheid van net oor
die 7 knope te kom as die ou
grote van 70 voet, waarvan
die
natuurlike
maksimumsnelheid miskien 12 knope of
meer is.
die dae en weke van die
I N wedvaart
sal die terme
,.natuurlike" of ,.romp"-sne1heid meermale gehoor word .
Daarmee word verwys na die
snelheid wat n tipiese diepseevaartuig, van watter soort
ook al, nie kan oorskry nie.
ongeag die perde- of windkrag
wat vir sy aandrywing aangewend word. Dit het te doen
met die ,,verplasing" - 'n feit
van die natuur waarmee elk
diepseevaartuig, hetsy jag of
stoomskip, te doen kry. Soos
die vaartuig deur die wate r
beweeg, moet by voortdurend
sy eie totale gewig aan water
opsydruk, of v rplaas dan.
Anders as die Ugte jolboot of
die motorboot is die kielboot
of die stoomskip te swaar om
as 't ware u it die water te lig
(soos die Voortrekker oor kort
entjies reggekry bet) n op die
oppervlak te oskeer".
Vir diegene wat van syfers
hou, kan die eenvoudige klein
wiskundige formule verstrek
word waarvoJgens die snelh id
bepaal word van enige vaartuig wat water moet verplaas
om vorentoe te kan beweeg.
Daarvolgens is die topsnelheid
1.4 maal die vierkantswortel
van die lengte van die vaartuig
se waterlyn-net s6 eenvoudig
is dit. 'n Sei1jag met •n water1yn van 25 voet (so ongeveer
die maat van sommige van die
kleineres in die Kaap-Rio-wedvaart), sal 'n natuurlike topsne1heid M van 1.4 x 5 - 7
knope dus. Teen daardie snelheid word Al die beskikbare
krag ingespan om 'n enkel
golf tangs die lengte van die
romp op te bou - die kruine
van die golf heel voor en heel
agter, geskei deur 'n diep trog
langs die middelskip. Word
nog meer krag ingespan, raak
hierdie golf eenvoudig al hoe
dieper, totdat die vaartuig
buite beheer raak, pleks van
vinniger.
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