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---  Pieter Jan Postma richt zich op progressie  --- Albatros, een vlinder

onder de kotters --- Impressies van de Antwerp Race --- Bouw zelf een

dekcamera! --- Laatste nieuws over de Transat  --- Plus: najaarstocht!

foto: Laurens Morel
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Omweg loont...

Marein en Marinda van de Zee van Tijd stuurden ons deze foto van een
bijzondere ankerplaats. Op hun trip zuidwaarts langs de Portugese kust
gaan ze voor anker bij de eilanden in het Berlenga natuurreservaat. Met
hun dinghy gaan ze aan land en maken daar deze plaat van het
indrukwekkende fort Sao Joao Baptista uit 1502. De meeste zeilers varen
deze historische plek voorbij en leggen pas aan in de marina van het 7 mijl
zuidelijker gelegen Peniche. Maar de omweg van de Zee van Tijd loont...
Foto: © Marein van der Torn - www.vandertorn.com
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Weg van de herfst
In Zilt nummer 14 schrapten we de deze zomer thuis gekomen vertrekkers
uit de Zilte Wereldkaart. Toch groeit het aantal boten op onze lijst fors, in
dezelfde zomer noteren we namelijk 24 nieuwe websites van zeilers die
net aan hun avontuur beginnen. Deze zeilers varen op dit moment
zuidwaarts, richting zon, via de Engelse of Franse kust naar Spanje en
Portugal. De Zee van Tijd  van Marein en Marinda van der Torn  is een van

deze groep boten. Deze
aluminium Garcia kreeg
voor vertrek een
grondige opknapbeurt.
De 10 jaar oude boot lijkt
zo van de Hiswa af te
komen en zal   onderweg
weinig aandacht nodig
hebben. Daarom doen
Marien en Marinda hun
bootnaam eer aan en
nemen voor de trip naar
het zuiden ruim de tijd.
Met hun twee jonge
dochters Annemijn en
Esta plannen ze
regelmatig een stranddag
in. Onderweg naar de
Canarische Eilanden
maakt  de Zee van Tijd

een tussenstop op Madeira. Op dit moment liggen ook de Zeester,
Egelantier, Muntaz, Loesje en Camelot op dit groene bloemeneiland. De
helft van de Vertrekkers uit 2007 is echter al door naar Las Palmas of
Tenerife, de springplank voor de transatlantische oversteek in november.
Helaas missen Marein en Marinda dus net hun vrienden van de Delicate
Dawn, die op de kademuur in Porto Santo hun visitekaartje achterlieten.

http://www.adobe.com/nl/products/acrobat/readstep2.html
mailto:ziltewereld@ziltmagazine.com
http://www.google.com/earth/download-earth.html
mailto:ziltewereld@ziltmagazine.com
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Zoom in op een desolate ankerplek in Patagonië of een tropische baai
in de Pacific en zie welke boten daar in een droomdecor liggen. Of tik
de naam in van de boot die vorig jaar nog naast je in de marina lag en
nu onderweg is naar de zon. Met een muisklik ga je door naar de
website van de wereldzeiler om de laatste logboekbijdragen te lezen en
de jaloersmakende foto’s te zien.

Google Earth
In Zilte Wereld is slechts ruimte voor een deel van de wereldkaart. Door
op de punaise in de kaart te klikken open je alle posities in Google Earth.
Staat Google Earth nog niet op je computer, dan kun je het gratis
downloaden.

Geef je positie door
Alle zeilers die Nederland voor een jaar of langer achter zich laten
kunnen een plek krijgen op de Zilte Wereldkaart. Mail daarvoor je
positie naar ziltewereld@ziltmagazine.com. In de pop-up bij de positie is
ook plaats voor een of twee korte zinnen over jezelf, je boot of de plek
waar je bent. Een link naar je eigen website past daar ook in. De positie
en begeleidende tekst veranderen elke twee weken.

Zuidwaarts

http://www.adobe.com/nl/products/acrobat/readstep2.html
mailto:ziltewereld@ziltmagazine.com
http://www.google.com/earth/download-earth.html
mailto:ziltewereld@ziltmagazine.com
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