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Zeile  rs pale  t

 

Correspondent te Las Palmas 

 

n de jaren dat uw correspondent de crew van de Zeezwaluw volgde, ontmoete hij natuurlijk 

ook vele collega zeilers. Als objectief toeschouwer ga je dan een palet van de meest 

uiteenlopende soorten zeilers herkennen. 

 

Zo trof hij de racers, cruisers, starters, de uitgezeilden, touristen, live-aboards, solisten, 

plakkers, wereldomzeilers, Atlantic ronders, charteraars, time-sharer´s, sappelaars, 

pensionada´s, sabbatical´s, dagjeszeilers en elke denkbare tussenvorm van deze types. 

 

Het grote gemeenschappelijke goed is dat iedereen kennelijk zijn eigen perfecte vorm van het 

zeilen gevonden heeft. Als correspondent, toch een beetje een buitenstaander, geeft je deze 

klassering houvast wanneer je weer kennis maakt met nieuwe zeilers. 

 

De crew van de Zeezwaluw was weer eens lekker aan 

het klussen en dus trok uw correspondent er op uit 

om te kijken of hij weer nieuwe zeilers kon ontdekken 

met mogelijk een eigen verhaal. Bij het zien van een in 

Nederland ontworpen stoere Koopmans met een 

Engelse vlag erop, beloofde de “SY Orion of 

Aberdeen” alle kans op kopij. Het treft, de bemanning 

zit juist aan de koffie in de kuip en blijken uitstekend 

Nederlands te spreken, sterker nog het blijken 

Nederlanders wanneer Marjo en Edwin zich even later 

voorstellen.  

 

De standaard opener is de vraag waar iemand vandaan komt en wat de plannen na deze haven zijn. 

Aanvankelijk aarzelend vertellen ze dat ze de afgelopen tijd heel veel energie hebben gestoken 

in een refit van de “SY Orion of Aberdeen” (een 16 meter Koopmans), dat Edwin al twee keer 

rond de wereld geweest is, zowel de Artic als de Antarctic bezocht heeft en de volgende 

wereldomzeiling samen met Marjo wil gaan 

doen. 

Het ijs is gebroken en vol enthousiasme 

vertellen ze over hun betrokkenheid bij het 

oceaan leven, het belang van een gezond 

ecosysteem en de noodzaak om dit in stand te 

houden. 

 

Deze wereldomzeiling gaat dan ook in het 

teken staan van een actieve inzet om het 

leven in de oceanen te behouden en te 

beschermen. Op zich staan natuurlijk veel 

mensen open voor deze filosofie maar hoe pak 

je dat als individu nu aan. 

 

Het antwoord is een actieve, non-profit ondersteuning van organisaties die betrokken zijn bij het 

behoud van het leven op de oceanen zoals onder meer; 
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Ocean watch 

Adventures and Scientists for Conservation 

 

SOS Tartarugas  

 

Sea Shephard Global 

  

Klik op de desbetreffende logos voor de verschillende websites. 

Actieve ondersteuning is een zeer wijds begrip maar wordt door Marjo en Edwin vorm gegeven 

door: 

 Het werken aan bewustwording van de eco-problemen door het organiseren van 

duikcursussen met de exploratie van 

het milieu als thema, 

 Het ontwikkelen en organiseren van 

trainingsprogramma´s met als thema 

het oceaanleven en de invloed van de 

mens daarop, 

 Het faciliteren van wetenschappers 

aan boord van de “Orion” ter 

ondersteuning van hun werk op basis 

van gedeelde kosten, 

 Verzamelen van gegevens ter 

ondersteuning van lopende 

onderzoeken zoals het nemen van zeewater monsters voor de “micro plastics” studie 

en het registreren/fotograferen van walvissen. 

 

De middag vliegt voorbij en we sluiten af met hun plannen die gemaakt worden 

om SOS Tartarugas te ondersteunen met trainingsprojecten op het eiland Sal 

in de Kaap Verde Archipel in het kader van behoud/bescherming van de 

broedstranden van de Caretta Caretta schildpadden. 

 

Voor de website van Marjo en Edwin klik hier, maar nieuws over hen en hun projecten staan ook 

op www.facebook.com/oceanconservationwev , dus surf snel naar een van beiden om op de hoogte 

te blijven. 

 

Wanneer uw correspondent al deze informatie en inzet nog eens de revue laat passeren komt de 

vraag op, waar je deze zeilers nu zou moeten plaatsen op het zo mooi uitgedachte “Zeile  rs

pale  “of worden zij nu juist de spil waar dat om draait…. t

 

___/)  ___

http://www.oceanconservation.org.uk/
http://www.facebook.com/oceanconservationwev
http://www.oceanwatch.org.au/
http://www.adventureandscience.org/
http://turtlesoscaboverde.blogspot.com.es/
http://www.seashepherd.nl/

