
Sail-spektakel in Den Helder met 76 Tall Ships 
 

Sail Den Helder (ook wel Mega Sail genoemd) is een Nederlands maritiem evenement dat is gehouden op 

20 tot en met 23 augustus 2008. Tijdens dit evenement kwamen 76 tall ships van over de gehele wereld 

naar de marinestad. De schepen voeren mee in de Tall Ships' Races. Vanuit Noorwegen kwamen 

ze naar Den Helder, dit jaar finishhaven van de fameuze Tall Ships’ Races. De Noorse 3-master Christian 

Radich behaalde op handicap de 1e plaats in de Race.  

Op 20 augustus barstte Europa’s grootste Sail-evenement los aan de kades van het Nieuwediep, Willems-

oord en de Marinehaven. De diversiteit aan schepen was enorm. Van majestueuze viermasters tot gaffel-

schoeners, barken, yawls, briks, brigantijnen en andere varende unica. Niet alleen op nautisch gebied maar 

ook cultureel, sportief en qua entertainment was er van alles te beleven. Het publiek kon op de ver-

schillende kades langs de schepen flaneren en overal waren kraampjes opgesteld en podia met muziek.  

Het Loodswezen stond drie dagen met een stand in de Vishallen van Den Helder om o.a. het bedrijf te 

promoten en jongeren kennis te laten maken met de werkzaamheden van een loods in de hoop hiermee 

nieuwe loodsen te werven. Gelukkig dat we droog stonden want er is tijdens de Saildagen wel een 

buitje gevallen. Desondanks heeft het publiek het hierdoor niet af laten weten en hebben we veel belang-

stelling gehad, ook nog van oud-loodsen, heel gezellig! Er traden tijdens deze dagen ook diverse shanty-

koren op waaronder het koor met Klaas Wester die speciaal voor ons in de vishallen kwam optreden.  

Zaterdag vertrokken de schepen in een Parade of Sail. Degenen van kantoor die aan de Sail hadden 

meegewerkt mochten samen met de roeiploeg meevaren met de loodsbotter Texelstroom om de schepen te 

zien vertrekken en een alternatieve beloodsing mee te maken. 

’s Morgens om 08.00 uur vertrokken we met de loodstender uit IJmuiden en na anderhalf uur varen 

bereikten we Den Helder. Overgestapt op de Texelstroom voeren we met de roeiploeg de haven van Den 

Helder uit om rond te varen op de rede van Texel. Verschillende schepen lagen daar al te wachten op de 

Sail-Out die om 15.00 uur zou starten.  

De roeiploeg ging met de Laura-G Nico Dirks afhalen van de Cuauhtémoc. Er moest nog flink aan de 

riemen  getrokken worden want er stond een knobbelig zeetje. Gelukkig kwam ’s middags het zonnetje 

door en werd het een prachtig spektakel. Aan het eind van de middag zijn we weer met de tender langs de 

kust naar IJmuiden gevaren. Het was een prachtige dag en we hebben ervan genoten.  

Eerlijkheidshalve moet ik zeggen, zonder chauvinistisch te zijn, dat niets het haalt bij Sail Amsterdam.  

Hennie Zwier 

 

 


