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Directeur Jeannette Blijdorp
Jonker is druk bezig een beziens
waardige vloot taliships naar
Den Helder te halen. Een paar
blikvangers werden reeds gecon
tracteerd. Gisteren vloog ze naar
Riga in Letland, waar de Sail
Training Association deze week
bijeen komt. Daar hoopt ze op
nieuw een aantal ‘windjam
mers’, zoals de reusachtige zeil-
schepen vaak worden genoemd,
te strikken. Het is stevig aanpo
ten, want er moet nog veel ge
beuren voordat het evenement
op zo juni losbarst.
Er is Blijdorp veel aan gelegen

Zuid-Amerikaanse deelnemers
te krijgen. Tijdens het vorige
Sail-evenement in Den Helder,
in 2008, was Brazilië er met de
Cisne Branco en Mexico met de
Cuauhtémoc.
Show
,,Met name de bemanning van de
Cuauhtémoc heeft toen veel
goodwill gekweekt bij bezoe
kers. Tijdens de parade stalen zij
de show. Natuurlijk zijn alle
schepen belangrijk voor ons,
maar Zuid-Amerikaanse enAzia
tische opvarenden brengen een
heel eigen cultuur mee en dat
geeft Sail 2013 iets extra’s.”
Een groot zeilschip naar Ne

derland halen, is vooral een
kwestie van contacten leggen en

lobbyen via Nederlandse ambas
sadeurs elders en ambassadeurs
van die landen in Nederland.
,,Tegelijk met Sail Den Helder
viert de marine het -jarig be
staan van een georganiseerde
zeemacht. Ook de marine heeft
veel lijntjes in het buitenland.
We trekken daarom samen op,
maar wel op gescheiden sporen.
Ik kreeg een seintje van de Mexi
caanse ambassadeur dat het geen
kwaad kon als ik zelf op bezoek
zou gaan bij een van hun hoogste
admiraals. Dat heb ik gedaan.”
Ook bezocht ze een admiraal

in Colombia. ,,De Cuahtémoc en
het Colombiaanse taliship Gloria
zijn zusterschepen. De Gloria
was in 1998 bij Delfsail (waarvan
JeannetteBlijdorp toen directeur
was, red.) en gaf daar kleur aan

DEN HELDER - Er verzamelt
zich volgend jaar juni een bon
te verzameling zeilschepen op
de rede tussen Den Helder en
Texel. Replica’s van eeuwenou
de handels- en oorlogsschepen
worden vergezeld door reus
achtige drie- en viermasters.
De organisatie van Sail Den

Helder 2013 heeft inmiddels al

een aantal blikvangers vastge
legd. Zoals de l’Etoile du roy,
een kopie van een achttiende
eeuws Frans fregat. Het schip
figureerde in films en televisie
series als Hornblower en To the
end of the earth. Maar ook de
zeilende replica van de Zweed
se Oost-Indiëvaarder Gothen
burg is van de partij. De Spaan-

Sail Den Helder 2013 vindt
plaats van 20 tot en met 23
juni, in combinatie met de
Marinedagen.

,,Het is altijd hard werken, daar
in maakt de crisis geen verschil.
Je kunt niet volstaan met een
briefje sturen of een land mis
schien even een schip wil sturen.
Zeker niet als er in een jaar we
reldwijd meer soortgelijke eve
nementen plaats vinden. Inmid
dels ben ik ervan overtuigd dat
Sail Den Helder een indrukwek
kende zeilvloot zal tellen.”
,,En het gaat niet alleen om

grote schepen. Op de oude man
newerf Willemsoord komen on
der meer een Kamper Kogge, de
replica van een Middeleeuws
handelsschip, een Belgische
steenschuit en een Egmonder
Pink te liggen. We krijgen veel
aanmeldingen van verenigingen
tot behoud van historische vaar
tuigen.”

se viermaster Juan Sebastian de
Elcano, het op twee na grootste
zeilschip ter wereld, is er even
eens bij. Nederland laat zich
niet onbetuigd met onder meer
De Eendracht, Stad Amster
dam, Gulden Leeuw, Morgen
ster, Tres Hombres en Pedro
Donker.
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Lobby om windjammers 1fl 2013 naar zeilevenement te halen

Sail Den Helder wil ook
Zuid-Amerikaans sausje
DOOR RONALD DEN BOER

DEN HELDER - Ze is net terug van gesprekken met de hoog
ste marinebevelhebbers in Colombia en Mexico. Sail Den
Helder 2013 belooft een groot maritiem spektakel te wor
den en wat is er mooier als dat overgoten kan worden met
een Zuid-Amerikaans sausje?

j

Sail Den Helder Vierdaags zeilfeest

2013
Aar

met optredens, kleding, muziek
en vlaggenprotocol.”
Is het door de crisis lastiger om

schepen naar Sail te krijgen?

Opvallende kopieën, originele reuzen

Het Braziliaanse taliship Cisne Branco tijdens de zeilparade van Sail aoo8 in Den Helder. FoTO PETER VAN AALST


