WINTERGASTEN VAN DE SIXHAVEN VAREN EIND JANUARI DE ELFSTEDENTOCHT
De wintergasten Rinke Bergsma, Suzan Huppes, Tim van Haalen ( aspirant lid van de SIXHAVEN) en
Lotte Spaargaren gaan eind januari met een zeilboot van het type Valk de Elfstedentocht varen.
De Valk (een ontwerp van EG van der Stadt ) is een open zeilboot gebouwd van hechthout met een
lengte van 6.50 en een breedte van 2 meter. Behoudens een kleine dektent is er weinig comfort aan
boord. Voor deze tocht kan de bemanning de zeilboot lenen van Prego, een kleine onderneming die
s’zomers voor kinderen theaterlessen verzorgt.
Gedurende de tocht de tocht is een motor taboe. De bemanning zal de afstand zoveel mogelijk
zeilend overbruggen maar indien nodig kan er ook worden geboomd of gejaagd.
De Elfstedentocht is normaalgesproken bijna 200 km lang maar omdat er niet gekluund kan worden
zal de bemanning soms moeten omvaren. De totale afstand komt daarbij ongeveer op 230 km.(127
nm). Hoe lang ze hierover gaan doen is nog gissen. Omwille van de veiligheid heeft de bemanning
besloten zo min mogelijk in het donker te varen. Zo zijn er onderweg wel een paar slaapadressen
waar ze gebruik van kunnen maken.
Wat hun bezielt is, zoals in hun aankondiging staat, met een streven naar afzien en doorzetten,
aandacht vragen voor mensen met een beperking, aandacht voor mensen bij wie afzien en
doorzetten dagelijkse kost is.
Om daar in praktische zin een steentje aan bij te dragen is het de bedoeling om naast de sportieve
uitdaging geld in te zamelen voor de Stichting Sailwise. Sailwise is een stichting die zich inzet om de
watersport toegankelijk te maken voor bovengenoemde doelgroep. Zoals bijna overal in de
recreatieve sector heeft ook de Stichting Sailwise in financiële zin geleden onder het afgelopen
Coranajaar. De Elfstedentochtvaarders gaan proberen Sailwise weer wat meer financiële armslag te
geven middels donaties. Uitgangspunt is om per gevaren kilometer een bedrag van 5 euro per
persoon op te halen. Voor de 4-talige bemanning komt dat neer op € 20.-per kilometer wat dan weer
omgerekend voor hele tocht uitkomt op een totaal streefbedrag van € 4600.-.
Het is een prachtig en stoer initiatief dat we op de voet willen volgen. Rinke timmert inmiddels
aardig aan de weg om media aandacht te krijgen, zo was er recentelijk een interview bij Omrop
Fryslan.
Hoe de tocht gevolgd kan worden is bij uw redacteur nog niet bekend maar we komen er op terug.
Houdt het in de gaten!
Gedoneerd kan worden op https://supportanddonate.com/doneer-pagina/5316/kom-in-actie-voorfonds-gehandicaptensport
Ook te vinden op Facebook: https://www.facebook.com/zeilenvoorsailwise

