ONDER DEK

Als je door de haven loopt zie wel eens een boot liggen waarvan je denkt:
daar wil ik wel eens een blik in werpen! Tekst en foto’s Ingeborg Berghuijs

VERZAMELEN
‘Verzamelen
Over alles in deze
kajuit hebben we
goed nagedacht vertellen Hans en Lisanne. Dat moet ook wel
in verband met de
beschikbare ruimte.
Op de kussens staan
de gebieden waar we
hebben gevaren. De
Mooie Nel in Haarlem
waar het allemaal is
begonnen met zeillessen voor Lisanne
en haar broer Martijn.
Het Alkmaardermeer
waar onze thuishaven
aan ligt en het Sneekermeer waar dierbare vrienden van ons
een vakantiehuisje
hebben (plekjeaanhetwater.nl). De kussens zijn te koop via
waterkaarten.nl. Op
ons verlanglijstje
staat nog de Noorzeekust..’

We zijn onder dek bij
een winnaar. TinTin.
Een Jouet Sheriff uit
1969 die vorig jaar de
Small Ships Race
(SSR) heeft gewonnen.
De boot is 20 ft. (6,20
mtr) lang. Eigenaar
HANS GRUL (56)
vaart samen met zijn
dochter LISANNE
(19) die Farmakunde
studeert in Utrecht.
Voor Hans en Lisanne
was de SSR 2016 niet
alleen hun eerste
oversteek maar ook
één van hun eerste
tochten op zee. Dit
jaar varen ze weer
mee en bemannen
eveneens de jurycommissie van de
SSR.

LAPTOP
Hans: ‘Deze computer
van Pipo (X9) is perfect voor aan boord.
Hij houdt het midden
tussen een tablet en
een laptop, draait op
W10 en Android en
verbruikt maar weinig
stroom. De prijs is
uiterst vriendelijk zo
rond de 120 euro. Het
enige dat ik nog moet
fixen aan de onderzijde is een stuk klittenband zodat hij niet
van het kaartentafeltje kukelt.’

56
Hans: ‘Deze Jetboil
kreeg ik voor mijn
verjaardag’, Vorig jaar
bij de SSR hadden we
thermoskannen met
heet water bij ons
voor onze vriesdroogmaaltijden. Dat
was niet echt een
succes. Na 10 uur
werd het water lauw
en was het flink kauwen geblazen.’

HOBBY
‘Ik werk als inkoper bij
Tata Steel maar mijn
achtergrond is elektrotechniek. Ik studeerde aan de HTS in
Alkmaar. Ik ben ook
zendamateur (PE1DPT).
Daarnaast vind ik
houtbewerking erg
leuk. In deze boot kan
ik dus echt alles kwijt.
De hele elektrische
installatie is vernieuwd’ vertelt Hans
trots. ‘Ik ben nu bezig
met een wifi netwerkje
zodat ik ook in de
kuip de beschikking
heb over GPS/ AIS op
een smartphone.
Vorig jaar tijdens de
SSR hadden we deze
informatie alleen in de
kajuit. Dat was niet
erg handig als er één
binnen lag te slapen.’

ZEILMEISJE

ENERGIE
Lisanne: ‘Er zat weinig
liefde in de boot toen
we haar kochten.
Alles in de kajuit is
ondertussen onder
handen geweest van
de familie. Overal zit
energie in. De kastjes
waren beschimmeld
en zijn opnieuw
gemaakt, de spoelplaat en het kooktoestel zijn vervangen.
We hebben nu stromend water en er is
een kaartentafel
gemaakt. Ook het
houten plafonnnetje
is eruit gesloopt en
hebben Het is nu
weer een boot met
een ziel.’

STYLING

TACTISCH
‘Dit jaar vaar ik weer
met Lisanne de SSR’
vertelt Hans. ‘Iemand
heeft wel eens
gevraagd wie de
belangrijkste vrouw in
mijn leven is. Natuurlijk is dat mijn vrouw
Ans waarmee ik al
ruim 30 jaar heel
gelukkig getrouwd
ben maar zo’n tocht
kunnen maken met je
dochter is ook heel
kostbaar.’

‘Het toiletje dat hier
stond hebben we
eruit gesloopt’, wijst
Hans. ‘Mijn vrouw verzorgt de styling aan
boord. Zij heeft o.a.
de maritieme theedoeken uitgezocht en
het praktische
opvouwbare waterketeltje vertelt Hans.
Haar volgende project zijn nieuwe bankkussens. Deze zijn
net iets te klein. We
slapen er prima op
maar wat dikkere kussens zou nog rianter
zijn.‘

‘Het is niet mijn ambitie om van mijn hobby
mijn beroep te maken.
Ik ben ook zeilinstructrice maar het
liefst zeil ik met mijn
vader of pak de boot
en ga met vrienden
varen. Onze zeil leercurve is gigantisch
geweest sinds de
aanschaf van deze
boot,’ legt Lisanne uit
‘Tot die tijd voeren we
in een 420. In 2012 op
de camping in Frankrijk zagen we deze
boot met ligplaats op
Marktplaats staan. ‘s
middags deden we
boodschappen in de
supermarche en
kochten we dit melamine servies. Daarmee was dus al de
kogel door de kerk.
haha.’

Hans en Lisanne volgen? Op virtualware.nl
vind je alle informatie
over onze avonturen
met dit leuke 20 ft
zeiljacht.
De Small Ships race
2017 wordt van 1 tot
en met 5 juni gevaren
van IJmuiden naar
Lowestoft, een tocht
van ongeveer 100 nm.
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