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Bestuursvoorzitter Cees van
Duyvendijk van de stichting
Sail Den Helder 2013 verheelt
zijn trots niet. Eén van de para-
depaardjes in de vloot tallships
die vanaf 20 juni vier dagen de
marinestad aandoet is de uit
1927 daterende viermaster Juan
Sebastian de Elcano. Met zijn 113
meter lengte en bijna vierhon-
derd bemanningsleden het op
twee na grootste zeilschip ter
wereld.

Indrukwekkend

De barkentijn voert inmiddels
een indrukwekkende lijst na-
men aan van deelnemers aan
het grote zeilevenement, dat de
Kop van Noord-Holland vier
dagen lang op zijn kop zet.
,,Sail 2013 wordt een geweldig
feest’’, belooft de gepensioneer-
de viceadmiraal van de Konink-
lijke Marine.

De lijst telt schepen die vaste
gast zijn op dergelijke manifes-
taties, zoals de Russische Mir en
Sedov. Ook de Poolse Dar Mlod-
ziezy is present, evenals de
Nederlandse klipper Stad Am-
sterdam en haar Braziliaanse
zusterschip Cisne Branco.

Tsaar

Veel minder vanzelfsprekend
zijn de replica’s van historische
schepen uit de achttiende en
negentiende eeuw. Zoals de
Franse Etoile du Roy, een fregat
dat figureerde in diverse speel-
films en televisieseries. Of de
Russische Shtandart, waarvan

het origineel gebouwd werd in
opdracht van tsaar Peter de
eerste, die zich in Zaandam had
verdiept in de Nederlandse
scheepsbouw. Ook de Zweedse
Götheborg , die nog het meeste
weg heeft van de vroegere VOC-
schepen, doet van zich spreken.

,,Het is voor het eerst dat
dergelijke replica’s van histori-
sche schepen een Sail-evene-
ment in Den Helder aandoen’’,
weet directeur Jeannette Blij-
dorp. ,,Sommige, zoals de Fran-
se bark Belem 1902, waren nooit
eerder in Nederland.’’

Historisch

Van Duyvendijk: ,,Met name de
historische schepen zorgen dat
het eeuwenoude tafereel terug-
keert: toen de rede tussen Den
Helder en Texel vol lag met
tientallen Oost-Indiëvaarders.
Daarbij zijn het gewoon hart-
stikke mooie schepen.’’

De viceadmiraal buiten dienst
verbindt graag zijn naam aan
het evenement. En even had het
erop geleken dat prins Maurits
dat ook zou doen. De prins was

tijdens het vorige tallshipseve-
nement in Den Helder be-
schermheer en bezocht met
prinses Marilène het openings-
feest. ,,We hebben hem op-
nieuw benaderd, maar in die
periode is hij het land uit.’’

Koning

In de wandelgangen wordt
evenwel al gespeculeerd over de
komst van koning Willem
Alexander naar de jubileumvie-
ring van 525 jaar Nederlandse
marine. Dat valt samen met Sail
Den Helder 2013. De koning
kreeg in Den Helder zijn oplei-

ding tot marineofficier.
Hoge gasten of niet, Sail 2013

wordt vooral een volksfeest,
belooft Van Duyvendijk. Daar is
alles op gericht. Alle terreinen
zijn gratis toegankelijk, zo ook

de optredens en om aan boord
van de schepen te komen hoef
je evenmin te betalen.’’

Jeannette Blijdorp, die eerder
veel ervaring opdeed als organi-
sator van Delfsail, gaat er dan

ook vanuit dat de publieksuit-
straling van Sail Den Helder tot
over de landsgrenzen reikt.

Ze rent al vele maanden van
hot naar her om het evenement
op de rails te krijgen. Reisde
onder meer naar Mexico, Co-
lombia en Riga in Letland om te
lobbyen en te netwerken. Sche-
pen komen immers niet vanzelf
naar Den Helder. ,,Zeilschepen
die commercieel varen, zoals de
Mir en Sedov, willen gewoon
geld zien. Daar gaat ook een
belangrijk deel van ons budget
aan op. Gelukkig hebben we
ook opleidingsschepen van een
buitenlandse marine, dat
scheelt in de kosten.’’

Artiesten

Rond de zeilvloot wordt een
uitgebreid programma samen-
gesteld met muziek- en andere
optredens van regionale arties-
ten en een parade van alle
scheepsbemanningen door de
binnenstad. Vijf jaar geleden
leverde dat een indrukwekkend
schouwspel op, waarbij onder
anderen de bemanning van het
Omaanse tall ship Shabab
Oman de show stal. Blijdorp is
dan ook blij dat het Arabische
schip opnieuw wil komen.

Kwetsbaar

Sail Den Helder schenkt na-
drukkelijk ook aandacht aan
kwetsbare doelgroepen: senio-
ren, gehandicapten, ernstig
zieke kinderen, oorlogsvetera-
nen. ,,We zorgen ervoor dat het
terrein goed toegankelijk is
voor mindervaliden. Ook de
schepen? Nee, dat gaat niet
lukken. De meeste zijn daar
gewoon niet op ingericht. Een
loopplank is een loopplank.’’

De Götheborg in onstuimig weer. De Zweedse replica van een VOC-koopvaarder wordt een van de blikvangers tijdens Sail Den Helder 2013. FOTO ROBIN ARON OLSSON

Details van de ’spiegel’ op de Russische ShtandartTijdens Sail 2013 is er dagelijks een vuurwerkshow. FOTO PETER VAN AALST De Gulden Leeuw vaart als charter rond. FOTO MIKAEL RYDENFELT De ’crewparade’ is altijd een groot spektakel. FOTO PETER VAN AALST

Megazeilevenement in Den Helder moet vooral volksfeest worden

’Ze kijken kwijlend naar Sail 2013’
door ronald den boer

D E N H E L D E R - ,,Ze kijken bij Sail Amsterdam kwijlend

naar ons. Dat juist wij die Spanjool hebben kunnen strik-

ken.’’

Dat vergt een grote logistieke
operatie, om te voorkomen
dat de civiele haven en de
marinehaven verstopt raken
met autoverkeer. Het gebruik
van fiets en openbaar vervoer

is in die vier dagen een aanra-
der, maar voor wie met de
auto naar Den Helder komt,
wordt een transferium inge-
richt. Bezoekers, ook zij die
voor de Marinedagen komen,
zullen daar hun auto kunnen
parkeren. Zij worden vervol-
gens met bussen naar de
havens gebracht. ,,Het mari-
neterrein zal voor het groot-
ste deel afgesloten zijn’’,
aldus directeur Jeannette
Blijdorp.

Van de auto in de bus 
door ronald den boer

D E N H E L D E R - Naar ver-
wachting zullen honderddui-
zenden mensen de gecombi-
neerde evenementen Sail Den
Helder en de Marinedagen
bezoeken.

Directeur Jeannette Blijdorp:
,,Vroeger werd er altijd een heel
programma opgezet om de
bemanningen te vermaken.
Maar vandaag de dag zitten de -
vaak jongere - opvarenden niet
te wachten op sportwedstrijden.
Die willen er op uit gaan. Is het
niet naar Amsterdam, dan in
elk geval in Den Helder zelf. Ze
gaan de stad in, doen inkopen,
zitten op terrasjes. De crewpara-
de op zaterdag, waarbij zo’n
vijftienhonderd zeelieden door
de binnenstad van Den Helder
defileren, trekt veel publiek en
daarna zullen veel opvarenden
in het centrum blijven hangen,
verwachten we.’’

Hoewel de organisatie derhal-
ve verwacht dat veel beman-
ningsleden hun vertier in de

marinestad en regio zullen
vinden, wordt er wel een pro-
gramma opgezet om hen te
vermaken. Compleet met excur-
sies, een disco en een barbecue.
,,Er komt een speciaal crewcen-
trum waar zij voor informatie
terecht kunnen.’’

Sail geeft impuls aan
lokale economie

door ronald den boer

D E N H E L D E R - Het is vooraf
altijd lastig meetbaar wat een
evenement als Sail Den Helder
betekent voor de lokale econo-
mie. Zeker is dat de midden-
stand wel vaart bij de komst van
zoveel buitenlandse zeelieden.

Alleen al met de Spaanse Santa
Maria Manuela komen honder-
den zeelieden naar Den Helder.

Directeur Jeannette Blijdorp (l) en bestuursvoorzitter Cees van Duyvendijk. ,,Sail 2013 wordt een mooi feest.’’

Vier dagen maritiem feest
Sail Den Helder 2013 is van 20 tot en met 23 juni. De schepen
verzamelen zich donderdags op de rede bij Texel en varen daarna
Den Helder binnen. ’s Zondags gaat het vertrek gepaard met de
traditionele Parade of Sail.


