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De 150ste Skandia Cowes Week 2006
De bemanning van de IMX-40 PhoeniX doet in 2006 voor het eerst mee met de Cowes Week.
Daarnaast gaat Godfried Boshuizen van de Weerga mee. Hij heeft al vaker op Cowes gezeild.
Tevens vaart Rob van Burik van het Delftse Broach mee op trim.
Op weg naar Cowes vrijdag, 21 juli 2006, 23:05 Kasper vanuit Amsterdam
Morgen mogen we eindelijk vertrekken. Na een uitgebreide voorbereiding varen we zaterdag 22 juli
vanuit de Sixhaven in Amsterdam richting Cowes op het Isle of Wight voor de Zuid Engelse kust.

Onze stuur Dirk is onderweg naar Engeland jarig.

De ABNAMRO-1 komt ook voor de Cowes Week.

We hopen op een lekker windje uit het oosten, zodat we flink wat mijlen kunnen maken.
Woensdag 26 juli hebben we gepland om in Cowes aan te komen zodat we nog een paar dagen op de
Solent, tussen Wight en Southampton, kunnen trainen voordat de races zaterdag 29 juli beginnen.

De V70 Black Pearl fanclub met de PhoeniX vlag in Portsmouth. In de rail voor de Brasil 1 –die staat
op de kantWe zijn in Cowes donderdag 27 juli 2006, 21:08 Ruben vanuit Cowes

Afgelopen week hebben we een heerlijke delivery naar Cowes gehad. Zaterdag 22 juli zijn we
vertrokken uit Amsterdam en tegen de wind in naar Brighton gezeild. Onderweg zijn we om half
twee s’nachts geënterd door de Engelse kustwacht die op zoek was naar wapens en drugs. Na van
de eerste schrik bekomen te zijn hebben we ze de boot en alle paspoorten laten zien. Dirk was deze
dag jarig dus hij kreeg een mooie ansichtkaart van het moederschip van de Kustwacht.
Woensdag hebben we de Solent kunnen verkennen en is de rest van de wedstrijdbemanning in
Cowes aan boord gekomen.

Farr 52 Chernikeeff 2 van de Cowes Royal Corinthian Club.
Onder gennaker gaan deze IRC-0 racers zo hard; boven de 20 knopen!
Eerste dag van de Cowes Week zaterdag 29 juli 2006, 22:04 Racing Robert vanuit Cowes
Vandaag de eerste wedstrijddag gehad. Vrijdag hadden we al met een aantal Nederlandse schepen
(o.a. Winsome, Yellow Rose) een oefenwedstrijddag gezeild. Dit bleek een goede oefening, want het
zeilen van een ‘spagetti wedstrijd’ over de Solent vereist toch andere vaardigheden dan een
kortebaan windward/leeward race. Met name de sterke stroomwisselingen en ondieptes maken het
tot een uitdaging om optimaal te kunnen varen.
De PhoeniX is uitgerust met een digitale navigatiehoek, waardoor zij mooi langs de dieptelijnen kan
varen en zo tegenstroom kan ontwijken.

Robert, onze navigator is op de Solent onmisbaar! Dag 2 langs het kanoneiland in de oost Solent.
De lessen van vrijdag hebben ons geholpen om op onze eerste echte wedstrijddag goed te varen.
We moesten wel wennen aan de lengte van de baan, want pas na ruim vijf en een half uur zeilen
zijn we gefinisht. Uiteindelijk werden we 14e, iets lager dan we hadden gehoopt, maar we hebben
wel de andere IMX-40s verslagen! Nu is het gewoon een kwestie van harder varen 
Cowes week dag 2, Veel averij zondag 30 juli 2006, 20:00 – Marc

Vandaag naar het Kanoneiland bij Portsmouth en terug vlak langs het strand.
Op het eerste stuk langs de noordkust van Wight komen de vlagen van achteren zo hard aan dat de
Mumm30 naast ons zijn masttop verliest die bijna bij ons aan dek terecht komt. Vlak daarop breekt
de mast van een X-402 en even later broachen een J-109 en een First 47.1 zo op de zandbanken.
Als voorbij het kanoneiland ook de X-442 Serendipity zijn spi moet opvissen (en die is groot hoor)
zijn we al aardig wat concurrentie kwijt.
Terug gaat het kruisrak vlak langs het strand van de lage wal omdat daar veel minder stroom staat.
Heftig zeilen hier hoor!
Cowes week dag 3, ‘broach Monday’ maandag 31 juli 2006, 21:42 –Racing Robert vanuit Cowes
Nu al weer de derde wedstrijddag erop zitten, vandaag een dag met een lang kruisrak naar de
Needles en vervolgens in een lange ruk terug naar Cowes. Tijdens de start lagen we op een goede
positie in ons IRC 2 veld met 30 schepen, waarna we een lange slag naar de kust begonnen.
Het stuk op de West Solent stond de stroom tegen en we zochten de kust van het vaste land op om
daar minder stroom te hebben.
Het was een kunst om zo dicht mogelijk onder de kust te kruipen zonder vast te lopen met onze
2.50meter diepgang. Veel schepen om ons heen hanteerden dezelfde tactiek en het veld bleef heel
dicht op elkaar zodat elke goede overstag direct beloont werd met een plaatsje wist en een bakboord
voordeel. Helaas ondervonden we zelf een bakboord nadeel waardoor we vlak voor het eind van de
Solent ver uit de kust moesten en een enorm stroomnadeel opliepen. Machteloos zagen we ons zo
door tien schepen inhalen die voor ons de Solent uitvoeren. Hoe dichter we bij de Needles kwamen
hoe rumoeriger en knobbeliger het water werd. Het was moeilijk om de boei aan te zeilen. Er stond
op het moment van ronding een stroom van 2,5knoop tegen! Onze ronding was goed en we konden
nu een lang voordewinds rak beginnen waarin we weer konden laten zien wat we kunnen. Om ons
heen vlogen boten in de broach en er werd naar hartelust gechineesd!
Dit maakte ons extra alert en we lieten een sterk staaltje bootcontrole zien met 25-30knopen wind.

De Russische Sinergia 40 Juga in de broach.

Wij trekken al aardige golven laat staan waterverplaatingsschepen zoals de Winsome!

Dirk aan het stuur en Maarten op spitrim hielden de PhoeniX mooi stabiel onder de spi. We stormden
met 13 knopen op de beneden ton af en Marc liet de genua III nog wisselen voor de IV wat ons in
het volgende rak uitbetaalde. Door de wat kleinere genua konden we de boot beter onder controle
houden in de vele vlagen van de Solent dan de IMX-40 Maverick, en uiteindelijk konden we de
bovenboei mooi aanzeilen en een aantal medestanders inhalen.
We begonnen nu aan het tweede voordewindse rak naar Cowes waar de strijd met de Maverick en
de Longbow aangegaan werd.

Er werden snelheden van 14 tot 15 knoop op dit rak naar de finish gemeten.
We konden de Maverick voor blijven maar helaas liep de PhoeniX op volle snelheid met haar neus in
een golf en blies de spi met 32 knopen wind uit de lijken. Door een snelle reactie van ons voordek
team Marianne en Kasper stond de S5 spinaker er binnen 3 minuten alweer op. Uiteindelijk hebben
we een mooie wedstrijddag gehad maar het resultaat was niet zoals de dagen daarvoor. Deze derde
dag was met zijn lange rakken was voor het voordekteam niet zo vermoeiend maar voor het
speedteam des temeer. Ook de tacticus had het zwaar door de vele schepen vlak om ons heen.
Eenmaal in de haven van Shepards Warf konden we direct naar de Medina Sailloft om de spinnaker
te laten maken.Na een aantal keren te informeren en uiteindelijk met enkele biertjes als
onderhandelingswaar nog eens te polsen kregen we de spi twee dagen later weer aan boord.

Fonduen

Ruben en Marianne, hard gewerkt

Perfectie voor de start

Al met al een leuke dag die is afgesloten met een lekkere fondue in ons Seagull Cottage en die
waarschijnlijk nog een vervolg krijgt in de Pier View Pub van West Cowes.
Cowes Week dag 5 woensdag 2 augustus 2006, 22:33 Marc vanuit Seagull Cottage, Cowes
Minder wind dan de voorgaande dagen. Na een aantal dagen windkracht 6 met vlagen 7 lijkt het met
windkracht 5 allemaal zeer relaxt te gaan. Vlak voor de start wordt de baan via de marifoon
doorgegeven. Bij het opschrijven van de baan van vandaag zouden maar liefst 12 boeien gerond
moeten worden. Mooi! Veel boathandling en dat loopt over het algemeen gesmeerd bij ons.
Dit keer een downwind start. Bakboord de lijn over zodat anderen moeten wijken, kies op de 1,5 mijl
lange startlijn de juiste zijde waar de minste stroom tegen staat naar de eerste boei. Waar liggen de
grootste concurrenten, de Ierse Yes!, Belgische Allard en de Nederlandse Roark. Op het startsein
gijpen en onmiddellijk spi-tje trekken. Downwind rak verliep goed. Bootspeed en diepte waren beide
naar wens. Manoeuvre bij de boei was oke net als het daarop volgende kruisrak. Hard en hoog met

onze nieuwe high aspect fok!
Tweede downwind rak liepen we ook hard en dieper dan de concurrenten. De loefdrop verliep vlotjes.
Door direct na de boei hoog te varen liggen we boven het hele veld. Best moeilijk overigens want
sommige Engelsen lijken er een hobby van te maken om direct na de benedenboei hun schip in de
wind te gooien om zo als hoogst liggende boot het kruisrak in te gaan. Maar wij leerden daarvan en
het betaalde uit. Het verdere krijsrak hebben we veel directe concurrenten ingehaald door onze
hogere bootspeed bij 15 knopen wind. De meeste schepen lijken zwaarder te zijn en meer stabiliteit
te hebben. Samen met de IMX-40 Runnaway om de boei en ai… zij hebben een zandloper dus dat
betekend meteen twee bootlengtes op ze gepakt!
In het laatste kruisrak nog een genua wissel tijdens een overstag. Marianne en Kasper doen het weer
prima maar helaas laat de ritsluiting van de medium het afweten en moeten er extra mensen uit de
rail om met veel handen het zeil zonder zak te bergen. Dat is niet goed voor de hoogte en de
snelheid. Achterop staat het speedteam zich te verbijten.
Na een niet zo best verlopen vierde dag waren we nu gebrand op een goede klassering en dat is
gelukt, een 7e plek.
Morgen maar weer hopen op een baan met veel boeirondingen en korte rakjes. Het is hard werken
maar het levert wel winstpunten op!

Finish met harde wind van achteren. Naast ons de Serendip een Prima38 die al eens overall
Cowes Week Champ was. De racer Maximus breekt het record Round the island of Wight.
Cowes Week Dag 8, de finale zaterdag 5 augustus 2006, 18;00 bemanning van de Allard
Overall staan we zelfs 6e na 7 dagen. Maar men mag twee wedstrijden aftrekken en dat is voor ons
helaas niet zo gunstig. Vandaag moeten we letten op de Serendipity en de Allard.
In de afgelopen dagen hebben dagelijks 1100 boten deelgenomen maar vandaag zijn dat er nog
maar 170. 46 schepen wisten de finish te bereiken en 14 gaven op, merendeels omdat het klassering
voor hen al vast stond.
Slechts vier klassen konden starten en de IRC 2 was daarbij. De 180ste editie van de Cowes Week zit
er na 8 dagen zeilen alweer op. We begonnen met deftig wat wind en eindigden zonder. Of we
volgend jaar terugkomen? Reken maar!
IRC 0
Na 15Nm wordt de race ingekort en Magic Glove gaat vandaag met de eer lopen, Formidable wordt 3e
IRC 2
Ook bij ons werd de race ingekort, na 2 uur op het water gedreven te hebben, we konden
ternauwernood over de startlijn komen zeilde de Ierse Kerr 38 Marinerscove gewoon weg en wordt
weer eerste waarmee zij in onze klasse IRC 2 ook overall wint. Grand Soleil 43 Roark had nog
podium ambities maar wordt nu –maar- 6e, Allard 8e, Serendipity 10e, Moana 11e, Grand Slam 15e en
wij sluiten de rij van Benelux deelnemers met een 16e plek.

Met aftrek races worden we dan 9e overall in onze eerste Cowes Week.

Als tweede over de start vlak naast Marinerscove en met meer
bootspeed. Serendipity vlak achter ons.Deze foto wordt de foto van de dag en siert de homepage
van de Cowes Week!
De Allard ligt achter ons want die had een klein voorvalleke: Beeld u in, 0,3kn wind (allé, wind..?),
0,2kn boatspeed (allé, boatsp..), ze liggen over bakboord en hebben dus voorrang tegenover alles
wat niet over bakboord ligt. Ze liggen op 20cm van een (toch wel lelijke) rode boei die ze moeten
ronden en er komt een fotobootje tegen een iets aangenamere snelheid voorbij dan die van de
Allard. Door de hekgolven kussen ze lichtjes die boei, en roepen ze meteen protest tegen
die boei! De boei reageert niet en achteraf blijkt dan ook nog dat ze dat protest verloren hebben.
Omdat zeilen een fair-play sport is nemen ze op eigen initiatief die penalty van 1% erbij. Boeien
(vooral van die rode) kunnen vanaf nu niet meer op steun van de Allard bemanning rekenen!
Kanttekening is dat we op dag 3 Allard voorlangs lieten gaan bij een stuurboord bakboord omdat het
leek of ze averij aan hun Tufluff hadden. Dit bleek een genua wissel te zijn geweest en de
volgende slag gaven ze ons geen duimbreed ruimte en dwongen ons volledig in de stroom waarbij
we, voor we uiteindelijk overstag konden, zeker 10 plekken verloren hadden! Dus die ene procent
straf, die gunde we ze wel.
De rest van de races op zaterdag gingen niet door wegens een tekort aan wind en teveel stroming,
voila!
De eindafrekening der overall’s:
IRC 0
V0 70
ABN AMRO 1, King of the Solent
Lutra 52 Formidable 3 wordt 9e (veel materiaalpech)
Farr 52 Sjambok 10e

IRC 1

IRC 2
GS 43 Roark, eindigt 3de
First 47.7 Moana eindigt 5e
Sydney 39 Allard eindigt 8ste
IMX-40 PhoeniX 9e
X-442 Serendipity 10e
GS 40 Grand Slam 14de

IRC 3

Bbq in ons tuintje, elke dag zalig weer

Geen schepen uit de Benelux

X-35 Yellow Rose 9e

Marianne is onze voordekker en repareert hier een luff

IRC 4
First 34.7 Aquaholic 4de

IRC 5
S&S 41 Winsome, King of the Solent

IRC 7
Kalik 33 De Rode Baron 18de

ISC 8
Finngulf 391 Amicula 13e

J-SPRIT Klasse
J-92 JimJams 6e

Sportboat klasse
V1 Lutra30 Loon 4e

X332
X-332 Nixie wordt 2e

Cowes Week Overall
Ker 46 Fair Do’s VII, King of the Solent

PhoeniX blijft alle Prima 38’s voor!

Formidable 3 bij Wight

Winsome; King of the Solent

PhoeniX verlaat de Solent zondag 6 augustus 2006, 19:00 Marc vanaf de Solent
De Sevenstar Round Britain and Ireland 2006 start als we s’avonds de Solent uitvaren op weg naar
Boulogne in Frankrijk. De auto met aanhanger is weer richting Nederland en Marc S en Irene zijn aan
boord gekomen voor de terugreis.

Als de Phoenix weer in toermode is teruggebracht gebracht, wordt er koers gezet naar Frankrijk.

Jachten varen bij zonsondergang de oostelijke Solent uit op weg naar Frankrijk.
Artemis is de winnaar van de Round Britain and Ireland race.

Zondagavond varen Rob en Marc S nog met de zonsondergang de Solent uit en maandagmiddag
zitten ze beiden weer op een Frans terras in Boulogne!

We zijn maandag in Boulogne aangekomen en dinsdag zijn we doorgevaren naar Nieuwpoort in
België. Daar li epen we toevallig samen met Allard binnen met een flinke wind van achteren.

Woensdag voeren we van Nieuwpoort naar Vlissingen waar voor de haven bijzondere stroomrafels te
zien zijn. Soms is het water er geheel vlak terwijl we 12 knopen over de grond lopen.
Donderdag hebben we een mooie maar lange zeildag naar Scheveningen.
De westenwind kracht 5 a 6 die we sinds Boulogne hebben zorgt voor hoge golven en na drie dagen
voelen we dat aardig in onze rug. Het is zo, na drie weken, mooi geweest.

