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IJzig werkterrein op 78°N - Verwaaid zonder wind… - Het Grote Ontdekken in de Pacific - Instappen op latere leeftijd - Over Sunk Sand
naar Ramsgate - Boot Düsseldorf - Vendée Globe Challenge
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Bevroren buiswater
ijna terug op Spitsbergen, de 550 mijlen van Tromsø naar Spitsbergen’s IJsfjord zeilden we gemakkelijk in nog geen 4 dagen. Na wat
ijsgordels aan de zuidelijke ingang van het fjord krijgen we nu ineens de
volle laag. De Jonathan IV slaat hard in de golven. Het is slechts min 4°C,
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IJZIG
WERKTERREIN
Elk voorjaar zeilt de Jonathan IV van zijn winterhaven
in Tromsø (noord Noorwegen) naar Longyearbyen,
Spitsbergen voor het charterseizoen. De boot is een
stalen Challenge 67, één van de zestien identieke
schepen die gebouwd werden voor de gelijknamige
race rond de wereld. Het schip kreeg naderhand een
refit en werd getransformeerd tot deksalon. Sindsdien wordt het gebruikt voor charters in de Arctic.

VIDEO

maar in de 30 knopen wind bevriest het buiswater al in de lucht, voordat
het op het dek terechtkomt. Een witte ijslaag vormt zich over het hele
schip. Verstaging, vallen en spanners verdriedubbelen snel in diameter.
Begin mei kan het op 78° N nog altijd fris zijn...
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oor Longyearbyen ligt het vol met ijs, dat gaat vandaag niet lukken.
In Ymerbukta aan de noordzijde van het fjord willen we voor anker.
Onder de beschutting van een landtong nemen de golven af. Heel voorzichtig wagen we ons op het spiegelgladde dek.

V

Lange ijspegels hangen aan de relingdraden, handgrepen zijn in het ijs
verdwenen en de vallieren zitten onder dikke lagen ijs. Een hamer is nodig
om het anker en de lier vrij te maken. We zijn aangekomen in een
onwerkelijke, maagdelijke wereld.
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e tocht naar Longyearbyen loopt vast in het pakijs dat daar nog voor
het fjord ligt. Terug naar Ymerbukta dan maar. Om toch even de
benen te strekken, gaan we het ijs op. Eerst hangend aan een val de
sterkte van het ijs checken…
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Daarna het anker erop en dat we stevig in het ijs wrikken. Verderop liggen
wat zeehonden op het ijs, maar een lange scheur scheidt onze ijsplaat van
die van hen. Plots is er weinig animo meer voor een wandeling of close up
van de zeehonden.
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ier gaat het allemaal om. Aan het werk in Holmiabukta, NW Spitsbergen. We hebben dikwijls fotografen en filmers mee aan boord. Vijf
dagen lang liggen we voor anker bij het karkas van een walvis. IJsberen
komen er met laag water op af en daarom zijn wij hier.

H

Florian Schultz, een wildlife fotograaf, is op zoek naar zijn ultieme shot
van ijsberen die van de walvis eten.
Liefst met de gletsjer als achtergrond, pas als hij tevreden is keren wij
terug naar onze thuishaven Longyearbyen. Z
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Aan de kajuittafel
Onze manier van werken is even onconventioneel als Zilt zelf.
Verwacht ons daarom niet in een spectaculair kantoor. We zijn
het liefst aan boord, op het water of onderweg naar een goed
verhaal.
De redactievergadering houden we aan wisselende kajuit- en
keukentafels en verder zijn we uitgerust met e-mail, chat en
Skype.
De beste manier om ons te bereiken, is een e-mail te sturen aan:
redactie@ziltmagazine.nl

De inhoud van Zilt Magazine mag op geen enkele wijze worden overgenomen
zonder schriftelijke toestemming van de makers. Bij overtreding geldt het tarief dat
daarvoor door de Nederlandse Vereniging van Journalisten is vastgesteld.
De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in deze publicatie.
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