Na een lange bouwperiode brengt André
Hanzens zijn nieuwe schip in de vaart.
De Spiegel kon aan boord stappen
om langs de Hollandse kust te zeilen

André Hanzens bouwde 4 jaar aan zijn schip

richting Rotterdam. Hoe ziet een modern

links: Ondermasten van staal, stengen van aluminium

charterschip er tegenwoordig uit en wat

rechtsboven: De “Kriegskutter” werd in 1941
gebouwd, hout op stalen spanten. In 1957 gaf
Hakvoort het schip een stalen huid. Het achterschip
kreeg een spiegelkont maar de snelle lijnen bleven

wordt de gasten geboden?
Tekst: Arthur van ‘t Hof Foto’s: Hans Timmermans e.a.

rechtsonder: De transformatie van de tamelijk rechte
steven naar die van een klassieke topzeilschoener
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Volgens mij is André Hanzens iemand die
naar staal kijkt zoals een kind naar boetseerklei: ‘je kan er van alles mee maken’. Dus is
het niet zo gek dat je in zijn vers in de vaart
gekomen zeilschip nog nauwelijks iets her
kent van de Duitse “Kriegskutter” die het
ooit was. Als de foto’s op tafel komen blijkt
wat er allemaal aan de romp is gebeurt: er
is een compleet nieuwe boegsectie geko
men inclusief een priemende steven, en een
totaal ander achterschip. Samen met de man
nen van Scheepsreparatie Friesland (SRF) in
Harlingen zette Hanzens zijn “vingers in de
natte klei” om het ronde hek van de voorma
lige kotter om te vormen tot een echte spiegel.
Je hédrt ze bij wijze van spreken denken: ‘zo
da’s beter!’ In ieder geval past op de spiegel nu
ook een duidelijke naam: Ava toe. Die naam
is een ongebruikelijke voor een zeezeilschip.
In de taal van computerjongens betekent het
zoveel als: je alter ego in de digitale wereld.
Maar het blijkt simpeler: ‘Mijn vorige schip
heb ik ook genoemd naar een film. Toen ik dat
schip kocht was de film Twister net uit een
film over tornado’s, ‘twisters’ in het Engels,
en toen ik het casco van Avatarkocht draaide
die film net in de bioscoop.’ Voor wie liever
-

een beterverhaal hoort; André kan natuurlijk
altijd zeggen dat de Avatar zijn alter ego is. Of
misschien zelfs zijn betere ik, want Hanzens
heeft grote plannen met zijn schip. ‘Doel is
om over een paar jaar aan de westkust van
Amerika en Canada terecht te komen, om in
ieder geval een tijd rond Vancouver Island te
gaan charteren.’
Geen goedkope reisjes

André Hanzens is bepaald geen onbekende
in de charterwereld. Hij heeft gevaren op
de “goeie ouwe” Abt Jan Starum en de Eens
gezindheid en jarenlang op de Oostzee rondgezworven. Het Duits is zijn tweede taal en
Noord-Duitsland zijn tweede thuis. Hij kent
de markt daar goed en heeft hoge verwachtin
gen van de Avatar. De tweemaster, getuigd als
topzeilschoener, wordt volgens hem een hit
voor de dagtochten tijdens grote evenemen
ten zoals de Kieler Woche. ‘Duitsers zijn gek
op een silhouet met stengmasten en razei
len.’ Maar het merendeel van de tijd zal het
groen gekleurde schip varen met een beperkt
aantal gasten die in een relaxte sfeer van een
zeilvakantie genieten. ‘Liefst 2, maximaal io
mensen.’ Het mag duidelijk zijn, goedkope
‘5

Het is een kwestie van aftellen in plaats van
afwachten voordat de vaart er in komt. We
hebben zelfs het geluk dat het schip even gaat
leunen, de snelheid gaat rap omhoog, alsof
er een tipje van de sluier aan mogelijkheden
wordt opgelicht. Klein beetje oploeven, zeil
iets dichter en hop weer een knoop erbij.
‘De romp is een echte S-spant,’ zei Hanzens
nog, ‘dus ik verwacht er veel van.’ Later op
de Waterweg varen we uiteraard op de motor.
Dat is een oudere 6-cilinder Volvo Penta van
365 pk, die Hanzens “cadeau” kreeg toen hij
het casco kocht voor de ijzerprijs. ‘Toen zei
den ze: “0 ja, we vergeten nog wat. Er hoort
nog een container bij. Daarin zaten de motor
en de keerkoppeling.” Omdat Hanzens kon
aantonen dat motor en casco bij elkaar hoor
den, had hij het voordeel dat hij niet aan de
nieuwe emissie-eisen hoefde te voldoen en de
Volvo Penta weer kon inbouwen. Een opste
ker in een project waarin de kosten steeds
verder opliepen. Op rubbers en voorzien van
een stuwdruklager doet de Volvo met alle
isolatiemateriaal rondom de machinekamer
stil zijn werk het blijven natuurlijk ook
gewoon prima motoren. Puntje van kritiek:
die nieuwe emissie-eisen zijn toch niet hele
maal onzin, want bij weinig wind waaien er
behoorlijk wat dieseldampen over het dek,
iets waar verwende chartergasten zich ook
aan kunnen ergeren.
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te zij het vuurtje op internet al op en gingen
de mailings de deur uit. ‘En daarna is het mijn
taak om de burgemeester te spelen aan boord,’
aldus Hanzens. Oftewel een goede gastheer te
zijn. ‘Ik eet ook altijd mee met mijn gasten,
vinden ze belangrijk. Daarnaast wil ik natuur
lijk plezier maken. Dat lukt, want we hebben
ontzettend veel terugboekers.’
Zeilplan

reisjes zijn dat niet per persoon.Maar inmid
dels heeft Hanzens een stabiele klantenkring,
deels voortkomend uit de jaren met de Twis
ter. De gasten worden geboekt via zijn eigen
kantoor bemand door Evelien Witteveen. Als
je dat werk als schipper zelf ter hand neemt,
moet je het ook goed doen. Dat is Witteveen
wel toevertrouwd, want lang voordat op de
Auatarook maar een zeil gehesenwerd, stook-
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De allereerste reis onder tuig gaat van Har
lingen naar Rotterdam. Alle keuringen zijn
achter de rug. En al was dat een lijdensweg,
nu is de tijd aangebroken om te voelen wat de
Avataronder zeil doet. Hanzens is even Ijmui
den binnengeschoten om ons op te pikken
met het bijbootje. Bemanningslid Andreas
haalt ons op, die vervult zo’n beetje alle taken
naast de schipper, van maat aan dek tot kok.
Later zal blijken dat ook hij heeft nagedacht
hoe hij zijn werk aan boord zo goed mogelijk
kan doen. Boven aan de trap krijgen we een
hand toegestoken door stuuwrouw Laura,
die nog steeds bezig is met het tuigen van de
Avatar. ‘Nog niet alle zeilen zijn aan boord,
we missen nog een breefok, die komt in Rot
terdam. We zijn op weg naar de Race of the
Classics, de grote studentenrace. Daar waren
we met de Twisteraltijd de snelste, dus we zijn
benieuwd wat de Auotarkan.’ We hebben een
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oost-noordoosten wind, dus voordeliger kan
het niet. De Avatar heeft zijn (punt)neus nog
niet buiten de pieren gestoken of Hanzens
laat de rest van de zeilen hijsen. De fok, de
kluiver en de buitenkluiver gaan erbij, en het
schoenerzeil, dat zonder giek gevoerd wordt.
Het is bij het opdoeken wel makkelijk, want
je geit het schoenerzeil tegen mast en gaffel.
Ook het topzeil boven het grootzeil (aan de
achterste mast, want het is een schoener ten
slotte) komt vers uit de zak. Het zeiltje tussen
de steng van de grote mast en de voorste mast
staat heel slim al op een rollen Nu blijkt ook
waarom Hanzens terughoudend was met ons
plan uitgebreid foto’s te komen maken. Het
plaatje is zo niet compleet, zonder razeilen is
er een gapend gat in het zeilplan, oftewel, we
laten een hoop wind weglopen. Ondanks de
nog ontbrekende zeilen is Laura nu al tevre
den over het werk van UB Saus. ‘Dat hebben
ze weer mooi gemaakt!’
Volvo Penta cadeau

Vanaf Zandvoort heb ik uitgebreid de moge
lijkheid om zelf het roer te nemen, terwijl
André en de fotograaf rondjes gaan cirkelen
rond de opvallend gekleurde romp. Er is wei
nig wind, dus veel spektakel is er niet. Maar
zodra er een vlaagje over het water aan komt
zetten blijkt hoe makkelijk de Avataroppikt.
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Als gast over dek

Tijd om eens als een chartergast door en over
het schip te lopen. Zou ik mij eenbeetje happy
voelen aan boord, niet als bemanningslid (ik
stond meteen al weer op de boegspriet een
zeil te doeken opmerking van Laura: ‘Niet
overboord vallen graag!’) maar als gast? Aan
dek kun je je makkelijk bewegen; er is alleen
een afstapje naast het dekhuis. Het achterschip lijkt wel op te lopen, zodat je zekervanaf
de zitbanken bij de davitts een riant uitzicht
hebt over het hele dek. Voor de stuurstand
heeft Hanzens een wigvormige tafel laten
plaatsen met aan weerszijden banken. Dit
wordt tijdens de “vakantiereizen” vast en
zeker de favoriete plek van de gasten, dicht
bij de aanspraak van de “burgemeester” die
graag vertelt over zijn belevenissen op zee
-

rechtsboven: Tussen de twee masten, voor het
dekhuis staat een grote rondzit, ideaal voor de
dagtochten
middenlinks: Overal brandwerende deuren; tussen de
bedden en de wand zelfs een voor de douche...
middenrechts: Wie dagtochten zelf wil cateren moet
over professionele apparatuur beschikken
rechts: Het dekhuis is half verzonken in het dek,
Hanzens wilde geen “lelijke puist” op dek
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De fok staat op een boom en heeft een goed
werkende onderlijkstrekker. Met zonnebril: maat
en kok Andreas
onder: Van aangespoeld hout maakte meestertimmerman Lynx Guimond een naambord en lofwerk
op de spiegel

en over ontmoetingen met bruinvissen, dol
fijnen, ja zelfs walvissen. Voor de zonaanbid
ders of zij die gewoon rustig willen lezen is
er ook nog een zeer ruime U-vormige rondzit
voor het dekhuis, met eveneens een tafel.
Tijdens onze trip doet dit dienst als vloer om
het topzeil een beetje handig op te kunnen
vouwen. Het voordek wordt voornamelijk
in beslag genomen door schoten, vlotten, en
trossen en de toegang tot het vooronder waar
de bemanning huist. Het dekhuis is het echte
hart van het schip. Voor, aan bakboord, staat
alle apparatuur opgesteld zodat Hanzens ook
vanaf hier kan navigeren. Iets uit het midden
voert een nogal steile trap benedendeks, aan
stuurboord is de zithoek. Kok en maat Andreas heeft mede nagedacht over de handigste
indeling voor de logistiek rondom eten en
drinken. Aan bakboord is een kast met daarop
een lang blad. Voor de kleinere groepen kan
hij hier neerzetten wat hij uit zijn kombuis
tovert (die overigens benedendeks bij de mid
scheeps ligt). Borden, schalen en bestek staan
opgesteld in de kast eronder. ‘Dat kan ieder
een dan zelf pakken.’ De bar ligt slim genoeg
direct naast de ingang van het dekhuis. Je
loopt er als het ware tegenaan. Ook handig, er
zit een vaatwasser onder, zodatbij dagtochten
de bediening niet helemaal terug hoeft met de
afwas, naar die kombuis onderin het schip.
Overigens wordt een deel van de zithoek in
beslag genomen door de mast en hier zie je
pas goed onder wat voor schuine hoek die op
het schip staat.
r8

Douches met branddeur

De Auataris volgens de laatste eisen gebouwd.
Dat is Hanzens niet in de koude kleren gaan
zitten. ‘Alles, werkelijk alles staat tegenwoor
dig in het teken van brandveiligheid.’ Alle
materialen zijn brandwerend, zelfs het glas in
de patrijspoorten is y’ cm dik zodat het tem
peraturen kan weerstaan die je schoenzolen
allang hebben doen smelten. Al die brandwe
rende materialen zorgen niet altijd voor het
allermooiste interieun En over branddeuren
gesproken: wat hadden de keuringsinstanties
in hun hoofd toen ze in elke hut een brand
werende deur voor de douche eisten? Ik kon
niet anders dan in lachen uitbarsten toen ik
het gevaarte zag dat de douchende gast tegen
vlammen moet beschermen in zijn ruimte
van 1 X 1 meter. Totdat ik het pijnlijke gezicht
zag van Hanzens, want je wil niet weten wat
deze ongetwijfeld internationaal afgespro

ken veiligheidsonzin gekost heeft...
De Avatar is een scherp schip en dat merk
je. Als meezeilende gast heb je relatief wei
nig ruimte. Er is ook geen sprake van gezel
lige tweepersoonsbedden naast elkaar, nee er
wordt boven elkaar geslapen. Het is duidelijk,
voor een toilet op de kamer was al helemaal
geen plaats meer, maar die zijn centraal rond
om de trap gegroepeerd.
‘Tijdens de bouw, die na 2010 begon, hebben
we voortduren geschoven met de kombuis,’
zegt Andreas. ‘Maar uiteindelijk is-ie min
of meer in de midscheeps geplaatst. Super
onhandig is weer een brandwerende deur,
die als-ie open moet deels het fornuis afdekt.
Pas later bleek dat een schuifdeur ook wel had
gemogen.’ Hoe het ook zij, Andreas beschikt
over een professioneel setje met 6 pitten, en
een enorme stoomoven, zodat hij kan voorga
ren, maar ook de maaltijd nog even op tempe
ratuur kan brengen als die uitgesen’eerd kan
worden. Het zijn zaken waar je beslist over na
moet denken als een belangrijk deel van de
omzet met dagtochten moet worden behaald.
Zeker als er dan 55 mensen rondlopen en tij
dens sommige evenementen wel drie keer
op een dag.... André Hanzens heeft met zijn
vorige schip altijd prima kunnen verdienen
en verwacht dat met de Avatar ook weer te
kunnen doen. Zijn eerste groep blijft in ieder
geval al twee weken bij hem voor een lange
trip naar de Kanaaleilanden. ‘Toen ik bij de
bank kwam zeiden ze dat dit een “stervende
branche” was.’ Daar gelooft hij niet in, sterker
nog, hij heeft nu al bewezen dat het tegendeel
waar is. Maar toch, met alle eisen die ertegen
woordig gesteld worden aan schepen die op
zee willen zeilen met passagiers, wordt het
wel heel moeilijk schepen als de Avatar nog
in de vaart te brengen.
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Ooit achtervolgd op het water? Ik ook niet.
Totdat we met de Spiegel aan boord stapten van
de Avatar, een nieuw Nederlands zeezeilschip
voor de chartervaart. We waren even vergeten
dat er een Amerikaanse president achter de
duinen bivakkeerde voor een nucleaire top.
En dan worden alle registers opengetrokken op
beveiligingsgebied. Vanaf Noordwijk werden we
geschaduwd door een grijze schim. Toen we een
bootje overboord hadden gezet en rond de Motor
verdachte bewegingen maakten lees: cirkelden
om foto’s te maken werd het schaduwen
dreigender; op nog geen 200 meter hing de
zo8 meter lange Zr. Ms. Friesland achter onze
spiegel. Even later klonk het over de marifoon:
‘Avotorwe willen even aan boord komen voor
een controle.’ Nu had de politie onze paspoorten
al gecontroleerd bij vertrek uit Ijmuiden, dus
schipper André antwoordde droogjes: ‘Friesland
dat lijkt mij niet nodig...’
Dit onverwachte antwoord veroorzaakte
een hoop geknetter in de hersenpan van de
man op de brug. Zeker zo minuten bleef het

keer bij Stellendam voor rooie diesel, een keer
op de Theems voor paspoorten. Maar die in Italië
staat mij nog het meest voor de geest. Nooit
zulke fraaie design speedboten gezien als van
de Guardia di Finanza! Het leken wel drijvende
Maserati’s. Ook de pakken en petten Waren
indrukwekkend; geen moment de neiging gehad
om te zeggen: ‘Controle? Lijkt mij niet nodig...’
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Geschaduwd dankzij Obama achter de duinen

stil, je hdérde het kraken door de marifoon...
Een tijdje later was hij terug: we komen
toch bij u aan boord. Natuurlijk werd het
een i oo-procentscontrole, maar wel op z’n
Nederlands: ‘Goeiemorgen heren, koffie?’
Het ging er verder gemoedelijk aan toe, we
hebben de vijf man van de verschillende
handhavende en krijgsmachtonderdelen een
rondleiding bezorgd door het schip, een mooie
afwisseling voor saaie dagen op de post. Daarna
probeerde ik te bedenken hoe vaak ik eigenlijk
gecontroleerd was op het water. Dat viel reuze
mee of tegen, het is maar hoe je het bekijkt. Een

De Italiaanse overheid houdt wel van show effect

Tijd voor een Brievenrubriek?

We ontvangen veel leuke brieven en mails,
als u dat met z’n allen volhoudt starten we
weer een oude vertrouwde brievenrubriek in
de Spiegel. Dan kunt u ook oproepen plaatsen
zoals deze van Rob van Mesdag die in het
buitenland regelmatig lezingen geeft over de
“platbodemcultuur” van Nederland: ‘Ik zoek
filmpjes over de rond- en platbodemvloot: over
het Admiraalzeilen, de reünies, (soms met
mensen in historisch kostuum), de gezelligheid
aan boord en... de betrokkenheid van de leden
van de Koninklijke familie met onze unieke
historische vloot.’
Met de bewegende beelden tracht Van Mesdag
de toehoorders van zijn presentatie ‘Hollands
Shallowness’ te overtuigen van de wijze waarop
ons land haar maritieme patrimonium eert. Van
Mesdag gaf deze lezingen al eerder in Londen
en Amerika, maar hij streeft naar verdere
verdieping met behulp van nieuw materiaal.
(Reacties naar: mesdag®talktalk.net) Wat mij
betreft is dat een loffelijk streven dat hij best
mag uitbreiden naar het Italiaanse taalgebied.
Kunnen ze daar ook
kennismaken met
onze Hollandse
gezelligheid aan
boord. ‘Controlli al
more? Goeiemorgen
heren! Koffie?
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