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Geen korte banen, lay day of feesten. De allereerste 
RORC Caribbean 600 is een zware offshore-race voor 
échte mannen en stoere vrouwen. Nautique reisde af
naar Antigua, en monsterde aan in English Harbour 
om mee te varen op de klassieke Swan 51 Star Chaser.  
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Wijnand “Boogie” van den Boogaard. 
Op het to do-lijstje staat een hele rij aan 
zaken die vandaag gedaan moeten worden. 
‘We gaan straks extra brandstof en water 
innemen. Verder worden de nieuwe zeilen 
opgehaald, de route uitgezet, de laatste weer-
berichten opgevraagd en het wachtschema 
gemaakt.’ Terwijl de crew druk bezig is, loop 
ik samen met Boogie – “Wijnand” is te lastig 
voor de meeste niet-Nederlanders – richting 
de schippersbriefing op de Antigua Yachtclub.
Het altijd gezellige clubhuis is gevuld met in 
shorts en slippers gestoken, gebruinde zeilers. 
Commodore Andrew McIrvine van de Royal 
Ocean Racing Club voert het woord. ‘Het 
is bedoeling dat deze race een soort Fastnet 
van de Caribbean gaat worden,’ zegt hij in 
beschaafd Engels. ‘Laten we nog een keer de 
route doornemen. Na de start gaat de route 
noordelijk richting Barbuda, en vervolgens 
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moeten de eilanden Nevis, Saba en St-Barths 
gerond worden. Daarna wordt er een volledig 
rondje om St-Maarten gemaakt, om vervol-
gens af te zakken, met Guadeloupe als zuide-
lijkste punt. Dan sturen we jullie terug naar 
Barbuda, om ten slotte in Antigua te finishen.’
‘Als het goed is, heeft iedereen zijn tracker 
ontvangen. Zo kunnen we jullie gedurende 
de hele race via de satelliet volgen. Noem het 
een stukje extra veiligheid, dat ook nog eens 
voor vrienden en familie thuis erg leuk is. 
Maak hem wel goed vast, want die dingen 
kosten een vermogen. Verder wil ik graag 
weten of iedereen zijn bemanningslijst heeft 
ingeleverd en zijn ratingnummer weet. Leuk 
om te vertellen is dat we een prijs toekennen 
aan de boot die het eerst bij St-Maarten is. 
Alleen is de kans groot dat we al weten wie 
dat gaat worden.’ Lachend kijkt McIrvine 
naar Mike Slade, eigenaar van de supermaxi 

ICAP Leopard. Een kort lachsalvo galmt 
door het clubhuis. ‘Rest mij te zeggen dat 
er morgen een flink zee staat en het stevig 
blijft doorwaaien.’

De volgende dag staan alle ankerkettingen 
en landvasten van de vloot snaarstrak in 
English Harbour. De wind huilt door de 
verstagingen. Grote golven rollen de haven 
in. Hoewel het pas acht uur is, begint de zon 
al goed te branden. Gelukkig zorgen een 
paar verdwaalde schapenwolkjes voor de 
nodige verkoeling.
Terwijl schipper Boogie de motor start, 
weet de blonde Nederlander ons te vertellen 
de Swan 51 een productieversie is van het 
beroemde racejacht Blizzard, dat onder 
andere de Admirals Cup op zijn naam heeft 
geschreven. ‘Ontwerper German Frers heeft 
in feite niets anders gedaan dan zijn originele 
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Blizzard-ontwerp te voorzien van een cruising-
interieur. Voor die tijd had het schip een 
hypermoderne kiel en een diepstekend roer. 
Star Chaser was bouwnummer zes en is een 
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ikdonker is het. Alleen de 
planeet Venus voorziet de 
nacht van een vleugje licht. 
De noordoostelijke passaat 
waait met 20 knopen. De 
oceaan is onrustig en wild. 

De boeg van Star Chaser wordt keer op keer 
omhoog gestuwd, om daarna met een diepe 
zucht en soms met een harde klap terug in 
het water te vallen.
Wachtleider Marlies Sanders staat geconcen-
treerd aan het roer. Aandachtig kijkt ze naar 
het voorzeil. ‘Als we zo Saba zijn gepasseerd, 
gaan we aan de wind richting St-Barths.’ 
Iedereen knikt en weet wat er te gebeuren 
staat. Aan de wind met deze zeegang en 
windsnelheid worden het 42 hele zware 
mijlen naar St-Barths. 
Dan, uit het niets, bedaart de oceaan. Alleen 
ons kielzog verraadt dat we nog een beetje 
snelheid maken. We besluiten de luwte 
achter het vulkanische eiland te gebruiken 
om de genua te vervangen door een fok, 
en tegelijkertijd een rif te steken. ‘Kom op 
jongens, opschieten,’ zegt Marlies, terwijl 

ze de windsnelheidsmeter in de gaten houdt. 
Haast is geboden. Het einde van Saba komt 
al in zicht. Allemaal weten we dat hier de 
wind weer vrij spel heeft. 
In de verte horen we de passaat al huilen. 
Snel trekken we de genua naar binnen, hijsen 
de fok en steken het eerste rif. Het onheil-
spellende gesuis wordt luider, een flauw 
briesje voelbaar. En dan, in een oogwenk, 
schiet de windmeter van 2 naar 25 knopen. 
De zeilen vullen zich met wind, het gang-
boord verdwijnt deels onder water, en de 
veiligheidslijnen worden aangehaakt. Star 
Chaser maakt zich op voor het zoveelste aan-
dewindse rak in deze RORC Caribbean 600.

Twee dagen eerder zijn alle teams nog druk 
met de voorbereidingen van de race. De meeste 
deelnemers liggen in de Falmouth Harbour 
Marina, en een klein groepje – waaronder het 
charterjacht Star Chaser – liggen in English 
Harbour bij Nelson Dockyard. Van de negen 
deelnemende Swans is Star Chaser de kleinste. 
‘Dat is voor mij de allereerste keer, want hij is 
toch 51 voet,’ zegt de Nederlandse schipper 
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van de weinige Swans voorzien van koffie-
molens om de twee grote lieren mee aan 
te drijven.’
De crew van Star Chaser bestaat uit vijf 
betalende, vier vaste en twee vrijwillige 
bemanningsleden. Een groep met een schat 
aan zeilervaring, zo blijkt. De Brit Richard 
zeilde al meerdere keren de Fastnet en de 
Sydney Hobart Race. Zijn landgenoot David 
behoort tot een van de weinigen die is gefini-
shed in de loodzware Fastnet race van 2007. 
Andrew heeft ook de Britse nationaliteit 
maar woont op de Bahama’s, en heeft ook 
duizenden mijlen op zijn naam staan. Verder 
bestaat het team uit nog een Richard, die de 
wateren rond Antigua op zijn duimpje kent. 
En Ben zeilde vorig jaar nog als schipper de 
wereld rond in de Clipper Around The World 
Race. Alleen Roger en zijn vriendin Diana 
hebben geen enkele zeilervaring. Matt, Nick, 
Marlies en Boogie behoren tot de vaste crew.
Ondanks de tropische temperaturen gaan de 
zeilbroeken aan en worden de reddingvesten 
omgehangen. Tijd om te racen. 
Eenmaal buitengaats grijpt de oceaan Star 
Chaser met beide handen vast en laat haar 
ziekmakend rollen en stampen. ‘Ik wil snel 

vervangen en zo het schip de 21ste eeuw in 
gebracht. Ik heb geprobeerd het zo origineel 
mogelijk te houden. Zo zijn de lieren, de 
mast en giek uit 1981. Verder is het interieur 
opnieuw gelakt en heeft de romp een nieuw 
verflaag gekregen. In 2007 hebben we onze 
eerste reis met gasten gemaakt.’ 
Na ruim drie dagen leer je jezelf het spel aan: 
hoe hard zal de romp nu weer in het golfdal 
vallen? Je begint het stamp- en rolpatroon te 
herkennen. Aan de opwaartse beweging kun 
je voelen of het een harde klap of een diepe 
zucht wordt. Vooral die korte, harde klappen 
zorgen – naast het snurkgedrag van mijn 
onderbuurman Andrew – voor het nodige 
slaapgebrek. 
Als ik om kwart voor twee in de ochtend 
opsta voor mijn wacht, vraag ik aan Richard 
wat er leuk is aan offshore racen. Je leeft ten-
slotte ruim vier dagen met twaalf man in een 

telkens opgelicht door grote massa’s licht-
gevend plankton. Als we aan de horizon 
de eerste tekenen van een opkomende zon 
zien, hebben we nog 300 mijl te gaan naar 
Guadaloupe.

De volgende ochtend is het muisstil. Als ik 
mijn hoofd uit het luik steek, blijkt waarom. 
‘De wind is helemaal gaan liggen,’ zegt een 
van de Richards. De boomlange Brit kent 
het gebied als zijn broekzak en had deze 
windstilte ook verwacht, alleen niet zo snel. 
We maken van de gelegenheid gebruik om 
onze natte spullen te drogen. Ondertussen 
wordt er naarstig gezocht naar wind. Na twee 
verloren uren weten wie die te vinden, zodat 
we weer richting passaat gaan. 
We passeren de stad Basse-Terre, ronden 
tegen elf uur in de avond het eiland Les 
Saintes en tacken naar het noordoosten. 
Met de wind schuin van voren lijkt het haast 
onmogelijk om het volgende waypoint 
zonder vijf of meer tacks te halen. Maar 
met de kwaliteiten van stuurman Ben 
weten we – door handig gebruik te maken 
van de vele windshifts – met twee tacks 
het eiland Desirade te ronden. 
Het rak naar Barbuda zeilen we halve wind 
en is daarom bijzonder comfortabel. We zien 
dolfijnen, walvissen en vallende sterren. 
Iedereen probeert wat extra slaap te pakken, 
want de laatste 24 mijl terug naar Antigua 
kunnen wel eens zwaar worden. Er zal 
gekruist moeten worden, met als extra moei-
lijkheid het onbewoonde eiland Redonda, 
dat midden in de snelste route ligt.
Ons vermoeden wordt bewaarheid. Het 
voordek vult zicht weer met liters wit 
schuimend water. In de verte lonkt Antigua. 
Richard merkt op: ‘Ik wil niet nadenken 
over bier, mijn vrouw en een warme douche. 
Het zou mij alleen maar afleiden van de race. 
Ik moet gefocust blijven.’ Op de vraag waar 
hij het meest naar verlangt, zegt hij lachend: 
‘Bier, natuurlijk!’
Naarmate we dichter bij Antigua komen, 
wordt de zee rustiger en neemt de wind iets 
af. Het lijkt alsof de oceaan het genoeg 
geweest vindt. Na bijna vier dagen zeilen 
passeren we om half zes ’s ochtends als elfde 
overall de finishlijn voor English harbour. In 
onze eigen klasse is de Mumm 36 Café Ame-
ricano High Tension ons toch voorgebleven. 
We worden opgewacht door mensen van 
het racecomité, die ons verwelkomen met 
een krat heerlijk koude biertjes. Moe maar 
voldaan schud ik iedereen de hand, neem 
een slok bier en plof in een zeilzak. 

dat grootzeil omhoog,’ zegt Boogie. David, 
Nick en Andrew stuiven naar voren en hijsen 
het grootzeil. Langzaam nestelt de Swan zich 
op één oor en begint de rit naar de startlijn.
‘We varen in klasse IRC 1. Ik gok dat onze 
grootste concurrent de lokale Mumm 36 
Café Americano High Tension zal zijn.’ 
Ondertussen houdt Boogie het startveld 
nauwlettend in de gaten. ‘Jongens, ik wil 
nu dat voorzeil omhoog!’ Wederom staat 
oud rugbyspeler David als eerste bij de mast 
en hijst met een verbazingwekkende snel-
heid de genua de lucht in.
De 19 ton wegende Star Chaser voelt zich 
prima thuis in deze zware omstandigheden. 
Het log tikt al snel acht knopen aan. ‘Nog 
tien minuten tot de start,’ klinkt het uit de 
marifoon. Horloges worden gelijkgezet. 
De spanning stijgt. ‘Hé, kijk!’ schreeuwt 
Richard, wijzend naar de supermaxi ICAP 
Leopard. ‘Ze varen met een rif.’ Boogie 
fronst en zegt: ‘Dat heb ik ze nog nooit zien 
doen, maar dat lijkt me een inderdaad de 
goede keus. dus gooi er ook maar een rif in.’ 
Boogie heeft gelijk, want met minder hel-
ling varen we nog steeds meer dan zeven 
en een halve knoop. 

‘Vijf, vier, drie...,’ galmt het door de kuip. 
‘Twee, één..., gaan!’ Boogie stuurt Star Chaser 
over bakboord het startveld in. Het gaat 
allemaal net goed, alleen de Spirit of Isis 
moet “ducken” om een aanvaring te verko-
men. ‘Mensen. Prima start! Nu nog maar 
599 mijl te gaan,’ zegt Boogie lachend.

Onderweg naar de boei bij Barbuda vertelt 
Boogie dat hij sinds 2006 eigenaar van Star 
Chaser is. ‘Ik heb hem gevonden in het Ame-
rikaanse Newport. Toen ik hem gekocht had, 
heb ik hem direct naar Engeland laten varen. 
Daar ben ik er zelf twee weken mee gaan 
varen om te kijken wat er allemaal aan moest 
gebeuren. Alles was gelukkig in een goede 
staat, maar hij was nooit gebruikt om te 
charteren. Toen is hij de kant op gegaan en 
hebben we ’m zeven maanden lang gerefit.’ 
‘Om de boot gekeurd te krijgen moest hij 
aan allerlei regels en wetten voldoen, vooral 
gericht op veiligheid. Daar kwam nog eens 
bij dat het schip helemaal veramerikaniseerd 
was, dus alle systemen moesten naar Euro-
pese maatstaven omgebouwd worden. Uit-
eindelijk hebben we alle elektronica, appara-
tuur, draden, leidingen en afsluiters laten 

wild bewegend schip, waarvan het binnenste 
– door ventilatiegebrek – is vervuild met een 
penetrante mix van okselzweet, natte kleding 
en zweetvoeten. 
‘Dit is het mooie van een offshore wedstrijd,’ 
zegt Richard, die in het dagelijks leven een 
belangrijke functie bij Microsoft bekleedt. 
‘Die vieze lucht ruik je na een dag toch niet 
meer, omdat jezelf net zo erg stinkt. Het 
leven aan boord vind ik juist een uitdaging. 
Iedereen is gelijkwaardig. Status telt hier niet. 
Iedereen heeft een doel en dat is de boot zo 
snel mogelijk naar Antigua te varen. En dan 
heb ik het nog niet eens over de prachtige 
zonsop- en ondergangen, of die mooie 
sterrenhemels.’
Die nacht passeren we het eiland Montserrat, 
worden we getrakteerd op een verfrissende 
tropische regenbui en verwisselen we twee 
keer een voorzeil. Onze boeggolf wordt 

HoE HARd zAl dE Romp 
Nu wEER NEERSToRTEN?






