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INDEWIND

VIDEO

Van alle records in de zeilerij is
dat voor de oversteek van Dakar
in West-Afrika naar Guadeloupe
in het Caribisch gebied misschien wel het allermoeilijkste.
Niet zozeer door het traject,
maar vooral door de voorwaarde dat je dat aflegt met een
open catamaran die normaal
gesproken niet buiten zicht van
het strand zeilt. In 1999 was het
onze langgenoot Hans Bouscholte die, samen met zijn
Franse maat, het record op zijn
naam schreef. Sinds zes jaar is
het in handen van twee Franse
zeilers die voor de 2551 mijl niet
meer dan 11 dagen en 11 uur
nodig hadden. Wie die tijd wil
verslaan, zal dus ruim 200 mijl
per etmaal moeten afleggen. Dat
weerhield de Italianen Andrea
Rossi en Luca Tossi er niet van
om op 20 januari uit Senegal te
vertrekken. Zes dagen later was
hun droom al voorbij. Halverwege de oceaan braken beide
roeren van de 6-meter lange cat
en werden beide zeilers gered
door een tanker. Z

