Peter Peeters
fervente zeiler en lid
zee zeilvereniging
Carla en ik zeilen graag en doen dat met vrienden in het Lauwersmeer,
de Waddenzee, de Turkse kustwateren en de Griekse eilanden. Daarnaast
steken we onregelmatig het kanaal over met de PZV, een zee zeilvereniging.
We zijn begonnen met een ''Valkje'' en hebben vervolgens ervaring opgedaan met
vrienden en hun motorzeiler. Om meer ervaring op te doen ben ik, en later ook mijn vrouw lid
geworden van de PZV. Wij gingen daar mee als opstapper, 20 uur zeilen tot windkracht 6 vanuit
Zeeland naar Ramsgate of Lowestoft of een haven daar tussen in. Meestal met in totaal vier
mensen aan boord. Op die tochten heb ik veel geleerd en durfde ik het ook aan om met mijn
zestigste een zeilboot te huren in Griekenland om samen met mijn vrouw, kinderen en aanhang te
gaan zeilen in de Ionische zee. Daarna begon het te kriebelen om zelf een zeiljacht te hebben. Eerst
met drie anderen maar later alleen voor onszelf.
Op het water voel je je de koning te rijk. De vrijheid, je kunt gaan en
staan waar je maar wilt, zeilen en liggen dus. Jij bepaalt waar,
wanneer en hoe je ergens heen gaat, bij voorkeur onder zeil. Ga je
voor anker in een baai (heeft onze voorkeur) of neem je een Marina of
een haven, meestal alleen wanneer we het een en ander nodig
hebben zoals brandstof, gas, water, eten en of drinken.

Wat er onlosmakelijk bij hoort is het zomer- en winterklaar maken. In
beide gevallen zo’n tien dagen hard werken om ons schip, de
''Johanna'' gereed te maken voor het komende seizoen. De ''Johanna''
is een Beneteau-Ocean 361 Clipper van een kleine 11 meter lang. Het
ligt in de winter in Leros op een werf. Leros is een echt Grieks eiland
met rondom verschillende mooie bruikbare baaien plus twee
Marina’s, veel Grieken en relatief weinig buitenlandse toeristen.

Leros maakt deel uit van de Dodekanesos, een snoer van eilanden voor de Turkse west kust, tussen
Samos en Kos. Tegenwoordig doorkruisen we niet alleen de Dodekanesos maar ook de Cycladen of
zeilen we naar Kreta of verder weg, Cyprus via Kastellorizon.
Zeilen en kunnen zeilen betekent voor ons de ingang naar een ander leven waar temperatuur,
wind, stroming, golfhoogte, waterdiepte en weervoorspellingen plus het vertrouwen over en weer
in de ander bepalend zijn voor je levensritme.
Het is genieten van het leven op een ander level.

