Hans van Sloten - GZV
Als jongetje zeilde ik veel met klasgenoten en vriendjes op de Loosdrechtse plassen en in de
vakanties in Friesland. De zomers waren in die tijd nog lang, warm en zonnig. Ik droomde van een
solotocht om de wereld en las alles wat los en vast zat over zeezeilen. Maar ja, school.. werk…
gezin… etc.
Na vele jaren als bemanning op zeegaande wedstrijdjachten gevaren te hebben ben ik in 2013
gevraagd om samen met een paar dorpsgenoten een 50 voet Benetau naar Sint Maarten te varen.
Daar hoefde ik niet lang over na te denken natuurlijk. Ik had al eens een schip naar Gibraltar
gebracht, dus het eerste stukje was bekend terrein. De daarop volgende oceaan oversteek was zo
dicht bij mijn oorspronkelijke droom als ik ooit zou kunnen komen dacht ik. Na enkele maanden
voorbereiden vertrokken we in oktober richting zuiden. Een fantastische tocht met constant heerlijk
weer en een gunstige wind. Op Las Palmas aangekomen hadden we een gezellige avond met de
bemanning van een naburig schip. Het gesprek kwam op Tall Ships en de kapitein Rob bleek als
oud leerling van de EZS op zo’n schip te gaan varen. Ik had nog nooit van de EZS gehoord, maar
heb het die avond goed in mijn oren geknoopt. De avond, de tocht met de mooie nachten op de
oceaan en de aankomst in het Caribisch gebied waren allen fantastisch. Nog mooier is de
levenslange vriendschap die tussen de vier bemanningsleden is ontstaan! Nog nagenietend van
het avontuur heb ik bij thuiskomst gelijk de EZS op internet opgezocht en me ingeschreven voor
KZV. Ik had hoge verwachtingen maar die zijn nog ver overtroffen door wat ik op school aantrof.
De sfeer, de leuke mix van klasgenoten van allerlei leeftijden en pluimage en het aanstekelijke
enthousiasme van de docenten heeft het voor mij een onvergetelijk jaar gemaakt. Privé had ik een
moeilijke tijd, maar ik kan gerust zeggen dat de EZS me hier doorheen heeft getrokken. De daarop
volgende stage-reis met de Europa voegde weer een geheel nieuw hoofdstuk toe aan mijn
zeilervaring. Wat een mooi schip en wat een leuke en interessante crew. Veel geleerd, maar nog
lang niet genoeg. Terug in Nederland dus gelijk maar weer ingeschreven voor de GZV, het echte
werk. Vooral de astronavigatie sprak tot mijn verbeelding maar ook de behoefte aan een veel
diepgaandere kennis over de constructie ván en het varen mét dwarsgetuigde schepen. Ook dit
jaar op deze bijzondere school heeft mijn verwachtingen weer ver overtroffen. Met het vooruitzicht
van weer een mooie stage-reis, dit keer met de Oosterschelde van Houston naar Rotterdam en
daarna mijn eerste ‘baan’ als schipper van een kleine tweemaster weet ik nu zeker waar mijn
toekomst ligt.

