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Altesame 48 seiljagte het inge-
skryf vir die jaarlikse Crocs-
regatta, wat Saterdag in Ta-

felbaai begin het.
Die wind was vroegoggend lig,

maar teen die agtermiddag was
daar lewendige aksie. In die laaste
wedvaart van die dag is na Clifton
gevaar. Die meeste vaarders ver-
kies om ’n wye en veilige draai om
die Saundersrots te maak.

Terwyl in Tafelbaai meegeding
is, was Jose Caldas en sy beman-
ning op die Angolese seiljag Mus-
sulo III in die moeilikheid nadat
hul mas reeds op 5 Desember naby
die afgeleë Tristan da Cunha ge-
breek het.

Die jag was op ’n vaart van Bra-
silië na die Kaap om aan die Rio-
wedvaart deel te neem. Aan boord
was ook die Angolese Gentil Juni-
or en Leonardo Chicourel, asook
die Brasiliaan Carlos Ballarati.

Sonder die mas het die jag nie
genoeg brandstof gehad om die
Kaap op sy eie te haal nie.

Daar is vasgestel dat die vissers-
boot MV Edinburgh van die Oven-
stone-groep van Tristan da Cunha
na die Kaap sou vaar, en daar is
gehoop hy sou onderweg kon help.

Die spanning het opgebou terwyl
die Edinburgh nie radiokontak
met die seiljag kon maak nie.

Terwyl Saterdag in Tafelbaai in
die Crocs-regatta meegeding is, het
die Edinburgh die Angolese jag be-
reik en 900 liter brandstof verskaf.

“Daar was ’n sterk wind en
groot deinings,” het Caldas Buite
laat weet. Hy het ook die Edin-
burgh se kaptein en bemanning
geprys vir die professionele wyse
waarop hulle in moeilike omstan-
dighede gehelp het.

“Ons was 380 seemyl van die
Kaap toe die hulp opgedaag het.
Ons vorder stadig en hoop om
Woensdag in die Kaap te wees,”
het Caldas bygevoeg.

Hulle het tien dae sonder ’n mas
gevaar, en Caldas het gesê dit was
senutergende dae.

“Wat ’n wonderlike gesig was dit
nie om die Edinburgh te sien nie.
Ek sal graag in die Kaap die kap-
tein se hand wil skud om hom te
bedank vir die hulp wat hulle aan
ons verleen het.”

Sondag was ’n stil dag terwyl
die Crocs-regatta afgestel is. Baie
seiljagvaarders het daarna die be-
grafnis van oudpres. Nelson Man-
dela op die televisie in die Royal
Cape-seiljagklub gekyk.

Hierna is Buite deur Dale Kush-
ner, kommodoor van die klub, ge-
nooi om saam na Robbeneiland te
vaar. Vlae het halfmas op die seil-
jagte gehang, en blomme is in die
see langs die eiland gestrooi ter-
wyl die volkslied oor die skeepsra-
dio’s gespeel het.

Op die laaste dag van die Crocs-
regatta was daar ’n sterk wind.

Ná die regatta skuif die aandag
na die Rio-wedvaart, wat vroeg in
Januarie begin. Onder die 36 in-
skrywings is deelnemers van Aus-
tralië, Angola, Duitsland, Indië, Ita-
lië, Kroasië en Nederland.

’n Paar roeiers glip verby die seiljagte wat aan die Crocsregatta in Tafelbaai deelneem. Die regatta het
gister geëindig. Foto’s: EBEN HUMAN

CROCSREGATTA

Seilstryd,
drama en
stilte
Daar was ’n regatta in Tafelbaai, drama op die diepsee
en stilte by Robbeneiland kort voordat meer as 30 seil
jagte op 4 Januarie op die KaapnaRiowedvaart ver
trek, skryf Eben Human.
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Hy het hulp gekry van
die vissersboot MV
Edinburgh, wat van
Tristan da Cunha
vertrek het.

Die seiljag Mussulo III
semas het in die
suidelike Atlantiese
Oseaan gebreek.

In die Crocsregatta het dit gelyk of die deelnemers op die seiljag Pants on
Fire (links), gelei deur Gordon Kling en Rob Meek, met dié op die Mwah
(Dwayne Assis) in Tafelbaai swaarde kruis.

Die Kaapse seiljagvaarder Michael Keva
nagh was saam met sy bemanning en
vriende onder die mense wat Sondagmid
dag by Robbeneiland hulde aan oudpres.
Nelson Mandela gebring het.

Sien ook video van ge
sprekke met Riodeel
nemers vandag op

http://www.dieburger.com en op
Buite se Facebookblad: www.
facebook/Buitebylae.

‘‘Ek sal graag in die Kaap
die kaptein se hand wil
skud om hom te bedank
vir die hulp wat hulle aan
ons verleen het.
— JOSE CALDAS


