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 ‘D
e dag dat wij op het rif klapten
was ik zo’n twaalf uur wakker
geweest. Drie uur op, drie uur 
af is een goed ritme in de Volvo 
Ocean Race. We kampten met
de uitlopers van een tropische
cycloon. Samen met de schip-

per was ik al dagen aan het puzzelen hoe we de 
boot heel konden houden maar ook de voorde-
len van de storm konden pakken.’

‘We waren er goed doorheen gekomen, ik was
opgelucht. Daarna koersten we af op een plek
zonder wind. Ik pleitte ervoor linksom te varen,
daar konden we wedstrijdvoordeel halen, dacht
ik. Er waren ondieptes, vulkanische eilanden 
die veertig, zestig meter onder water liggen,
maar niets bijzonders. Toen we de koers hadden
uitgezet ging ik slapen.’

‘Ik werd wakker van krakend carbon. In een
schip is het alsof je in de klankkast zit van een gi-
taar, alles wordt versterkt. Ik dacht: mast eraf of 
walvis geraakt. Een rif kwam niet eens in me op.
Ik keek wel meteen op de elektronische kaarten, 
daarop was alles wit. Wit betekent diep. Maar op 
een kleinere kaart zag ik groen: land. Hoe kon
dat? Van boven werd geschreeuwd: “There’s a 
rock!” Ik zoomde in op de grote kaarten en op-
eens was er alleen maar groen. Een eiland. Toen
zakte de grond even onder me weg.’

‘Die nacht was de verschrikkelijkste van mijn 
leven, maar op een rare manier was hij ook
mooi. We waren met acht zeilers en een media-
man. Iedereen werkte samen, er viel geen on-
vertogen woord. Survivalpak aan, water maken, 
reddingsvlotten klaarleggen. Ik belde met het 
hoofdkwartier van de race en met onze dichtst-
bijzijnde concurrent. We waren hecht, met één 
ding bezig: hoe komen we hier weg?’

‘Aanvankelijk was het middengedeelte van 
het schip nog intact, tot het rif door dat deel van 
de boot begon te beuken. Door die storm waren

er nog steeds enorme brekers. Toen het water 
binnenkwam begonnen kisten met apparatuur
te drijven en werd het onveilig. Aan dek hebben
we zo’n vier uur gezeten, terwijl het afkalfde.
Uiteindelijk zaten we, in het aardedonker, elkaar 
vasthoudend, op drie vierkante meter. Die uren
ben ik doodsbang geweest. Dat waren we al-
lemaal. Toch was niemand emotioneel of in pa-
niek. We stonden strak van de adrenaline. Mijn 
besef van tijd was weg. Toen het schip nog verder 
het rif op werd gedreven, konden we met een vlot
de erachter liggende lagune bereiken.’

‘De volgende dag pikte een vissersboot ons op. 
Iedereen stond nog in de actiestand, haast alsof 
er niets was gebeurd. We ruimden op en haalden
de diesel van boord zodat we de atol niet zouden
vervuilen. Pas die avond zocht iedereen tijd voor 
zichzelf. Ik wandelde langs het strand en recon-
strueerde. Van het hele parcours had ik detail-
kaarten bestudeerd, maar niet van dit gebied,
dat werd pas de avond voor vertrek vrijgegeven.
Maar wat deed het ertoe? Ik was de navigator,
had die eilanden moeten zien. Ik voelde me ver-
antwoordelijk, schuldig en heel alleen.’

‘Ik moest incasseren. Al op mijn dertiende 
was dit mijn droom. Ik volgde het Nederlandse 
team in de Whitbread Race, luisterde naar de 
“weather forecast” op BBC 4, tekende weerkaart-
jes. En nu dit. Ik dacht aan mijn vrouw, Kristine,
en mijn zoon, Nicklas, toen tien, die zoveel had-
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den opgeofferd voor deze race. Toen ik Nicklas
later aan de telefoon had, was hij terecht boos:
“Pap, hoe kun je die eilanden niet gezien heb-
ben? Ze staan zelfs op mijn Ikea-kaart!”’ 

‘Op dat strand besloot ik dat ik me wilde
uitspreken: dit was míjn fout. Al van mijn ouders 
leerde ik dat vertrouwen de basis is van het zee-
zeilen. Je bent op elkaar aangewezen, dus moet
je zeggen waar het op staat en fouten toegeven. 
Tijdens het eten die avond heb ik mijn excuses
aangeboden, aan het team en hun families. ‘I
am so sorry, ruining the race and your dream.’ 
Een teamlid zei: “Wouter, dit hebben we als
team gedaan. Don’t worry.” Dat had ik nodig.’

‘Eenmaal aangekomen in Mauritius sloeg de 
stemming om. Ik moest een verzekeringsverkla-
ring afleggen en de pers te woord staan. Chris,
de schipper, zei: “Ik wil dat je zegt dat het jouw
schuld is.” Dat was hard. Het telefoontje, later
thuis, van de teammanager, dat ik uit het team
was gezet, verbaasde me niet meer.’

‘Ik ben naar Ierland gegaan, samen met een
editor. ’s Ochtends om zes uur op, sporten en 
daarna schrijven, schrijven, schrijven. “Graaf
diep”, zei hij tegen me. “Dan blijft het niet ma-
len.” Ik heb nagedacht: ga ik door met zeilen? De
NOS vroeg meteen: “Einde carrière?” Maar het is 
te mooi mijn jongensdroom te mogen leven.’

‘Ik vaar nu vaak als schipper. Zeezeilers zijn
sterke persoonlijkheden, eigenzinnig. Dat moet,
want op zee is het vechten. Daar is geen ruimte 
voor emoties. Maar die karakters moet je wel tot
een team kneden. Als schipper ben je degene die
anderen een fout vergeeft, of niet. En daarmee 
vertrouwen uitspreekt. Die rol past nu bij me, ik 
heb meer compassie gekregen voor anderen. En
het helpt dat ik kan zeggen: niemand kan een
grotere fout maken dan ik.’

‘Inmiddels kan ik er grappen over maken. 
Maar het zit altijd in mijn achterhoofd hoeveel 
geluk we hebben gehad dat we nog leven. Voor 
mij is er een groot verschil tussen avontuur en 
extreme sport. Bij avontuur wacht je af wat er 
gebeurt, als sporter anticipeer je en heb je opties 
klaar om te reageren op wat er kan gebeuren.
Van die voorbereiding ben ik me nog bewuster
geworden. De angst ben ik gelukkig kwijtge-
raakt, maar de onbevangenheid is minder.’

‘Wat ik mooi vind is dat deze crash en mijn er-
kenning van de fout tot een cultuuromslag in het
zeilen hebben geleid. De navigatiesoftware is 
aangepast; ook als je uitzoomt zie je een eiland
nu altijd. Voorheen hield iedereen de moeilijke
punten in een parcours voor zichzelf, nu worden
coördinaten gedeeld. Het spel wordt gespeeld, 
maar niet meer ten koste van veiligheid. Dat 
geeft me veel voldoening.’o

Dit is het laatste deel in een serie over verlies.
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