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Bijschrift

A
an boord van een zeiljacht 
en onderzeeboot is de be-
w

egingsruim
te 

zeer 
be-

perkt. Toch m
oet de be-

m
anning 

het 
lange 

tijd 
m

et 
elkaar  

zien uit te houden, som
s onder extrem

e 
om

standigheden. Bijvoorbeeld tijdens 
een zeilrace rond de w

ereld, een storm
, 

of operaties van de Koninklijke M
arine in 

vijandige gebieden. H
et is dan aan de 

A
ls iem

and w
eet hoe je m

et anderen (of alleen) een lange  
lockdow

n overleeft, dan zijn het de com
m

andant van een  
onderzeeboot en schippers van jachten die de oceaan overzeilen. 

A
fgezonderd 

op de oceaan

schipper en com
m

andant om
 te zorgen 

dat zij de groep bij elkaar houden en con-
flicten niet uit de hand laten lopen. 
W

elke lessen zijn van hen te leren?  

1
Zorg dat je je nuttig voelt 
‘D

e kans op m
uiterij is het grootst als 

de bem
anning zich lam

lendig voelt,’ zegt 
G

ijs van Liebergen (63). ‘A
ls je tijdens een 

oceaanoversteek in een storm
 terecht-

kom
t, is dat zw

aar, m
aar niem

and heeft 
tijd om

 na te denken.’ W
at echt veel 

vraagt van de bem
anning is dagenlange 

w
indstilte. ‘Je kom

t dan nauw
elijks voor-

uit, heel frustrerend. Je hebt het gevoel 
dat je niets kunt doen. Juist dan is het be-
langrijk om

 iedereen bezig te houden.’
Van Liebergen m

aakt daarom
 bijvoor-

beeld een com
petitie van het zeilen. Tij-

dens elke w
acht m

oeten de bem
annings-

Floortje G
unst

leden opschrijven hoeveel m
ijl ze heb-

ben gevaren. D
e w

acht m
et de m

eeste 
m

ijlen roept hij op een ludieke m
anier uit 

tot kam
pioen. ‘O

ok m
otiveer ik de groep 

continu de zeilen te trim
m

en en te probe-
ren harder te varen, al is het m

aar een 
halve knoop. D

at zorgt ervoor dat je je 
nuttig voelt.’

2
Blijf lachen m

et elkaar
‘O

m
 het m

et elkaar te kunnen uit-
houden aan boord, is het noodzakelijk 
om

 geregeld de spanning van de boog te 
halen,’ zegt H

erm
an de G

root (56). ‘Pri-
vacy heeft de bem

anning nauw
elijks. D

e 
gem

oederen kunnen daardoor hoog op-
lopen, dus je m

oet als com
m

andant zor-
gen dat je een plan hebt om

 de sfeer goed 
te houden.’ D

e G
root kijkt onder m

eer 

3
 schippers, 1 soloroeier en 1 com

m
andant  

m
et aan ervaring vele tonnen aan zeem

ijlen

W
as de afgelopen achttien jaar schipper 

van het zeilschip Tooluka, w
aarm

ee ze 
eerst in het zuidelijke en later in het noor-
delijke poolgebied zeilde in gezelschap  
van een kleine groep betalende gasten. 
M

aakte veel reizen op Antarctica, w
aarbij  

ze gedurende dertig dagen w
as afgesne- 

den van de bew
oonde w

ereld. Eef  
W

illem
s

W
as vier keer com

m
an-

dant van een onder-
zeeboot van de Konink-
lijke M

arine. W
erkt 

sinds drie jaar aan w
al 

als com
m

andant van 
de onderzeedienst. Op 
een onderzeeboot is 
plek voor m

axim
aal 62 

bem
anningsleden. De boot heeft een leefopper-

vlak van circa 200 vierkante m
eter en vaart 

 m
axim

aal zes w
eken aaneengesloten.

H
erm

an de 
G

root Voer de afgelopen tw
intig jaar  

als schipper aan boord van het  
20 m

eter lange zeiljacht Kings 
 Legend, een Sw

an 65. Hij legde  
zo’n anderhalve ton aan zeem

ijlen 
af. Van Liebergen m

aakte talloze 
oceaanoversteken m

et betalende 
gasten en zeilde de afgelopen jaren 
m

et zijn vriendin Fem
ke Lobach  

de w
ereld rond.

Deed drie keer m
ee aan de Volvo Ocean 

Race, een zeilw
edstrijd rond de w

ereld  
van negen m

aanden. Vaart nu als schipper 
op diverse schepen. W

erkt sinds 2015 als 
high-perform

ance team
coach, w

aarbij  
hij bedrijven en zeilteam

s helpt m
eer uit 

een team
 te halen. Daarbij put hij uit de 

 lessen die hij leerde op de oceaan.

G
erd-Jan Poortm

an

Deed in 2017 m
ee aan de Atlantic Chal-

lenge, een roeiw
edstrijd van bijna 2.700 

zeem
ijl (circa 5.000 kilom

eter) van de 
 Canarische Eilanden naar Antigua. Slats 
zat dertig dagen alleen op zee. In 2019  
deed hij m

ee aan de Golden Globe Race, een 
solo zeilrace rond de w

ereld, zonder com
-

m
unicatie- en navigatieapparatuur. Gedu-

rende 214 dagen leefde hij aan boord.

M
ark Slats

G
ijs van Liebergen
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Bijschrift

naar de sam
enstelling van de bem

an-
ning. ‘In elke groep zitten één of tw

ee 
clow

ns. D
ie heb je nodig om

 af en toe een 
grapje uit te halen en hard te lachen m

et 
elkaar.’

Som
s kom

t het initiatief van een van 
de bem

anningsleden zelf. ‘Ik voer ooit 
m

et een onderofficier die elke zondag 
een gekke das droeg. W

e w
aren drie 

m
aanden onderw

eg en hij had tw
aalf 

dassen in zijn tas, gekocht op het W
ater-

looplein. D
at w

as voor de hele bem
an-

ning iets om
 naar toe te leven en grappen 

over te m
aken.’

O
ok probeert D

e G
root geregeld iets 

onverw
achts te doen. ‘W

e w
aren bezig 

m
et 

een 
druk 

oefenprogram
m

a. 
Ik 

m
erkte dat de bem

anning er genoeg van 
had. Ik heb toen aan de chef-kok ge-
vraagd of hij kon zorgen dat w

e aan dek 
koffie konden drinken. M

idden op zee 
liet ik de bem

anning door het luik naar 
buiten klim

m
en. Som

m
igen trokken hun 

zw
em

broek aan en nam
en een duik. 

D
aarna konden w

e er w
eer tegen.’

3
H

oud iedereen gem
otiveerd

‘O
m

 als team
 te kunnen blijven func-

tioneren in een kleine ruim
te, m

oet ie-
dereen optim

aal gem
otiveerd zijn,’ zegt 

G
erd-Jan Poortm

an (45). ‘H
et varen van 

de Volvo O
cean Race is afzien. Je eet en 

slaapt slecht, en leeft op een klein opper-
vlak m

et m
ensen die je niet per se het 

leukst vindt, m
aar die w

el de besten zijn. 
D

at m
oet je voor lief nem

en. En dat  
kan alleen als je een doel voor ogen hebt, 
in ons geval het w

innen van een w
ed-

strijd.’ D
an is de kans het grootst dat 

m
ensen lekker in hun vel zitten en niet in 

opstand kom
en. 

In een crisissituatie stelden Poortm
an 

en zijn team
leden elkaar de vraag: zijn 

w
e nog aan het racen of zijn w

e slechts 
aan het overleven? Poortm

an: ‘Tijdens 
een heftige storm

 kun je denken: w
e ge-

ven niet op en blijven in de race, of je 
denkt: dit is een onm

ogelijke opdracht, 
w

e zetten de m
otor aan en stappen eruit. 

D
at resulteert in ander gedrag binnen je 

team
. D

us m
oet je nagaan of alle neuzen 

nog dezelfde kant op staan.’
A

an boord van de Tooluka probeert 
Eef W

illem
s (57) de bem

anning gem
oti-

veerd te houden door rekening te houden 
m

et ieders w
ensen. ‘Tijdens een reis in 

Vuurland, Zuid-A
m

erika, w
ilden som

m
i-

gen bij slecht w
eer graag zeilen, terw

ijl 

anderen dat niet zagen zitten. Toen koos 
ik een traject uit w

aarbij er tw
ee over 

land naar een volgende bestem
m

ing 
konden en tw

ee over zee.’ 
D

at kan natuurlijk niet altijd. W
il-

lem
s: ‘Tijdens een oceaanoversteek m

oet 
ik som

s bepalen w
at er gebeurt, of m

en-
sen dat nou leuk vinden of niet, om

dat er 
anders een gevaarlijke situatie ontstaat. 
D

at accepteert de bem
anning dan ook.’

4
Praat conflicten uit
‘O

ver het algem
een zijn de bem

an-
ningsleden die op een onderzeeboot va-
ren erg direct en dat is m

aar goed ook,’ 
zegt D

e G
root. ‘W

il je het in een onder-
zeeboot lange tijd volhouden m

et elkaar, 
dan m

oet je irritaties uitspreken. H
et is 

gevaarlijk om
 dingen te laten sudderen.’ 

Tegelijk m
oet je volgens D

e G
root af 

en toe je schouders kunnen ophalen. 
‘D

oor leuke dingen m
et elkaar te blijven 

doen, te klaverjassen bijvoorbeeld, ac-
cepteer je de ander m

akkelijker. G
a je 

langs elkaar heen leven, dan krijg je te 
m

aken m
et individuen die m

aar m
oeilijk 

iets van elkaar kunnen accep-
teren.’ 

D
e kunst is een balans te 

vinden. D
e G

root: ‘Je m
oet le-

ren dat als je iets van de ander 
accepteert, je dat m

et de volle 

‘A
ls je vervuilt, heeft dat 

een negatieve invloed  
op je gem

oedstoestand’

honderd procent doet. Kun je dat niet, 
dan m

oet je het uitspreken.’
Tijdens de Volvo O

cean Race heeft 
Poortm

an ervaren hoe belangrijk het is 
om

 conflicten uit te praten. ‘N
atuurlijk 

ontstaan er irritaties als je m
et negen 

m
an onder som

s extrem
e om

standighe-
den m

oet sam
enleven. A

ls je dingen op-
kropt, explodeert het.’ 

D
at kan m

idden op de oceaan tot ge-
vaarlijke situaties leiden. Poortm

an: ‘Je 
w

ordt er als team
 sterker van 

als je discussies voert en el-
kaars standpunten kent. Es-
sentieel is w

el dat je elkaar 
vertrouw

t. A
lleen dan kun je 

anderm
ans 

opvattingen 
in 

tw
ijfel trekken.’ 
Tijdens het racen is er niet altijd gele-

genheid voor een goed gesprek. ‘Som
s 

helpt het om
 je dan even terug te trekken 

en bijvoorbeeld een uur aan een grinder 
[een grote lier] te staan. D

an is de druk 
van de ketel.’

5
Zorg goed voor jezelf
‘A

ls kind kreeg ik een kookboek m
et 

de titel D
e kok is kapitein. D

aar zit een 
grote w

aarheid in. G
oed eten aan boord 

is essentieel voor de sfeer,’ zegt W
illem

s. 
‘A

ls je tijdens een storm
 m

oet afzien, is 
het extra fijn als er een w

arm
e appel-

taart uit de oven kom
t. D

at is gew
oon 

heel goed voor de m
oraal.’ 

Voor een reis op A
ntarctica van vier 

w
eken koopt ze van tevoren alles in. O

n-
derw

eg is niets te krijgen. ‘W
e stouw

en 
het schip vol m

et 450 (basis)producten, 
w

aaronder 49 kruiden. W
e m

aken alles 
zelf, inclusief koekjes en bonbons.’

A
an boord van Kings Legend let Van 

Liebergen er ook op dat iedereen goed 
voor zichzelf zorgt. ‘D

at betekent goed 

eten en op je persoonlijke hygiëne letten. 
A

ls je vervuilt, heeft dat een negatieve in-
vloed op je gem

oedstoestand.’ O
ok het 

schip m
oet op orde zijn. ‘A

ls ik ’s och-
tends na de nachtw

acht zie dat er vuile 
kopjes in de gootsteen staan en de vloer 
vochtig en vies is, pak ik iem

and beet en 
boenen w

e het hele schip. W
e m

aken let-
terlijk schoon schip. D

at is sterk van in-
vloed op je m

entale gesteldheid.’

6
Leef in een strak ritm

e
‘A

ls je m
eer dan honderd dagen al-

leen op zee bent, slaan de verveling en 

eenzaam
heid toe. O

m
 daarm

ee om
 te 

gaan, leef ik aan boord van m
om

ent naar 
m

om
ent,’ zegt M

ark Slats (43). ‘A
ls ik in 

een storm
 zit, begin ik m

et een inspectie 
buiten, dan doe ik binnen een klusje en 
vervolgens ga ik een paar m

inuten liggen 
en focus ik op het geluid in de rom

p. D
at 

is een soort korte m
editatie.’ 

Zo’n cyclus duurt 10 m
inuten. Elke 10 

m
inuten zet hij een streepje en telt hij af 

totdat een uur voorbij is. Zo m
aakt Slats 

een dag overzichtelijk. ‘Bij rustig w
eer 

creëer ik kleine geluksm
om

enten voor 
m

ezelf om
 positief te blijven, zoals het 

drinken van een kopje koffie. D
at heb ik 

verdiend als ik een vervelend klusje heb 
gedaan. H

et is goed om
 jezelf te belonen.’

H
et leven aan boord van een onder-

zeeboot is ook volgens D
e G

root alleen 
vol te houden dankzij routine. ‘Zolang je 
in een strak schem

a zit, kun je om
gaan 

m
et verm

oeidheid. Je lichaam
 stelt zich 

in op een ritm
e van 6 uur op, 6 uur af. Je 

kunt 6 uur scherp zijn, om
dat je w

eet dat 
je daarna kunt uitrusten. H

aal je dat 
ritm

e w
eg, dan voel je pas hoe m

oe je 
bent,’ zegt D

e G
root.

7
Schep duidelijkheid
‘D

e m
ensen m

et w
ie ik vaar, m

aken 
vaak voor het eerst een oceaanoversteek. 
Ze w

eten niet w
at hun te w

achten staat,’ 
zegt Van Liebergen. ‘O

m
 houvast te bie-

den, duiken w
e vanaf dag één de struc-

tuur in.’ D
at betekent dat er aan boord 

een w
achtsysteem

 is van 4 uur op, 4 uur 
af. ‘Ik ben de eerste dagen sterk aanw

ezig 
om

 te laten zien: dit doen w
e w

el en dit 
niet. Ik stel regels, zoals dat je ’s nachts 
altijd aangelijnd m

oet zijn als je naar het 
voordek loopt. Je m

erkt dat de bem
an-

ning het prettig vindt dat ik duidelijkheid 
schep. In het begin kijken ze veel naar 
m

ij.’ D
at gaat ook op voor de bem

annings-
leden die voor het eerst de Volvo O

cean 
Race varen. ‘Ik w

eet, doordat ik drie keer 
de w

ereld ben rondgezeild, dat een storm
 

nooit langer dan vier dagen duurt,’ zegt 
Poortm

an. ‘D
e jonge gasten hebben dat 

nooit 
ervaren. 

Zij 
ondervinden 

veel 
stress op het m

om
ent dat er een storm

 
opsteekt, om

dat zij het einde van de tun-
nel niet zien. Ik probeer ze dan – figuur-
lijk – een punt op de horizon te geven. 
D

at geeft rust.’

Eerst de vervelende  
klusjes doen. ‘D

an kun  
je jezelf daarna belonen’


