INFOPUNT

GROTE ZEILVAART
Het Infopunt Grote Zeilvaart is een particulier initiatief van Ton van Schoonhoven uit Haarlem.
Het begon met het leeghozen van de gebruikte roeiboten bij een botenverhuurder om een uurtje te mogen
roeien. Door boeken als De Scheepsjongens van Bontekoe vervolgens erg aangetrokken tot zeilschepen,
zeilscheepvaart en varen in het algemeen. Raakte aan de zeilsport, maakte IJsselmeer-,
Wadden- en zeezeiltochten en was een tijdje eigenjachtschipper. Ben [wedstrijd]roeier
en zeilinstructeur. Op de [eerste] Eendracht maakte ik twee reizen als kwartiermeester.
Op één van die reizen kreeg ik de gelegenheid in het want op te enteren en op de enige
ra aan boord , op de ranok hoog boven een aanschietende zee, met anderen de breefok
te bergen. Even proefde ik hoe het er op de zeilschepen van voorheen aan toeging.

Ontwierp mijn eigen vierkant getuigde
zeilschip: de brik Diepzee en bouwde
daar een ‘werkend’ model van.

N.a.v. gebleken gebrek aan voor anderen direct beschikbare informatie over zeilschepen en zeilscheepvaart
en op grond van mijn kennis en ervaring, opgedaan bij het ontwerpen en bouwen van de Diepzee, riep ik mij
op 1 september 1992 uit tot ‘Infopunt Grote Zeilvaart’.
In gesprekken over mijn schip, zeilschepen en zeilscheepvaart bleek me steeds weer dat
men blij verrast was te horen dat een aantal uitdrukkingen die ik noemde, uit de
zeilvaarttijd afkomstig is. Dat gegeven heb ik verder uitgewerkt. Het resultaat daarvan is
dat ik op 15 augustus 2007 in eigen beheer een boek over ‘zeemansuitdrukkingen’
uitgaf. De titel is: . ‘Zeemanstaal’ spreken we allemaal
In september 2015 gaf ik al weer de 6de druk uit van nog eens 1000 stuks.

Op basis van mijn boek heb ik een lezing samengesteld. Aan de hand van diabeelden belicht ik een aantal
‘zeemansuitdrukkingen’. En iedere uitdrukking of gezegde geeft aanleiding om enkele feiten uit de zeiltijd
naar voren te halen zoals ik dat ook in mijn boek doe. Zo krijgt men tevens een indruk van het zeemansleven
van vroeger, evenals van de omstandigheden waaronder de zeeman leefde en werkte aan boord van zijn
schip en aan de wal.
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