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‘Hé! Hé! Hééé!’

Vader Arnold Brouwer zeilde al op zee met zijn zoons Coen en Stef toen het

nog jongetjes waren. Je mag wel spreken van doorgewinterde zeezeilers en

ook opstapper Jeroen is niet voor het eerst mee. Toch raken ze met hun

Finngulf 391 'Regina' in de nacht van 30 april op 1 mei in aanvaring met

een Cypriotisch vrachtschip. Hoe gebeurt zoiets? Thuis in Houten kijkt Coen

Piccardt terug op een raadselachtige schipbreuk.

videoHet ooggetuigeverslag van

de ondergang van de Regina
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“Het waait die nacht behoorlijk uit het zuidzuidwesten, gemiddeld zo'n 28

knoop. Het zeewater is bitterkoud. We hebben drie riffen gestoken en

genua 3 een paar slagen opgerold. De zee is fors maar regelmatig. Het

schuitje loopt prima, knikje in de schoot, 8 knoop, het dek net niet onder

water. Het zicht is goed. Je ziet alles.

Het gebeurt tegen 02.00 uur, een kleine 40 mijl uit de kust. Ik lig in de

achterkajuit, Jeroen in de kajuit. Arnold en Stef zijn aan dek. Dat andere

schip is er opeens. Arnold vertelde later: ‘Ik was net gaan staan en had een

rondje horizon gedaan. Ik zag wat lichtjes, maar niets wat onze richting

opkwam.’

“Opeens zien Arnold en Stef wat aan lij, ongeveer dertig seconden voor

de aanvaring.  Ze koppelen nog wel de stuurautomaat af, maar weten

allebei: Het is te laat. Ze kijken recht tegen een aanstormende boeg aan.

Mijn broer schijnt nog met zijn zaklamp in het zeil en naar de brug, maar

dat helpt niet. Dan een rotklap, een schok, een zwieper van stuur- naar

bakboord, ook de mast knapt naar bakboord overboord, daarna drijft

Regina helemaal langs de bakboord zijkant van dat schip.”

“Ik slaap niet, daarvoor is het weer te rommelig. Hoor ik ineens

geschreeuw van mijn broer: ‘Hé! Hé! Hééé…!’ Een boeg van zeventien

meter breed komt uit het donker op hem af. Hij dacht: ‘Nou, dit is het

dan.’

Ik denk in mijn kooi: Schiet er iets los? Gaan we per ongeluk overstag?

Schampen we een boei? Dan die klap! Als ik mijn ogen dicht doe, hoor ik

het nog (grinnikt ongemakkelijk). Meteen sprint ik de kooi uit. Er ligt een

deur op de grond, overal losse planken, de kaartentafel hangt half los, de

natte cel total loss. Dan denk je: Dit is goed mis! Geen paniek, wel een

molentje in mijn hoofd: Wat moeten we doen? Ik roep naar buiten wat er

allemaal gebroken is. Eigenlijk zinloos. Na twintig seconden stel ik die ene

belangrijke vraag: Maken we water? Intussen blijft de binnenverlichting

gewoon branden. Ik zoek mijn zeilpak en mijn laarzen, want ik loop op

blote voeten en overal ligt gebroken hout met scherpe punten.

Intussen drukken de anderen op de noodknop van de DSC-marifoon, tot

mijn broer bedenkt dat de marifoonantenne vijftien meter onder water fo
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hangt. We schieten een paar vuurpijlen af. Ik denk: Nou komt de cavalerie.

En die komt niet. Er gebeurt niks. We tuigen de noodantenne op en

proberen een Pan-Pan. Niks. We proberen de handmarifoon. Geen reactie.

Het voelt heel raar dat je geen antwoord krijgt. We activeren de Epirb, het

lampje gaat knipperen, Jeroen houdt hem zo hoog mogelijk in de lucht.

Maar je weet niet of iemand wat hoort.“

“Oké, die mast moet gekapt, anders beukt hij een gat in de romp. Ik stap

uit de kuip. De reling is weg, dat is vreemd, want die is er mijn hele leven

al. Overal een wirwar van touwen. Betonschaar uit de kist. Swiss-army-

knive erbij. Brekers over dek doordat de boot zonder mast zulke rukken

maakt. Ik snij en knip alles door. Het laatst het voorstag met het

rolsysteem. Maar de bek van de betonschaar past niet om het aluminium

profiel! Niet door te knippen. Ik ben wel een uur bezig met het voorstag,

breek de ijzerzaag,  probeer de toggle uit het boegbeslag te slaan maar

plet de kop waardoor die niet meer door het gat wil. Kansloos!

Na anderhalf uur geef ik het op. We hebben dan wat rust. Heel veel water

maken we niet, we kunnen het met onze twee handpompen bijhouden en

er is weinig reden om de boot te verlaten; je gaat immers pas van boord

als je omhoog in het vlot moet stappen.”

'Oké, die mast moet

gekapt, anders beukt

hij een gat in de romp...’
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“Dan komen de lichten van een schip op ons af. Het zou leuk zijn als deze

ons wel zag, want als er nog een over ons heen vaart...

Het schip passeert. We steken nog een vuurpijl af en het reageert met een

zoeklicht. Wij zenden met de handmarifoon. Geen antwoord. Maar dan zien

we het bijdraaien. We vangen flarden op van een gesprek met de Kustwacht

over een vuurpijl en een Epirb-signaal. Het schip meldt dat ‘ze wel even

gaan kijken.’ Het draait, komt terug en we krijgen zowaar marifooncontact.

Het gaat bovenwinds van ons liggen en dat scheelt enorm in de zeegang.

Het houdt ons vast in zijn zoeklicht, vraagt elke tien minuten of het nog

goed gaat en vertelt ons later dat er twee helikopters en een reddingboot

naar ons onderweg zijn. Wij blij, nu gebeurt er wat. Wij geven via dat schip

– een Deen - aan de Kustwacht door wat onze toestand is.

Twee uur na de klap hangt de eerst heli boven ons. Oorverdovend lawaai,

propellerwind, verblindend licht. Zeilt er zo´n poppetje naar beneden. Dat

gaat niet erg goed. Uiteindelijk valt hij zo ongeveer tegen de buiskap,

grijpen we hem om zijn middel en trekken hem in de kuip. Goedemorgen,

dat is wel even gek. Hij stelt zich voor als Daniël. Bij ons is de sfeer dan al

ontspannen. Daniël wil ons evacueren, maar dan moeten we eerst in zee

springen om te worden opgevist. Nou, van ons hoeft dat niet, wij wachten

liever op de reddingboot.”
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“Twintig minuten later, rond 05.00 uur komt reddingboot Koos van Messel

langszij. Een stroboscooplampje rolt over de tube bij ons aan boord,

hebben we ineens een redder in de kuip en zijn we met z'n zessen (lacht

hartelijk). Alles oké, iedereen gezond, lek beheersbaar? Ja. Nou, die redder

wil ons ook van boord hebben. Wij van ‘ho, ho, ho, we drijven nog en

willen het schuitje wel graag mee terug nemen.’ Dat vindt hij prima, maar

dan alleen met hem aan boord en wij op de reddingboot. Dus wij op de

Koos van Messel en een tweede redder op de Regina. Eerst de kikvorsman

weer naar de heli. Daarop begint de sleepreis naar IJmuiden, met 7 knoop.

Na anderhalf uur slepen komt het bericht van de Regina: ‘We hebben nú

de pomp nodig!’ Ze hebben een breker in de kuip gehad, het water komt

harder binnen dan ze met de hand kunnen pompen. We zien de Regina

zakken. Ineens gaat het hard, een van de redders gebaart ‘dat wordt niks

meer.’ In dertig seconden zinkt onze boot met KNRM-pomp en al, totdat

ook het puntje in zee verdwijnt. Dat is wel even slikken. Je boot zien zinken

is niet leuk. De twee redders proberen de pomp nog te redden, maar

springen uiteindelijk in zee. De Koos van Messel pikt ze op en haalt nog een

MOB-lamp uit zee; niemand hoeft voor niks naar een drenkeling te zoeken.”

‘We hebben

nú de pomp nodig!’
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“De vragen die blijven? Natuurlijk de vraag waarom we dat schip aan

stuurboord niet zagen. Wij wijken voor beroepsvaart altijd uit, houden

altijd alles in de gaten.  Misschien was zijn navigatieverlichting niet in orde,

misschien was hij net ankerop gegaan, misschien voer hij eerst parallel en

heeft hij plots zijn koers verlegd. Geen idee. Bij de waterpolitie nemen ze

het hoog op, ze noemen het daar een misdrijf, omdat hij geen goede

uitkijk heeft gehouden en niet op onze noodsignalen reageerde. We

vragen ons ook af waarom onze noodantenne niet werkte. En dan het

onwaarschijnlijke toeval. Als de sluis van IJmuiden een paar minuten later

of eerder de deuren had geopend, als we de fok kort tevoren niet hadden

gereefd, zou het niet zijn gebeurd. Die magere 17 meter breedte van zijn

boeg over ruim honderd mijl naar Lowestoft, hoe is het mogelijk dat je

daar op dat plekje samenkomt? Two ships heading for the same spot on

the water. Dat blijft je bezig houden.”

‘Dat

onwaarschijnlijke

 toeval blijft je

bezig houden’
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