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Buitenboordse relaties van vrouwelijke kunne zullen principieel niet meer worden op-
gepikt na de kreet "man overboord" maar deze oefening zal voortaan "M/V, bij gelijke 
geschiktheid geven wij de voorkeur aan een vrouw, overboord" dan wel "mens over-
boord" gaan heten.  
Aangezien vrouwen naar eigen zeggen best tegen de wind in kunnen zeilen zal het 
karakter van het laveren aanzienlijk veranderen. Voorrangsregels worden dienovereen-
komstig gewijzigd. Een studiegroep van onze Oosterburen is, niet gehinderd door eni-
ge vorm van voorkennis, zeer voortvarend bezig dit voor te bereiden. 
 
Ook de inrichting en uitrusting van de gemiddelde zeilboot zal ingrijpend worden ge-
wijzigd. Lieren met vrouwvriendelijke bedieningsorganen zullen het huidige krachten- 
en nagelverslindende manuele val- en schootsjorren vervangen. Het mannelijk urinoir 
(de zijstag) zal worden aangevuld met een vrouwelijk equivalent aangezien het hoos-
blik, dat momenteel als zodanig dienst doet, slechts als een masculiene scherts wordt 
beschouwd. Windkappen zullen tot de standaarduitrusting gaan behoren waardoor 
kapsels langer in model blijven en grote stootdempers aan de boeg zullen het gebrek 
aan zachte landingen als gevolg van het vrouwelijk onvermogen lengten naar waarde 
te schatten moeten opvangen. De 
hoeveelheid bergruimte aan boord zal 
aanzienlijk worden uitgebreid. 
 
Naast het zeilen zelf en het boot-
voorkomen zal ook het landschap na-
bij de waterkant aanzienlijke wijzigin-
gen ondergaan. Voorzichtige schat-
tingen geven aan dat het aantal open-
bare toiletgelegenheden in jachtha-
vens en op aanlegplaatsen zal ver-
honderdvoudigen. Zo wordt het veel-
vuldig nachtelijk toiletbezoek aanzien-
lijk comfortabeler. Tevens zal het 
aantal restauratieve voorzieningen 
langs vaarroutes, waar op regelmatige 
intervallen het maandelijks ongemak 
kan worden verlicht benevens een kop 
koffie kan worden genuttigd explosief 
toenemen.  
 
Het moge duidelijk zijn dat deze 
wijzigingen gepaard zullen gaan met 
desoriëntatie en psychische distorties van 
diegenen die het zeilen van nu met hart en ziel zijn toegedaan. Meldpunten, regionale 
zelfhulpgroepen en trauma-begeleidings-deskundigen zijn dan ook reeds voorzien. 
Voor diegenen echter die de assimilatie kunnen volbrengen zal het echter een opmer-
kelijk resultaat hebben. Het wordt weer rustig in Friesland. 
 


