
Henk van de Hoef 

    Team Bericht 24 januari 2021 
      Afgelopen woensdag kregen we van Jeannette een stukje “GEMIS” waarin het   
      kabbelen van de boeg en de vogels op poëtische wijze tot leven kwamen. 
      Dat houdt de moed er in. 
      Ik vind dat dit nog even moet blijven hangen, daarom kies ik nu voor een heel   
      ander onderwerp, de Scilly eilanden. Spreek uit als “Silly . 

      De bewoners staan er op dat je “The isles of Scilly” zegt.  “The Silly islands” klinkt zo dom.  
      De eilanden liggen slechts ruim 800 km van Amsterdam maar zijn lastig bereikbaar.  

 Ze liggen  ruim 40 km uit “Lands End” .  
De Hoofdstad “Hugh Town”(zie op beide kaartjes) ligt op het grootste eiland  (ongeveer 10 km in 
doorsnee). Er zijn  ruim 2200 inwoners, vergelijk Schiermonnikoog en Vlieland, beiden hebben                                                                                                                           
omstreeks 1000 inwoners. 
Twee jaar geleden  waren Annie en ik op Lands End, helaas konden we de eilanden niet zien. 
Het hoogste punt is ook maar 45 m. 
Rond de Kerst waren de Scilly eilanden Corona-vrij en was het volledig afgesloten. Een verliefde 
jongeling voer met zijn jetski in 5 uur naar het eiland. Helaas werd het geen kalkoen maar water en 
brood in een kleine ruimte. 
Normaal reis je alleen per helikopter of boot.  Op het kaartje zie je al dat het meerdere eilanden zijn. 
Het zijn er 140 waarvan er slechts 5 bewoond zijn. 
 
De Gig werd sinds de 17 de eeuw gebruikt als loodsboot 
tussen de eilanden en de vaste wal van Cornwall. Het waren 
woelige tijden, de eilanden werden aangedaan door 
oorlogsschepen uit vele landen. De Gig is dus niet specifiek 
voor de Scilly’s, ter plaatse wordt hij ook Cornish Gig genoemd. 
Het Gig roeien heeft pas sinds 1989 een grote vlucht genomen. 
De eerste internationale wedstrijden gingen toen met 19 
boten  van start. 
De laatste jaren waren er meer dan 120 aan de start. 
Helaas konden de wedstrijden in 2020 wegens corona niet 
doorgaan. Ook in 2021 zijn ze al afgelast. 


