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 Nu weer leverbaar! 
Het boek dat in geen enkele bibliotheek van zeilliefhebbers mag 
ontbreken. 
 

Het verhaal van een Draak 
Het verhaal van een Draak, oorspronkelijk verschenen als 
Gerda’s Sea Saga, werd 60 jaar na dato voor het eerst in 
vertaling uitgebracht, door Uitgeverij de Leguaan. De 
eerste editie vond gretig aftrek bij veel Draken-zeilers en 
andere liefhebbers van avonturlijke zeilverhalen. Het boek 
is nu, aangevuld met verbeterd origineel beeldmateriaal, 
herdrukt. Herkenbare, nostalgische verhalen die ook in 
deze tijd menig zeiler zullen aanspreken.  
 
Heerlijk cadeauboek! € 17,95 Te bestellen via de 
boekhandel of rechtstreeks via: www.deleguaan.nl 

 
In Het verhaal van en Draak, doet de bekende Engelse zeiler Morin Scott verslag van de 
avontuurlijke zeereizen en wedstrijden die hij eind jaren veertig maakte in gezelschap 
van zijn Nederlandse vrienden Conny van Rietschoten en Arnout Koch. In een Draak van 
Schotland naar Zuid-Engeland, van Engeland naar Nederland en van Engeland naar 
Noorwegen en terug, zonder motor en zonder enig ander technisch vernuft. En soms 
onder de meest barre omstandigheden.  
 
Vriend Conny, de latere tweevoudige winnaar van de Whitbread Race, leren we in Het 
verhaal van een Draak kennen als jeugdig zeilmakker, fokkemaat en begenadigd kok 
‘onder-alle-omstandigheden’ aan boord van de Gerda. En bovenal als avontuurlijk zeiler. 
Zwaar weer, angstige momenten en de twijfel van de zeeman ‘omkeren of doorvaren’ 
doen zich in tal van situaties voor. Zoals op weg naar Cuxhaven, waar ze uiteindelijk 
uitgeput aankomen na nachten doorhalen. De weerbarstige zeilers slaan zich er 
heldhaftig doorheen en zelden laat de humor hen in de steek.  
 
Maar ook dromerige momenten op een spiegelgladde zee en vrolijke taferelen in 
jachthavens komen aan bod. De in Engeland studerende Arnout Koch is zijn zeilmaatje 
tijdens verschillende wedstrijden, waaronder die vanuit Rotterdam. De Gerda was zeker 
geen onbekende in de Veerhaven en Scott noteert dan ook aan het einde van een zware 
tocht met Arnout, als ze de haven van de Koninklijke Roei en Zeilvereeniging ‘De Maas’ 
binnenlopen, (….) ik voel me er meer thuis dan op een van mijn eigen clubs, zodat het 
voor ons allemaal een soort thuiskomen was. 
 
Het verhaal van een Draak 
Fraai vormgegeven. 156 pagina’s, voorzien van originele foto’s en illustraties . 
Boekhandelsprijs  € 17,95. Te bestellen via de boekhandel of rechtstreeks bij 
Uitgeverij de Leguaan: www.deleguaan.nl. 
ISBN 90-807195-4-4.  
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