
Beste watersporter! 

Ik ben Frieda Fennell en noem mezelf Kapitein van mijn Geluk. Van 2014 tot 2017 maakte mijn man en 
ik een oceaanreis op onze Jan Haring 9.60 Puff the Magic Dragon. Ik deed verslag van de reis in Zilt 
Magazine en na terugkomst schreef ik het boek Kapitein van mijn Geluk. Dit boek wordt gelanceerd op 
de HISWA te water op 6 september. Meer informatie en achtergrond over het boek vind je op de 
tweede pagina van deze bijlage. 

Naast het schrijven van dit boek, schrijf ik voor andere watersportmedia zoals het blad Zeilen en ben 
ik actief als verslaggever voor het online platform Zeilhelden. Misschien ken je mij van mijn reportage 
over de aankomst van Mark Slats en het interview met hem daags na zijn finish van de Golden Globe 
Race in Les Sables-d'Olonne. (Link: https://www.youtube.com/watch?v=g9U9Fsin5uc&t=1s).  

Ook geef ik lezingen aan watersportclubs en bedrijven. Mijn insteek spreekt een breed publiek aan, 
waaronder zeker ook de watersportdames of ‘vrouwen van’. Gaarne verzorg ik een lezing voor jouw 
watersportvereniging. Deze lezing kan bovendien toegespitst worden op jullie wensen. Lezingen die ik 
reeds verzorgd hebben betreffen: 

• Lezing Jezelf Overwinnen: Aan de hand van anekdotes van twee jaar zeilen langs Atlantische 
kusten vertel ik hoe je door moed tonen, doorzetten, verantwoordelijkheid nemen én delen 
en een goede samenwerking meer kunt bereiken dan je denkt. Ik geef een realistisch beeld 
van een oceaanreis. Niet het romantische beeld van passaatzeilen of de heldhaftige verhalen 
van menig zeeman. Nee, gewoon zeezeilen zoals het is: in al zijn pracht, emotie en afzien.  

• Lezing Kapitein van mijn Geluk: Tijdens de lezing Kapitein van mijn Geluk geef ik aan de hand 
van exotische, hilarische en verdrietige anekdotes van twee jaar zeilen langs Atlantische kusten 
handvatten voor bezinning en geluk.  Deze lezing is door de watersportdames van Vrouw Aan 
Boord reeds met veel enthousiasme ontvangen! Organisator Corrine Koert over de lezing: 
“Was fantastisch om Frieda’s verhaal te horen. Ze gebruikt een heel andere insteek dan de 
meeste lezingen over grote reizen. Frieda vertelt heel open over haar persoonlijke gevoelens 
waar ze op de verschillende momenten mee kampt. Welke impact dat heeft tijdens de reis maar 
ook voor de rest van haar leven. Het zal veel vrouwen aanspreken, maar is zeker ook interessant 
voor de heren.” 

Een lezing wordt vanzelfsprekend gelardeerd met beeldmateriaal en citaten uit mijn eigen boek. 
Nieuwsgierig naar mijn ervaringen en levenslessen of kunnen jouw leden in de donkere dagen best 
een shotje inspiratie gebruiken? Neem contact op voor een offerte en ik kom graag aan jouw club uit 
de doeken doen hoe je jouw geluk in eigen hand neemt en zowel je schip als je leven op koers houdt.   

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Frieda Fennell 

🌐🌐 www.textbyfrieda.com 

📧📧 info@textbyfrieda.com 

🕿🕿 06-43548656 

 www.facebook.com/tekstendiespreken/ 
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‘Kapitein van mijn Geluk’ van Frieda Fennell op de Hiswa te Water. 
Op de Hiswa te Water 2019 presenteert L.J. Harri-Watersportmedia met veel plezier het debuut van 
Frieda Fennell: ‘Kapitein van mijn Geluk’. Frieda zal alle dagen van de beurs op de stand van L.J. Harri 
haar boek signeren en ook in het Hiswa-theater vertellen over haar reis en haar boek. De officiële 
presentatie is op vrijdag 6 september om 16.00 uur. Deze boekpresentatie is toegankelijk voor alle 
bezoekers van de Hiswa te Water. Veel watersporters kennen Frieda van haar artikelen in Zilt en van 
haar spraakmakende reportage over de aankomst van Mark Slats bij Zeilhelden.  

 
 
10.000 zeemijlen, 10.000 levenslessen  
De zeilreis van Frieda Fennell en Léon Blauw begint met een droom en een keuze. Op een dag besluiten 
ze om het drukke bestaan in Nederland achter zich te laten en naar zee te gaan voor onbepaalde tijd. 
Ze nemen het roer van hun geluk in eigen hand. Vol goede moed beginnen Frieda en Léon aan hun reis 
op zeilboot Puff, maar de droom blijkt doorspekt met hindernissen. Ontzag voor het weer, de golven 
en angst voor de onmetelijke oceaan eisen hun tol. 

In Kapitein van mijn Geluk beschrijft Frieda haar ontwikkeling als zeilster én als mens. Ze neemt de 
lezer mee op haar reis over onbekende zeeën en op haar zoektocht naar vrijheid en naar zichzelf. Dat 
doet ze op eerlijke, ontwapenende en vaak humoristische wijze. 

Kapitein van mijn geluk is ook een verhaal over snorkelen met zeeschildpadden tussen koraalriffen in 
een helderblauwe zee, het ontdekken van de meest exotische plekjes en het voluit vieren van het 
leven. 

En als er dan een onheilstijding uit Nederland komt, wat doe je dan? Een drama in de familie gooit 
Frieda en Léon hardhandig uit het paradijs. Weer moeten er keuzes gemaakt worden. Koers wijzigen 
en grenzen verleggen: het zijn onvermijdelijke zaken in een zeilersleven, dat bepaald wordt door 
vertrekken en aankomen. 

"Vandaag heb ik mezelf overwonnen. De adrenaline maakt plaats voor trots en een gevoel van 
onoverwinnelijkheid. Voorbij de angst zijn de opties eindeloos. Dit is hoe vrijheid voelt." 

Frieda Fennell 

‘Kapitein van mijn Geluk’ kan vanaf 1 september online besteld worden in de webshop van 
Watersportmedia en Bol.com, of besteld worden bij L.J. Harri in Amsterdam en Observator in 
Rotterdam. ISBN 978-94-91201-08-0 
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