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Van de Redactie 
 
 
Wat is het nog mooi weer. Zat ik maar weer op het water 
denk ik terwijl ik dit schrijf. De laatste Flitsen van dit 
jaar alweer.  
Wat gaat zo’n zeilseizoen toch snel voorbij. In de zomer 
hebben we bijna zes weken gezeild. Via Dover, eiland 
Wright  zijn we overgestoken naar Roscoff in Frankrijk 
en hebben we de zuidelijke kant van Bretagne kunnen 
aantikken: Brest tot aan het mooie Douarnez. Ik sta er 
van te kijken, dat we nog zover zijn gekomen, ondanks weinig wind.  
Nu weer een hoop gedoe: de boot opruimen,  op de kant afspuiten en winterklaar 
maken. 
Ook met de IFC hebben we dit jaar veel gedaan zoals het rondje Noord Holland,  
rondje dijk, Engeland trip, de 4uurs van de IFC en de Barbecue in het najaar. 
Als vanouds stond ook het hemelvaart weekend op het programma, dat ik zelf heb 
moeten missen, want ik had een leuke uitnodiging om naar Albanië te gaan. Tja, al 
die keuzes maken het voor mij als fervent zeiler wel ontzettend moeilijk. Juist 
omdat deze evenementen altijd weer leuk zijn om elkaar weer eens te zien en lekker 
over bootjes en zeiltrips te praten. 
Nu ligt alweer de laatste flitsen van dit jaar voor je. Heel leerzaam trouwens: zo 
heb ik bij het doorlezen van de copy geleerd dat een fok 2200 hetzelfde is als een 
oliezeil (motor). 
Veel leesplezier 
 
 
Jeroen Haagsman   
Sigmagic 
 
Zet uw ervaring op papier, en stuur uw foto’s naar de redactie 
of naar Ifc@Casema.nl Het is van harte welkom! 
 
 
Natuurlijk wilt u zelf ook een bijdrage leveren aan ons clubblad. Het hoeven niet per se lange 
literaire werken te worden een aantal regels is ook goed. Denk bijvoorbeeld aan OEPS: dat ging 
net goed of WAT IK NU WEER MEEGEMAAKT HEB 
Kopij voor de volgende Flitsen, indien mogelijk in Word - Times New Roman inzenden / mailen 
voor de volgende Flitsen, liefst voor 14 januari 2019 aan het redactie adres. Illustraties en foto’s 
graag aanleveren in JPG format of indien mogelijk gelijk verwerken in de tekst.  
Voor leden is er ook de mogelijkheid om een advertentie te koop aangeboden of gevraagd kosteloos 
te plaatsen. Inzenden naar het redactieadres of per e-mail naar Jend@casema.nl 

mailto:Ifc@Casema.nl
mailto:Jend@casema.nl
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IFC Hemelvaarttocht 2018 
 
Één van de hoogtepunten in het zeilseizoen is de Hemelvaarttocht. Deze keer met z’n tweeën op de 
boot omdat onze medereizigers Jan en Tineke er voor hun twee dochters wilden zijn die in deze 
periode uitgerekend zijn. De oudste dochter beviel al een paar dagen voor de reis, maar hun 
middelste dochter laat nog even zich op wachten, maar dat weet je maar nooit.  
 

Wij dus samen 
donderdagochtend op tijd 
vanuit Lelystad vertrokken 
(09:00) na de nacht al op de 
boot te hebben doorgebracht. 
De zeilreis verliep zo 
voorspoedig dat we al om 
15:00 uur in Makkum 
aankwamen. Daardoor lagen 
we mooi in de box van onze 
keuze, naast de Sam Sam. 
Echt warm was het niet en er 
viel  zelfs nog een beetje 
regen voor het officiële begin 
van de kadeborrel. 
 Het palaver begon op tijd in 
de Prins en alle deelnemers 

waren er. Met zo’n 20 boten naar Texel, waarbij het belangrijkste punt was wat te doen als het in de 
haven van Oude Schild niet mogelijk was om daar allemaal een plaats te vinden. Gerard had het 
goed voorbereid en de routes voor de komende dagen van boei naar boei vastgelegd met daarbij tot 
achter de komma aangegeven op welk moment waar te zijn met een snelheid door het water van 
5kn. indrukwekkend.  
 
In het verdere verloop van de reis,  moesten we vaststellen dat ondanks het punctuele vertrek  
vanuit Makkum (dit, ondanks dat we al om 06:30 uur moesten vertrekken) en een redelijk volgens  
planning verlopen sluis doorgang, de groep steeds meer haast kreeg waardoor de eersten  
uiteindelijk een uur voor op schema in Oude Schild aankwamen.  Daarbij aangetekend dat alles op 
de motor moest ivm weinig wind en de wind die er was kwam van achteren. Ik zal het er maar op 
houden dat we heel nieuwsgierig waren naar Oude Schild om op tijd te komen voor een plaatsje. 
Het hebben van haast hebben is niet alleen beperkt gebleven tot deze dag, maar werd door 
sommigen de volgende dag herhaald, maar daarover later meer.  
 

 
 
Ondanks dat we deze ochtend  niet hebben kunnen zeilen, maakte het mooie weer die dag veel 
goed, ook al deed het ons zeilershart pijn dat een uur nadat we in de haven lagen de wind aantrok 
en het de rest van de dag prachtig zeilweer was. Wij hadden onze fietsen mee en profiteerden 
daarvan om in Den Burg wat te gaan winkelen (niet te lang, want winkelen is niet onze hobby) en 
bovendien achtervolgde ons de korte nacht ervoor. Dus met een boek in de hand in het zonnetje, uit 
de wind achter op het schip, was het heerlijk om zo af en toe even in slaap te vallen.  
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Om 20:00 uur hadden we dan nog de wandeling om de benen nog eens extra te gebruiken. Bij 
terugkomst was het al 22:30 uur en dus tijd om het bed in te duiken ook al hoefden we de volgende 
dag pas om 12:00 uur te vetrekken. Maar ja, net zo goed als je niet in het voren kunt slapen kun je 
ook niet in het voren “niet slapen”.  Voor mij als vroeg-op mens, een mooie gelegenheid om voor 
vertrek nog een mooie fietstocht te maken.  
Wigle dacht als eerste van de IFC te douchen die dag, maar moest mij voor zich dulden (zo’n klein 
moment van leuk contact) wat zich ook weer zou herhalen de volgende dag. Zo is er het gezegde 
dat zodra er twee boten zijn er dan automatisch sprake is van een wedstrijd (mij deze reis vertelt 
door Luc), maar blijkbaar is dit van toepassing op veel meer terreinen. Dezelfde Luc met Claudia 
op hun Mare Nostrum  vertrokken de volgende dag als eersten om 11:00 richting hun thuishaven 
vanwege het feit dat hij zondag vroeg thuis moest zijn. Wij vertrokken met de Ianassa om 11:30 
omdat we wat extra wilden zeilen op de wadden (na al dat motoren die dag ervoor is het wel  weer  
eens leuk om te zeilen). Waarop we later weer bij de staart van de groep aansloten richting de sluis 
bij den Oever. Het was mooi weer, maar helaas kwam de wind uit bijna exact dezelfde hoek als de 
vaarrichting in het Vissersgaatje, dus inderdaad weer motoren. 
 
 Geheel volgens verwachting was het druk druk druk. Gelukkig mooi weer en weinig wind. Dus 
toen uiteindelijk de brug open ging om op te varen naar de sluis, begon het dringen om met de eerst 
volgende sluisdoorgang mee te kunnen. Omdat wij pas laat waren aangekomen hadden we ons al 

voorgenomen om de eerste 
sluisopening aan de schepen te laten 
die er eerder waren. Zo hadden we 
mooi zicht op de schepen die zich 
verdrongen om toch nog mee te 
kunnen in de sluis, ondanks dat 
deze al bijna vol was. Het zeilschip 
JOY (kwamen we later in 
Medemblik ook weer tegen) was na 
ons binnengekomen maar vond toch 
dat hij/zij mee moest. Dit lukte 
uiteindelijk niet waardoor deze 
achteruit varend met de staart tussen 
de benen plaats moest nemen voor 
de tweede doorvaart.   
Wie het  wel lukte was ons IFC 
schip de SIGMAGIC die nog later 

was binnengekomen maar stiekem aan de zijkant was opgevaren en omdat de JOY terug ging, net 
voldoende plaats had om mee te kunnen  . Nee, ze hadden geen haast, maar ondertussen piepten ze 
mooi mee de sluis in. Van Alie en Wigle kregen we later te horen dat zij ook pas als 1 van de laatste 
in de sluis lagen terwijl zij als 1 van de eersten in de kom lagen om geschut te worden. Blijkbaar is 
het hebben van haast ons met de paplepel ingegeven en hoe groter de boot hoe meer haast. Of is het 
de angst om iets te missen wat ons drijft (voer voor psychologen lijkt me).   

 
Eenmaal op het IJsselmeer aangekomen, was de wind weg en de vliegen terug (trouwens, er  waren 
ook in de Jachthaven Oude Schild tot onze verrassing ook van dezelfde vliegen). We hebben nog 
wat gezeild maar uiteindelijk toch maar op de motor gevaren om nog enigszins op tijd in 
Medemblik aan te komen. Daar was een barbecue geregeld, maar gelukkig mocht dit ook binnen, 
want hetzelfde als ons in Oude Schild overkwam gebeurde ook hier, een uur na aankomst begon de 
wind weer op te steken en waren we weer net te vroeg binnen. Nou ja,deze keer was het laat 
genoeg om dit niet te voelen als een gemiste kans, gewoon pech (ook al had Henk de Jong hier wel 
een verklaring voor, hij zal dit t.z.t. met pen en papier aan ons allen uitleggen).  



5 
 

 

 
 
Aan het eind van de (karige) barbecue gaf de boot van Ruud, de “ Enterprise”  , nog extra kleur aan 
de barbecue door het zingen van een aantal zeemansliederen onder begeleiding van een gitaar. 
 
Al met al weer een geslaagde tocht met weer heel wat leermomenten, ook al zal voor iedereen deze 
tocht weer andere ervaringen hebben opgeleverd. De volgende dag weer vroeg op om nog voor het 
aangekondigde slechte weer binnen te zijn. Deze keer was er geheel tegen de voorspelling in wel 
een mooi windje om te zeilen, ook al hebben we er tot 09:30 op moeten wachten. Daarna in een 
mooi tempo terug. Nog een stukje afgesneden van het betonde gedeelte van het Enkhuizerzand 
nabij Urk. Vorig jaar was dit nog betond met diepte markeringstonnen, maar dit jaar is het gebied 
iets groter gemaakt en voorzien van gele markeringstonnen en dus verboden gebied. Iemand had 
mij verteld dat als je daarbinnen betrapt wordt er een hoge bekeuring wordt gegeven (1200Euro), 
volgens mij was dit Gerard. De Equilibrium volgde ons maar ging keurig om de Oost markering. Ik 
realiseerde me dit pas toen ik de kleur van de tonnen zag en me het verhaal hierover herinnerde. 
Deze keer nog maar doorgevaren (gelukkig geen bekeuring), de volgende keer maar niet meer 
doen. 
 
Imko Vroom, Ianassa 
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Hemelvaartsweekend 2018 
 
Het voordeel om pas na 4 maanden een verslag over het Hemelvaartweekend schrijven is, 
dat vooral de hoogtepunten die beklijven aan bod komen. De rest is inmiddels weggezakt in de 
grote hoeveelheid andere belevenissen die we in de loop van het seizoen( vakantie Oostzee, 4-
uursrace en barbecue-avond ) inmiddels met onze “Blizzard” alweer heb meegemaakt. 
 
Na een ontspannen zeiltochtje vanuit Warns tegen de noordelijke wind in, waren wij 
woensdagavond al in Makkum. In de loop 
van Donderdag kwam de een na de ander 
binnendruppelen, op weg na het eerste 
hoogtepunt, de Steigerborrel.  
Deze moest eerst een half uurtje worden 
uitgesteld omdat de verzamelde 
Friendshippikbroeken moeite hadden met 
een buitje. Maar het was daarna weer 
vanouds gezellig. Tijdens het palaver 
s'avonds in de Prins werd de gezamenlijke 
Friendshipvloot voorbereid op de zware 
uitputtingsslag van de volgende dag, naar 
Texel. Belangrijk punt, vroeg vertrekken 
dan zijn we voor de Den Oevergolf in 
Oudeschild en is er nog plek. 
 
Vrijdag ligt onze vloot voor dag en dauw in 
de sluis, tot het uiterste gespannen, in 
afwachting van de barre omstandigheden 
buitengaats op de Waddenzee. In de 
buitenhaven werd naar bevind van zaken 
door de diverse schippers gehandeld, de een 
ging onder vol tuig, de ander besloot 
onmiddellijk zijn fok 2200 aan te zetten, 
ook combinaties van beiden waren te zien. 
ER WAS GEEN STREEP WIND!. Maar 
het ging met stroom mee, hard zodat de 
eerste boten al om 9.30 uur de haven van 
Oudeschild binnenvoeren. Plek zat. 
 
 Het werd een aangenaam zonnig dagje met bezoeken over en weer op de diverse boten en 
diepgaande gesprekken ( belangrijke levensvragen, geslaagde winterreparaties, nieuwe touwtjes 
e.d.) en uiteindelijk de traditionele wandeling onder leiding van Marius. Een aantal van ons kon de 
verleiding niet weerstaan en besloot, op weg naar het verzamelpunt het comfort van het terras van 
het havencafe op te zoeken alwaar de diepgaande gesprekken voortgezet werden. 
 
Zaterdag vertrokken we op een meer christelijke tijd rond 12 uur richting Den Oever en daarna 
door naar Medenblik waar het slotdiner zou plaatsvinden. 
De wind: Zuid Oost. Vrolijk  scherp aan de wind richting de boeien van Het Gat van de Stier.. Het 
merendeel van de reeds enigszins bedaagde Friendshipzeilers besloot hier de de fok 2200 weer aan 
te zetten en strak tegen de wind in naar Den Oever te varen. Een enkele schipper waaronder  
Desiree met haar “vrouwenboot” ( geen #metoo-opmerking, mag sinds de Volvo-oceanrace) kruiste 
moedig door. Na een bloedstollend avontuur in de sluis van de Sigmatic,  kon er weer gezeild 
worden maar de wind hield er steeds meer mee op. 
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In Medenblik hadden de organisatoren een fantastische plek voor onze vloot geregeld, direct naast 
kasteel Radboud. Handig want daar op het terras zou de afsluitende barbecue plaatsvinden. 
Tijdens de inleidende borrel met uitzicht op het IJsselmeer merkten de verzamelde 

Friendshippikbroeken dat de wind 
(uiteraard inmiddels weer terug) 
toch wel erg fris was en werd 
besloten de barbecue binnen te 
consumeren. De catering was hier 
niet helemaal op berekend, 
waardoor een aantal mensen er wat 
bekaaid vanaf kwamen. Maar het 
eten (en de drank) was goed. 
Al met al werd  het wat laat zodat 
het gros van de boten de volgende 
dag pas laat in een lekker zonnetje 
met een heerlijk windje weer 
thuishavenwaarts keerde.   
 
 
 

 
Tot slot: alle hulde voor de organisatie, die een aantal aanpassingen heeft doorgevoerd zoals: direct  
voor Texel kiezen en de drukte van de sloepenrace naar Terschelling mijden en als eindbestemming 
Medenblik waardoor op zaterdag een aantrekkelijk traject gezeild kan worden. Als er volgend jaar 
iets meer in gunstige wind geïnvesteerd kan worden blijft het Friendshiphemelvaartsweekend een  
van onze jaarlijkse hoogtepunten en anders ook.                             Frans Ypma de Blizzard 
 
 
 
 
Landje tik Lowestoft 2018, 
 
 
Eindelijk is het zover. Donderdag ochtend op tijd naar de boot in Lelystad om dan diezelfde avond 
op tijd aan te komen in IJmuiden waar we hebben afgesproken met de Mare Nostrum (Luc, Jeroen 
en Helmut). Wij zijn trouwens: Robert, Jan en ondergetekende. Om kwart voor tien varen we de 
haven uit naar de Houtribsluis. De wind is stevig en er wordt een windwaarschuwing 6 uit gegeven 
voor het IJsselmeer en Markermeer. Daar zijn we niet bang voor, ook al komt deze uit het 
Zuidwesten, nou net de richting die we op moeten. Maar goed met een paar keer overstag komen 
we ruim op tijd aan bij de Schellingwouderbrug voor de spits pauze van 16:00 tot 18:00. 
Vervolgens door naar IJmuiden. Om 19:30 leggen we aan in de Marina IJmuiden  met schuin achter 
ons de Mare Nostrum. We laten ze weten dat we er zijn en een kwartier later zijn ze bij ons aan 
boord voor het palaver. Dit palaver duurde niet lang want hun boodschap was duidelijk, we gaan 
NIET. Reden, weinig wind dus veel motoren en dat alleen maar voor landje tik. Daarbij kwam nog 
dat Jeroen erg last had gekregen van z’n schouder in de laatste sluis en ook Helmut aan zijn arm 
geblesseerd was.  Zo waren er van de mogelijk 5 boten enkele maanden geleden (nog 2 boten een 
maand geleden) nu dus nog 1 boot over. Na het vertrek van de bemanning van de Mare Nostrum 
hebben we elkaar nog eens aangekeken.  
 
Geen van ons had de oversteek naar Lowestoft al eens eerder gedaan. Ikzelf stond hier voor de 
derde keer om de oversteek te maken. De eerste keer was het dat de dochters die mee waren die 
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zeeziek werden en ikzelf ook nog niet zo zeker meer op mijn benen stond zodat we na een paar 
uren weer terug gingen, de tweede keer met eveneens 3 mannen maar toen na enkele uren 2 van de 
3 zeeziek werden (waaronder ikzelf) besloot Jan dat het verstandiger was terug te keren. Beide 
keren hebben we toen Jeroen en Desiree op de Sigmagic  alleen verder laten gaan.  
Nu zijn we nog in de haven en laat Jeroen ons weten niet verder te gaan.  Het zal toch niet 
gebeuren dacht ik bij mezelf maar wilde toch eerst van Jan en Robert weten of ze er nog steeds zin 
in hadden. Ik was namelijk degene met het grootste risico op zeeziekte, dus een beetje 
bescheidenheid van mij was op z’n plaats. Wel of niet motoren was voor mij onbelangrijk, wel of 
niet gaan was voor mij zoiets als  drie keer is scheepsrecht. Wat niet kan (te veel wind) kan niet, 
maar verder geen discussie wat mij betrof. Gelukkig waren Jan en Robert beide van mening dat het 
niet meegaan van de Mare Nostrum geen reden was om niet te gaan. Snel eten, de boot klaarmaken 
en vroeg naar bed.  

 
 
Toen we de volgende ochtend om 04:00 de haven verlieten was de wind inderdaad helemaal gaan 
liggen en was er een flauw zonlicht tussen de wolken te herkennen. De golven vielen gelukkig 
mee, zodat we de boot met de motor  goed op snelheid konden houden. De stroming was net van 
Zuid naar Noord gegaan, dus  lagen we al snel aan de Noordkant van de vaargeul te motoren, de 
daar voor anker liggende zeeschepen te ontwijken richting het westen. We hebben later in de 
ochtend nog en half uurtje regen gehad waarbij we daarvoor nog wat konden zeilen, maar binnen 
een uur was de fok weer op gerold. Het grootzeil lieten we staan, ook al was er weinig tot geen 
wind, vliegen waren er immers niet. Bovendien hadden we natuurlijk de hoop toch nog weer een 
keer de fok uit te doen en dan ook de motor uit te kunnen doen. Daarvoor hebben tot aan het begin 
van de avond moeten wachten. Daarvoor hadden we bij de oversteek van de shipping lane nog mist 
gehad en passeerden we de zeeschepen op korte afstand volgens de plotter zonder ze te zien maar 
wel te horen met hun zeehoorn. Het hebben van een AIS die zowel kan ontvangen als zenden gaf 
ons een comfortabel  gevoel. Nog wel bij het eerste grote zeeschip nog even opgeroepen of ze 
wilden dat we van koers moesten veranderen of onze snelheid aanpassen, maar dat was niet het 
geval, ze waren bij slecht zicht verplicht 1 keer per 2 minuten de hoorn te blazen.  
Van Robert leerden we dat de plotter liet zien wanneer en op welke afstand we elkaar zouden 
passeren. Robert is een ex-piloot en heeft mij nog meer dingen geleerd over  hoe de plotter te 
gebruiken, heel waardevol. We waren even zo goed blij dat we de shipping lane gepasseerd waren 
en na een uur ook de ergste mist verdween.  Niet dat de zeeschepen alleen maar de shipping lane 
gebruiken hebben we vastgesteld, dus goed zicht is nooit verkeerd. Even later kon ook de fok weer 
bij en de motor uit, eindelijk. Tegen de avond (het was inmiddels al 22:00 uur lokale tijd) kwam de 
kustlijn in zicht en toen we de zuid-kardinaal van het zand voor Lowestoft ronden was het al aardig 
donker. We kregen toestemming van de port control (VHF14) om de haven binnen te varen.  
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Toen ik de Jachthaven belde gaven ze aan dat ze vol waren en dat we maar een plaats moesten gaan 
zoeken. Inderdaad ze lagen vol, maar dan met van die grote snelle motorboten van 45ft of meer. 
Uiteindelijk zijn we maar naast zo’n zeekasteel aan gaan liggen. Het was toen al middernacht en 
konden nog net van de dienstdoende ober, die aan het opruimen was, een code krijgen voor de 
douche ruimten en toiletten.  
Een glas wijn hadden we wel verdiend en een tweede ook wel, daarna lekker naar bed voor een 
lange nachtrust, tenminste dat dachten we, maar om kwart voor zes werden we wakker geklopt 
want de club van de gemotoriseerde zeekastelen wilden vroeg vertrekken naar België (een 
overtocht die hun een uur of 6 ging kosten) want het weer zou wat ruwer worden en ja, de kopjes 
moesten wel op tafel blijven staan. Tevens bleek dat er naast ons in de nacht nog een zeilboot was 
komen aanliggen zonder dat we het hadden gemerkt. Evenmin hadden de bewoners van de grote 
motorboot gemerkt dat wij die avond bij hun waren komen aanliggen. Toen de 15 grote motorboten 
vertrokken waren hebben wij een vrije box gezocht en zijn gaan verder slapen voor zover mogelijk. 
 

  
 
Die dag was het mooi weer en zijn wat aan de wandel gegaan en s’avonds zijn we weer op tijd 
gaan eten (bij een Indiër aan het eind van de winkelstraat, echt klasse)want ook nu wilden we de 
volgende ochtend weer op tijd vertrekken.  
We vertrokken de zondagochtend zo rond 03:30 lokale tijd. Eenmaal buiten stond er voldoende 
wind om het zeil op te trekken en de motor uit te doen. Na het passeren van de zuid-kardinaal ging 
het met de schijnbare wind op 120 graden richting, ja welke richting? We wilden het liefst naar den 
Helder omdat de weersvooruitzichten voor maandag gunstiger waren om een koers van zuidoost te 
hebben ipv  noordoost vanuit Amsterdam. Aan de andere kant was het op de Noordzee makkelijker 
om wat meer west te varen met de wind uit het zuidwesten. Dit kwam er in de praktijk op neer dat 
we uren achtereen probeerden de koers richting den Helder te volgen om vervolgens dat doel weer 
te verlaten om maar te kiezen voor IJmuiden.  Daarna de fok in en alleen met het grootzeil op 
zoveel mogelijk recht voor de wind toch weer richting den Helder,  om vervolgens weer te 
bedenken, we hebben toch 2 zeilen, dus de fok weer bij en maar weer van koers verandert. 
Halverwege de middag hebben we de knoop doorgehakt, we gaan naar den Helder, dan hoefden we 
in ieder geval niet het hele Noordzee kanaal te motoren. Dus overstag en eerst wat naar het noorden 
varen om vervolgens voldoende wind te hebben om met beide zeilen over bakboord richting den 
Helder te gaan. Zo kwamen we al zeilend het marsdiep binnen varen met een lichte stroming mee. 
Tot bijna aan de ingang van de Marine haven hebben we kunnen zeilen. Wat een verschil met de 
vrijdag.  
Ook nu was het net na middernacht (00:30) dat we een plaatsje aan de steiger vonden. Wel kregen 
we wat in de boegschroef en vloog de zekering eruit. Nou ja, we waren weer op bekend terrein en 
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bijna thuis. Eenmaal aangelegd en tijdens de boot klaar maken voor de nachtrust bleek opeens een 
man in het water te zwemmen. Deze probeerde aan de kant te komen en toen we dat zagen hebben 
we hem snel uit het water getrokken. Hij was volledig de weg  kwijt en was met kleren en al in het 
water gevallen. Gezien zijn leeftijd (geschat op 70) en zijn toestand (rook redelijk naar alcohol), 
mocht hij van geluk spreken dat wij hem hebben gezien want hij was er nooit zonder hulp 
uitgekomen. We hebben hem weer terug aan boord gebracht en zijn mede opvarenden hebben hem 
toen weer mee naar binnen genomen. Een bizarre ervaring zo midden in de nacht.  Daar nog even 
over doorpratend  met een goed glas wijn zijn we al snel weer naar bed gegaan. Maandag moesten 
we immers nog een redelijke afstand afleggen.   
 
Er was een mooie wind voorspeld en dat werd het ook. De stroming in het vissersgaatje hadden we 
mee en al voor de middag zaten we op het IJsselmeer en toen in één lijn richting Urk. De wind was 
op het IJsselmeer in eerste instantie wat aan de zwakke kant, maar ging gestaag toenemen naar 
wederom een  windwaarschuwing windkracht 6. In feite waaide het nog harder als op de heenreis, 
maar het weerbericht op VHF1 heeft soms lang nodig om zich aan te passen aan de veranderde 
omstandigheden en terwijl we al een paar uur windkracht 6 hadden gehad en de wind inmiddels 
windkracht 7 was geworden werd er pas een windkracht 6 waarschuwing gegeven. Vanwege de 
stevige wind haalden we een mooie snelheid en lagen om half vijf weer in de box in onze 
thuishaven. Wat een tocht.  
 
Of we nog een keer weer landje tik willen doen? Dat vonden we na afloop niet. Misschien gaat het 
volgend jaar weer kriebelen, maar 20 uur aan één stuk doorvarend op de boot is toch wel heel lang. 
Dat we het beste weekend van de twee die we er voor hadden gereserveerd hadden gekozen bleek 
het weekend erop toen er op vrijdag een windkracht 6-7 stond op de Noordzee vanuit het 
noordwesten. Geen schijn van kans om daar tegenin te gaan. Dus met terugwerkende kracht 
kunnen we zeggen (zeker nadat de boegschroef het weer deed na een dik stuk touw te hebben 
verwijderd en een nieuwe zekering geplaatst), eind goed al goed. Wat betreft de gevreesde 
zeeziekte? Niet gehad. Ik heb voor de twee Noordzeetochten een half uur voor vertrek een 
primatour tabletje genomen en of het nu daaraan heeft gelegen of dat het kwam omdat we niet door 
de nacht zijn gaan varen, ik weet het niet, maar ben heel blij dat ik niet zeeziek ben geworden. Dit 
heeft me zelfvertrouwen gegeven voor een volgende keer de Noordzee weer op te gaan. Dat komt 
goed uit want twee weken na terugkomst staat de reis naar Denemarken voor de deur. 
 
Imko Vroom, Ianassa 
 

Wist u dat we ook een Facebookpagina hebben?  

  
 

 
 

 
IFC  
Internationale Friendship Club                               
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Oeps, een onvoorzien leermoment op de thuisreis 
Ofwel: de ontluchting ener dieselmotor 

 
6 Uur 's morgens vroeg weg uit Hindeloopen om weer op tijd op de ligplaats te zijn in Leimuiden. 
Ditmaal wel interessanter omdat we allen (op één na) naar de wedstrijd van Frankrijk - Nederland 
willen kijken. 
De wind zit niet mee 4 Bft. uit het zuidwesten, precies waar we heen moeten. Met een gangetje van 
5 knopen worden we telkens teruggeworpen naar 3 knopen door de korte golfslag van het ondiepe 
water. 
We twijfelen tussen zeilen of motoren, maar het kruisen schiet niet erg op, en zigzaggen een beetje 
om niet vol in de golven te varen. Uiteindelijk wordt het een beetje van beiden. Met een half 
gereefde genua 2 zigzaggen we naar Enkhuizen, dat geeft de meeste vaart en is comfortabel dan het 
andere. Alleen de laatste 5 mijl gaan we recht op ons doel af, want de golven zijn behoorlijk 
afgenomen onder invloed van het naderende land. 
Na de sluis, wat uiteraard zeer snel gaat bij gebrek aan een deugdelijk verval, proberen we eerst 
weer te zeilen, met vol tuig, dat gaat best aardig maar we komen meer in Lelystad terecht dan in 
Amsterdam. 
We kiezen er weer voor om te motorsailen, ditmaal laten we het grootzeil staan en laten dat net wat 
wind vangen zodat dat niet gaat klapperen. We houden vaart en komen aarrdig in de buurt van het 
Paard van Marken. Ook richting Durgerdam kunnen we dit nog even vol houden. 
Op 2 mijl van het vuurtorentje van Durgerdam houdt de motor (een Yanmar 18 pk, GM 2 of 2 GM 
dat weet ik even niet) er mee op. Nog nooit meegemaakt. Omdat de motor langzaam naar zijn einde 
sputtert, lijkt het erop dat gewoon de diesel op is. Dat kan eigenlijk niet, want er was voldoende 
brandstof. Toch blijkt het waar te zijn.  
Snel een jerrycan geleegd en er zit weer 10 liter in. De motor weer gestart, maar hij wil niet 
aanslaan. 
Zelfs niet een klein teken van leven. Of is ermisschien toch wat anders aan de hand? We weten het 
niet en moeten het uitzoeken. 
De suggesties aan boord zijn om dol van te worden. Een hele lijst van mogelijkheden waar je op 
dat moment eigenlijk niks meedoet. Het eerste wat we moeten doen is: uitzoeken. 
Ondertussen is het voorzeil erbij gezet en zeilen we heel rustig naar het zuiden om later het buiten 
IJ op te gaan. Maar eerst de analyse. 
1. Ontluchten 
Lege tank, nieuwe diesel erin, dan moet de lucht eruit. Ik hoor opvoerpomp zeggen, maar niemand 
weet waar dit zit. De handleiding van de motor wordt erbij gepakt, nou ja eigenlijk is het een 
werkplaatshandboek voor wel 5 verschillend soorten Yanmars. We vinden een plaatje.  
Zo te zien zit hij aan de linkerzijkant van de motor. Het motorluik in de kajuit gaat open de pomp 
gevonden. Er moet toch iets van een handeltje aanzitten? Dat is niet zo simpel te zien. Weer het 
boek geraadpleegd, terug naar de motor, maar het is moeilijk te ontdekken. De zaklamp komt er 
aan te pas. Alles maar op de tast doen. Ik ontdek het pompje, en met een beetje geluk zie ik een 
heel klein lipje. Ik kan er niet naar kijken en tegelijk met mijn linkerhand het lipje op en neer 
bewegen, daar ben ik kennelijk niet opgebouwd. Dat lukt en ik vinger me een slag in de rondte. Het 
zal nu toch wel klaar zijn? We proberen te starten: lauw loenen. Nog meer opvoeren dan. Ik probeer 
het handeltje weer te vinden maar zie geen lipje meer uitsteken. Daarnet zat het er nog. Dan maar 
via de zijkant proberen. De hondekooi wordt leeggeruimd en het luik aan de zijkant geopend. Ah, 
ik zie nu duidelijk het opvoerpompje zitten en ook het hele hendeltje is goed te zien. Pompen maar, 
linkerhand, rechterhand, de ene vinger dan weer de andere. Weer starten, maar hetzelfde resultaat. 
 Zou er dan toch iets anders aan de hand zijn? 
1. Grof waterfilter is verstopt? 
Dat  zou misschien wel de beruchte "sludge" kunnen zijn. Met mijn armen kan ik bij de slangen. 
De kranen op de tank draai ik dicht en zie dat de slang van de motor naar het grof waterfilter lang 
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genoeg is om direct op de tank aan te sluiten. Voordat ik dat doe blaas ik de slang door om te kijken 
of die niet verstop zit. Dat zit die niet. 
Onder de aansluiting voor de slang naar de motor zit nog een kraan, bedoeld om vuile diesel af te 
voeren. Ik hou er een bekertje onder en draai hem open. Er komt niets uit, oei, dat is lelijk. Met een 
tie rip probeer ik wat te porren. Dat helpt, het bekertje stroom onmiddelijk vol. Ik ben net op tijd 
om de kraan dicht te draaien voordat het overstroomt. In de beker zit een minimale hoeveelheid 
gruis, een bodempje van 2 à 3 mm. Dat kan het dus niet zijn, als daar heldere diesel uit komt. Voor 
de zekerheid toch maar het grof waterfilter gepasseerd. De slang die naar de motor loopt is lang 
genoeg om direct op de tank aan te sluiten. Wie weet. 
 
2. Misschien is het wel het dieselfilter? 
Het huis waar het dieselfilter in zit is makkelijk te vinden aan de voorzijde van de motor, maar eerst 
een nieuwe vinden. Ik heb twee dozen met reservemateriaal, en daar zat het ook in. 
Doeken erbij, want je weet niet wat eruit gaat stromen. Het filter zit in een soort beker dat met een 
grote ring met schroefdraad aan het filterhuis vastzit. De ring krijg ik niet met m'n handen 
losgedraaid. 
Voorzichtig een schroevendraaier erop gezet en met de hand een tik gegeven. Dat werkt, de ring 
draait makkelijk los. Nu nog friemelen om beker met filter tussen de leidingen los te wurmen val 
niet mee. Het filter zit nog in het huis gedrukt. Met de weinige ruimte die er is lukt het wel om het 
filter naar beneden te trekken. Nu kunnen beiden eraf gehaald worden. Het filter is grijs gekleurd, 
maar ziet er niet echt vuil uit. Toch maar de nieuwe erin. Na 5 minuten "etteren" lukt het het spul 
weervast te krijgen. 
Daar moet ook weer diesel in, dus de opvoerpomp weer gebruiken om de diesel weer zover te 
krijgen. 
Ik blijf pompen, hoe lang moet ik doorgaan? 
Laten we eens kijken of er wel diesel naar het brandstoffilter gaat. Er zit een ontluchtingsschroefje 
op het dieselfilterhuis en we draaien dat open. Ik zie niks is het antwoord. Steek er dan wat in om te 
kijken of dat nat wordt. Met een kleine schroevendraaier (eentje voor de kroonsteentjes) vinden we 
uit dat er diesel in zit. Nou laten we dan maar weer eens proberen te starten. Dat levert weer niets 
op. 
Om moedeloos van te worden. Buiten zijn we vlakbij Durgerdam beland. We bellen de 
havenmeester van Durgerdam en vragen om assistentie. Hij heeft geen plaats en geen tijd, want de 
haven lig bomvol dankzij ener regatta. Wat nu? 
Ik suggereer om dan maar een langsvarend schip te vragen of die ons door de Schellingwoubrug 
kan varen en afzetten in de haven van Schellingwoude. Er komt een Grand Banks langs die naar 
ons toevaart. Hij wil wel helpen. Op de professionele wijze waarop het schip langszij vastmaakt zie 
ik dat het een kenner is. Ik zeg tegen hem: 'dat heeft u meer gedaan'. Ja, zegt hij, meer dan me lief 
is. 
Hij brengt ons op een voortreffelijke manier naar de Jachthaven 'Zuiderzee'. Vlakbij koppelt hij los, 
het gaat zo snel dat ik nauwelijks tijd heb om bij hem een fles wijn in het gangboord te zetten. Als 
ik hem dat vertel steekt hij zijn hand op en vaart rustig weg. De vraag blijft wat nu? 
3. Er moet een monteur bij komen. 
Waar haal je die zo gauw vandaan? En wil die wel op zondag komen? Twee van mijn opstappers 
hebben de tassen gepakt en naar huis gebeld om te worden opgehaald. Morgen zijn ze eventueel 
weer beschikbaar als ze wat kunnen doen. Oké, dat onthouden we. 
Ik kijk in de Almanak van de ANWB, er staat een alarmnummer in. Dan dat maar bellen. Het kost 
maar 3,5 cent per minuut, dat valt reuze mee, maar het betekent altijd wel dat je je eerst door een 
keuzemenu moet worstelen. Na geduldig te hebben geluisterd na hun 'in de wacht-muziekje' (ze 
draaien nooit wat je echt leuk vindt) en wat mededelingen dat al hun medewerkers in gesprek zijn, 
en dat zijn er nog al wat, maar ik denk toch dat velen van hen gewoon voor de buis zitten in 
afwachting van een spannende voetbalwedstrijd, krijg ik de mededeling dat ik ook hun app kan 
downloaden, met tal van voordelen. 
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Als er eindelijk menselijk contact is, en wat vragen heb beantwoord, ja ik ben lid van de 
Wegenwacht, en het gaat om mijn motor op de boot, word ik doorverbonden en nog een keer 
doorverbonden, om uiteindelijk met iemand te spreken van de Botenpechservice. 
Het gaat gebeuren speelt door me heen, maar het blijkt dat ik geen lid ben van die service. In 1974 
ben ik lid geworden van de WW toen ik met een huurauto en zeer slechte ruitenwissers geen hand 
voor ogen meer zag: 'als u nu lid wordt dan help ik u'. Geen probleem zei ik toen, en ik ben nog 
steeds lid, platina lid wel te verstaan. Dat geeft allerlei voordelen, ook al. 
De mevrouw van de Botenservice voegde toe, dat als ik voor 3 uur had gebeld, en lid zou zijn 
geworden, dan was er hulp gekomen, vandaag of morgen. Maar nu: helaas ik kan niets voor u doen. 
Na van dit gesprek te zijn bijgekomen, dacht ik, kom laat ik mijn dealer eens bellen. 
Nummer opgezocht en gebeld, ik kon inspreken, maar daar hou ik niet van, omdat je dan de regie 
verliest van het verloop van de dingen, je springt dan in een soort wachtstand: 'ik heb mijn best 
gedaan en ik wacht wel af', mij niet gezien. Maar wel kon ik op maandag al om 8 uur bellen. 
Lichtpuntje! 
Inmiddels waren we met zijn tweeën overgebleven en dorstig en misschien ook wel een beetje 
hongerig. Het was inmiddels half acht geworden en ruimschoots tijd om de motor met rust te laten. 
Accu's aan de walstroom gelegd, en wij aan het bier, en berenburger en daarna wijn. Ondertussen 
ook macaroni ham/kaas klaar gemaakt, en aan voetballen helemaal niet meergedacht. Dat was op 
eens minder belangrijk geworden, wel zo fijn op dat moment. 
4. Een gesprek met de dealer. 
Niet precies om 8 uur maar 5 over 8 hem gebeld. Dus zeg maar vlak na de koffie. Ik heb hem 
uitgelegd wat ik allemaal heb gedaan, en hij vermoedt dat het toch een ontluchtingsprobleem is. 
Monteurs waren er niet, die moesten allemaal een boot ophalen na de Hiswa om die uiteindelijk 
van een nieuwe motor te voorzien. Dus laten we eerst eens telefonisch proberen. Als dat geen 
oplossing biedt zou het kijken of er een monteur in de buurt beschikbaar was. Goede afspraak. 
Hij vertelde dat er nog twee dingen gedaan kon worden: 
1. de ontluchting naar de hogedruk pomp 
2. de ontluchting naar de de verstuivers. 
1. de hogedruk pomp krijgt de diesel vanaf het dieselfilter, en vanaf de hogedrukpomp gaan 2 
dunne stalen leidingen naar de verstuivers. 
Gelukkig is aan de buitenkant van de motor (overzichtelijk!) de loop van de diesel goed te volgen. 
De hogedruk pomp is een soort vierkant kastje waarnaartoe een leiding loopt vanaf het filter. Die 
leiding zit vastgebout aan de pomp. Maar in de bout zit een kleinere (sleutel 10) die je kunt 
gebruiken om te ontluchten. Dat moet je maar weten. Ik had het wel gezien, maar wist niet wat het 
was en durfde er ook niet aan te draaien. 'Dat boutje moet je een beetje losdraaien, dan starten en 
kijken of er diesel uitkomt'. 
Zo gezegd zo gedaan. En verdomd er kwam diesel uit. Het starten gestopt, en het boutje weer 
vastgedraaid, 'niet te strak want het is redelijk fragiel daar'. Boutje voorzichtig aangedraaid en weer 
gestart. Hij draait! De motor sloeg gelijk aan, alsof er niets gebeurd was. Wat een feest. 
We waren zo dicht bij de oplossing! Maar door onvoldoende kennis net niet ver genoeg gegaan. 
Weer een ervaring rijker. Je moet wel wat durven denk je later. Maar ja als je niet weet waaraan je 
zit te draaien, maak je misschien meer kapot dan je lief is. 
2. verstuivers ontluchten. 
Zover is het niet gekomen, maar dat was de volgende stap, die genomen had moeten worden. Ik wil 
het de lezer niet onthouden. De leidingen van de hogedruk pomp naar de verstuivers zitten vast op 
de verstuivers met een bout, die met een 17 kunnen worden los gedraaid. Procedure is hetzelfde, 
een beetje losdraaien, starten en kijken of er diesel uitkomt. Zo ja gelijk weer dichtdraaien. De 
motor is dan helemaal ontlucht. Klaar, tenzij er een ander probleem speelt. Maar een diesel geeft 
het niet zo gauw op, tenzij er lucht in de dieselleiding zit. We zijn er nu tegen gewapend en durven 
het helemaal aan als het zich weer voordoet. Wat ook fijn is: geen Botenhulpservice meer nodig. 
Dit doen we zelf. 
Hieronder nog wat plaatjes van de onderdelen die je moet herkennen. Dit geldt voor de Yanmar, 
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maar het principe van de stroom van de diesel is overal hetzelfde. De diesel stroomt 
achtereenvolgens van de tank naar: 
- grof waterfilter 
- opvoerpomp (weet tijdig waar het handeltje zit) 
- dieselfilter (altijd een reserve bij je hebben) 
- hogedrukpomp (bij andere motoren: kan zijn dat hij niet aan de buitenkant zit) 
- verstuivers. 
Dieselprobleem? Volg de weg van tank naar verstuivers. Je komt er gegarandeerd achter. 

"Najade", Louis Vink 

 
De opvoerpomp, handeltje is duidelijk te zien. 

 
Het dieselfilter, kruiskopschroef bovenop is voor de ontluchting. 
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Linksboven is de toevoer naar de hogedrukpomp, ontlucht met het kleine boutje op de andere bout. 

 
 
De verstuivers. Lastig te zien maar 2 stalen leidingen losdraaien met sleutel 17, niet die leiding 
tussen de 2 verstuivers, die is bedoeld voor de retourleiding naar de tank. 
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Met de Ianassa op naar Denemarken, 
 
Als je dat al een  paar keer van plan bent geweest en het is er beide keren niet van gekomen door 
slecht weer,  verkeerde wind en weinig tijd,  dan wordt het zo’n dingetje in je hoofd. Dit jaar dan 
hiervoor 6 weken uitgetrokken, dus te weinig tijd valt dan af. Daarnaast heeft de natuur (misschien 
wel door de opwarming van de aarde) er voor gezorgd dat het een prachtige zomer is geworden 
waardoor het weer geen roet in het eten heeft gegooid. Dat het weer de hele reis zo goed zou 
blijven hebben we natuurlijk pas achteraf kunnen vaststellen.  
Jan (mijn zwager) en ik vertrokken maandag de 1ste juli vanuit Lelystad naar Stavoren om de 
volgende dag door te varen naar Vlieland. De woensdag in Vlieland blijven liggen omdat er geen 
wind was, of in ieder geval heel weinig. Donderdagochtend vertrokken we met stroom uit naar 
buiten met een voorzichtig windje. De wind nam even later wat toe en onderweg onder zeil waren 
we. Boven Borkum viel de wind even weg waardoor we een uurtje de motor bij hadden, maar 
daarna was er weer voldoende wind om te zeilen. Zoveel zelfs dat we met alleen nog een halve fok 
nog steeds tussen de 5 en 6 knopen vaarden.  
Louis had ons verteld om niet te vroeg bij de Elbe 1 te zijn (met laag water) zodat we dan met 
stroom mee naar Cuxhaven konden varen. De wind bleek zo stevig te blijven doorwaaien dat hoe 
klein we de fok ook maakten, we een uur te vroeg bij de Elbe 1 aankwamen. Tja, met zo’n mooie 
halve wind vaar je natuurlijk door. Dat kwam er op neer dat toen we bij Cuxhaven aankwamen pas 
stroming mee kregen. Niet dat het erg was, want zo waren we mooi op tijd in de haven (begin van 
de middag). Daar kwamen Jannie en Tineke aan boord om samen de reis de volgende dag te 
vervolgen.  
 Bij Brünsbuttel aangekomen probeerden we te begrijpen hoe het werkte met de lichten.  Gelukkig 

waren er meer schepen dus konden 
we mooi meeliften. Wel liet net op 
dat moment de motor het afweten, 
maar na deze uit te hebben gedaan 
wilde de motor weer starten en 
rustig aan zochten we de sluis op. 
Toch een beetje gespannen door de 
haperende motor en de ongewone 
zwevende kade in de sluis.  Het 
ging allemaal goed, maar niet wat 
je noemt “gesmeerd”.  Daarna in de 
jachthaven aanleggen voor de nacht 
en dus kijken naar de grote 
zeereuzen die naast ons naar binnen 
gingen of uit de sluis kwamen. 
Vervolgens de volgende dag op de 
motor begonnen aan het NOK 
richting Kiel.  
Via twee overnachtingen (1x 
Rensburg en 1x Borgstedt bij 
Schreiber.) kwamen we aan bij 
Kiel. Dat het twee overnachtingen 
koste had te maken dat we contact 
hadden gezocht met een monteur 
om naar de motor te kijken. Alles 
was goed, dus met een gerust 
gevoel richting Kiel om de Oostzee 
te betreden.  
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Het was daarna elke dag mooi weer en eenmaal door de sluis bij Holtenau het leek verdomme wel 
Bretagne of Mediterranee. Na het darmkanaal gevoel in het NOK was dit een gevoel alsof je weer 
kon ademen, alsof je weer tot leven kwam. De eerste overnachting was in Laboe. Ik geef toe, dit 
was dan wel een leuk plaatsje, maar toch wel heel Duits en dus goed georganiseerd.  

 
De volgende dag met in het begin een mooi windje onderweg, helaas  afzwakkend naar windstil   
zodat we de laatste paar uur op de motor, in de hitte, de eerste echte Oostzee haven “Schleimünde” 
binnen kwamen lopen. Een klein haventje, waar behalve een prachtig uitzicht en natuur niets te 
doen was. Nou ja, voor het vakantie gevoel ideaal.  
 
De volgende dag naar Marstal op het eiland Aero, met een mooi windje deze keer, die ook steeds 
minder werd tegen de middag. Dit was een mooie grote haven waar we gelukkig een mooi plaatsje 
konden vinden omdat we er vroeg aankwamen, want het was er behoorlijk druk.  
Nu waren we eindelijk echt in Denemarken en maakten kennis met hoe het in een Deens 
jachthaven geregeld was. Gewoon een plaatsje zoeken waar je in past en er geen rood bordje hangt, 
vervolgens naar een automaat lopen om je in te checken (ligplaats is onbelangrijk) en tevens een 
code te ontvangen om gebruik te kunnen maken van de sanitaire voorzieningen plus een stripje met 
datum en schip kenmerk code om aan de reling te bevestigen.  Zo ging dat in alle jachthavens. Nou 
ja, bijna. Soms moest je ook wel eens geld gebruiken om te kunnen douchen, maar het inchecken 
bij een automaat was bij de jachthavens in Denemarken waar wij geweest zijn standaard. Vaak 
zagen we ook nooit iemand die zich havenmeester noemde. Wel werd er s’ochtends door een aantal 
personen  gecontroleerd of je wel betaald had, dus dat dan weer wel.  
Na Mastral werd de reis vervolgd naar Svenborg op de Fünen. De aanloop hier naar toe was 
fantastisch. En ondanks dat er weinig sprake is van verschil in getijden, was er toch best wel 
stroming. Het gekke was dat de stroming hier nagenoeg steeds van zuid naar noord was in dit 
gebied rondom de Fünen. Hier bepaald dus veel meer de windrichting de stroming dan, zoals wij 
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dat gewend zijn, de maanstand.  
Nu we in Denemarken waren aangekomen stopte onze plotter er mee ons door de vaargeulen te 
loodsen  want het Navionics kaartje wat we hadden  hield bij de grens met Denemarken op. Waar 
we ook gevraagd hebben, hoe groot de jachthavens en watersportwinkels ook, geen Navionics 
kaartje voor de Raymarine te koop en evenmin ook geen papieren kaarten van de Fünen (wel van 
de Duiste en Zweedse kust) te vinden. Gelukkig hadden we de kaarten mee van Marius en op de 
tablet hadden we wel de Navionics kaart kunnen downloaden, zo lukte het ook, maar als je een 
goed werkende plotter voor je neus achter het roer gewend bent, dan is het toch wel wennen. Na 
Svenborg zijn we doorgevaren naar Nyborg, hier hebben we Jan en Tineke op de trein gezet.  
Toen was het wel zo’n beetje de warmste periode tijdens onze vakantie, maar gelukkig wel weer 
een mooie wind en zo de volgende dag onder de hoge brug door naar Kerteminde. Een grote 
jachthaven met veel voorzieningen, maar zoals ik al schreef geen kaarten.  
 
We hadden de smaak samen goed te pakken en gingen dan de volgende dag al weer vroeg op weg 
naar Korshvn. Dit is een kleine haven waar we op tijd wilden zijn voor een ligplaats aan de steiger. 
Dit lukte, wel met een beetje gas erbij want het grootste gedeelte was er geen wind. Er kwam een 
exact dezelfde boot als de onze naast ons liggen. Dit zal toch wel een contact opleveren dachten we 
en we spraken ze enthousiast aan. Hun reacties waren absoluut vriendelijk,  onze vragen werden 
ook vriendelijk beantwoord maar er werden geen tegenvragen gesteld. Daarmee was het contact 
binnen een kwartier al weer voorbij. Dit was trouwens iets wat we al eerder hadden meegemaakt en 
hierna nog vele malen zouden meemaken. De Denen zijn vriendelijk maar ook gesloten en 
behoorlijk op zichzelf en hun landgenoten, want daar zagen we wel dat er meer dan een korte 
begroeting werd uitgewisseld. Iets wat we ook van andere “buitenlanders “ hoorde. Niet dat ik ze 
iets kwalijk neem want ik kan me voorstellen dat zoiets ook in Nederland ervaren zou kunnen 
worden door buitenlanders. In Korshvn werd trouwens ook veel geankerd, iets waar wij deze reis 
niet op waren ingesteld. Een volgende keer toch ook maar eens gaan doen, lijkt me wel leuk als je 
tenminste een dinky bij je hebt, maar ook wel spannend  want de wind draait zowel overdag als 
s’nachts.  
Hierna naar Bogense gegaan waar we bij het invaren een druk zwaaiende boot op ons af zagen 
zeilen. Het bleek dat ze motorpech hadden en of wij ze wilden slepen. Ja, natuurlijk wilden we dat 
en ondanks de golven en het feit dat we behoorlijk aan lager wal zaten ging het gelukkig allemaal 
goed en hebben we de boot  bij de kraan kunnen afleveren. Bogense is een leuk stadje met  veel 
toeristen, ook logisch met het mooie weer en midden in de vakantie periode. We werden later nog 
bij de Denen uitgenodigd voor een drankje als dank voor het slepen, dat was wel fijn, maar toen er  
na 10 minuten een bekende aan kwam lopen gingen ze al weer snel over op het Deens en was voor 
ons het bezoek gevoelsmatig ten einde. Jammer dat je elkaar niet kunt verstaan en dat de meeste 
Denen zo slecht Engels en/of Duits  spreken.   
Na Bogense op naar Juelsminde. Dit was maar een kort stukje, waardoor we mooi op tijd 
aankwamen voor een mooie plaats in de grote jachthaven. Dit was ook weer een heel toeristische 
plaats waar we net als in Bogense twee dagen zijn gebleven en hebben gefietst. Dat fietsen moet je 
daar niet onderschatten. Er zijn daar dan wel geen bergen, maar de heuvels kunnen behoorlijk hoog 
zijn en heel lang doorlopen zodat je het idee hebt veel meer naar boven te gaan dan naar beneden, 
wat ook zo is qua tijd. Omdat het zo druk was zijn we vervolgens naar Frederica gegaan met de 
boot, hier was wel een grote jachthaven, maar deze werd in bijna geen enkele havenkrant genoemd. 
Toen we daar  lagen werd het ons wel duidelijk waarom. Langs deze jachthaven loopt een vrij 
drukke weg en om naar de stad te komen moet je minimaal een half uur langs deze weg lopen.  
Geen wonder dat hier weinig bezoekers kwamen, ook al waren hier de sanitaire voorzieningen de 
meest luxe van alles wat we deze reis hadden aangetroffen. Echt zo’n haven waar je wilt liggen als 
thuishaven, zodat je van hieruit kunt vertrekken om ergens naar toe te gaan waar het wel leuk is om 
te overnachten.   
Nee, we waren blij de volgende ochtend te kunnen vertrekken. Deze keer hadden we een sterke 
stroom mee en toen we door het bochtige gedeelte waren viel er ook nog wat te zeilen, zo kwamen 
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we terecht in de plaats Assens. We lagen op een mooie plaats aan de buitenkant van de jachthaven 
zodat we de tall ship vloot naar binnen hebben kunnen zien gaan. En omdat er toch niet veel wind 
was en het mooi weer was, zijn we ook hier twee dagen blijven liggen, heel aangenaam terwijl we 
dat van tevoren niet hadden verwacht. Ook lekker fietsen in die omgeving.   
Vanuit hier gingen we verder naar het zuiden en kwamen terecht in Fynshvn. Een mooie kleine 
haven met ook een veerboot een paar honderd meter verder op, maar die stopte om 10:00 s’avonds 
de dienst en daarmee was het dan ook meteen oorverdovend stil. Had ik al gezegd dat we in 
Denemarken geen vlieg/mug hebben gezien. Dat was een hele meevaller vergeleken met het 
IJsselmeer in de zomer met windstilte. Wat ze daar wel veel hebben zijn spinnen, maar die storen je 
niet als je s’avonds lang buiten zit. En lang buiten zitten kun je daar in de zomer want om 11 uur 
was het nog steeds niet helemaal donker.  Wat een mazzel dat we mooi weer hadden en er zo van 
konden genieten.  Omdat het helder was koelde het s’nachts redelijk af en kon je vaak ook nog 
goed slapen. 
Het einde kwam in zicht en we vervolgden onze weg naar Bagenkop, het zuidelijkste plaatsje op  
het eiland “Lange land”. Ook al kwamen we laat aan (veel aan de wind varen en opkruisen) waren 
er toch nog vrije plaatsen in de jachthaven (gelukkig is onze boot niet zo breed, want anders heb je 
in Denemarken wel een probleem). Deze avond was er de rode maan en dat hebben we dan ook 
gezien en gefotografeerd.  
 
Het was die dag ervoor al behoorlijk gaan waaien en zo ook die ochtend toen we de Kielse bocht 
over staken naar Laboe in Duitsland. Windkracht 5-6 in de Kielse bocht doet qua beleving niet 
onder voor windkracht 5-6 in de Duiste bocht. Maar omdat we halve wind hadden kwamen we met 
alleen een halve fok mooi op tijd aan in Laboe. Maar goed dat we er op tijd waren want een paar 
uur later trok er een depressie over met daarin een wind van 30-40 knopen.  Dit duurde minder dan 
een half uur, er viel een spat regen en daarna klaarde het weer helemaal op. De volgende dag was 
het al weer bloedwarm. Er waren die dagen de Reddingsdagen . Altijd leuk om te zien hoe ze zo’n 
reddingsactie met helikopter uitvoeren.   
 
Eigenlijk was het te warm die paar dagen in de jachthaven daar, dus we gingen met plezier de 
volgende ochtend weer onderweg naar de sluis bij Holtenau. We hadden wat tijd betreft nog wel 
een dag langer aan de oostkant kunnen blijven maar om nou zo maar wat heen en weer te varen, 
daar hadden we geen zin in. We hadden ons rondje om de Fünen erop zitten ook al waren we eerst 
van plan een om een rondje Kopenhagen te doen, maar ja, met mooi weer en dus vaak weinig wind 
is een rondje Kopenhagen wel wat veel gevraagd als je tenminste niet teveel wilt motoren. Dus dan 
maar accepteren dat je wat eerder terug bent en dus wat rustiger aan kunt doen, het is tenslotte 
vakantie.  
De terugweg ook maar weer eerst naar Schreiber bij Borgstedt en de dag erop de hoek om naar 
Rendsburg. Inmiddels bekend dus lekker relaxt. Daarna weer door naar Brünsbuttel  om de 
volgende dag door te gaan naar Cuxhaven. Het bleef maar warm en weinig wind. Dit is in het NOK 
kanaal niet echt storend maar één keer weer buiten de sluis wil je wel  weer een windje om te 
zeilen. Nou op deze dag naar Cuxhaven mooi niet (dit in tegenstelling tot de heenreis), wel een 
geweldige stroming mee, dat was ook weer niet verkeerd en zo waren we dus op tijd in Cuxhaven 
waar Jan en Tineke stonden te wachten. Hier met z’n vieren op de boot de nacht doorgebracht 
waarna Jannie en Tineke met de auto terug gingen en Jan en ik vertrokken voor de terugreis over de 
Noordzee.  
 Gelukkig ging het nu wel waaien en ook nog uit het noorden. Waren we eerst van plan om niet nog 
een keer door te varen (we hadden immers voldoende tijd om terug te komen) maar omdat het 
varen ging steeds beter (stevige wind vanuit het noorden met een koers naar het westen) en omdat 
volgens de windberichten de wind de volgende dag zou afnemen en meer naar het westen ging 
draaien,  waren er dus steeds minder redenen om niet door te varen.  Had ik me de heenreis wel 
gered zonder zeeziek te worden de nacht door te komen, deze keer liep het anders. Wel jammer 
want we hadden die avond op de boot heerlijk gegeten, één van mijn lievelingsgerechten (hachee).  
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De heenreis had ik een primatour reistabletje om de zoveel uur genomen, maar aangezien het toen 
goed ging, dacht ik dat het nu wel zonder kon. Nee dus. Het omkleden naar wat warmere kleding 
voor de nacht in de boot duurde blijkbaar net iets te lang. Bovendien was de wind redelijk stevig 
geworden (inmiddels dubbel gereefd en een halve fok) waardoor de boot nogal heen en weer ging. 
Met mij op het achterschip en de stuurautomaat bij is Jan gaan slapen (nou ja, proberen te slapen). 
Tegen de ochtend ging mijn misselijkheid over en  nog voordat we in de buurt van Vlieland 
kwamen was ik weer boven Jan.  
 
We wilden Vlieland aan doen, maar deze haven zat bomvol en om nou te gaan liggen wachten tot 
er plaats was, daar hadden we geen zin in, dus maar door naar Harlingen (want ook in Terschelling 
zal het dan wel druk zijn met dit mooie weer in de vakantie periode).  Daar aangekomen bleken  
het de Harlinger havendagen te zijn en dus was het ook hier druk met van die mooie grote oude 
zeilschepen, maar ons schip kon mooi aanliggen in de Noorderhaven aan Engels schip dat 
onderdeel was van de vloot van de grote oude zeilschepen. Leuke mensen, maar de boot lekte 
ergens diesel want het stonk op het laatst behoorlijk. Vanwege het slaaptekort sliepen we die nacht 
evengoed als rozen.   
De volgende dag  (maandag 6 augustus) op zeil aan de wind over de boontjes naar Kornwerderzand 
en weer het IJsselmeer op. Het zat er bijna op de tocht Lelystad- Denemarken en weer terug. Een 
high five voor het halen ervan. Een reis met vele gezichten en indrukken en bovenal continue mooi 
weer, ongekend.  
Voor herhaling vatbaar? Dat denk ik wel maar niet meteen en als het aan mij ligt en ook niet persé 
door het NOK kanaal. Dus ligt er weer een mooie uitdaging in het verschiet om naar de Oostzee te 
komen via de Noordkant van Denemarken. Dan ook maar naar Zweden, want die Oostkust daar 
schijnt fantastisch te zijn. En zo kan het maar zo dat we over een paar jaar weer die kant op gaan. 
 
Imko Vroom, “Ianassa” 
 
  

Met vriendelijke groet,  
Joke van Riemsdijk  
 
Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Joke van Riemsdijk, geboren 6 april 1949, partner van 
Klaus Stender ( boot Momo ) en ik heb 3 zonen, 3 schoondochters en 7 kleinkinderen . 
 In mijn leven was ik slechts 2 maal één week aan boord van een zeilboot geweest en mijn hondje 
Jopie nog nooit . 
 Blij was ik toen Klaus mij vroeg of ik mee wilde naar het Friendship weekend en ik kan u zeggen : 
Ik heb genoten! 
 Jezelf thuis voelen tussen voor mij dan toch allemaal vreemde mensen, was geen enkel 
probleem.  Het was héél gezellig . 
 Zaterdag was het prachtig zeilweer en dat hebben we dan ook met veel plezier gedaan.. Zelfs Jopie 
hield zich kranig!. 
 Bijna aan het einde van de zeiltocht zei ik tegen Klaus : Het is net of deze zijkant van de boot , 
waar ik zit hoger is geworden……………. 
 Klopt ook zei Klaus…..We lagen de hele reis nogal schuin in het water……………….. lachen 
dus!!! 
 ‘s Avonds de barbecue, erg leuk en gezellig. Geen stemverheffingen, maar lekker eten met z’n 
allen en gezellige gesprekken. 
  
Ik kijk alweer uit naar het volgende uitje. 
  
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor deze geslaagde kennismaking. 
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“Domme pech schakelt gedoodverfde favoriet uit.” 
De 4 uurs van de IFC. 
 
Tot op het bot gemotiveerd voer het uitgebalanceerde race team de Blizzard de haven van 
Hindeloopen uit. 
Het IJsselmeer wachtte ons al op met grote rollers voor de havenmond. 
Blizzard had er ook zin in. Als een dartel veulen verslond zij moeiteloos de waterpartijen. 
Vandaag zal er een nieuwe norm worden vastgesteld. 
4 Uren varen, windkracht, 4, 5, soms 6 betekende mijlen rijgen. 
Wij zetten in op 28 mijlen. Vooral ook omdat dan, de te kiezen koersen voor de hand lagen. 
 
Een jaar geleden won de Flyaway deze race met speels gemak. 
Volgens de schipper van de Ianassa scheelde het toen maar een metertje. Een metertje welke zij 
onnodig hadden verspeeld! 
Dit schreeuwde om een revanche. 
De Ianassa had alles in het werk gesteld, dit jaar de bokaal mee naar huis te nemen. 
Een ingespeelde 4 koppige bemanning. Waarvan er eentje zich zelfs had opgeofferd om voorzitter 
van de club te worden. 
Immers, het verleden had aangetoond dat dat de kortste weg naar succes is. 
 
Het grootzeil wordt gehesen. Een kort oogcontact tussen schipper Frans en de maatjes Eric en 
Marius werd vertaald in niet reven. Louter kenners aan boord dus. 
Zo stuiterde de Blizzard het IJsselmeer op richting startboei. 
Wij namen de tijd om het grootzeil er perfect bij te krijgen. 
Marius was benoemd tot roerganger. Eric mocht het feitelijke werk doen en Frans deed de 
supervisie, zoals een leidinggevende betaamd: in het rond kijken, heen en weer vliegen en bevelen 
verzenden. In de praktijk zat onze leidinggevende vooral binnen, voor de laptop. 
Na een poosje stuiteren besluiten wij om er toch maar een rif in te steken. Dit moet nu wel snel, 
want de tijd gaat dringen. Het rif wordt vlot geregeld. 
Hoe laat is het? 5 Voor twaalf. Huh??? Waar ligt die startboei? 6 Ogen turen rond. 
“Wij liggen dwars van de toren van Workum? Tjee, we moeten terug. “Kijk daar , vaag de 
startboei” We rollen de genua uit en fluiten voor de wind richting startboei. Wij zullen veel te laat 
aankomen, vrezen wij. Wij moeten immers de startboei ronden?!?  
Gelukkig zijn er geen startboeien. Anders wordt dit het schoolvoorbeeld van een indringstart. 
Hoe laat is het ? Nog 4 minuten. Kan niet. Neeee, nog drie minuten! Uit de kajuit komt, gesmoord, 
nog 1 minuut… 
Wij zien een trosje boten nabij de statboei, met het voorzeil klapperen. 
Jippie!!, die boten liggen boven de startboei. Nou, dan hoeven wij ook niet te ronden, toch?? 
Dit scheelt ons meer dan een minuut. Wij stormen, voor de wind, op onze tegenstanders af. 
Maken een klapgijp, sjorren de zeilen in de juiste stand en vliegen, op een oor, richting Makkum. 
Eric werkt zich een slag in het rond. Ïetsje strakker het grootzeil, Genua wat vieren, Genua wat 
strakker”. Wat ben ik blij dat ik niet aan de lieren hoef te hangen. 
En Eric? Met speels gemak draait hij de wielen in het rond. Hoewel???? 
Wij liggen met zijn drieën op eenzelfde lijn. De Blizzard, de Sigmagic en de Ianassa. Wij liggen het 
hoogst, maar zij krijgen de wind ruim voorlangs, wat weer een voordeel is. De Windekind komt 
iets later over de startlijn. Terecht. Zij zijn immers toch de snelste en zullen de rest wel inhalen. En 
…. zij zullen nooit winnen gezien de “eerlijke” rating. 
Met zijn drieën scheuren wij richting Makkum. Dan is de een wat sneller, dan de andere. 
Wij blijven bij elkaar. Ianassa heeft er geen zin in om met zijn allen naar dezelfde boei te varen en 
gaat ruimer varen. “Verstandig”denk ik bij mezelf. Dit is hun enige kans. Wij hadden hun in onze 
schaar. De Sigmagic kruipt onder ons vandaan, ruim achter ons langs. “Wat willen die?” 
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Rechtstreeks naar Sport B is geen rak. Ze willen dus de boei aan de andere kant ronden. Nou, dan 
zullen wij elkaar na de boei frontaal ontmoeten. Wordt spannend. 
Wij proberen met de golven mee te rijden. Wij proberen de vlagen extra te benutten door mee te 
sturen. Wij proberen de rustiger momenten te compenseren, door op te sturen. Zo zigzaggen wij 
verder.  
De schipper tintelt van genoegen. Pole Position. En deze lijkt zich te versterken. Maar het is nog 
ver. 
Windekind komt dichterbij. Zij houden ook hoger aan. Willen dus ook stuurboord ronden. Maar die 
vrezen wij niet, gezien de rating. Dus gewoon laten wegzeilen. 
De boei nadert. “Ik stuur strak langs de boei en gooi hem direct door de wind.” 
“Niet erboven op knallen”, piept de schipper. “Je kunt hem aanraken, als je wilt”. Geen decimeter 
gaat verloren. Wij maken een u-bocht rond de boei. Buiswater komt over, de Blizzard stampt van 
louter genoegen, schoten vliegen van stuur- naar bakboord. En drie kelen schreeuwen 
“Bakboooord!” 
Sigmagic stormt op ons af. Jeroen overziet. Desiree doet de handen voor de oren. De stuurvrouw 
volgt de orders van Jeroen, “Afvallen!!!! En vlak daarna ”Oploeven!!!!”.  
Sigmagic knalt voor ons langs en zwiept direct daarna weer 
omhoog en rond zo over bakboord de boei. Prima staaltje 
werk. 
“Welke koers?” “18” komt uit het nautisch centrum naar 
buiten. Ik hoor het niet door het geraas van wind en golven. 
Eric geeft door “18”. Even pauze. Dan “Kan niet”. Eric 
vervolgt naar binnen “Kan niet”. Iets langere pauze, “162”, 
Eric geeft door “162”, de roerganger doet zijn werk. En sereen 
buldert Blizzard richting toren Hindeloopen. 
Dan …., “Frans, kijk het roer heeft wel 10 cm speling”.  
“Kan niet”, “Tjeee”. 
Even later “Frans….Ik heb helemaal geen roer meer, kijk, kan 
zo helemaal naar  links en rechts draaien. Het stuurwiel lijkt 
wel los te zitten”.  Blizzard maalt hier niet om. Zij dendert 
door. Zoekt haar koers naar gelang de zeilen staan en de 
windkracht is. Wij varen richting Andijk. 
Vervolgens wordt Frans erin bevestigd dat hij de juiste 
bemanning heeft gespot. 
Zonder enige stemverheffing en in alle rust, wordt eerst het grootzeil ietsje gevierd, zodat we iets 
zuidelijker gaan varen. De schipper verdwijnt weer naar zijn favoriete plek, onder de mededeling 
”Ik ga het noodroer even opzoeken”. Eric en ik kijken maar eens rond. Wij moeten wachten op 
datgene waarmee Frans naar boven komt. 
Stangen steken de kajuit uit naar buiten. “Geef me eerst even de achterbank”. Frans krijgt die en 
legt hem binnen. Wij krijgen de stangen door. “Wat nu??” “Weet ik ook niet meer precies, het is al 
zo lang geleden!.” “Dit past nooit”, Marius wil een veel te ruime stang plaatsen. 
“Geef hier eens”, Eric pakt de stang, draait hem op zijn kop en er glijdt een smallere naar buiten. 
“Probeer deze eens”. De “nieuwe” stang past precies. En steekt hoog boven het stuurwiel uit. 
Haaks kan die andere stang daarin geschoven worden. Je kunt nu comfortabel, staande, sturen. 
“Zullen we doorgaan?” vraagt Eric, de ambitieuze jonge hond. Wijsheid wint het. Wij stoppen. Wij 
halen het grootzeil naar beneden en zeilen met 5.6 knoop naar Hindeloopen. 
Frans dreigt in te storten. Hij was al bezig zijn overwinningsspeech samen te stellen. “Goh, wat 
vreselijk jammer, het liep als een speer”.  
Eric wrijft over zijn arm. “Wat is er met jou?”. “Heb een aantal weken terug een scheurtje in mijn 
arm opgelopen”. “Pijnlijk?” “Ja, nu wel weer”.  “Mocht je hem belasten?” “Nou….” 
Wij weten genoeg, “Vanaf nu ga je alleen maar kijken”.  
En dat deed hij dus niet.  
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Al snel blijkt dat de roeruitslag naar stuurboord steeds kleiner wordt. Oei!  
 

A. Hoe kan dit en B. Wat betekent dit straks voor het afmeren? 

Wij moteren rustig de Marina binnen. En varen naar onze box. De roeruitslag is al maar kleiner 
geworden. Maar de bakboorduitslag is nog het grootst. Groot genoeg? 
We spreken af. Lukt het niet, dan pak ik de tweede paal van de box. Touw erom, recht laten waaien 
en dan trekken wij de boot naar voren. 
Bij de box aangekomen, staat een zeer deskundige walploeg ons al op te vangen. Smetteloos 
vloeien wij de box binnen. 
Even later is het kompas eraf geschroefd en liggen Frans en Eric onder in de boot. De diagnose is 
snel uitgevoerd. De conclusie is getrokken en Eric heeft met Frans het euvel weer kundig 
gerepareerd. Er is een roerdraad van zijn schijf gelopen, simpel gezegd. 
Tijdens de barbecue krijgen wij de terechte beloning. De Poedelprijs. 
Drie bijzondere bieren. Met zijn drieën is ervoor gezorgd, dat we direct naar de glasbak konden. 
En de winnaar van deze 4 uurs-race? 
De Ianassa. Van harte gefeliciteerd. Jullie doel is bereikt en het is jullie gegund. 
Maar de IFC wacht nu in spanning af of de voorzitter nog in functie blijft. 
 
Team Blizzard 2018. 
 
 
 
 
En de winnaar is………… 
 
Ze was een beetje gespannen toen ze op vrijdag richting Hindeloopen voer. Alsof ze de hoge 
verwachtingen als een druk voelde. Het was een training maar ze voer alsof haar leven ervan af 
hing, was dit de laatste keer? Ze wist niet helmaal goed wat ze met dit gevoel aan moest maar er 
was weinig keus, haar zeilen werden gehesen en de fok werd uitgerold. Daar ging ze, het kostte 
eerst wat moeite de juiste koers te vinden maar al snel had ze er plezier in en bracht ze de 
opvarenden naar Hindeloopen, veilig en wel. Ze was tevreden met de box die ze kreeg toegewezen. 
Het palaver kon ze op afstand volgen en wat ze hoorde was bekend terrein, hier hoefde ze zich niet 
druk over te maken. Om fris te zijn de volgende dag besloot ze op tijd de rust te zoeken om de 
volgende dag zo goed mogelijk te kunnen presteren. 
 
Zaterdag: 
Een uur voor de wedstrijd was het zover, de opwarming kon beginnen, het had haar al lang genoeg 
geduurd. Er stond een mooie wind, wat zeg ik, een hele mooie wind. Ze begreep niet goed wat ze 
hoorde op de steiger, er waren boten die niet zeker wisten of ze wel mee gingen doen. Nou zij wist 
het wel, als ze met deze wind geen kans had om te winnen dan zou ze nooit kunnen winnen. Het 
was nu of nooit, zij werd er ongeduldig van, ze wilde gewoon varen, zeilen, toe schiet op! 
Voor haar was het duidelijk, nu moest haar bemanning nog overtuigd raken, gelukkig kenden ze 
haar zo goed dat ze goed wisten wat haar favoriete koers was, dat was geen probleem gelukkig. Het 
probleem kon zich voordoen bij de bemanning, ze had ze al zo vaak laten zien wat ze kon maar 
was er nog wel voldoende vertrouwen, zeker als andere boten iets anders gaan doen.  
Had ze voldoende laten zien? Ze wist het niet helemaal zeker. Maar in het eerste rak voelde ze dat 
de bemanning vertrouwen had, ze hoorde de Mare Nostrum achter zich en dat voelde wel 
vertrouwd.  
 
Halverwege het eerste rak hoorde ze de bemanning praten: “waar zijn de anderen? Hoeveel tijd 
heeft het gekost? Hoeveel mijlen kunnen we varen? “ Ze wilde schreeuwen: “Het komt wel goed”! 
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Maar door de harde wind begreep ze dat dit niet gehoord zou worden. De bemanning had goed in 
de gaten dat ze met wat minder zeil nog beter zou varen, zo kon ze nog beter haar kunnen laten 
zien. Toch voelde ze wat vertwijfeling, de schipper sprak indringend met de rest van de bemanning. 
Ze vond dat de schipper een goed plan had en wilde dat zeker uitvoeren. Ze was voor meer dan 
alleen maar heen en weer varen gemaakt, wat variatie dat wilde ze wel. Dus het besluit om een 
driehoek te gaan varen, had helemaal haar instemming.  
Heel af en toe kwam ze een andere boot tegen maar veel contact was er niet, alleen de Mare 
Nostrum  bleef haar volgen. Dit vond ze op dat moment nog wel prettig. Ook wat variatie maakte 
dat ze er echt lol in had. Ze vertrouwde de schipper maar opeens tijdens het begin van het tweede 
driehoekje voelde ze dat er weer twijfels kwamen. De Mare Nostrum zat niet meer achter haar. Ze 
hoorde de schipper zeggen dat ze meer mijlen moest maken maar dan moest ze op het laatst nog 
een stuk tegen de wind in. Ze begreep er niets van, de schipper wist toch dat een zeilboot dat niet 
kan, dan moet je kruisen en dat kost veel tijd en die tijd was er niet.  
 
Gelukkig was de bemanning sterk genoeg om haar te horen, ze werd gerustgesteld, het plan tegen 
de wind in werd afgeblazen. Ze wist dat als ze goed zouden varen, ze de schipper en de bemanning 
op tijd binnen zou brengen. Want dat had ze goed in haar oren geknoopt, 16.00 uur moest ze de 
startboei ronden. Dit was haar missie en dat zou kostte wat het kost lukken. Ze wilde de bemanning 

niet teleurstellen want ze had door alles wat ze op de 
steiger gehoord had wel begrepen dat dit de laatste keer 
was dat ze mee mocht doen.  
Precies om 16.00 uur rondde ze de finishboei, wat was 
ze blij. Het was haar gelukt! Ze wist nog niet hoe de 
anderen gevaren hadden maar ze had laten zien wat ze 
waard was, ze had zo haar stinkende best gedaan, ze 
was al winnaar alleen al hoe strak ze gevaren had. Kort 
na haar kwam de Mare Nostrum langs de boei, de 
onzekerheid begon wat bij haar toe te slaan. Ook de 
Simagic kwam er aan gezeild, die had ze weinig gezien 
maar je weet het niet. Twijfel, twijfel, twijfel.  
Terug in de box hoorde ze alle verhalen, alle mijlen en 
ze begreep het niet goed. Het goede gevoel van de 
wedstrijd was een beetje weg. Zoveel mijlen en dan de 
tijd, hoe was dat mogelijk. Nou ze had er even schoon 
genoeg van, ze vond dat de wedstrijd commissie het 
maar uit moest gaan zoeken, zij had haar best gedaan en 
meer kon ze niet.  
Later op de avond kwamen er blije bemanningsleden 
aan boord, ze voelde dat het goed zat. De winnaar is: De 
Ianassa!!!!! 
Ze voelde zich blij, zo blij maar ook een beetje 

verdrietig. Dit was niet genoeg geweest, ze moest het veld ruimen, toch was ze blij dat ze dit op de 
valreep heeft mee kunnen maken. Winnaar, wie had dat gedacht.   
 
 
Uit betrouwbare bron vernomen: De Ianassa heeft het altijd zeer gewaardeerd dat ze bij de 
Friendshipclub mocht horen, ondanks dat ze geen Friendship was. Maar vriendschap heeft ze zeker 
gevoeld.  
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Barbecue IFC op zaterdag 6 oktober 2018 
 

De barbecue van vorig jaar staat me nog heel 
dichtbij. Een klein clubje had zich verzameld op 
de trintelhaven: de Ianassa met Imko en Jannie 
en de Sigmagic met Jeroen, zijn zoon Jannes en 
ondergetekende. De familie Weijers kwam met 
de auto. De weergoden waren ons toen niet goed 
gezind: al snel begon het te regenen. Maar Imko 
liet het niet op zich zitten en spande een groot 
zeil waaronder we zij aan zij het geroosterde 
vlees lieten smaken en tegelijkertijd verwarmd 
werden door de uitstraling van de gloeiende 
kolen. Gerard Daniels volgden ons via de door 
ons geplaatste foto's op de FB pagina van IFC. 

Aan zijn reacties kreeg ik de indruk dat hij graag erbij had willen zijn…   
 
Dit jaar geen trintelhaven, die is gesloten i.v.m. werkzaamheden. Wat is het alternatief? Imko hoeft 
niet lang te denken. Tijdens het zeilrondje dijk van de IFC in juni is de Buyshaven in Enkhuizen 
goed bevallen, dus worden we daar uitgenodigd voor de barbecue.  
Voor ons is het de vraag, gaan we met de boot, of lopen we vanuit onze thuishaven de 
Compagnieshaven in Enkhuizen? We zijn er snel uit. De gezelligheid om bij elkaar te buurten op 
de boot geeft de doorslag. Op zaterdag 6 oktober om half drie ‘s middags vertrekken we naar de 
Buyshaven. Het idee om eerst wat te gaan zeilen laten we al snel varen, want de wind is gezakt tot 
slechts 6 knopen. Gelukkig hebben we ons oliezeil: een kwartier later komen we na deze 'barre' 
tocht aan. 
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Frans van de Blizzard staat 
ons al op te wachten, de 
laatste nieuwjes over de 
zeilervaringen worden 
uitgewisseld. Al gauw 
volgen meerdere boten 
waaronder die van Gerard 
Daniels. We luiden de 
barbecue in met een borrel 
bij elkaar aan boord. De 
mannen zoeken elkaar op, 
terwijl Esther en ik nog 
wat vrouwenzaken 
bespreken. 
Om zes uur wordt het sein 
gegeven: start van de 
barbecue! Imko gooit de 
kolen op het vuur, en een 
half uur later staan we rond 
de barbecue om ons eigen stukje vlees te bereiden.  
 
Ik ben blij dat we de kombuis tot onze beschikking hebben. Er staan tafels en stoelen waar we ons 
geroosterde vlees kunnen eten en het is er lekker warm en droog.  Overdag is het dan wel prima 
weer, maar ‘s avonds koelt het snel af en later op de avond begint het zelfs flink te regenen.  
Ik raak aan de praat met Jan, onze voorzitter. Voor hem was het geen gelukkige overtocht. Tijdens 

het zetten van de gennaker bukte hij 
en zag hij iets uit zijn borstzakje het 
water in glijden. Imko hoorde de 
plons: 'Is het wat ik denk dat het 
moet zijn?'   
'Ja, het is mijn telefoon. Gelukkig 
heb ik op mijn IPad alle gegevens, 
dus die zijn safe,' antwoordde Jan. 
Geleidelijk verdwijnt iedereen naar 
de boten, waar een laatste afzakkertje 
wordt genuttigd.  
 
De volgende dag staat er een heerlijk 
zonnetje. We ontbijten in de kuip, 
gevolgd door een laatste samenzijn 
met de andere clubleden en dan zit 
dit treffen er ook weer op.  
 
 

 
Weemoed komt in hevigheid bij mij naar boven als ik de IFC-ers een voor een zie vertrekken. Er is 
één troost: volgend jaar is er weer een barbecue in de Buyshaven. Ik kan niet wachten tot het zover 
is. 
 
Desiree Janssen, 
Sigmagic 
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Walvisavontuur op het schip Noorderlicht 
 

 

 
Zaterdag 28 januari 2017  

 

‘Je bent gekozen tot Reisreporter 2015 bij Voigt Travel voor jouw prachtige blogs over jouw reis 
naar het Finse Lapland en hebt 750 euro aan reischeques gewonnen!  
Het al weer bijna twee jaar geleden, toch moet ik mezelf nog een keer in mijn wang knijpen. Ja, het 
is echt waar. Eindelijk ga ik van mijn prijs genieten. Een nieuw avontuur.  

 
Dit keer walvissen in Noorwegen spotten en nogmaals van het Noorderlicht genieten. Dat de 
wekker vannacht om kwart voor drie af ging, mag de pret niet drukken. Een laatste controle van 
mijn rugzak en reistas.  
Mijn vriend Jeroen steekt zijn hoofd langs de slaapkamerdeur: ‘Desiree, ben je klaar?’  
Ik spring op. ‘Yes!’ De rugzak rolt van het bed.  
 
‘Wat een hoop mensen hier op Schiphol. Je kunt bijna niet geloven dat het vijf uur in de ochtend 
is.’ Ik kijk Jeroen aan.  
Hij neemt een flinke slok van zijn koffie. ‘Ik ga wat sterke drank scoren, want dat is in Noorwegen 
niet te betalen. Tot zo.’  

http://jeroendesiree.waarbenjij.nu/kaart/5013392/walvis-en-noorderlicht-avontuur-dag-1
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Ik vang een glimp van hem op voordat hij de drankenwinkel instapt.  
Een dame naast me begint te praten over haar reis naar Salzburg. ‘Heerlijk zo’n vakantiegevoel, 
nietwaar?’  
‘Zeker. Ik ben er wel aan toe! Drukke tijd achter de rug. Gisteren had ik een interview door de 
Telegraaf. In februari komt mijn debuutroman ‘Vrij onder de sluier’ uit. Het gaat over mijn tijd in 
Saoedi-Arabië.’  
De dame is even stil. Dan gaat ze verder: ‘Ben je daar geweest? En heb je er een boek over 
geschreven? Wat goed.’  
Een warm gevoel vlamt op. Vragen en antwoorden wisselen elkaar af. Jeroen roept me. Het is de 
hoogste tijd om te gaan.  
 
Als we na een tussenlanding in Trompse uiteindelijk rond elf uur ’s morgens in het koude Evenes 
landen, voelt het voor mij nog steeds warm aan. De bus brengt ons binnen een half uur langs stille 
besneeuwde fjorden naar het restaurant Rekenes Gard in Harstad, een oud boerderij voor een 2-
gangen lunch. De eigenaar heet ons van harte welkom, terwijl hij met een blaasbalg het open haard 
vuur verder opstookt. Door het raam lonkt het meer met rode houten huisjes.  
De wandeling in de omgeving is kort, want de grond en wegen zijn bedekt met ijzel. Zelfs het grind 
erop kan niet voorkomen dat ik af toe wat glibber over de weg.  
Een plaatselijke gids neemt ons mee naar Trondenes voor een bezoek aan een kerkje uit 1150 met 
eeuwenoude afbeeldingen die door het vergaan van nieuw pleisterwerk weer deels te zien zijn. Via 
een looppad komen we aan in het museum met de Viking historie en de Tweede Wereldoorlog. Ook 
hier raakt de gids niet uitgepraat over het oude kerkje en laat een film hierover zien.  
 

 
 
Het is alsof ik weer thuis ben, op het moment dat we ons inschepen op de 46 meter lange en meer 
dan 100 jaar oude Nederlandse schoener ‘Noorderlicht’, dat ooit een lichtschip in de Oostzee is 
geweest. De smalle hutten, nauwe gangen, de kleine lampjes aan de houten wanden.  
Schipper Floris de Waard geeft ons wat wat aanwijzingen. ‘Het dak openhouden in haven/ tijdens 
slapen, vanwege het condens. Tijdens varen dan het dak van de hut weer dicht, want je wilt toch 
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geen zeewater over je kleding heen krijgen.Vannacht brandoefening test, morgen na ontbijt echte 
oefening. Etenstijden: acht uur, tussen een en twee uur en ’s avonds om half zeven. Als de bel 
buiten deze tijden gaat: kom snel, want is er nieuws: bij voorbeeld walvissen of noorderlicht.’  
 
Het slotwoord is aan expeditieleider Jan Belgers:  
We doen het rondje Senja andersom, gezien de verwachte sterke wind van 6-7 morgen. Het is 52 
mile: vertrek morgenochtend half 8, aankomst tegen 14.00 uur. We hebben dan bescherming van de 
eilanden. Mocht je al ziek worden in jouw badkuip, neem dan zeker pillen in tegen zeeziekte, liefs 
een uur van te voren.  
 
Terwijl iedereen nog aan het nakletsen is, trek ik me terug in mijn eigen wereld achter mijn IPad. Ik 
herleef alle gebeurtenissen en breng ze op smaak met een toefje humor en nostalgie. Hier helemaal 
alleen in mijn hut is geluk heel gewoon.  

 
Zondag 29 en maandag 30 januari 2017  
 
'Heerlijk geslapen.' Ik rek me nog een keer uit voordat ik uit het stapelbed kruip, goed oplettend dat 
ik nergens tegen stoot.  
'Hoe laat is het nu?' Jeroen wrijft de slaap uit de ogen.  
'Half zeven. Over een uur vertrekken we. Dat wil ik niet missen.'  
Snel schiet ik in mijn thermokleding en regenpak. Die zou ik nog wel nodig kunnen hebben, in 
ieder geval vanwege de wind. Onze expeditieleider Jan Belgers was gisteren bij het diner hier 
duidelijk over:  
'We doen het rondje Senja andersom, gezien de verwachte sterke wind van 6-7 morgen. We hebben 
dan bescherming van de eilanden. Mocht je al ziek worden in jouw badkuip, neem dan zeker pillen 
in tegen zeeziekte, liefs een uur van te voren.'  
 
Na het ontbijt vind ik het heerlijk om een rondje bovendeks te lopen.  
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Vanaf het land zie ik veel lichtjes door het dorp heen slingeren. Een vreselijk schel geluid klinkt. 
Dat moet het brandweeralarm zijn. Ik ren naar binnen naar mijn hut. Jeroen staat al klaar met de 
reddingsvesten en hij is niet de enige. Het is een drukte van belang bij elke hut. Achter elkaar lopen 
we door de boot en verzamelen buiten bij de schipper op het achterdek. Hij knikt goedkeurend: 'Dat 
maakt vijfentwintig. We zijn compleet!'  
Pauline, de tweede schipper, geeft instructies. Hoe we de reddingsvesten aan kunnen doen, 
overlevingspakken voor het geval dat we het schip moeten verlaten en wat te doen bij man over 
boord. 'Maar beter is het om dit te voorkomen: blijf weg van de reling bij zwaar weer. Mocht je in 
het water vallen, dan zal je door de kou bevat worden. Voordat we de kans hebben om ons schip 
om te draaien, ben je al in de golven verdwenen.'  
 
De zeilen worden in gereedheid gebracht. Jeroen mag met nog vijf mannen het grootzeil hijsen. Hij 
hangt met zijn volle gewicht aan één van de lijnen.  
'Ja, dit is heel wat anders dan onze zeilboot van elf meter.'  
Het voorzeil laat hij graag aan andere gegadigden over.  
 
Het is nu pas licht geworden: half tien 's morgens. Een gordijn van wolken belet de zon om door te 
komen. De besneeuwde fjorden laten zich hierdoor niet hinderen om zich te laten zien. Hoge 
gebergten worden afgewisseld met kleine bergen.  
De tocht van 52 mile duurt wat langer dan gepland, want de wind zakt af en toe in. De draaiwinden 
en valwinden blijven wel weg. Zal dit komen, doordat de regen ons om de oren slaat?  
Later dan gepland, rond half vier leggen we aan in Gibostad, een dorpje met slechts 350 inwoners 
en 100 jaar oude huizen. Voorheen legde de postboot hier aan. Maar de postboot werd groter en 
vanwege de diepte kon de boot hier niet meer terecht. Men week uit naar Veeren, die vervolgens de 
hoofdstad van Lofoten werd. Gibostad had mooi het nakijken. 
 

 
 
Het is tijd voor een wandeling. Jan: 'Het is nu al aan het schemeren en het kan elk moment donker 
worden. Helaas kunnen we van het stadje niet veel zien. Iedereen graag een zaklamp meenemen. 
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Daarnaast heb ik voor iedereen voor onder de schoenen puntjes: een dik elastiek met ijzeren haken, 
vanwege de ijzel op de wegen. Hier strooien ze geen zout, hooguit grint, die na een periode in de 
ijzel is verdwenen, waardoor je alsnog zou uitglijden.'  
 
Gehuld in regenkleding banjeren we door de modder in straten, dankzij de dooi die heeft 
toegeslagen. Door de straatverlichting kunnen we de pittoreske huisjes zien liggen. Jammer dat het 
al donker is. In zwijgen vervolgen we onze weg naar het zandstrand en lopen een stuk langs de zee. 
De weg lijkt verder onbegaan te zijn, dus maken we rechtsomkeer naar de boot.  
 
 
De volgende dag vertrekken we voordat het licht wordt. Slechts de lantaarnlampen laten zich zien, 
verder blijft de stad verborgen in het donker.  
De wind neemt toe. De ene na de andere medereizigers wordt door zeeziekte getroffen. De 
opgebouwde golven en de harde wind op de kop zorgt ervoor dat de snelheid afneemt en 
uiteindelijk tot een minimum is gereduceerd. De schipper neemt het besluit om terug te keren naar 
Gibostad.  
Dit keer zijn we er vroeg in de middag.  
'Wie gaat er mee om de stad te bekijken?' Jan lacht.  
Dat laat ik me geen tweede keer zeggen. Mijn hart versnelt als ik de blauwe lucht met prachtige 
roze strepen boven de rode houten huisjes zie. De versgevallen sneeuw op de straten en op de 
bomen doen me denken aan kerstkaarten, alleen zijn de uitzichten nu nog mooier. Gibostad heeft 
voor altijd mijn hart gewonnen.  
 

 
 
31 januari – 5 februari 2017  
Het landschap op en rondom de Arctische wateren veranderen keer op keer in een surrealistisch 
décor van besneeuwde fjorden, sprookjesachtig licht en natuurlijk het noorderlicht dat ons schip 
volledig omringt. De orka’s zijn ons welgezind: op zoek naar de smakelijke haringscholen, 
zwemmen ze met ons mee.  
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Regelmatig zien we rood beschilderde huizen op het land. Jan onze expeditieleider licht toe: 
'Vroeger woonden daar mensen die niet veel geld te besteden hadden, de rode verf was een 
afvalproduct, kostte niet veel. Noord-Noorwegen bestaat uit 3 provincies ter hoogte van, of boven 
de Poolcirkel: Nordland, Troms en Finnmark. Gezamenlijk hebben ze een oppervlakte 112.722 
km2, waar zo'n 464.500 mensen wonen. Visserij, toerisme en de rendierhouderij zijn de 
voornaamste middelen van bestaan.Het landschap is afwisselend, ongerept, wild, groots en 
uitgestrekt.  
Het kustgebied met zijn fjorden, inhammen, scheren en duizenden eilanden en eilandjes, 
vissersplaatsjes en havenstadjes en steden is een eldorado voor de liefhebber van mooie 
vergezichten. En dan hebben we de schilderachtige eilanden als Senja, het schiereiland Lyngen en 
de eilandengroepen Lofoten en Vester. len nog niet eens genoemd. Het binnenland van Noord-
Noorwegen kenmerkt zich door ruige berggebieden maar ook door uitgestrekte hoogvlaktes, met 
name in Finnmark.   En natuurlijk is daar de Noordkaap, het noordelijkste puntje van het Europese 
continent.  
Tromsø is de grootste stad in Noord-Noorwegen. Het is een levendige universiteitsstad met tal van 
musea, bezienswaardigheden en leuke restaurants. Narvik, Harstad, Svolvær (op Lofoten), 
Hammerfest (de noordelijkste stad ter wereld), Honningsvåg (vlak bij de Noordkaap), Karasjok en 
Kautokeino (centra van de cultuur van de Samen) en Kirkenes (vlakbij de grens met Rusland) zijn 
andere interessante plaatsen.'  
 
De dagen zijn voorbij gevlogen in Noord-Noorwegen op de Nederlandse schoener 'Noorderlicht'.  

De bemanning van de 
'Noorderlicht' drie 
ervaren Nederlandse 
zeilers, een kok en 
een expeditieleider 
hebben goed gezorgd 
voor ons: zowel voor 
onze inwendige 
mens: door de 
overvloedige 
maaltijden, maar ook 
dat we voldoende 
beweging hadden. 
Tijdens het zeilen is 
onze hulp meer dan 
welkom voor het 
hanteren van de 
zware zeilen.  
 

Zowel Jeroen als ik mogen achter het roer staan, onder de spiedende ogen van de schipper. Een 
rustmoment zit er niet in. Regelmatig moeten we het schip corrigeren door een goede ruk aan het 
roer te geven.  
Ik kijk de schipper dankbaar aan, als hij het roer weer overneemt. Zodra hij het schip veilig heeft 
aangelegd op onze eindbestemming, kan ik het niet laten om hem een dikke knipoog te geven.  
 
Desiree Janssen, 
Sigmagic 
 
 
 


