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Van de Redactie 

 
Als deze Flitsen bij U op de mat valt, hebben we 
net de IFC barbecue op de Buyshaven gehad. 
Voor de meesten van ons ook een beetje de 
afsluiting van weer een fijn seizoen varen. 
Winterstalling, klussen aan de boot en welke anti 
fouling ga ik gebruiken, zijn de zaken waar we 
ons nu weer mee bezig gaan houden.  
Maar eerst zullen we nog even met de IFC de bedieningscentrale in 
Maasbracht bezoeken om te laten uitleggen hoe het scheepvaart verkeer 
eigenlijk geregeld wordt, een aanrader! 
Met de IFC een rondje om Noord Holland ,het Hemelvaart weekend naar 
texel, varen op de Oostzee, Caribbean en hoe je een wedstrijd vaart, dit alles 
kan je lezen in deze uitgave van de Flitsen 
 
Dus ik zou zeggen 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  10 januari 2020 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


3 
 

Rondje Noord-Holland met de Friendship 22 
 

Met de gedachte om de paastocht dit jaar mee te doen maakte ik mijn boot klaar totdat ik 
plotseling een bericht kreeg dat de loods waar mijn boot binnen stond gesloopt zou worden dit 
ging  opeens wel heel snel met als gevolg dat eind maart de Friendship 22 te water ging in 
Woubrugge. Daar vandaan met mijn vader de boot naar de zomerplek varen leuke klus 

gelukkig was het dat weekend mooi weer dus 
een mooie tocht voor de boeg . 
Die dag heerlijk naar Volendam gevaren en daar 
de mast overeind getrokken en de boot verder 
klaar gemaakt voor de paastocht. 
De volgende dag naar de thuishaven Enkhuizen 
gevaren. 
Nu alleen nog de brandstoffilters vernieuwen 
wat een vervelende klus is dat constant lucht in 
het motorblok uiteindelijk toch gelukt hoera nu 
wachten op goed weer. De weersverwachtingen 
van de paastocht zag er in het begin niet goed uit 
maar we hielden moed wat uiteindelijk beloond 
werd. 
 
Goede vrijdag naar de boot de tocht ging door 
nog even naar de compagnieshaven brandstof 
tanken en gelijk proef varen na de 
onderhoudsbeurt dat ging goed daarna gezellig 
naar de mastenbar voor het palaver na een 
gezellige avond rond de openhaard werd er 

afgesproken om 9 uur te vertrekken richting Den Helder met 5 schepen en 11 personen. 
 
Den Helder 
De volgende dag zeilen klaar gemaakt motor gestart en ja hoor de motor sloeg af toch weer 
lucht in de motor. Na weer ontlucht te hebben liep de motor weer goed op naar Den Helder. 
De zeilen gehesen en toen lekker zeilen, dat ging maar twee uur goed toen de viel wind weg . 
Verder op de motor na Den Oever na de sluis konden de zeilen weer omhoog stroom mee  
wind uit de goede hoek zonnetje in de kuip de thuis 
blijvers hadden nu echt ongelijk .De zeilen weer snel 
omhoog ik was als eerste van onze club aan het zeilen. 
Op het wad maar al snel gingen de Sigmagic de Mare 
Nostrum en de Ianira ons voorbij. De Casada blijft nog 
wat achter maar kwam later alsnog voorbij gelopen. Toch 
wat meer tijd nodig als je alles alleen moet optuigen 
uiteindelijk na een mooie zeiltocht kwamen we aan in 
Den Helder. 
 
Nu kregen we eindelijk tijd om de nieuwe boot van 
Jannie en Imke te bewonderen een mooie Catalina 375 
genaamd Ianira met en hapje en drankje werd de boot 
ingewijd . 
‘s-Avonds naar het restaurant kade 60 waar we heerlijk 
gegeten hebben.  
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De volgende dag vertrokken we met 4 schepen richting IJmuiden, de Mare Nostrum ging 
terug het wad op. Deze dag was het weer geweldig 8 tot 10 knopen wind met het grootzeil vol 
en de halfwinder opgezet het eerste stuk wat stroom tegen, maar dat kon de pret niet drukken. 
Na een paar uur begon de stroom mee te lopen, doordat er weinig wind was toch de motor 
licht bijgezet om toch nog een normale snelheid te halen en nog op tijd aan te komen wat 
goed lukte. 
De zeilen neer halen en richting de sluis van IJmuiden. Waar we met drie schepen door de 
sluis gingen in de sluis de zeilen opgeruimd  om vervolgens op de motor richting zijkanaal C, 
alleen de Cascada blijf achter, die heeft echt alles gezeild. 
Op de Jachthaven van Wsv IJmond in zijkanaal C weer aan boord van de lanira, ik had ze 
graag uitgenodigd op mijn friendship 22 maar dat past niet dus zelf wat drinken en wijn 
meegenomen en weer genieten van een heerlijke zeiltocht. Met het gezellige gezelschap 
liepen we gezamenlijk naar het restaurant op tien minuten lopen van de haven wat een mooi 
leven zo na een goed zeiltocht en maaltijd terug naar fs 22 (Amigo). 
 
De volgende dag ging de brug bij zijkanaal C om 9 uur open, op naar de oranje sluizen om 
vervolgens lekker te gaan zeilen op het Markermeer, in het begin was er bijna geen wind 
gelukkig, veranderde dat en kwam er een lekker windje. Wel aan de wind varen naar 
Enkhuizen extra slagje gemaakt maar weer lekker aan het zeilen. Het rondje Noord-Holland 
zat er nu echt op. Het was een fijne tocht met een prima gezelschap ook de organisatie was 
weer uitstekend  geregeld .   

 
Wat wel een klein min puntje was dat er ondanks de goede voorspelling niet meer deelnemers 
meededen, ik zou zeggen zorg dat je boot klaar is dan hopen op goed weer. Deze reis hadden 
wij echt niet willen missen zelfs met een friendship 22 is deze reis te doen. 
 
Groetjes Paul en Ton Weijers 
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Enkele reis naar het eind van de wereld 
 
Na afloop van onze ALV op 2 maart in Volendam gaf voormalig Friendship 22 zeiler en IFC-
lid Werner Toonk een boeiende presentatie over zijn zeilavontuur naar Nieuw Zeeland. Vanaf 
4 september ligt zijn boek Karma van Staal, Enkele reis naar het eind van de wereld in de 
winkel. De redactie kreeg voor deze Flitsen alvast een sneak preview die we graag met jullie 
delen. 
 
Op 44-jarige leeft laat Werner alles en iedereen achter zich en doet waar veel zeilers van 
dromen: de tros los gooien en een verre reis maken. Daar waar de meeste wereldzeilers ervoor 
kiezen om zich te laten meevoeren door comfortabele passaatwinden, gaat Werner door de 
Zuidelijke Oceaan. Mooie dingen hoeven niet makkelijk te zijn is zijn motto. 
 
Net zoals de VOC-schepen in de zeventiende eeuw naar Indonesië voeren, gaat de reis van 
Werner via de Canarische Eilanden, Kaap Verdië, Brazilië en Kaap de Goede Hoop. 
Onderweg maakt hij tussenstops op afgelegen eilanden als het idyllische Fernando de 
Noronha, bekend van de Volvo Ocean Race, en Tristan da Cunha, het meest afgelegen 
bewoonde eiland ter wereld.  
 
In Zuid-Afrika gaat hij op bezoek bij oud collega’s, en moet wachten tot een orkaan op de 
Indische Oceaan is uitgeraasd. Dan begint de oversteek naar Australië, samen met de Spaanse 
opstapper Jorge en de Zuid Afrikaanse Terry. En dan zit ‘ie net na het passeren van de lastige 
Agulhasstroom aan lij op de bank……………………….. 
 
Werner schrijft zoals we hem hebben zien spreken: korte zinnen, beeldend en hoog tempo. 
Het effect is dat je als lezer het gevoel hebt mee te varen. Door die Zuidelijke Oceaan en over 
de Tasmanzee naar Nieuw Zeeland. Uitgeverij Hollandia noemt het een krachtig nieuw deel in 
de reisverhalen-serie en daar lijkt niets te veel mee gezegd. 

 
 
 
 
 
Meer lezen? Ren naar de boekhandel of 
bestel online. Het boekt telt 272 pagina’s 
en zo’n veertig kleurenfoto’s die de reis 
illustreren. 
 
Karma van Staal 
Uitgeverij Hollandia 
ISBN 978 90 641 0693 4 
€ 18,99 
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Oeps – dat ging maar net goed 
 
 

Incident bij Waddinxveen 
 
Dit jaar (2018) werden er bij Waddinxveen werkzaamheden aan de kades uitgevoerd. De 
vaarweg is onderdeel van de Staande Mast route, onder andere bekend van de mooie oude 
hefbruggen. Wij, dat zijn Nancy en Ruud Pikaar, varen de route met de Enterprise zo af en toe 
op weg van Friesland naar Zeeland en v.v..  Vanwege de container terminal bij Alphen aan de 
Rijn is dit vaarwater vaak druk en lastig. Voor en na het werk bij Waddinxveen liggen pontons 
waar je kan aanmeren als er éénrichtingsverkeer voor een bepaalde periode is.  Op de reis naar 
het zuiden troffen we een RWS schip aan; op het dek stond een medewerker, die ons uitlegde 
wat er aan de hand was en aangaf dat we pas verder konden nadat er een bepaald groot schip 
gepasseerd was. Prima geregeld, hoewel we niet begrijpen waarom de marifoon (je luistert op 
deze route naar VHF 18 (bruggen) hiervoor niet gebruikt werd. 
  
Op de Zuid-Noord reis – een paar weken later - troffen we een Rib aan van Provinciale 
Waterstaat Zuid Holland. Het wachtponton ligt hier een paar honderd meter voor de hef van 
Waddinxveen. De werkzaamheden beginnen direct na de hef. Er worden geen meldingen 
gegeven aan de 3 zeiljachten waarmee we samen naar het Noorden varen. Wel merkten we op 
dat motorbootjes achter ons naar het ponton werden verwezen. Wij leggen aan voor de 
hefbrug aan het (te) korte steigertje. Op de marifoon was te volgen dat er kennelijk een 
containerschip vanuit het Noorden kwam en brugopening vroeg. Daarna konden wij door 
(dachten we); het eerste zeiljacht maakt alvast los. Na passage van het containerschip, maken 
we allemaal los (ook de motorboten). Er blijkt echter een tweede binnenvaartschip achteraan 
te komen; dat leverde geknoei van recreantenschepen op. Daarna gaat het sein voor ons op 
groen en kunnen we door, samen met een stoet motorbootjes. Halverwege de werkzaamheden 
blijkt dat er nog twee containerschepen uit het Noorden aankomen. Omkeren, proberen aan de 
oever te gaan liggen tussen de werkschepen. Wij vinden een trappetje. Lastig om 11 meter 
zeiljacht aan één punt vast te maken, maar we liggen tenminste. De containerschepen 
veroorzaken een enorme 
zuiging. Motorbootjes slaan los, 
botsen tegen elkaar. Eén 
motorbootje, achter ons aan de 
wal gelegen, slaat los en draait / 
gaat botsen tegen ons jacht. De 
klap valt mee, maar we houden 
er grote blauwe plekken op 
benen en armen aan over. Nancy 
slaat bijna overboord tussen 
beide schepen. Wij ervaren dit 
als een serieus incident. Een 
incident, dat best voorkomen 
had kunnen worden. Hoezo 
voorkomen? Dat zal ik 
hieronder uitleggen. 
 
Mijn achtergrond 
Je moet eerste weten dat ik niet alleen een recreant met een zeiljacht ben, die gebruik maakt 
van de Staande Mast route, maar ook Human Factors ontwerper (ergonoom) van 
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bediencentrales en bijbehorende systemen. Ik heb mij mogen bezighouden met de grote 
bedieningscentrale in Maasbracht (sluizen in Limburg), Verkeersposten langs de langs de Lek, 
en de VTS-Centrale in Den Helder (je weet wel, direct naast de haven van de Marine 
Jachtclub). We bedenken de werkplekken, het plaatsen van CCTV-camera’s, de bediening van 
bruggen, etc. (kijk maar eens op www.ergos.eu). Ook scheepsbruggen, of patrouilleschepen 
hebben we helpen inrichten (zoek op het internet naar de RPA 8 van het Rotterdams 
Havenbedrijf). Heel belangrijk in onze werk is de eerste stap: het analyseren van de taken die 
op zo’n bedienpost uitgevoerd moeten worden. Ik heb dus best wel een beeld van het werk op 
een centrale bedienpost. En ja de bruggen op het traject tussen Alphen aan de Rijn en 
Waddinxsveen worden op afstand bediend. 
 
 
Terug naar het incident bij Waddinxveen 
Wat is het probleem? Mijn analyse is, dat er in feite geen gerichte scheepvaartbegeleiding 
was. Men had ons nooit door de brug mogen laten gaan, wetende dat er nog twee grote 
schepen aankwamen. Dat wist de regelaar van PZH Rib waarschijnlijk niet. Uit het 
marifoonverkeer was het niet te halen (zie hieronder), maar de brugbediening moet vrijwel 
zeker geweten hebben hoe de verkeerssituatie was. Op VHF 18 had men aan 
informatievoorziening kunnen doen, hoewel dit kanaal daar natuurlijk eigenlijk niet voor is. 
 
Marifoon en beroepsvaart 

Ik weet niet wat jullie ervaringen zijn, maar op een enkele uitzondering na, communiceert de 
beroeps(binnen)vaart niet correct (niet volgens de regels) over de marifoon. Slecht 
verstaanbaar, vaak ook te amicaal met de bedienaar (“hoi Jaap, kan ik ff een openingetje 
krijgen?”), en zonder aan te geven voor welke brug ze zijn of waar ze varen. Het zou andere 
vaarweggebruikers op dit gevaarlijke traject erg veel helpen als de communicatie helder en 
eenduidig zou zijn. Bovendien mag een bedienaar een schipper hier best op wijzen of zijn 
bericht aanvullen; dat doen ze bij recreanten die niet volgens het boekje handelen ook. 
  
 
Omdat we het nu toch over de route Haarlem – Rotterdam hebben…. 
Er zijn nog wel wat meer opmerkingen over deze route te maken. 
 
Op het traject Oude Wetering - Alphen a/d Rijn – Gouda zijn we door een PZH motorbootje 
aangesproken op de snelheid (we gingen harder dan toegestaan). Maar, we varen hier met een 
konvooi in een tijdschema, waarmee je tussen Haarlem en Gouda alle objecten op tijd kan 
halen. Dit is uit een groot overleg tussen alle betrokkenen enkele jaren geleden als de “blauwe 
golf” geïntroduceerd. Zonder (iets) te hard te varen is deze blauwe golf niet te halen. Hier zit 
dus een tegenstrijdigheid. Wellicht kan een breed overleg hier nog eens aandacht schenken. 
Een suggestie mijnerzijds aan de beleidsmakers is: vaar de route zelf ook eens en kijk of het 
werkt! 
 
De bediening van de bruggen in Alphen a/d Rijn verloopt meestal vlot. Ik ben geen zeiler die 
zich bij elke brug per marifoon meldt. Ik weet dat ze me wel zien en op een geschikt en vooral 
veilig moment de brug gaan bedienen. Er zijn ook vaarweggebruikers die zich wel regelmatig, 
overigens meestal op correcte wijze, melden en vragen wanneer de brug bediend wordt. 
Zowel toen we naar het Zuiden voeren, als weer terug naar het Noorden, hoorden we vanuit 
de bediencentrale nogal “geïrriteerde” reacties: “we hebben het hartstikke druk, u moet maar 
wachten”. Misschien is dat ook wel zo (en dan is er een werkbelasting probleem op de post), 

http://www.ergos.eu/
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maar het is niet informatief. Een vaarweggebruiker heeft er meer aan als hij weet hoe lang het 
gaat duren, of bijvoorbeeld de informatie te krijgen dat na de passage van een ambulance, de 
brug open gaat. 
Over de marifoon is bij deze post overigens ook veel achtergrond geluid uit de centrale te 
horen, inclusief (woordelijk) privé gesprekken tussen medewerkers. 
  
De laatste bottleneck in de “blauwe golf” naar het zuiden is de sluis/brug bij de waterkering 
van Capelle a/d IJssel. Hier krijg je de indruk dat de beheerder van dit object (ik vermoed dat 
dit de gemeente is) niet heeft willen meewerken aan de “blauwe golf”. De bediening vindt 
plaats tussen 9.00 (na de spits) en 16.00 uur (voor de spits), maar start per 20 minuten na het 
hele uur. Feitelijk blijft er dan dus alleen bediening over van 9.20 tot 15.20 uur (wat doet de 
brugwachter daarvoor en daarna?). Bij de bediening van 9.20 is het zuidwaarts onmogelijk de 
brug bij Alblasserdam te halen van 10.15 uur. Zou de bediening direct om 9.00 starten, dan 
past de puzzel wel goed in elkaar. En met bediening om 15.55 (tot 16.00) zijn ook al weer wat 
schepen geholpen. 
  
 
Slot 
Ik heb mijn ervaringen gedeeld met Provinciale Waterstaat Zuid Holland, toen we een 
overigens heel leuke analyse van de sluizen bij Gouda mochten maken, naar aanleiding van 
een ongeval met een brugopening. Het bovenstaande zou in overleg met de betrokkenen 
ingebracht worden. Helaas heeft hier nog geen vervolg op plaatsgevonden.  Misschien heb je 
nu de indruk gekregen dat wij vinden dat er veel mis is op het water. Dat is niet zo. Op heel 
veel plaatsen gaat het goed, en gedraagt men zich goed. Ook de bediening op afstand 
functioneert op heel veel plaatsen in Nederland prima. Maar er zijn ook nog wel wat 
verbeterpunten. Een goede scheepvaartbegeleiding tussen Gouda en de container terminal bij 
Alphen a/d Rijn is daar één van (werk of geen werk bij Waddinxveen), en helaas zijn er nog 
wat verbeterpunten op de centrale bedienpost bij Alphen a/d Rijn.  
 
Vinden jullie het leuk om meer te lezen over de maritieme ergonomie projecten, laat dat dan 
weten! En ik probeer er wat over op te schrijven. In overleg met het bestuur van onze IFC 
proberen we een bezoek aan de grote bediencentrale in Maasbracht te organiseren.  
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Bezoek de Bediencentrale Maasbracht 
 
 
Op zaterdag 9 november 2019 wordt een rondleiding in de Bediencentrale Maasbracht 
georganiseerd voor leden van de IFC. Maasbracht is het centrum van de binnenvaart in NL. 
Vanuit deze bediencentrale, gelegen vlak naast het sluiscomplex van Maasbracht, worden 
enkele bruggen en een groot aantal sluizen in Limburg 24/7 bediend. Er is meestal een druk 
scheepvaartverkeer, en de sluizen hebben – anders dan in de rest van ons land – een groot 
verval. 
 
Tijdens het bezoek krijgen we uitleg over het werk in de bediencentrale en kunnen we 
uiteraard de werkplekken en het werk bekijken. Voor een eerste indruk kan je kijken op de 
website van RWS: www.rijkswaterstaat.nl/water/vaarwegenoverzicht/maas/index.aspx. Bekijk 
de video “bedienen van sluizen, bruggen en stuwen.  
 
De bediencentrale is inmiddels enkele jaren in bedrijf, maar werd al in 2007 bedacht. Als 
ergonoom was IFC-lid Ruud Pikaar verbonden aan het ontwerp team en een belangrijk 
contact voor de eindgebruikers. Hij zal in een kort en anekdotisch verhaal een en ander over 
de achtergronden van het ontwerp vertellen. 
 
Programma: 

- Aankomst vóór 11.00 uur 
Je kan voor de deur parkeren (Oude Maasweg 7, Maasbracht) 

- 11.00 uur, ontvangst en enkele korte presentaties 
- 12.00 uur, bezoek in de bediencentrale 
- 13.00 uur, einde rondleiding. 

 
Aansluitend kan een bezoek aan Maasbracht worden gebracht. Er is op loopafstand een 

uitstekende slager 
met verse broodjes 
in het stadje. 
  
Helaas is het 
maximum aantal 
bezoekers beperkt 
tot 20 personen, 
dus geef je snel 
op. Er zijn geen 
kosten verbonden 
aan deze activiteit. 
 
U kunt u opgeven 
via het 
aanmeldingsformu
lier op de IFC 

website als dit niet lukt kunt ook een mail sturen naar  
 
Gerard.Daniels@online.nl of bellen 06 101 574 27 

http://www.rijkswaterstaat.nl/water/vaarwegenoverzicht/maas/index.aspx
mailto:Gerard.Daniels@online.nl
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Hemelvaartweekend 2019: vriendenclub 
 
‘Aanstaande donderdag en vrijdag trekken er veel regenbuien over ons land. Het weekend van 
de Hemelvaart zal de zon meer kans krijgen.’ De weerman knikt ons vanaf de buis 
bemoedigend toe.   
Jeroen begint te lachen. ‘Dan kan ik in ieder geval mijn nieuwe regenpak uitproberen.’ 
 
’s Morgens rond 8.00 uur vertrekken we vanuit Den Haag. De zon schijnt. Geen wolkje in de 
lucht. Gerrie staat ons in Leimuiden op te wachten. Gezellig. Een bakkie koffie onderweg. Op 
de haven in Enkhuizen helpt de medewerker van de watersportzaak een nieuwe grootzeilval te 
vervangen.  
 
Met volle zeilen varen we weg. Windekind varen we voorbij. Die hebben alleen het voorzeil 
op en zwaaien ons vrolijk toe. ‘Tot straks in Makkum.’ 
De wind neemt toe tot een ruime 5. Tijd om het voorzeil wat in te trekken. Binnen 3 uur 
komen we in Makkum aan. Bijna de voltallige IFC groep boten zijn er al. De grote boxen zijn 
bezet: vooral door kleinere Friendship boten. We doen een poging om een kleinere box in te 
varen, halverwege zitten we vast tussen de palen. Met wat moterkracht komen we los en 
proberen een box daarnaast, ook hier zitten we muurvast, maar met wat motor power komen 
we voorbij de palen. Niet zonder gevolgen: een diep kras is het resultaat. Dat wordt weer flink 
poetsen voor Jeroen. We roepen een van de schippers ter verantwoording: ‘Jullie zitten in een 
te grote box.’  
De vrouw van de schipper antwoordt: ‘Ik wilde juist naar links. Maar de schipper besloot naar 
rechts te gaan.’  
De borrel maakt weer een hoop goed. Gemoedelijk met elkaar aan de picknicktafel worden 
drank en hapjes gedeeld en vooral sterke verhalen.  
Rest ons een uurtje om een kleine hap klaar te maken, te eten en af te wasssen. Tijd voor het 
palaver.  
 

 
 
Discussie volgt: er wordt veel wind voorspeld en stroom tegen wind is niet prettig voor de 
kleinere schepen. Zij willen een aangepaste tocht. Paul Wijers wordt gebombardeerd tot leider 
van de tweede groep, die het plan hebben om naar Medemblik te gaan. De laatste afspraken 
worden gemaakt met Gerard Daniels die deze groep op afstand zal volgen.  
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We nemen een 
drankje als 
afsluiting.   

 
 
Om 8.00 uur stipt 
vertrekken de 
Friendshippers 
richting sluis, een 
passagiersschip moet 
de sluis verlaten, dat 
geeft een oponthoud 
van een half uur, 
maar gelukkig 
kunnen we 
uiteindelijk de sluis 
door. Op de 
Waddenzee is het 
stroom tegen wind 

en worden we behoorlijk door elkaar geschud. Halverwege zetten we de zeilen op en koersen 
af op de haven van Texel. Ook hier is het zoeken naar een goed plekje. De oudere 
havenmeester kan niet goed inschatten hoe groot de boxen zijn. Een Friendshipper blijkt later 
een beroerde nacht te hebben gehad door het schurende geluid van de fenders van de buurman 
tegen zijn boot. 
Wandeling Texel staat als vanouds op het programma. Een echte natuurwandeling dwars 
tussen de stieren door, waarbij ik een flinke spurt neem: ik moet tenslotte aan mijn conditie 
denken. Dat heeft Gerard de organisator van de tocht ook bedacht: het duurt ruim twee uur 
voordat ik aan het einde van de wandeling de haven in het vizier krijg. Luc en Jeroen staan me 
al op te wachten: tijd voor een afzakkertje.  
 
Om 9. 00 uur 's morgens vertrekken we uit Texel. Zonnig en zowaar de hele tocht kunnen we 
zeilen. Een uur wachten bij de sluis mag de pret niet drukken. Daarna hebben we ruime wind 
en komen we om 17.00 uur aan bij Buishaven, waar we als een echte vriendenclub bij elkaar 
gaan liggen aan de langsteiger.  
Voor het diner is er een nieuw Chinees restaurant uitgekozen in Enkhuizen: De Proeftuin, dat 
zijn naam wel eer aandoet: het voorgerecht is een ware proeverij en binnen een mum van tijd 
op, zo ook het hoofdgerecht. In etappes wordt het eten aangevuld. Er is in ieder geval genoeg 
om over te praten onder het genot van een lekker drankje. Als goedmakertje krijgen we een 
ijsje aangeboden.  
 
De volgende morgen zoeken we elkaar voor de laatste keer op voor een babbeltje aan de 
steiger. Met weemoed zie ik langzaam maar zeker de een na de ander vertrekken. Gelukkig 
gaan we elkaar weer spoedig zien: over twee weken is het het rondje Dijk/ rondje Vogeleiland. 
Ik kan niet wachten... 
 
 
Desiree Janssen 
 
Sigmagic 
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Zwerftocht door Åland deel 2. 
 
Martin en Liesbeth. 
 
Windekind (Winner 10.10) 
 
Stockholm, 27 juni 2018. 
  
We zijn intussen in Stockholm aangekomen. Hier vieren we vandaag onze 45-jarige 
trouwdag. We hebben intussen allerlei soorten weer gehad: hittegolf, koudefront, veel wind, 
weinig wind, bijna geen regen. Nu is het weer heerlijk zonnig en rustig. We zijn al lekker 
opgeschoten naar het noorden. Over 2 dagen hopen we in Mariehamn op Åland te arriveren. 
Daar ontmoeten we onze Ålandse vrienden Sol-Britt en Johan. 
.

 
 
Even een terugblik op de laatste 2 weken. Van Ystad zeilden we naar Simrishamn. Het is een 
heerlijke zeiltocht, ruime wind, 20 knopen. Vlak voor de haven komt er een onweersbui. Snel 
de zeilen gestreken. We zijn net op tijd de haven binnen. Daar worden we opgevangen door 
een Fin en Tjerk (een Fries van zeilschip ‘De Martine’. Vervolgens gaan we halve wind naar 
het eiland Hanö. Daar liggen we met drie Nederlandse zeilschepen naast elkaar: de Martine, 
Luna en Windekind. We maken een mooie wandeling naar de vuurtoren en zien 5 herten. Het 
is intussen stevig gaan waaien. Het water komt over de kademuur heen.  
 
Dan met ruime wind naar Karlskrona. Weer 20 knopen. Lekker vaartje. In het centrum rijden 
een tiental open vrachtwagens met afgestudeerde studenten erop, luid zingend en chique 
gekleed. Ze krijgen bloemen en cadeaus aangeboden. Overal ligt goudkleurige confetti. 
De reis gaat door naar Kristianopel. Weinig wind, motor bijgezet. We maken daar een 
wandeling over de muren van he bastion. De volgende tocht is naar Kalmar. We hebben weer 
ruime wind kracht 5 à 6. We vliegen door het water. In Kalmar hebben we de Domkerk 
bekeken. Die is prachtig. Daarna alweer met ruime wind naar Oskarshamn. Hier houden we 
een rustdag. We hebben 6 dagen achter elkaar gezeild. We halen de vouwfietsen weer van stal 
en maken een mooie fietstocht naar Påskallavik. Daar is een beeldentuin van Arvid Källström 
(1893-1967). De beelden zijn groot en kleurrijk. De grootste is 6 meter hoog en gemaakt van 
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cement en glas. In het kunstcafé hebben we koffie gedronken met kaka (koek). De tweede kop 
koffie krijg je gratis. Boven het café is een expositie. Bij de haven op een scheer staat nog een 
beeld van Källström:’De garde officier’.  

 
 Het waait intussen weer flink. 
De volgende dag wordt het rustiger en 
varen we door naar Västervik. Eerst ruime 
wind en daarna aan de wind. We zeilen 
intussen tussen de scheren. Het wordt koud 
en we krijgen veel regenbuien. We blijven 
nog een dagje in Västervik. Het is dan 
Midsommarfest. We lopen er in 3 kwartier 
naar toe. Het is er heel sfeervol. Er wordt 
gedanst rond de midsommarboom met 
bloemen in het haar. Helaas is het wel 
koud en staat er veel wind. De meeste 
feestgangers zijn te dun gekleed. 
De volgende dag varen we naar Fyrudden, 
eerst ruime wind, daarna valt de wind weg. 
De supermarkt is om 3 uur al dicht 
(zaterdag). Gelukkig is er een 
havenrestaurant. Fyrudden is piepklein. We 
liggen er met tien zeilschepen. We maken 
een mooie avondwandeling naar een 
picknickplaats aan het strand. 
De reis gaat door naar Arkösund, weinig 
wind en ook nog tegen. Wel een mooie 
tocht door de scheren. Veel witte 
vuurtorentjes. Van Arkösund varen we 
halve wind naar Nynashamn. Vandaar met 

de motor bij naar Stockholm. Er passeren grote cruiseboten. 
 
Lappo, 11 juli 2018. 
 
We zijn intussen op Åland gearriveerd. Dat viel niet mee, want de sterke wind bleef noord. 
Door een omgaande route via het Väddökanaal omhoog naar Grisslehamn konden we toch 
met ruime wind naar Mariehamn zeilen. Het was toen weer wel windkracht 6. We hebben 
onze zeilvrienden Johan en Sol-Britt ontmoet. Zij hebben ons hun huis in Mariehamn, hun 
zomerhuis in Eckerö en een deel van Åland laten zien. Ze waren heel gastvrij en hebben ons 2 
dagen verwend. 
 
Weer even terug naar 27 juni. In de oudste konditori van Stockholm genoten we op het terras 
van een broodje garnalen. In Gamla Stan hebben we een biertje gedronken. Het was prachtig 
weer. De dag erop bezochten we Skansen. We zagen oude boerderijen, molens, een oude 
school (helemaal in oude stijl ingericht), een bakkerij, smederij, kerkje en kruidentuin. Ook 
zagen we wolven, beren, bizons, lynxen, elanden en hangbuikzwijnen. Er liepen veel mensen 
in klederdracht, die vertelden hoe het er in die tijd aan toe ging. Verder bezochten we in 
Stockholm het Medelhavsmuseum. Daar waren exposities van beelden, gebruiksvoorwerpen 
en sieraden uit Egypte, Cyprus, Griekenland, Rome en het Midden-Oosten. Vervolgens 
bezochten we het Nobelmuseum. Daar kregen we veel informatie te zien via filmpjes. 
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We zeilden door naar Vaxholm. We bezochten daar de oude vissershaven Norrhamnen en de 
oude wijk daar omheen. Beroemd waren de haringen, die door de vissersvrouwen in roeiboten 
naar de markt in Stockholm gebracht werden. Die reis duurde 6 uur! 
De volgende dag maakten we een wandeling om het eiland via een natuurpad. Het pad 
eindigde bij een kunstpark en atelier. De dag erna zeilden we naar Furusund. Helaas kregen 
we een paar regenbuien onderweg. Omdat het de hele week daarna noordenwind bleef, gingen 
we via het Väddökanaal naar Grisslehamn. Vanuit Grisslehamn maakten we een mooie 
fietstocht over het eiland Singö. We zagen daar een apart verkeersbord: pas op: overstekende 
stekelvarkens. Ook bezochten we er een houten kerkje. 
De overtocht naar Mariehamn op Åland de volgende dag ging prima. We hadden ruime wind, 
maar er waren wel hoge dwarsgolven. Daarna volgden 2 gezellige dagen met Sol-Britt en 
Johan. Ze vertelden veel over Åland en hun manier van leven. Zowel in hun huis in 
Mariehamn en hun zomerhuis in Eckerö heeft Sol-Britt een weefgetouw staan, waarop ze 
kleden maakt. 
Van Mariehamn zeilden we naar Degerby op het eiland Föglö. We bezochten daar het oude 
loodshuis, dat nu is ingericht als museum. Vervolgens voeren we naar het eiland Kumlinge. In 
die haven lagen 2 lange Russische roei/zeilboten. De bemanning, ongeveer 30 Russen, 
overnachtte in zomerhuisjes. We wandelden naar een oud kerkje (1484): de St. Anna Kyrka 
met prachtige muurschilderingen. 
 
Nu zijn we in Lappo en gaan zo het schepenmuseum bezoeken. Over 2 dagen denken we in 
Uusikaupunkii in Finland aan te komen. Het is deze hele week zonnig en rustig weer. De 
haventjes op Åland zijn klein maar gezellig. De voorzieningen zijn over het algemeen prima, 
maar op sommige eilandjes is geen water en geen supermarkt. Daar moet je dus wel op 
voorbereid zijn. 
De volgende keer vertellen we verder. 
 
Zeilgroeten, 
 
Liesbeth en Martin. 
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Geen rondje Dijk of Vogeleiland maar haring happen in Stavoren op 15 juni 2019 
 
De dag voorafgaand aan het weekend rondje Dijk was een heel rustige dag met mooi weer, 
weinig wind uit het ZO, dus voor degene die uit het ZO kwamen was het een motor dagje en 
uiteraard de vliegen. Voor anderen was het een mooie zeildag. In ieder geval troffen we elkaar 
die avond voor het palaver in de Kombuys. Er was voor die avond 1 boot de Dewi Danu  (van 
Herman en Jorie) die zich afgemeld had vanwege het overlijden van de moeder van Jorie. Er 
zouden de volgende dag nog 2 boten zich erbij gaan voegen, de Equilibrium (van Gerard, 
Annemarie en Frodo) en de Enterprice (van Ruud en Nancy). De laatste zou zich die ochtend 
ook afmelden vanwege accu problemen en wind.  
Over voldoende wind hadden we de zaterdag niets te klagen, met een wind waarschuwing van 
6BF van de centrale meldpost IJsselmeer. Over het ontbreken van regen ook niet. Dus werd 
het begin van de zeiltocht zoals die avond ervoor tijdens het palaver afgesproken in etappes 
uitgesteld tot 12:00. Van de aanwezige boten gingen er uiteindelijk 3 boten naar buiten, de 
Sigmagic (met Jeroen en Desiree), de Mare Nostrum (met Luc en Claudia) en de Ianira (met 
Tineke, Jannie en Imko). Vanwege de genoemde stevige wind uit het NW werd het voostel 
van Claudia om ipv een rondje vogeleiland te varen om op en neer te varen naar Stavoren om 
een harinkje te halen, met algemene stemmen omarmd. Het was inmiddels al wel droog maar 
de stevige wind was er nog steeds. Het was even wennen op het onstuimige water, maar 
daarna was het genieten van de overtocht. Ook de zon liet zich regelmatig zien. Zoals op de 
foto te zien deden de schippers zich tegoed aan hun visje.   

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Na een even zo strakke terugreis lagen we voor 17:00 weer in de Buyshaven. De schepen die 
niet mee waren geweest waren de Hobby (van Kees), de Amigo (van Paul) en de Sam Sam 
(van Arnold). De gezamenlijke barbecue in de Kombuys was wel een gemeenschappelijk 
succes. De wind was gaan liggen, geen regen, aangename temperatuur en prima gezelschap. 
Over de tocht werd ook nog veel nagepraat en de reacties van de deelnemers was zo 
enthousiast dat er niet meer gesproken zou moeten worden over een rondje Dijk of 
Vogeleiland, maar van een Haring race. Dit zal in de bestuursvergadering worden ingebracht, 
dus wie weet wat het volgend jaar gaat worden. In ieder geval hebben we een mooi weekend 
gehad.  



16 
 

De zondag was het weer een mooie wind om naar de thuishaven terug te zeilen. Behalve dan 
voor Kees die met z’n Hobby weer terug ging naar Aalsmeer met een wind uit het ZW, dus 
dat wordt dan een lange tocht. Daarentegen had hij op de reis naar Enkhuizen met een ZO 
wind het voordeel gehad bijna alles te kunnen zeilen. Zo was er voor ieder wat te halen en 
lijkt het weekend ook  voor het volgend jaar weer voor herhaling vatbaar. 
 
Imko. 
  
 

 
De Buyshaven enkhuizen 
 
 
Wie Weet (Wight) 
 
Dit jaar leek het ons leuk weer eens een vakantietocht te organiseren voor de Toerzeilers. De 
gemiddelde vakantietocht van de vereniging werd steeds meer een tocht voor ervaren 
zeezeilers. Wij wilden weer eens een andere doelgroep aanboren: zeilers voor de eerste keer 
begeleiden naar Engeland. Iedereen die wel eens de oversteek gemaakt heeft, weet hoe 
spannend die eerste keer is.  
 
De vakantietocht procedure bij de Toerzeilers start met het maken van een brochure. De naam 
van de tocht “Wie-Weet-Wight” gaf meteen aan dat de ervaring, en niet de bestemming het 
doel was. Onze doelgroep ‘beginnende zeezeilers met schepen max 37 ft’ was helder.  
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Op de dag na de presentatie van de tocht in Januari hadden we al 17 aanmeldingen. Zelfs 
schepen van 43 ft én “blue water” ervaring hadden zich aangemeld. De behoefte aan 
begeleiding én gezelligheid was blijkbaar groot. Na een weekje bellen en schiften bleef een 
groep over van acht schepen.  

Op het eerste droge palaver in maart 
bespraken we de tochtetappes en 
verwachtingen. Eén deelnemer trok zich 
daarna terug. Zeeziekte en dan etappes van 
10-12 uur leek hem niet verstandig. Vlak 
voor vertrek verloren we nog een deelnemer. 
Zijn boot was door kielschade niet meer 
zeewaardig. Uiteindelijk vertrokken wij met 
zes schepen. De Equilibrium bleek groot 
genoeg om 14 man te herbergen voor het 
vertrekpalaver vanuit IJmuiden.  
 
 Op de inslingertocht naar Scheveningen 

werd flink geoefend met de DSC groepsoproepen op de marifoon. De zee was rustig genoeg 
om makrelen te vissen. Roken en nuttigen op de steiger. We waren er klaar voor ! In 
dagtochten ging het verder langs de Belgische kust, naar Duinkerken. Onderweg, op de 
Westerschelde met een sterke dwarsstroom, kwam een schip een “magnetische” boei tegen. 
Het schip liep forse schade op tot diep in het laminaat. Gelukkig konden we dat dezelfde dag 
nog met epoxy waterdicht repareren. Het voordeel van een groep: er is er altijd wel één met 
kennis, het juiste gereedschap en/of materiaal. “Wie heeft er houtlijm?” En jawel: zelfs dat 
was aanwezig.  
 
In Duinkerken veranderde het warme zomerweer. Er naderde een depressie. Voor een veilige 
oversteek moesten we een paar koufronten laten passeren. De deining begon de haven binnen 
te lopen en de aardige Franse havenmeester ving ons op. Ze trok ons zogezegd aan land. 
(Alleen vrouwelijke havenmeesters heten hun gasten zo welkom.) Een spinnenweb van 
touwen moest het pakketje schepen op zijn plek houden. We lagen allemaal enorm te 
steigeren. De spanning voor de oversteek nam dan ook zienderogen toe. Op het palaver werd 
de vraag gesteld: moeten we dat wel willen, die oversteek. Maar de volgende ochtend 
ontwaakten we met een lekker zonnetje en een gunstig weerbericht. Na het ontwarren van de 
lijnen gingen we met goede moed op weg naar Dover.  
 
De drukte op de scheepvaartroute viel mee, we staken als een rijtje eendjes achter elkaar de 
snelweg over. Een paar grote schepen kwam godzijdank wel langs (Een beetje spanning hoort 
erbij natuurlijk.) De deelnemers waren goed voorbereid en ook de nautische uitdrukkingen 
hadden we geoefend. Maar zelfs het meest nauwkeurige nautische Engels tegen schepen met 
een Chinese kapitein zet geen zoden aan de dijk. Die kun je om zijn “Intenties” vragen, maar 
op dit nautische dialect hadden we niet gerekend. We zijn maar achter langs gegaan, met 
schietgebedje.  
 
De aankomst in Dover was als altijd een belevenis. Semi-geroutineerd meldden we ons aan bij 
de autoriteiten, alsof we er net een rondje Atlantic op hadden zitten. De Brexit was uitgesteld 
en Frodo was thuis, de Quarantaine vlag was niet nodig. Ons was wel van tevoren geadviseerd 
om het gespreksthema Brexit angstvallig te vermijden. Het splijt families, hadden we 
gehoord. Dover, een mijlpaal werd uitbundig gevierd met champagne. De “Rode broeken” 
mochten aan: hét teken dat op eigen kiel de overtocht is gemaakt. Foto’s werden genomen om 
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naar het thuisfront te sturen. 
 
Na een paar dagjes sightseeing in Dover: Dover castle, Fish and chips, wat oude kroegen, 
bespraken we de vervolgplannen in “the Royal Yachtclub”. We meldden ons aan als “Royal 
Dutch Sailing Association”. Maar zo moeilijk hadden we niet hoeven doen: Bill en Jolly zaten 
canasta te spelen en waren niet onder de indruk van onze royal entree. Wederom pech: een 
uitloper van een tropische storm kwam richting Europa en zou binnen zeven dagen aankomen. 
We besloten de naam “Wie-weet-Wight” eer aan te doen en deze bestemming te schrappen. 
De groep vatte het gelukkig sportief op. (Als je een konvooi met ervaren zeilers leidt, heb je 
dan een probleem: er is altijd wel een schipper die vindt dat het moet kunnen.) De groep was 
het ermee eens dat aantikken van Wight en dan als een haas weer terug, geen doel op zich 
was. Brighton: dat zou eindpunt van de tocht worden. Met een tussenstop in Eastbourne. Als 
kapitein had ik gezegd dat de Equilibrium het liefst aan de wind zeilt. (De bemanning was 
toen gelukkig elders.) Maar na een lange dag, 55 mijl kruisen met harde wind en hoge zee, 
had zelfs de Equilibrium spierpijn, was de bemanning aangeslagen en de schipper zweeg. 
Achteraf een slechte keus, gedreven door tijdsdruk en de wil om toch nog wat verder te 
komen. Het konvooi liep in twee groepen de haven binnen. De laatste groep, waaronder de 
Equilibrium, meerde in het donker af aan de steiger. Vermoeid (zachtjes uitgedrukt), traantjes 
en de belofte minstens één dag rust te nemen, toen herstelde iedereen weer vlot. En werd de 
was gedaan.  

Eastbourne aanlopen bij eb is 
overigens spectaculair. In de sluis 
met zo’n drie meter verval (!) 
wordt het water op zijn Engels 
genivelleerd. De sluiswachter 
trekt de sluisdeur open en ziet dan 
met genoegen op zijn scherm de 
buitenlandse schippers zich een 
hoedje schrikken van de enorme 
waterhoos. Een subsidie van de 
EU zal waarschijnlijk niet meer 
op tijd komen om de sluis te 

vernieuwen. Voor dat schouwspel mag je dan wel weer een kleine bijdrage betalen. De storm 
depressie kwam sneller dan verwacht onze kant op. Eastbourne werd dus uiteindelijk de 
eindbestemming. Niet gerouwd: Eastbourne bleek 
ook een pier te hebben, prima sanitair en 
mogelijkheden volop om ons te vermaken, kniesoor 
die daarover mort. Een geslaagde wandeling langs 
een van de Seven Sisters en een rondrit in een 
Engelse dubbeldekker. Met als kers op de taart een 
bezoek aan een traditionele tea room. Alle wanden 
vol met Dickens’ parafernalia en dik tapijt op het 
toilet. De tea room werd gerund door een ouder 
echtpaar met “genuine home cooked food”. We 
bestelden alles wat we niet kenden: Cherry 
Meltdowns, Shortbread en Flap Jacks. Terug op de 
haven stuitten we op ijskoude Pimms. Een feestje na 
zo’n lange wandeling.  Omdat je op één been niet 
kunt lopen, namen we nog een Pimms en vonden, al 
slingerend, toch nog de boot .  
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 De terugtocht naar Dover ging snel. Zo snel dat we door de stroom en 
de wind van achter, de West entrance bijna voorbij schoten. We kregen 
haast: de storm depressie zat ons op de hielen en we wilden voor die tijd 
in Zeeland zijn. Want de dagen daarna zagen er ook beroerd uit. In de 
vroege ochtend bij het openen van het Lock, dus héél vroeg, vertrokken 
we naar Nieuwpoort. We stuitten op een wilde zee met hoge 
kruisgolven. De wind was backstag 18 kn met vlagen tot 24. Met vol 
tuig schoot de Equilibrium als een jonge hond door het water. Dóór het 
water liepen we 10 kn. Een record !  
 
Na Nieuwpoort direct door naar Middelburg, waar we de avond voordat 
de storm los brak, arriveerden in een bomvolle haven. Door een 
bedenkelijke manouvre bij de brug bemachtigden we met het hele 

konvooi een prachtig plekje. (Als je zo’n pech hebt met je eindbestemming mag je wel een 
schelmenstreek uithalen, vonden we.) De meute die achter ons binnen kwam, was minder 
fortuinlijk. De haven werd helemaal volgestouwd: de schepen werden gestapeld van kant tot 
kant. Het sanitair bleef wonderwel netjes. En terwijl de wind het dak van het voetbalstadion in 
Alkmaar blies, genoten wij van een georganiseerde stadswandeling door oude steegjes in 
Middelburg met lokale wijntjes en biertjes. 
 
Na twee dagen leek er wat verderop in de week een weergaatje te komen. Door naar Sint 
Annaland en daarna het weer opnieuw peilen. Een prachtige dag, mooi windje maar toch code 
geel vanwege onweersdreiging. We namen de waarschuwing ter harte en gingen dus toch 
maar binnendoor. Bij Strijensas werd de lucht zo beangstigend zwart, dat we daar om 13.00 u 
binnenliepen. Een goede beslissing, zo bleek: om 14.00 u brak een afgrijselijk onweer los. 
Ook de waaghalzen van het konvooi waren blij dat ze naar Gerrit Hiemstra hadden geluisterd. 
 
Verder richting Muiden waar we het eindpalaver zouden houden. In de “Koninklijke” in 
Muiden werden we ontvangen door 
Havenmeester IJsbrand waarmee 
Annemarie dankzij onze Frodo een 
goede band heeft opgebouwd. De 
koning-moeder houdt ook dit ras en 
dan heb je, met een knipoog, toch een 
streepje (boxje) voor. We werden als 
groep afgemeerd langszij de Groene 
Draeck. ‘Zij hadden altijd al eens 
naast ons willen liggen’. We namen 
een boel activiteit waar aan boord: er 
werd gepoetst en met kratten 
gesjouwd. De dames föhnden hun haar en streken de jurkjes, maar helaas was de koninklijke 
familie verhinderd door het plotselinge overlijden van prinses Christina. Ook de heren konden 
hun blazers weer opbergen. Het blijft een bijzondere ervaring: plaatsnemen op toiletten 
waarop waarschijnlijk ook koninklijke billen hebben gezeten.  
 
’s Avonds in Graaf Floris werden we overladen met cadeautjes, toespraken en een cabaret met 
mooie herinneringen en anekdotes. Met traantjes in de ogen namen we de volgende dag 
afscheid, geholpen en uitgewuifd door de (Koninklijke) adjudant. Want Annemarie kreeg de 
lijn niet los.  
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(Ik heb overigens toestemming van de schipperse om dit zo op te schrijven, die kan namelijk 
achteraf altijd wel lachen om dit soort tenenkrommende manouvres.) 
 
Nog weken daarna stuurden we elkaar foto compilaties via de WatsApp groep. Nagenieten 
van een geslaagde vakantie met een onverwachte eindbestemming. 
 
Annemarie en Gerard Daniels 
 
 
 
Op naar de Caraïben. (maart 2019) 
 
 
Naar de Caraïben gaan klinkt als lekker genieten van de zon onder de palmen op een mooi wit 
zandstrand, helder blauw water en de ene zonsondergang nog mooier dan de ander. In de 
praktijk is het vaak net iets anders. Het begon al toen we aankwamen, het regende. Och zeiden 
we, dan hebben we dat dan maar weer 
gehad. Maar ook de volgende dag 
waren er nog enkele buien. Dus 
daarmee ook de wolken (Hollandse 
luchten??)  en door de wolken dus ook 
niet per definitie een droom 
zonondergang.  
 
De eerste twee nachten brachten we 
door in een huurhuis. Dat was een 
prima huis met  koeling in alle kamers 
en dat was wel prettig, want s’nachts 
koelt het niet of nauwelijks af (van 30 
gradC naar zo’n 26 gradC). De eerste 
ochtend genoten van het warme weer 
op de veranda met uitzicht (in de verte) op de zee (oceaan). Een kolibrie was bezig zich te 
voeden met het lekkers in de ons omringende bloemen, terwijl wij ons brood aten , thee en 
koffie dronken. Vandaag was een dag om ons te oriënteren waar de boot zou liggen, waar we 
onze boodschappen gingen doen etc etc. We hadden besloten om met de bus naar de plaats te 
gaan waar de jachthaven is (Le Marin). Volgens de busdienstregeling zou er zo elke 2 uur een 
bus voorbij komen. Ja, je raad het al. De bus kwam niet. Gelukkig had het bushokje een dak 
zodat we konden schuilen tegen de regenbuien die best wel heftig waren. Uiteindelijk maar 
een taxi aangehouden en zo maar naar de jachthaven.  
Het dorp Le Marin stelt zelf niet veel voor, maar de jachthaven was best wel groot. Alles was 
in orde volgens de verhuurmaatschappij “Star Voyage” en we konden de volgende dag vanaf 
17:00 aan bord gaan van de Oscar 1 (naam van de door ons gehuurd schip, een Benneteau 
Oceanis 41.1). Op de terugreis nog langs de beoogde supermarkt (Carrefour) geweest, wat 
wel niet zo goed was als we hadden gehoopt, maar ze hadden wel voldoende etenswaren en 
wijn. Dus wij weer terug, deze keer teruggebracht door de filiaalmanager van de Carrefour 
(een vriend van degene waar we het huis van huurden).  
 
Na een wandeling aan het strand weer terug gewandeld naar ons huurhuis, waar Jan en Jannie 
nog enkele (figuurlijke)  baantjes trokken in het zwembad van 2x6mtr. Daarna het 
gebruikelijke: wijn en hapjes. Gevold door een warme maaltijd uit eigen keuken. 
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De volgende dag rustig opgestaan, opgehaald door de filiaalmanager van de Carrefour en in 
zijn winkel voor honderden Euro’s boodschappen gedaan met, zoals het aan het einde van de 
reis zou blijken, voldoende wijn. Nee geen rum, alhoewel het assortiment daarvan veel groter 
was. Daarna was het wachten en wachten totdat we aan boord konden. Eindelijk, en na alles 
wat we ingekocht hadden een plaats te hebben gegeven en, eerlijk is eerlijk, een uitgebreide 
uitleg te hebben gekregen hoe alles werkte aan boord, konden we nog net aan de wijn en 
hapjes voordat het tijd was voor het avondeten.  
Het uitvaren uit de ligplaats evenals het terug invaren in de ligplaats aan de steiger wordt 
gedaan door iemand van Star Voyage. Voor het overige is het onze verantwoordelijkheid. 
Ondanks dat de boot redelijk nieuw was had de motor een  kleine hapering bij het vooruit 
varen. Je moest dan een beetje geduld hebben voordat de motor en de schroef gekoppeld 
waren. Ook de Lierhendels hebben we moeten laten vervangen want degene die erin zaten 
lockten niet goed. Voor de rest functioneerde alles naar behoren en ook het zeil (en daarmee 
ook de zeileigenschappen van de boot) zagen er goed uit. Om die reden en ook omdat we niet 
op doorgelegen matrassen wilden liggen hadden we gekozen voor een zo nieuw mogelijke 
boot. Van deze keuze hebben we geen spijt gehad. De Plotter werkte ook naar behoren, ook al 
moest je ervoor naar binnen in de boot. Dat de plotter wel goed werkte kwam goed uit, want 
het Navionics programma op de tablet werkte deze keer  niet zoals we dat wilden.  In 
Griekenland hadden we het omgekeerde, maar zolang er maar 1 van de navigatiesystemen 
goed werkt, komt het wel goed met het navigeren.  
 
Nadat de medewerker van Star Voyage ons in de vaargeul had gebracht net buiten de steiger, 
stapte hij van boord in een motorbootje en wenste ons een behouden vaart en dat we binnen 
de vaargeul moesten blijven totdat we buiten zouden zijn. De groene en rode tonnen liggen 
hier net andersom als in Europa (hier is het Red on your Right). Na een klein half uur motoren 
waren we de laatste ton voorbij en gingen de zeilen op. Het grootzeil met een reef erin en de 
fok voor de helft uitgerold. Richting het zuiden en nu maar afwachten hoe de oversteek zou 
zijn tussen de twee eilanden, over de oceaan met een stevig windje.  
Het was natuurlijk best wel een beetje spannend, maar de wind kwam een beetje schuin van 
achter, daarmee in het zeil een mooie halve wind, dus prachtige condities om te wennen. 
Uiteraard ging het helemaal goed en al gauw waren we aan het genieten ook al waren de 
golven minder rustig als verwacht op zo’n groot water. Niet helemaal  een wasmachine zoals  
de Noordzee kan zijn, maar ook geen rustig deinende watermassa. Met mooi weer over de 
oceaan (Nou ja, een stukje oceaan tussen de eilanden) gaf toch wel een kik. Wie had dat nou 
gedacht een aantal jaren geleden dat we hier zouden zeilen, wij niet. Geeft best wel een   trots 
gevoel..   
Boven in het eiland St Lucia ligt Rodney bay. Dit zou onze eerste stop worden. Wat stond ons 
te wachten? Geen idee, toch wel een beetje spannend. Aangezien we al met al pas rond een 
uur of elf vertrokken waren was het ondanks de gunstige wind (gemiddeld 7 mph over de 
grond) toch al bijna 16:00 toen we aankwamen. Er lagen al meerdere zeilschepen voor anker, 
dus wij daar ook maar een plaatsje uitzoeken en het anker laten zakken. Nu naar de Douane, 
dus Jan en ik in de Dinky naar de wal. Bij de steiger bezeerde ik me nog waarbij er wat bloed 

te voorschijn kwam, dus eerst maar naar een verpleegpost. We 
kwamen nog net voor het sluiten van de deur aanlopen dus heeft ze 
me net nog keurig kunnen helpen.   
.  



22 
 

De Douane was al dicht dus dan maar de volgende dag terug. We besloten de volgende dag 
met het zeilschip naar binnen te varen en bij een steiger vlak bij het Douane kantoor aan te 
leggen. Zo gezegd, zo gedaan. Jan met de dames naar het kantoor terwijl ik achterbleef. Na 
alles opgeruimd te hebben ben ik uit verveling op zoek gegaan naar een kraan om de 
watertank waar we wat uit gebruikt hadden weer op te vullen. Ik had de slang nog niet 
aangesloten of daar kwam een bootje met iemand van de haven aangevaren. Of ik wel wilde 
betalen voor het water en dat ik me via kanaal 16 had moeten melden om toestemming te 
vragen om de haven binnen te varen. Sorry sir, yes sir. Zal ik de volgende keer doen en of ik 
me ook moest melden als ik de haven weer zou verlaten, Nee, dat hoefde niet. Bij het 
havenkantoor kon ik het water afrekenen, op een bonnetje hadden ze de literstand 
opgeschreven en ik moest dan zelf de eindstand opschrijven. Die ongeveer 200 ltr die ik daar 
bijgevuld heb koste ons omgerekend ongeveer 10 Euro. Best prijzig. Ook was de gasfles leeg 
en ook al hadden we een reserve bij ons, wilden we het risico niet lopen dat deze misschien 
ook niet helemaal vol zat en hebben daarom onze gastank daar bij laten vullen, maar ook daar 
hadden ze liever gezien dat we daar een dag op zouden wachten, maar na enig aandringen kon 
het toch ook binnen 2 uur. Dit koste ons omgerekend ook zo’n  10 euro. Het was al bijna 
middag toen we vertrokken voor de volgende bay, Soufriére. Onderstussen was ons al wel 
duidelijk dat ook hier de zon niet voor niets opgaat en dat toeristen om die reden zeer welkom 
zijn.  
In de volgende bay, Soufriere,  werden we dan ook al ver van te voren opgewacht door een 
paar jongens in een vissersbootje en werden we naar een mooring gebracht waar we 
omgerekend  zo’n 25 Euro betaalden voor de overnachting aan deze mooring. We lagen wel 
wat dicht op ook een ander zeilschip van Star Voyage, maar als we allemaal op dezelfde 
manier met de wind en stroming zouden draaien, is er niets aan de hand. 
 In deze plaats hebben we wat gewandeld en nu ook weer naar een douane kantoor, deze keer 
om ons weer af te melden omdat we de volgende dag naar een ander eiland gingen varen en in 
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dit geval ook weer naar een ander land. 

 
 
Volgens de gegevens was er mooi koraal aan de andere kant van de bay dus wij een lokaal 
bootje geregeld om daar te snorkelen en inderdaad was het daar prachtig snorkelen, ook al 
koste dat ons in totaal bijna 70 Euro voor in totaal een goed uur. Ach ja, we wisten toen nog 
niet dat we dat wat we daar zagen in vele bays die we nog zouden gaan bezoeken naast de 
boot ook zouden zien. 
  
De zonsondergang was prachtig maar toen de stroming ging veranderen ging ons schip 
draaien maar niet in de pas met de boot naast ons. Van genietende vakantievierders werden we 
opeens bezorgde booteigenaren. 
Er werden al plannen gemaakt 
om wacht te lopen, maar dat was 
nou niet een prettig vooruitzicht. 
Even later kwam er een ander 
bootje voorbij, met een 
familielid van de jongens die ons 
daar aan de mooring hadden 
gelegd, die ons al gevaarlijk had 
zien draaien. Hij zou ons wel 
helpen. Start de motor. Ja, maar 
wat wil je dan doen vroegen we.  
 
We are going to move the 
position was zijn antwoord, 
maar hoe dan, we liggen toch 
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aan een mooring. Give full power forward, en zo gingen we met de mooring aan de wandel. 
Wie had nou gedacht dat zoiets kon. Wij niet, dus we waren op zijn minst in verwarring van 
deze actie, maar na enkele minuten lagen we een 30 tal meters verderop en na deze persoon 
ook weer een aantal Euro’s (20 Caribische dollars, ongeveer 7 Euro) betaald te hebben, bleven 
wij nog een tijdje opletten of onze positie inderdaad niet uit zichzelf nog ging veranderen, 
maar dat gebeurde niet (wel nog het ankeralarm geactiveerd) en zo konden we allemaal 
slapen.  
 
De volgende dag weer doorgevaren naar het volgende eiland St Vincent, eerst naar een baai 
(Cumberland bay) bovenin om de dag erop af te zakken naar het onderste puntje “blue 
Lagoon” vlakbij de stad Kingstown. De ingang naar deze blue Lagoon jachthaven is wat 
tricky en hebben we overgelaten aan Mike. Mike is de persoon die naar ons toe kwam varen 
toen hij zag dat we in de buurt kwamen en besluiteloos aan het zigzaggen waren. We hadden 
al in een boekje gelezen dat de ingang voor  schepen met een diepgang meer dan 1,5mtr niet 
betont was. Deze Mike was een echte ijzervreter als het om boten binnenvaren gaat, hij doet 
dat namelijk o.a. ook voor het verhuurbedrijf die hier hun boten heeft liggen.  
 
Eenmaal binnen 
de Lagoon was 
het weer een 
prima diepte en 
hebben we aan 
een mooring 
gelegen. We 
hebben hier 2 
nachten gelegen 
omdat we een dag 
wilden 
doorbrengen in 
Kingstown. Dat 
bleek achteraf een 
goed idee en dat 
met name omdat 
we gebruik 
hebben gemaakt 
van de lokale taxi 
bussen die als een 
lijndienst bepaalde routes rijden waarmee we voor minder dan een Euro pp konden meerijden. 
Deze busjes staan bekend om hun muziek en dat hebben we geweten. Was het de heenreis nog 
acceptabele gospel muziek, de terugreis was het snoeiharde rap waardoor met elkaar praten 
onmogelijk was. Bovendien ging deze bus wel met zo’n snelheid door de straatjes, dat het 
beter was de ogen dicht te doen, onverantwoord gewoon. Kingstown is een echte Caribische 
stad (zo’n 40.000 inwoners) met een hele oude botanische tuin. Het was er wel warm, om niet 
te zeggen broeierig.  
 
De volgende dag weer verder naar het meest zuidelijke punt van onze zeilreis, het eiland 
Mustique,  bevolkt door de rijken der aarde, waaronder Mick Jagger. Voor ons restte een 
mooring in de baai waar we voor 1 overnachting toch voor 3 overnachtingen moesten betalen 
omdat daar het minimum tarief was. Een rondrit over het eiland langs de inrijlanen van de 
rijken der aarde hebben we ons bespaard, het was zo al duur genoeg.  
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Wel nog tijdens het snorkelen een op de bodem een grazende schildpad gezien, dat was wel 
vet. 
De volgende dag het eerste traject van de terugreis, naar het eiland Bequia. Hier zijn we dan 
toch maar naar een douane kantoor gegaan, het eerste na het verlaten van St Lucia. We hadden 
niet zoveel op met dat gedoe van steeds naar het douane kantoor gaan en hadden daarom na 
het uitchecken op St Lucia een aantal dagen geleden zoiets van, ach laat maar zitten dat 
zoeken naar het douane kantoor en wachten op de beambten of ze tijd en zin hadden de 
nodige papieren ons te laten invullen, controleren en daarna bij een andere collega de nodige 
stempels in de paspoorten. Dat alles uiteraard tegen een vergoeding. Maar dat het toch wel 
serieus te nemen is werd ons duidelijk gemaakt door de opmerking dat we vanwege het niet 
direct bij aankomst in een land naar een douane kantoor te gaan, een boete van omgerekend 
1500Euro zouden moeten betalen. Gelukkig kon hij de juiste papieren niet vinden (naar zijn 
zeggen) waardoor we de konden volstaan met het betalen met de gebruikelijke tarieven. Pfff, 
dat was toch even schrikken voor de tijd die hij aan het zoeken was.  In het vervolg maar weer 
netjes komen aan- en afmelden als je van het ene land naar het andere land gaat ook al zijn dit 
maar relatief kleine landen (eilanden).  
 
Op dit eiland Bequia in de admiralty bay was het verder goed toeven, met mooie stranden en 
ook veel restaurants en wat kleine hotelletjes. 
 Vanuit Bequia de volgende dag weer door naar St Vincent, Wallilabu bay. Hier is ook de 
locatie waar de film “Pirates of the Caribean” zijn opgenomen. Op de reis er naar toe hebben 
we urenlang regen gehad en behoorlijk ook. De wolk waar we onder zaten ging helaas met 
ons mee met dus ongeveer dezelfde snelheid en dezelfde richting. Een paar uur voordat we in 
de buurt van Wallilabu bay kwamen waren we eindelijk van deze wolk verlost en bleef het die 
avond verder ook droog. Wel leuk om de filmset in het echt te zien. Niet dat ze dit nu 
commercieel echt aan het uitnutten zijn, maar omdat de film internationale belangstelling 
genoten heeft kwamen er toch best wel veel boten op af, terwijl er verder eigenlijk niet zoveel 
te doen was, anders dan een wandeling naar een verderop gelegen watervalletje, wat eigenlijk 
geen naam mocht hebben, maar ach, zo heb je toch weer even de benen gebruikt.  
 

We zijn die avond bij een lokaal 
gezin, een baai verderop, wezen 
eten waarvoor we met een klein 
bootje er naar toe zijn gebracht 
en uiteraard in het donker 
(gelukkig met volle maan en een 
rustige oceaan) weer terug 
gebracht.  
De daar voorgeschotelde local 
food maaltijd was niet echt om je 
vingers bij af te likken. Wel 
kennis gemaakt met hoe de “niet 
rijken” hier leven. Marihuana 
roken en bier drinken in een door 
mannen beheerste samenleving. 
Tja, 30% werkeloosheid, geen 

industrie dus weinig toekomst perspectief zorgt niet voor een vrolijke, levendige samenleving. 
Een beetje vissen in kleine bootjes (soms zelfs zonder motor, dus roeiend) en als je geluk 
hebt, werken als er toevallig ergens gebouwd wordt waar locaal mensen bij benodigd zijn, 
daar word je niet altijd vrolijk van. 
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Vervolgens naar het eiland St Lucia, eerst naar “Gros Point”  en vervolgens naar Marigot bay. 
Hier was ook een douane kantoor waar we zowel hebben ingeklaard en uitgeklaard. Deze bay 
was behoorlijk commercieel ingericht met een moderne jachthaven en een groot resort. 
Ondanks dat we hier goed gelegen hebben, was dit niet een bay voor het echte Cariben gevoel 
vanwege de commerciële activiteiten. Nou ja, misschien ook een wat ander gevoel omdat 
voor ons de reis er bijna op zat.  
We hadden nog een dag over  (reserve dag die we niet nodig bleken te hebben) en zijn op 
Martinique eerst nog naar de bay bij Petit Anses gegaan,  met aan het eind nog behoorlijk veel 
wind, voor een overnachting op het anker in de luwte van een bay. Hier nog lekker gesnorkeld 
en de volgende dag op naar Le Marin om in de thuishaven de laatste nacht op het schip door 
te brengen. Uiteraard weer het nodige papierwerk bij de douane (inklaren) en inspectie van de 
boot door de verhuurder. Voor 10:00 uur waren we van boord en zaten de formaliteiten erop. 
Geen schade, dus geen problemen. In totaal hebben we 50ltr moeten tanken om de dieseltank 
weer vol te krijgen. Niet slecht als je er rekening mee houdt dat we nergens walstroom hebben 
gehad en daarom alleen al de motor 3 a 4 uur per dag de motor hebben moeten laten lopen.  
 
Nee, zeilen lukt daar prima. Wel geen zeer lange tochten per dag (de langste was iets van 30 
mijl), maar in het contract stond ook dat je s’nachts niet mocht varen. Aan boord was er geen 
AIS en ook geen Radar. Wat dat betreft redelijk basic en dus ook niet onverstandig om er 
s’nachts niet mee te varen. Er bestaan trouwens ook verhuur bedrijven waarmee je de boot 
van A naar B kunt varen  en dat de boot door het verhuurbedrijf zelf wordt terug gevaren. Een 
maatschappij die dit doet was b.v. “Dream charters” op St Vincent in de “blue Lagoon”. Dit is 
wel een goed idee, mochten we ooit nog eens naar de Cariben willen om te zeilen. Onze reis 
hadden we via Amorgos in Nederland geregeld, wat op zich allemaal goed gelopen is. Het 
lokale verhuurbedrijf waar Amorgos zijn schepen huurde is “Star voyage”. Voor een ander 
type reis dan ook een andere tussen agent, of direct vanuit Nederland zelf regelen. 
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De laatste twee overnachtingen hebben we in Fort de France doorgebracht in een Hotel in het 
oude centrum. Hierover geen klagen, ook al was het hotel koloniale stijl en waren de 
omstandigheden nou niet bepaald luxe, maar als de koeling werkt (en dat deed het) was het 
goed uit te houden. We hadden het plan om de dag voor ons vertrek op maandag nog wat 
culturele bezoeken te brengen, maar op Martinique hebben ze het niet zo op zondag’s werken. 
In feite komt het er op neer dat bijna alles dicht is. Gelukkig was de botanische tuin open en 
daar hebben we een aantal uren kunnen doorbrengen en in het daarbij gelegen restaurant 
hebben we heerlijk gegeten en gedronken. Als het gaat om het culinaire hoogtepunt van lokale 
gerechten, dan was het daar wel. Het was ook wel duidelijk te merken dat ondanks dat er op 
Martinique behalve de rum geen industrie is. Gelukkig is het een provincie van Frankrijk en 
hierdoor komen er veel franse toeristen en oogt het een stuk Europeser als de niet franse 
eilanden die we bezocht hebben. Dat neemt trouwens niet weg dat er ook hier veel 
werkeloosheid en armoede is.  
De laatste dag (maandag) gingen er na de middag nog een paar gebouwen open voor een 
cultureel uitstapje (een bibliotheek en een sober ingerichte museum) om vervolgens om half 
vier in de taxi naar het vliegveld te gaan. De terugreis verliep verder prima, maar vanwege het 
feit dat we aankwamen op Parijs Orly waar vandaan we met een shuttle bus naar vliegveld 
Charles de Gaule moesten om het vliegtuig naar Schiphol te nemen, duurde al met al de totale 
reis van hoteldeur tot huisdeur zo’n 20 uur. Niet niks en daardoor behoorlijk vermoeiend. De 
volgende dag op kantoor was ik wel helemaal ontstrest door de Cariben way of life, maar nou 
niet bepaald helemaal uitgerust.  
Ons verblijf op de Cariben is allemaal goed gegaan, geen ongelukken gehad, geen dingen 
verloren, niet bestolen en we kunnen zeggen dat we op de oceaan hebben gevaren. We kijken 
tevreden terug op deze vakantie en zoals altijd, we hebben de foto’s nog. 
 
Jannie, Tineke, Jan en Imko 
 
 
 
 
De 4-uurs wedstrijd op het IJsselmeer.  
 
 
 
Oei……..de kriebels komen al. Wat doet het weer…. 
Wie doen er dit jaar weer mee. Over twee weken 
wordt de 4 uurs wedstrijd op het IJsselmeer weer 
gevaren. 
Spannend dit jaar. De wedstrijd Commissie heeft in 
haar schrijven vermeld, dat de opzet van de 4-uurs 
zal veranderen. Reden. Meerdere boten moeten in de 
prijzen kunnen vallen. Wat zal er bedacht worden? 
Een of meerdere emmers achter de al maar winnende 
boten knopen?      De voormalige winnende schippers 
blinddoeken?                                                              
Tijdens het palaver zullen we het horen. Dus moet je 
je opgeven, zonder te weten waarvoor. Ach voor een 
zeiler geen probleem.  
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Immers deze is gewend  naar het luisteren van de weerberichten en het bestuderen van de 
weer- apps en het steeds weer constateren dat de foutmarge de 50% benaderd. Ach een 
schipper weet van relativeren. Dus, kom maar op, met die 4-uurs wedstrijd aanpassingen. 
Ruim een week voor de aanvang ontvangen we een overzicht met de toegewezen 
boxnummers. Welk een service. En we zien gelijk wie de rivalen zullen zijn.                  
Oei, een sterk deelnemersveld.  
Welke smoezen zullen weer uit de kast gehaald worden, ter verklaring van het mislopen van 
de hoogste trede.                                                                                                               
Kortom, de wedstrijd van de IFC staat weer voor de deur. De wedstrijd die bepalend is voor je 
aanzien binnen de vereniging. 
Vrijdag, 6 september, worden de deelnemers verwacht in Hindeloopen. Voor het palaver. 
De weerberichten zijn niet hartverwarmend. Veel regen en wind wordt er voorspeld. Maar per 
dag schuift het weerbeeld naar achteren en soms naar voren. Wisselvallig. Zal het wel 
doorgaan?  
Wij liggen in Workum en dubben of we vanuit de boot met de auto zullen komen.                
Met de auto dus.                                                                                                                     
Ruim op tijd rijden wij het terrein van het waterige parkeerterrein op.                              
Binnen treffen we de gladiatoren. Blozende wangen van de tochten die gemaakt zijn om in 
Hindeloopen te komen.                                                                                                            
Het doet ons denken aan een echt wintersfeertje.                                                                       
Je weet wel, schaatsen, en dan bijkomen in een koek en zopie. Een hete mok chocomel, 
tintelende vingers en blosjes op de wangen. 
Wij vinden het knap, dat er van de 15 aangemelde boten er toch nog 9 boten in de haven 
liggen.                                                                                                                                        
De Friendship vrienden doen zich te goed aan de oranjekoek en koffie. Ontspannen wordt er 
gekeuveld over de afgelopen zomer.                                                                                        
Dan stapt de Commissie naar voren. Doodse stilte. Spanning. De voorzitter opent en breekt 
het ijs.                                                                                                                                      
Dan wordt het echt serieus. De wedstrijdleiding neemt het woord. Na een bondige uitleg over 
het waarom en hoe dan wel, wordt aangegeven hoe we gaan varen.                                         
Er zijn twee aanpassingen.                                                                                                         
Er wordt in twee klassen gevaren.  En de vrije rakkenkeuze wordt afgeschaft.                       
De boten tot en met 28 voet zijn een groep en de grotere boten varen tegen elkaar. 
De boten tot 28 voet starten om 12 uur. De andere groep start om 12.30 uur.                        
Alle boten zeilen eenzelfde route.    Van de start naar Breezanddijk, vervolgens naar Stavoren, 
hierna naar een boei in het verlengde van It Soal, en dan naar de finish. De totale lengte is 
ongeveer 19 mijlen. We krijgen zo een kruisrak, voor de wind en halfwind.       
De stencils worden uitgereikt en de te varen route staat al afgedrukt. En…., hoe is het 
mogelijk, we moeten de volgende dag inderdaad kruisen naar de eerste boei.    
Voorzienigheid? Geluk? Inzicht? Geen idee, maar het klopte precies. Onze Commissie heeft 
kennelijk een heel goede contact met de weergoden. Moeten wij dus zuinig op zijn.              
We starten weer bij de aanloopboei voor Workum. De startlijn is imaginair en staat haaks op 
de richting naar Breezanddijk. De startlijn is ongeveer 50 meter. Het startmoment wordt 
aangegeven door de atoomklok.                                                                                               
 
Een golf van opluchting gaat door de zaal.                                                                               
Een echte wedstrijd. Boot tegen boot.                                                                                        
De intelligente leden die eertijds de goede rakken kozen zijn weer terug bij af.              
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Spannend wie er nu zal uitspringen.                                                                                         
Aan de tafels worden de kansen gewogen en vooral worden de  potentiele winnaars mentaal 
bewerkt. Imko, de winnaar van het vorige jaar, heeft zijn succesboot te gelde gemaakt. Tja, zo 
ging het ook met Totilas. Als het ijzer heet is, immers. Hij treedt nu aan met een 38 voeter. 
Zouden team en boot al ingespeeld zijn? Is dit eerste gewenningsjaar jaar voor hem, de enige 
kans van de anderen  om hem te pakken?  
Gezien de weersverwachting moeten een paar boten afhaken en kan niet een ieder de zaterdag 
op tijd voor de startlijn liggen.                                                                                                    
Er wordt gesmoesd. Dames maken een uitdagend walprogramma.                                           
De resterende heren smeden zich tot teams. De Blizzard contracteert Gerard Daniels en de 
Flyaway gaat weer varen met het reeds gelauwerde succesteam. Marius met zijn mentor 
Herman.                                                                                                                                     
De overige boten hadden hun zaakjes beter voorbereid. Zij varen met de bekende en 
gelouterde bemanningen. 
Op de zaterdag is de lucht blauw en een matige wind, die later krachtig zal worden. Het is 
prima zeilweer. Elf uur varen de eerste boten de haven uit. Een aantal oefent nog diverse 
koersen.                                                                                                                                    
Wij hebben een briefje opgeplakt met de te varen graden, van boei tot boei. Op de smartphone 
is de wereldklok geopend. Deze geeft tevens seconden aan. Ideaal.                                         
De lange slag is over stuurboord, richting Makkum. De korte slag laat je bijna parallel aan de 
startlijn varen. De imaginaire bovenboei is dus  “the place to be”.                                            
De twee 28 voeters, de Najade en de Granuaille, schieten weg. Ze lopen strak. Beide nemen 
de tijd om de startlijn te passeren. De Najade kiest bakboord, de Granuaille kiest stuurboord. 
De wind is instabiel, 14 tot 17 knopen en varieert van NW tot N.                                           
Wij starten om 12.30 uur. Een trosje boten ligt, vlak voor de start, bij de benedenboei. De 
Blizzard en de Flyaway kiezen de bovenboei. Wij draaien boven de Blizzard. Deze valt af 
richting benedenboei en maakt vaart.                                                                                       
Wij tellen de seconden, trekken de handel aan en gaan over stuurboord op pad. Zoals de 
meesten van ons. Maar door onze eenzame keuze voor de bovenboei liggen we direct al ruim 
voor. Voor hoe lang? Immers aan de wind met onze korte kiel en het ingetrokken midzwaard? 
De boten varen allemaal even hoog aan de wind en tot onze prettige verbazing verlijeren we 
nog niet. Wij blijven vlak boven en voor de Blizzard het veld aanvoeren. Halverwege krijgen 
wij het idee dat we misschien de bovenwindse boei kunnen halen met een geringe achterstand.                                  
De Sam Sam reageert op de wisselende windrichtingen. Halverwege draait ook de Blizzard 
van ons weg. Wij overleggen en besluiten zo weinig mogelijk overstag te gaan. Het motto is 
vaart houden. Snelheid houden betekent minder verlijeren. Dus niet te hoog aan de wind. De 
teltales van de genua en het grootzeil staan allen horizontaal. We spelen nog wat met de 
cunningham lijn.  En letten niet op de anderen.                                                                          
Het ene moment varen we pal op Breezanddijk aan, het andere moment koersen we richting 
monument. We komen, volgens verwachting, te laag uit. Oei, als de wind nu maar niet naar 
het noorden draait, zoals de verwachting is. Dan zijn we de pineut. We gaan overstag.         
Wij hebben goede ogen en zien in de verte Sam Sam, Sigmagic en Ianira opkruisen.           
Hee, daar komt een snelle jongen aan. Het is de Blizzard. Verrassend, hij kruist een 100 meter 
achter ons langs. Tjonge, dat valt niet tegen. Op naar de boei en de spinnakerboom erin. Een 
lang rak naar Stavoren. We kruisen voor de wind. Herman zorgt ervoor dat de genua onder 
druk blijft. Waar het kan, afvallen. We pogen onder de boei bij Stavoren te koersen. Tot ons 
genoegen zien we dat we behoorlijk uitlopen. De benedenboei varen wij strak aan om direct 
veel hoogte te varen. Immers weer opkruisen. Het duurt vrij lang voordat de Blizzard bij de 
boei is. Hierna volgen op eerbiedige afstand de Sigmagic, Sam Sam en de Ianira. De andere 
boten hebben we niet gezien. Zal de spanning wel geweest zijn.  
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 We zien dat de Blizzard even hoog als ons loopt. Dit moet lukken denken we luid op.         
Dan, onrust in het hart. De boot is niet meer vooruit te branden, zo voelt het. De wind is wat 
gaan liggen. Hier staan behoorlijke golven en deze zijn sterker dan de massa van de Flyaway. 
Oei, de ondiepe kiel doet zich gelden. We gaan ruimer varen. En zien vertwijfeld de anderen 
hoger en sneller varen.                                                                                                             
Wat komen ze dan snel dichterbij.                                                                                              
Ik wordt onrustig en ga te snel overstag het IJsselmeer in. We lopen nog wel ruim voor de 
Blizzard langs. We willen geen risico bij de boei lopen, geen extra gedraai, dus lopen extra 
hoog door. Ondertussen komt, dichter bij de boei, de Blizzard aanstuiven. Of we gaan nog 
voor hem langs. Of hij draait eerder naar de boei en gokt op een goede vlaag. Ze draaien lager 
dan ons. Ondertussen kunnen wij een knik in de schoten doen. Stom, veel te ver doorgevaren. 
Ruim voor ons trekt de Blizzard omhoog en rond voor ons de voorlaatste boei. Nu halfwind 
naar de finish. Net na de boei, zien we dat de Sigmagic, Sam Sam en Ianira ons ook al op de 
hielen zitten.                                                                                                                               
Nu halfwind, dus we richten ons weer op de Blizzard. Afhankelijk van de vlagen komen we 
dichter bij, loopt hij uit.                                                                                                                              
We moeten nog dwars door een wedstrijdveld jeugdboten. Alles komt goed, zonder elkaar te 
hinderen. De Blizzard blijft voor.                                                                                        
Knarsetandend erkennen we dat ze echt de eerste boot zijn , die aankomt. Vooral dankzij hun 
perfecte manoeuvre, door onder ons te draaien. Prima gedaan.                                               
Gerard blijft bij de finish liggen en klokt alle binnenkomende boten.                                     
Wij varen naar de haven. Met een goed gevoel. Het liep gesmeerd. Wel tweede over all, maar 
de Blizzard heeft een slechtere rating dan ons, met zijn diepe kiel. 
Opvallend vonden wij, dat de boten, na 4 uren varen, vlak bij elkaar finishten. En dat op de 
bezeilde rakken de boten heel weinig van elkaar onder deden. 
Dan naar de prijsuitreiking. Tijdens de afsluitende barbecue. De boten worden van laag naar 
hoog opgesomd. De onderlinge verschillen zijn, na verrekening van de handicap, soms erg 
klein. Secondenwerk soms. 
Wel zal een ieder vrede hebben met de uiteindelijke winnaar, toch?                                         . 
Klasse? Mazzel?             
                                                                                                            Wij denken van klasse. 
 
 
 
 
 
De uitslag.  
Tot 28 voet. 

1. Granuaille   

2. Najade 

Beide Friendship 28-ers. Dus zelfde rating. Wie 
het eerst aankomt heeft gewonnen. 
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Groter dan 28 voet. 

1. Flyaway   

2. Sigmagic  op 8 seconden 

3. Sam Sam  op 61 seconden 

4. Blizzard   op 93 seconden 

5. Cascade  op 101 seconden 

6. Ianira   op 117 seconden 

Als eerste van de hele vloot is de Blizzard gefinisht. 
Na de prijsuitreiking kwamen de ja maars …., de als dannen…. naar buiten.                      
Velen dachten dat de uitslag heel anders had kunnen zijn.                                                                
Een boot stond daar ver boven en genoot van de verdiende en terechte uitslag.                             
Volgend jaar dan toch maar een emmer knopen? 
 
Op naar jaargang 2020. 
 
Marius Bouma    Flyaway                                                                                                                                  


