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Van de Redactie 

 

 

 

Afgelopen maanden waren roerige tijden voor mij. 

Scheiden,huis vekopen,andere woonruimte vinden,huis 

opknappen en ook nog de boot vaarklaar maken. 

Met Pasen een paar dagen gevaren en wat gaf dat weer 

een rust in al die hectiek.Wat is het hebben van een 

boot toch fijn. 

 

Ook al de plannen die wij als IFC hebben en zeker het lustrumfeest geeft weer een 

hoop leuke dingen  om naar uit te kijken..Hierover leest u verder in deze Flitsen 

meer. 

Ook weer verhalen over zeiltochten die onze leden hebben gemaakt waaronder 1 die 

al wat langer op de plank lag. Of het verhaal van leden die hun zeilboot omruilden 

voor een motorboot. 

 

U ziet weer voldoende te lezen 

 

 

Het voegend nummer, willen we weer wat dikker maken en wij zijn best nieuwsgierig 

dus misschien voor u een idee om een stukje voor het blad te schrijven of een nieuw 

lid die zich via een stukje wil voorstellen. 

Het hoeven niet echt 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, in Word - Times New Roman inzenden / mailen voor 

de volgende Flitsen, aan het redactie adres. Graag alleen eigen Illustraties en foto’s 

i.v.m. auteurs rechten aanleveren in JPG format of 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 
 

 

 

Heeft onze administratie Uw huidige adres, mailadres en telefoonnummer? 
  

mailto:Jend@casema.nl
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Van de voorzitter. 

 

Van de voorzitter. 

 

Afgelopen periode hebben we als bestuur van de IFC met een 

zekere regelmaat vergaderd. Uiteraard kwamen we niet bij elkaar 

maar we deden dat via Zoom. Een van onze bestuursleden zorgt 

er steeds voor dat we via dat medium kunnen vergaderen. Dat 

heeft ontegenzeggelijk nadelen. Je ziet elkaar beperkt, de 

gezelligheid van bij elkaar komen is er niet en met elkaar een kop 

koffie en na afloop van de vergadering een biertje drinken zit er 

niet in. Het heeft ook een belangrijk voordeel. Meestal zijn we in 

een uurtje klaar. We zijn efficiënt, we laten elkaar uitspreken en 

we luisteren naar elkaar. Dat kan ook niet anders want als je door elkaar spreekt begrijpt niemand 

er nog iets van.  

 

Belangrijke thema’s om te bespreken waren de verschillende evenementen, de vraag of de 

evenementen door kunnen gaan in verband met Corona en het 9
e
 Lustrum. In deze Flitsen veel over 

dat 9
e
 Lustrum.  

 

De laatste keer dat we via Zoom vergaderden spraken we over het wel of niet door laten gaan van 

de Hemelvaartstocht. We kwamen zonder enige discussie tot de conclusie dat we dit evenement nu 

niet kunnen organiseren. In een wat evaluatief moment kwamen we tot de conclusie dat we in 

anderhalf jaar Corona heel veel geleerd hebben. Toen Corona net in ons land rondwaarde was het 

de tijd dat we onze jaarvergadering zouden moeten organiseren. We hadden toen heel veel discussie 

over de vraag of dat wel of niet door zou moeten gaan. Alle “voors en tegens” werden uitgebreid 

besproken. Er waren verschillen van mening en verschillen van inzicht. Het was duidelijk dat we 

ons toen allemaal nog nauwelijks beseften wat de impact was van deze pandemie. Nu vinden we 

het volkomen logisch dat een evenement niet door gaat en vinden we het volkomen logisch dat we 

als bestuur van de IFC onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Die maatschappelijke 

verantwoordelijkheid is wat ons betreft gestoeld op een aantal zaken: 

 

- De gemiddelde leeftijd van onze leden is tamelijk hoog. Tot voor kort was deze 

leeftijdsgroep wat Corona betreft (verder niet gelukkig….) tamelijk kwetsbaar. Nu 

verandert dat langzamerhand omdat deze groep veelal de eerste vaccinaties hebben 

gekregen; 

- Wij willen als bestuur niet de risico’s nemen en mogelijk de zorgsector nog meer belasten 

omdat wij zo nodig willen zeilen en chillen op de steiger. 

-  

Ik hoop dat u als lid van onze vereniging zich hierin kunt vinden.  

Uiteraard weten wij ook dat iedereen individueel kan gaan zeilen en chillen op een steiger. Er is 

echter een groot verschil tussen individueel (al of niet met meerdere mensen die vooraf een zelftest 

hebben gedaan) zeilen en het organiseren van een tocht in groepsverband. Zeker als je die tocht 

organiseert als vereniging.  
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En dan nu nog wat over de toekomst. Zoals al gememoreerd, de Hemelvaartstocht is niet door 

gegaan. We gaan er voorlopig van uit dat de evenementen die voor de late zomer staan gepland wel 

door gaan. Immers, het doel is om iedereen zo rond juli- augustus ingeënt te hebben. Dat betekent 

dat wij als bestuur ons nu druk maken over de zogenaamde vier-uursrace (op 3,4 en 5 september) 

en het te vieren 9
e
 Lustrum op 11 september. Daarnaast hopen we nog een zogenaamd “droog” 

evenement te organiseren op 20 of 21 november. Uiteraard houden we u op de hoogte van de 

voortgang van de organisatie.  

 

Wel stellen we het op prijs wanneer u zich nu alvast via de website van de IFC 

(www.friendshipclub.nl) opgeeft voor het Lustrum. Dit vanwege het feit dat we met de organisatie 

rekening moeten houden met het aantal mensen (restaurant, rondvaartboot, haven enz.)  

We gaan er van uit dat veel, zo niet alle leden aan het vieren van dit 9
e
 Lustrum mee zullen doen. 

Het is tamelijk uniek, 45 jaar een vereniging rond een schip dat niet meer wordt gemaakt. Het is 

dan ook niet voor niets dat we proberen om op 11 september zoveel mogelijk verschillende type 

Friendships in de Amsterdamse Marina te hebben die we dan ook allemaal kunnen bekijken. Wij 

hopen op heel veel deelname en zoals gezegd, we verwachten veel leden van de IFC!!!!! 

 

Jan Salverda.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Planning evenementen IFC 2021 
  

2/3/4/5 april: Paastocht (rondje NH – Stavoren/Texel of Den Helder/IJmuiden)) Afgelast 

13/14/15/16 mei: Hemelvaartstocht (Makkum/Texel/Medemblik)                        Afgelast 

17/18/19/20 juni: IJmuiden-Lowestoft                                                                    ???? 

25/26/27 juni: Haringhappen Enkhuizen-Stavoren 

3/4/5 september: 4 uurs wedstrijd ( Hindeloopen) 

11 september Lustrum (Amsterdam) (Voor wie met de boot komt 10/11/12 september) 

20/21 november: IJmuiden sluizen (droog evenement) 

  

http://www.friendshipclub.nl/
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45 jaar IFC 

 

Op zaterdag 13 maart 1976 werd de Internationale Friendshipclub (IFC) opgericht in Botel “de 

Watergeus” te Noorden Nieuwkoop.  

Er waren die middag om 13.00 uur 21 mensen aanwezig en er waren afzeggingen van 4 personen. 

Er werden die dag een aantal belangrijke besluiten genomen door de aanwezigen waar we nu nog 

steeds mee te maken hebben.  

Besloten werd dat het algemene karakter van de op te richten club “GEZELLIGHEID EN 

ONDERLINGE TOCHTEN EN WEDSTRIJDEN” zou moeten zijn. Meteen werd ook de naam van 

de club vastgesteld: Internationale Frienshipclub (IFC) alhoewel er nog wel iemand was die aangaf 

dat er in Zwiterland ook een club bestond met dezelfde naam. Er werd besloten om de heer Meijer 

te verzoeken hier wat nader onderzoek naar te doen.  

Besloten werd om een clubvlag te maken. Alle aanwezigen werden uitgenodigd een ontwerp in te 

dienen. Ook werd besloten om een clubblad te gaan maken. De naam “Flitsen” was nog niet 

bedacht. Wel de frequentie: minimaal twee keer per jaar op een eenvoudig stencil. Er werd die dag 

een voorlopig bestuur gevormd bestaande uit de heren (en dat is nog steeds zo….) Jochems, 

Schoenmakers en Korfage. Zij zullen de verschillende functies onderling veredelen.  

De contributie van de club werd vastgesteld op f 25,- per jaar en f 10,- inschrijfgeld. De leden 

ontvangen voor dat bedrag een clubblad, een vlag. De overblijvende gelden worden gebruikt om de 

administratieve kosten te dekken. De evenementen zullen “per geval, per inschrijving” apart 

betaald moeten worden. Nog wel werd aangegeven dat de jaarvergadering het liefst op een zondag 

plaats zou moeten vinden in verband met het feit dat vele leden een middenstandsbedrijf 

hebben….. Tot slot werd besloten om van de oprichting bericht te sturen naar “de Waterkampioen”, 

“de Watersport” en “de Vaarkrant”. Uiteraard werd de vergadering besloten met een gezellige 

borrel. Er is niets nieuws onder de zon……. 

 

Wat mooi dat het verslag van deze oprichtingsvergadering bewaard is gebleven.  

In de afgelopen 45 jaar is er veel gebeurd en zijn er vele jaarvergaderingen, evenementen, 

wedstrijden en andere bijeenkomsten georganiseerd. Aan het karakter van die bijeenkomsten is 

volgens mij niet veel gewijzigd. Het gaat nog steeds om de ontmoeting en om de gezelligheid. Het 

is mooi om een eind te varen met verschillende boten en elkaar dan in de haven te zien. Een hapje 

en een drankje, een sterk verhaal en de start van de ontmoeting met de al om bekende vraag: “Hoe 

is’t?” Dat is het wezenlijke karakter van de IFC.  

Uiteraard zijn er ook nog tal van andere activiteiten. Er is een forum ontstaan in de loop van de tijd. 

Er is een zogenaamde technische commissie waar mensen met technische vragen terecht kunnen.  

Er zijn in die 45 jaar ook leden overleden. Ik kan me zo voorstellen dat die leden in ieders 

gedachten zullen zijn op het moment dat we het Lustrum op 11 september a.s. met elkaar zullen 

vieren.  
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Uitnodiging voor het 9
e
  Lustrum van de Internationale Friendship Club op 

 

Zaterdag 11 september 2021 

 
Al 45 jaar bestaat onze IFC. Een heuse prestatie en zeker een compliment 

waard voor alle leden door de jaren heen, immers, zonder leden geen club. 

Om dit zeer heuglijke feit te vieren zijn we op zoek gegaan naar een passende 

locatie. En bij voorkeur liefst een nieuwe locatie. Elk lustrum is dit een 

uitdaging, want we willen natuurlijk een beetje verassen. En dat is best lastig 

na lustrum bijeenkomsten te hebben gehad bij de Batavia in Lelystad, in Burgers Zoo, op een 

rondvaartboot door de Rotterdamse havens, kasteel Radboud te Medemblik (3x), Kaag-eiland en 

kasteel Ammersoyen. 

Verschillenden eisen passeren de revue in het bestuur. Liefst iets met water. Wellicht met de boot er 

naar toe kunnen. Een beetje actief, niet alleen maar zitten. Niet te weersgevoelig. En ga zo maar 

door. Het is weer geluk!. We gaan dit negende lustrum met de IFC naar  

 

 

 

 

 AMSTERDAM 

 

 

Door de pandemie en de nare gevolgen 

daarvan zijn we toe aan iets moois, iets 

bijzonders. Het wordt dus onze hoofdstad, 

gelegen aan het IJ, met de boot te bereiken, 

maar ook met de auto of openbaar vervoer. 

Een hele dag met elkaar optrekken. Een 

heerlijk vooruitzicht. 
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Wat gaan we doen die dag? 

 

 

Omdat we een lekker vol programma hebben beginnen we al vroeg.  Om 10.30 uur verzamelen we 

bij Loetje aan ’t IJ in de Amsterdam Marina. Na de binnenkomst is er natuurlijk koffie of thee. Al 

snel na de korte kennismaking gaan we vergaderen. 

Dat is na de afgezegde Algemene Ledenvergadering van 2020 en het niet doorgaan van de ALV en 

winterevenement 2021 wel even nodig.  Niet omdat er grote onderwerpen op de agenda staan, maar 

omdat er formeel natuurlijk een aantal zaken moeten worden besproken. Dat hoort nu eenmaal bij 

een club. We proberen de vergadering net als andere jaren in een uur af te ronden. 

 

Om ongeveer 12.30 uur gaan we lunchen bij 

Loetje aan ‘t IJ. Er worden heerlijke broodjes 

en drank geserveerd. Wellicht was er bij de 

start van het lustrum wat weinig tijd om met 

elkaar te praten, nu kan dat volop worden 

ingehaald. Lekker weer even contact met 

elkaar, terugblikken op hoe eenieder de 

pandemie heeft doorstaan. Is er nog gevaren 

en waar dan?  

 

 

Na de lunch gaan we de Amsterdam Marina  in. We proberen om van alle ooit gebouwde typen  

Friendships in ieder geval minstens één exemplaar in de haven te hebben. En dat zijn er heel veel. 

Het is bijzonder van ons merk dat er zo veel van rondvaren, terwijl  de schepen al geruime tijd niet 

meer worden gemaakt. Om alle typen paraat te hebben, zijn ook niet leden benaderd. Niet alle 

Friendships zijn nl. vertegenwoordigd in de IFC. Zo ontstaat er een mooi beeld over de jaren heen. 

Van 21 voet tot 38 voet. We kunnen langs de boten lopen en misschien zelfs hier en daar even aan 

boord.  

 

 

Hierna gaan we om 15.00 uur aan boord aan een rondvaartboot  van Amsterdam Boat Events.  
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Een rondvaart door Amsterdam met de alternatieve rondvaartboot “Hoop op Behoud”  

 

Een programma-onderdeel van het lustrum is, dat we ’s middags een rondvaart maken door de 

Amsterdamse grachten in d Zuid-Hollandse paviljoentjalk “Hoop op Behoud” uit 1897.  

 

Als we de historie van het schip lezen 

is de naam goed gekozen: “Het schip 

begint als zeilend vrachtschip van met 

name zand en klei. Daarna wordt het 

schip gemotoriseerd en verlengd. 

Vanaf 1976 krijgt ze een nieuwe 

bestemming als varend woonschip en 

uiteindelijk in 1993 komt ze weer in 

de vaart als rondvaartboot op de Amsterdamse grachten”.  

 

Het leuke van dit schip als rondvaartboot is, dat het een flexibel interieur heeft en zo is ingericht, 

dat  we vrij rond kunnen lopen, aan sta-tafeltjes een praatje kunnen maken en tegelijkertijd 

Amsterdam vanaf het water kunnen 

bewonderen. De mooie geveltjes zijn immers 

vanaf het water veel beter te zien dan vanaf 

de straat. 

 

 De glazen overkapping kan voor een beter 

uitzicht helemaal open en gelukkig ook snel 

weer dicht, mocht het weer omslaan. Het is 

tenslotte al september - de eerste 

najaarsstormen kunnen zich al aandienen.  

 

Aan voorzieningen zal het ons niet ontbreken. Het schip heeft een bediende bar met biertap. Twee 

drankjes worden gratis aangeboden om de keel wat te smeren. Een gescheiden dames en herentoilet 

is gelukkig aanwezig, mocht de nood daarna te hoog worden.  

 

De rondvaart duurt circa 2 uur. We stappen op om 15.00 bij de Marina en we zijn dan rond 17.00 

weer terug. 
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Nb. De “Hoop op Behoud” heeft een capaciteit van 70 personen en is alvast geboekt. Mocht het 

aantal inschrijvingen de maximale capaciteit benaderen, dan hebben we een optie op een tweede 

vergelijkbare boot. Het is daarom belangrijk dat u vroeg inschrijft zodat we de juiste keuze kunnen 

maken.  

 

Om 17.00 uur meren we weer af bij de 

Amsterdam Marina. We gaan borrelen bij 

Loetje aan ’t IJ. Tijd om weer andere leden te 

spreken, of de lopende gesprekken voort te zetten. 

Aansluitend krijgen we daar een diner geserveerd 

met daarbij drank naar keuze. Rond 21.00 uur 

sluiten we het lustrum af met een verrassing.  

Iedereen keert huiswaarts of vertrekt naar zijn 

schip in de Marina.  

 

Het programma in het kort. ( tijden zijn bij benadering) 

10.30 uur: Ontvangst in de Amsterdam Marina / Loetje aan ’t IJ met koffie /thee 

met iets lekkers. 

Samenkomst en Algemene Ledenvergadering 

12.30 uur:   Lunch met koffie/thee/ melk/ jus ‘d orange bij Loetje aan ’t IJ 

13.30 uur:  Friendships bekijken die in de haven bij elkaar liggen afgemeerd.  

15.00 uur:  Rondvaart door Amsterdam met Amsterdam Boat Events 

tot ongeveer 17.00 uur. Tijdens de rondvaart twee drankjes. 

17.00 uur:  Borreltijd bij Loetje aan ’t IJ. 

18.30 uur:  Diner – De Klassiekers.  

Hoofdgerecht: Biefstuk, biefstuk Bali, tonijnbiefstuk, vegetarische poké bowl of 

salade geitenkaas | Geserveerd met frites en salade 

Dessert: Cheesecake of sticky toffee 

Drankenpakket: een Hollands drankenpakket bestaande uit: Bier van de tap, 

huiswijn rood, wit en rosé, frisdranken, koffie en thee. 

Rond 21.00 uur:  Afsluiting Lustrum. 
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Alleen de ALV bezoeken. 

 

Dat kan natuurlijk ook. Er zijn dan geen kosten voor u. 

Koffie/thee en iets lekkers worden u aangeboden door de IFC. 

 

 

 

 

De kosten van deze dag. 

 

Een groot deel van de kosten worden betaald uit de bedragen die jaarlijks speciaal voor dit doel 

worden gespaard,. Echter zonder een eigen bijdrage per deelnemer lukt het niet om een kwalitatief 

goed programma samen stellen. 

 

De eigen bijdrage is €25,00 per deelnemer. 

 

Daarnaast zijn er de kosten van de liggelden voor de schepen die in de Amsterdam Marina willen 

overnachten. De liggelden zijn €2,50 per meter. Dit is inclusief gebruik van water, elektra en 

sanitair en toeristenbelasting.  De penningmeester betaalt voor alle schepen. Op die manier kon er 

een kleine korting worden gegeven door de Marina.  

 

U kunt zich inschrijven via de website van de IFC.  https://www.friendshipclub.nl/site/   

 

Deelnemers kunnen alleen bestaan uit leden en hun familieleden. 

Op de website schrijft u ook in voor de overnachting (en) met uw schip. 

 

Inschrijving: uiterlijk 11 augustus 2021 maar liever eerder! 

Betaling: Het totale bedrag a.u.b. z.s.m., doch uiterlijk 28 augustus 2021 overmaken op  

rekening: NL10INGB0003560322   Internationale Friendship Club te Voorburg. 

 

 

Contactgegevens organisatie: 

Jan Salverda  06-51992085 

Gerard Daniels  06-10157427 

Herman Hemerik  06-51080444     

https://www.friendshipclub.nl/site/
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Gegevens  

 

Amsterdam Marina 

Werfkade 4 

1033 RA Amsterdam 

+31 (0)20  631 0767 

  

VHF 31 

52º24’.07 N 04º53’.06 E 

 

Bereikbaarheid Amsterdam Marina auto / openbaar vervoer: 

Vanaf ringweg A10 neemt u afslag S118, Tuindorp Oostzaan. Hou bij het eerste kruispunt rechts aan. Vervolgens 

komt u op twee rotondes, op beide rotondes gaat u rechtdoor. Bij het stoplicht gaat u rechtsaf. Van daar uit rijdt u 

door tot aan het IJ en ziet u de jachthaven liggen. 

 

Veerpont vanaf Amsterdam CS 

Met het NDSM-veer bent u in veertien minuten van Amsterdam CS op de NDSM-werf. Hij vaart tweemaal per 

uur, en tijdens de spitsuren vier keer per uur.  Alleen voor voetgangers en fietsers. Vanaf de pont loopt u in 5 

minuten naar Amsterdam Marina. 

 

Loetje aan ’t IJ 

 

Adresgegevens 
Werfkade 14 
1033 RA Amsterdam 
020-20 88 000 
 

Parkeren: 
Onderstaand vind je de drie dichtstbijzijnde 
(betaalde) parkeergelegenheden: 
 
Nr. 1 op de plattegrond: 
Dit is de meest grote openbare parkeerplaats 
in de buurt van Loetje aan het IJ en staat naast 
de Albert Heijn, 5 min lopen ongeveer, NDSM-straat P19579, P 19578 en P19581. NDSM-
Werf (zie foto’s van de parkeerplaats) 
 
Nr. 2 op de plattegrond: 
Betaald parkeren links aan de overkant van de Hema, €1,40 p uur P 19576 (let op DEELS 
vergunning houders). 
 
Nr. 3 op de plattegrond: 
Betaalde Parkeerplekken aan de kant van de straat op de TT Vasumweg, P 19573 €1,40 per 
uur.  
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Varen met Pasen 2021 

 
Nog steeds Covid-19, dus geen groot spektakel door de vereniging georganiseerd. Toch kwamen 

we met een aantal boten (de Cascada, de Sigmagic en de Ianira) samen in Stavoren. Daarnaast nog 

de opvarenden van de Mare Nostrum (Luc en Claudia) die hun boot in Warns lieten liggen, maar 

toch wel de gezelligheid van de eerste dag/avond in Stavoren willen meemaken als opening van het 

vaarseizoen. Het was sowieso een bijzonder samenkomen. 

 

 Ongewoon is het niet dat er tijdens de tocht 

boten door mankementen uitvallen. Voor de 

Sigmagic was het al voorbij voordat de reis 

kon beginnen .  

Dit is niet helemaal waar omdat Jeroen al had 

aangegeven dat hij zaterdag weer terug ging 

varen naar Enkhuizen omdat zijn opstappers 

(zoon Jannes met z’n vriendin) voor de 

zondag al een afspraak hadden staan.    

 

De Sigmagic werd namelijk door de KRNM 

in Stavoren binnen gebracht met het voorzeil 

op het dek en een motor die alarm gaf.   

 

 

Daarnaast was er het verhaal van de Cascada. 

Het was die dag redelijk veel wind 

(windwaarschuwing 6BF) uit het noorden en 

kantje boord dat de Cascada erbij aanwezig 

kon zijn. Vertrekkend vanuit de Ketelhaven 

vanwege de wind uit het noorden eerst naar 

Enkhuizen gevaren en na een kort bedenktijd  (en palaver tussen de opvarenden Rob en Peter) toch 

besloten de zeilkleding aan te houden en verder te varen (lees op te kruizen) naar Stavoren, waar ze 

zo tegen 19:00 aankwamen, want Ja, afspraak is afspraak en afzeggen zonder geldige reden was 

voor Rob net een brug te ver.  

 

De volgende dag vertrokken er om 10:00 twee boten vanuit Stavoren voor een rondje N-H. Nou, ja, 

eventueel een rondje N-H want de weersvoorspelling was nou niet echt je van het. De Cascada was 

na de stap gezet te hebben door te varen naar Stavoren wel vast besloten het rondje te willen varen, 

maar de Ianira had nog zo zijn twijfels. Eerst maar naar Texel (oude Schild) en dan kijken we wel 

verder.  

 

Op zaterdag met een redelijk stevige wind naar Texel zal nog wel lukken en de zondag zou ook nog 

een mooie (lees rustige) dag worden voor de maandag lieten de weersvoorspellingen niet veel 

goeds zien (winterse buien en winkracht 6-8BFook op het Markermeer).  

We vertrokken om 10:00 uit Stavoren en na een paar keer overstag te zijn gegaan kwamen we 

tegen 13:30 al zeilend aan bij de sluis in Kornwerderzand.  In no-time waren we door de sluis (niet 
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veel boten op het water) en lagen we een uur voor op schema (hoog water Harlingen 14:30) op het 

wad met een mooie stevige wind uit het Noorden kwamen we desondanks (de helft van de tocht 

over het wad stroom tegen) ruim binnen 3 uur varen aan in Oude schild. 

 

 Onnodig te zeggen dat er meer dan voldoende plaats was (aantal boten was op 4 handen te tellen). 

Nu waren we na gisteravond al bijna door ons bier heen en gingen Jannie en ik nog even naar de 

lokale supermarkt (de Spar) voor nog een pakketje bier. Dit viel ook mooi te combineren met ons 

verplichte dagelijkse 20 minuten ommetje van Erik Scherder. Daarna was het een gezellige avond 

aan boord van de Ianira, waarbij de kelen voldoende gesmeerd werden om het gesprek op gang te 

houden.  

Het gespreksonderwerp over wat te doen de volgende dag verliep wat stroever. De vooruitzichten 

voor maandag bleven onverminderd slecht en voor de Ianira via Ijmuiden in één keer door te varen 

naar Lelystad voelde niet echt uitnodigend. De Cascada wilde wel in één keer door naar haar 

nieuwe thuishaven in Volendam, net een paar uur korter dan door naar Lelystad en dus nog wel te 

doen bij daglicht. Ianira maakte de keuze om de beslissing wel of niet met de Cascada mee te varen 

afhankelijk te maken van wel of niet op tijd wakker te zijn voor een vertrek zo rond 07:00 richting 

IJmuiden of na 10:00 te vertrekken met stroom mee terug naar Kornwerderzand (de sluis bij den 

Oever ligt er immers uit).  

Nu heeft de Ianira geluk dat de schipper een korte slaper is en Jannie was deze keer ook vroeg 

wakker. Dus vertrokken beide boten om 07:15 richting IJmuiden.  We hadden de afspraak gemaakt 

om eventueel niet verder te varen als Amsterdam als we dat niet wilden, dat was voor ons  

voldoende om te kiezen voor een vervolg over de Noordzee.    

De stroming was het eerste uur nog 

mee en dus waren we om 08:00 al 

bezig met de bocht in het Marsdiep 

naar het zuiden. Daarna was het 

gebeurd met de stroom mee en 

moesten we het op eigen houtje 

doen en hopen op voldoende wind 

(deze dag uit het noord westen 3-

4BF). Voor de Ianira was dit wel 

voldoende, de Cascada probeerde 

nog met het opzetten van de 

genaker er nog voldoende vaart in 

te houden. Helaas was de wind 

hiervoor niet voldoende van achter 

en de zeegang maakte het er ook 

niet gemakkelijker op. Dus werd 

na enig proberen en uit het roer 

lopen, de genaker weer binnen  

gehaald. De fok weer uitgerold en 

de motor bijgezet.  

Even later werd de Ianira weer 

ingelopen. Dus vroeg Imko naar 

het geheim van de Cascada om de 
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Ianira op gepaste afstand (dus niet goed te horen of de motor bijstond of niet) weer voorbij te 

steken. Rob aarzelde nog even maar gaf toe de motor te hebben bijstaan. Even zo goed duurde en 

duurde en duurde de tocht over de Noordzee maar voort ondanks dat we regelmatig met een 

snelheid van 7 door het water gingen. Maar ja, met de stroming van 2 tot 3 knopen bijna de hele 

tocht over de Noordzee tegen was het al bijna 15:00 voordat we bij de haveningang in IJmuiden 

aankwamen (alleen het laatste uur hadden we geen stroom tegen). En zo gingen we kort na 15:00 

door de sluis het Noordzeekanaal op.  

 

 Gedurende de hele 

tocht over de 

Noordzee werd er 

melding gemaakt van 

een “gale” van 

IJmuiden tot 

Schiermonnikoog, 

maar windfinder en 

windguru gaven 

hiervan niets te zien  

en in de praktijkwas 

er van een “gale “ 

ook niets te merken.  

 

 

Maar goed, tegen 

15:00 was het varen 

op de Noordzee 

afgelopen en met de motor op 2100 toeren en een snelheid van 6kn door het water gingen we op 

weg naar Amsterdam. Inmiddels hadden we besloten toch maar door te varen want de kans op een 

acceptabele tocht over het Markermeer op de maandag was nul en bovendien nog maar afwachten 

of de brug bij Schellingwoude wel zou draaien. Nu zouden we natuurlijk ook in Durgerdam kunnen 

gaan liggen, maar hoe kom je uit Durgerdam als je besluit niet door te varen. Bovendien waren we 

redelijk vlot door het Noordzeekanaal gekomen en lagen we om 19:00 te wachten voor een 

doorvaart bij de Schellingwouderbrug. Het weer was er in de loop van de middag ook niet slechter 

op geworden,  het zonnetje liet zich steeds vaker zien en ondanks de lage temperaturen van zo rond 

de 6 graden, maakte dit (het zonnetje) dat het nog goed was vol te houden. Jannie had op het 

Noordzeekanaal het eten zover voorbereid dat we eenmaal aan het varen op het Markermeer lekker 

konden gaan eten.  

De wind was voor een rechte lijn langs de vaargeul precies recht op de spiegel van het schip en dus 

daarom de bully tallie maar weer te voorschijn gehaald om zo alleen met het grootzeil op in een 

streep naar Lelystad te varen. Op het weerbericht was wederom sprake van een windwaarschuwing 

(6BF uit het zuid-westen), dus uitbomen van de fok hebben we maar niet overwogen, temeer ook 

dat we rustig en veilig wilden koken en eten. Dat lukte allemaal prima en zo zagen we de zon 

zakken en werd het steeds donkerder. De Cascada ging de bocht om bij het paard van Marken naar 

Volendam en wij rechtdoor naar Lelystad. De verlichting van de Navigatie instrumenten gedimd en 

het toplicht aan. De wind die in het begin niet meer dan een  4 was, was inmiddels aangetrokken tot 
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een kleine 6 zoals voorspeld. Dus over de snelheid met alleen het grootzeil op hadden we niets te 

klagen en om 21:30 kwamen we aan bij de kom voor de doorgang door de Houtribsluizen.  Nu 

varen we niet heel vaak s’nachts en  hier in het donker aan komen varen hadden we nog niet eerder 

gedaan. We wilden door de hoofdvaargeul naar binnen en volgden zo de rode boeien die we aan de 

rechterkant moesten houden. Simpel toch zou je zeggen, maar in het donker en met meer dan 20kn 

wind recht van achter wordt het er niet gemakkelijker op. Bovendien heb je tegen de achtergrond 

wel duizenden lampen  van de sluizen, de kade, de huizen en de straatverlichting zodat het vinden 

van de dansende boeien die zo af en toe opflikkerden wel  inspannend werd. Rood rechts houden 

was het devies . Maar de Haveningang heeft op de havenpunten als enige plaatsen de lichten net 

andersom staan (daar kwamen we achter omdat Jannie op het voordek stond bij het naderen van de 

haveningang want we vertrouwden het al niet) en tegen de wind in schreeuwde “naar rechts”.  

Inderdaad, we vertrouwden het al niet omdat ook op de AIS we aan de linkerkant van de 

haveningang zaten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 De volgende dag hebben we het leerboek er bij gepakt en gelezen dat de verlichting van de 

betonning van de vaargeul niet overeen hoeft te komen met de verlichting van de haveningang.  
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Het was voor ons een leermoment te weten dat bij het binnen varen van een haveningang de 

havenlichten aan stuurboord  altijd groen is en bakboord rood. In dit geval  bij Lelystad komende 

vanaf het Markermeer is deze verlichting dus omgekeerd aan die in de vaargeul. Heel verwarrend 

als je het niet verwacht en natuurlijk gebeurd dat niet met mooi rustig weer als je het mee maakt 

(murphy’s law).  

 

 Alles gelukkig goed gegaan en snel door de sluis (ging ook weer supersnel net als alle sluizen deze 

reis) en het laatste stukje met de fok op naar onze ligplaats in de Flevo Marina. Het aanleggen was 

nog even een dingetje, maar gelukkig heeft de Ianira een goed deklicht op het voorschip en zo 

lagen we om 22:15 weer veilig in de haven. Wat een tocht die dag. In totaal die dag 81 mijl 

afgelegd, niet wetende bij het begin of we het wel allemaal in 1 dag wilden doen en dan na het 

besluit om toch door te varen nog relatief redelijk op tijd aan te komen. Ook in de wetenschap dat 

het de volgende dag geen zeilweer is. Op dat moment fluit de wind al door het want en ben je blij 

dat de rondreis er op zit, om dan in je eigen thuishaven een wijntje te drinken geeft een enorme 

voldoening.  

Mocht je nog willen weten hoe we dat hebben gedaan met ons “verplichte” 20 minuten ommetje en 

de avondklok die om 22:00 in gaat. Dat hebben we op de zeilboot een beetje gefaked door net te 

doen alsof we liepen terwijl we zeilend een afstand aflegden. Daar trapte het ommetje niet 

helemaal in, want we kregen wel een aantal punten, maar niet de gebruikelijke 12. Ook de maandag 

waarbij we wel meer dan een half uur hebben gelopen kregen we niet de gebruikelijke hoeveelheid 

punten.  

 

Inmiddels zitten we weer op onze gewone score, dus het zei ons vergeven worden door Erik 

Scherder. Dan nog het punt van covid -19, hier hebben we behoudens de normale richtlijnen van 

afstand houden, mondkapjes etc in de jachthaven geen last gehad. Alles was open (de douches en 

toiletten) waarbij in sommige gevallen niet alle doucheruimtes of toiletten waren, maar in ieder 

geval niet alles gesloten. Voor de volledigheid rest mij ook nog te vermelden dat de Sigmagic 

zaterdag op eigen kracht heeft kunnen terugvaren naar Enkhuizen nadat de elektrische storing bij 

de motor was gerepareerd door een monteur van de Jachthaven. De fok is op het dek blijven liggen, 

want niemand had zin om die dag zich met die “koude” wind naar boven te laten hijsen, maar 

alleen op het grootzeil was het ook goed te doen. 

Eind goed al goed. 

 

Imko Vroom    Ianira   
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Hoe Arend-Jan Bakker van de trapeze in de kajuit verzeild 
raakte. 
 
Je moet echt ruim voor 1970 de baarmoeder hebben verlaten wil je je deze reclame uit de 

Waterkampioen* nog herinneren. Het was een reclame van de Finata bank en slagzin 

verklaarde hoe onwaarschijnlijke veranderingen ( met hun financiering tegen 11% rente) 

toch werkelijkheid konden worden. In onze familie heeft deze slogan altijd model gestaan 

voor zéér onverwachte wendingen, die verder niets met financiering door de bank te 

maken hoeven hebben. Ongevraagd rolden Edith en ik in de zomer van 2020 in zo’n 

Arend-Jan Bakker situatie. 

 

Wegens ziekte van mijn broer besloten Edith en ik onze ruim 50 jarige rokers carrière te 

gaan beëindigen. Met een oude (en mislukte) avondcursus uit 2019 in het achterhoofd 

haalden wij op 3 april 2020 twee van onze drie Alan Carr “stoppen met roken boeken”  

(goedbedoelde cadeau’s van vrienden die ons nog wat langer bij zich wilden houden) uit 

de boekenkast en lazen dat in 1 adem uit. En dat is zeer snel voor verstokte rokers. 

Volgens de instructie doorgerookt tot het boek helemaal uit was; daarna alle rookwaar uit 

huis verwijderd en klaar ! 

 

Het klinkt misschien ongelofelijk, vooral voor de rokers die mij kennen, maar het kostte 

verbluffend weinig moeite en we zijn er inmiddels een heel jaar vanaf. 

De eerste paar dagen wat lastige momenten gehad maar binnen een week ging dat al 

over. We werden actiever, meer lucht betere conditie en er werd ruim gebruik gemaakt 

van de ( niet elektrische) fietsen. 

 

Ook mijn toegenomen leeftijd komt met gebreken, last van mijn heup. Motorvrienden 

moesten al langere tijd erg lachen om mijn capriolen als ik mijn been over het zadel van 

de motor probeer te krijgen, maar ook op de fiets werd opstappen lastiger. 

 

Na 2 maanden niet roken begon het geld in huize de Jong- de Ridder al aardig tegen de 

plinten te klotsen, dus de aanschaf van een andere fiets was een zeer haalbare optie. 

Toch blijven we Hollanders en gaan we eerst op zoek naar de goedkoopste optie: Er 

stond een prima damesfiets te koop die mij het opstappen flink deed vergemakkelijken. 

 

De fiets stond te koop in Wijhe bij Zwolle en later zou blijken dat daar vermoedelijk Arend-

Jan Bakker is gaan wonen; het was één van de heftigste Corona brandhaarden bleek 

later.  

Vijf dagen na de aankoop van de fiets kreeg ik het benauwd. De boot inpakken voor een 

vakantie met Kees en Nienke de Jonge van de Aquilon (ook IFC !) bleek al een lastig 

karwei dat Edith eigenlijk in haar eentje heeft geklaard. Toch op vakantie gegaan in juni, 

maar ik kon bijna niet meer lopen wegens zware benauwdheid en gebrek aan lucht. Een 

wandelingetje toiletgebouw van 300 meter kon ik nog uitsluitend halen met 2 ingelaste 

pauzes op de heen én terugweg. Na vijf dagen weer terug naar huis; einde vakantie. In 

één ruk van Lauwersoog naar Lemmer, zolang ik nauwelijks hoef te bewegen gaat dat 

allemaal wel. Twee dagen later, na het weekend, naar de dokter en beland op de 
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spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Twee keer negatief getest op Corona maar wel 

alle klachten. Artsen weten het nog steeds niet te duiden: hart is goed en zit op de juiste 

plaats en met mijn long capaciteit zou ik nog redelijk moeten kunnen sporten, niet dus. 

De eerste maanden gedacht dat het wel over zou gaan, maar toen er nauwelijks 

vooruitgang werd geboekt besloten het roer om te gooien (letterlijk). 

 

 
 
Onze Arend-Jan Bakker move was daardoor de aanschaf van een motorboot (wie had dat 

ooit gedacht?), waarvan men zegt dat je ook daarmee lid mag blijven van de 

Friendshipclub.  

Van de “Witte Raaf” konden we heel, heel moeilijk afscheid nemen, en die hebben we tot 

op de dag van vandaag nog in bezit. De afgelopen Pasen hebben wij definitief besloten 

dat zeilen het voor ons niet meer gaat worden en dat onze motorvlet uiteindelijk toch een 

blijvertje wordt. Eerste paasdag hebben we de boot op Marktplaats gezet en binnen 24 

uur is de eerste afspraak voor bezichtiging er al.uiteindelijk hebben we de boot verkocht 

aan andere leden van de Friendshipclub nml.Michiel en Marlon Meurs die op een FS 28 

voeren 

 

Er zit ook een lichtpuntje aan deze omslag. Na 50 jaar zeilen op vooral IJsselmeer en 

Wadden en de laatste paar jaar veel Fries binnenwater, raakten we er ook een beetje op 

uitgekeken. Niet op het zeilspelletje zelf, want daarvoor zijn Edith en ik nog steeds 

fanatiek genoeg. Maar wel op ons vaargebied dat ik met tonnummers en dieptelijnen uit 

mijn hoofd kan tekenen. 
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We verheugen ons dus best op tochten over de rivieren en ander water wat met zo’n heel 

hoog toplicht als jullie allemaal hebben toch onbereikbaar blijft. Voor ons is alles hoger 

dan 2,40 m geen belemmering zolang er maar 90 cm water staat. 

 

De eerste echte reis moet nog even worden uitgesteld. Niet vanwege het weer (wij zitten 

er warmpjes bij in onze privé broeikas ) maar we moeten nog de komst van 2 nieuwe 

kleinkinderen afwachten voordat opa en oma “los” kunnen. 

 

 

Net als jullie hopen we dat er deze zomer nog één of ander evenement van onze club kan 

plaatsvinden en dat we elkaar weer eens kunnen zien. 

Mochten we jullie intussen op het water tegenkomen dan is dit onze boot. 

 
 

Een Valkvlet van 10 meter met de wonderlijke naam “Granaet”… uit Dockum echt met ck. 

Tot op de dag van vandaag  weigert de vorige eigenaar toe te geven dat hij de meest 

gezochte terrorist uit Dokkum en wijde omgeving is. 

 

Hopelijk tot gauw ! 

 

Edith de Ridder en Henk de Jong, voorheen van FS 33 “Witte Raaf”  
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Zwerftocht door Åland deel 3. 

 

Martin en Liesbeth. 

 

Windekind (Winner 10.10) 

 

Trosa, Zweden, 26 juli 2018. 

 

Hier weer een mail uit een bloedheet Zweden. Ik schrijf onder 

onze bimini, anders is het niet uit te houden 30 tot  35 graden. We 

hebben begrepen, dat het in Nederland ook een broeikas is. Heel 

Europa schijnt te puffen onder een lang hogedrukgebied. Alleen 

IJsland ontspringt de dans. 

We hebben Finland en Åland verlaten en zijn weer in Zweden. 

Uusikaupunki is bereikt. Er is een prachtige haven met een leuk 

terras met bomen en bloemen. We 

hebben er een paar heerlijke dagen 

doorgebracht. Even een terugblik 

op de laatste 2 weken. 

Donderdag 12 juli voeren we naar 

Katanpää, een Fins eiland. 

Onderweg signaleerden we een 

zeehond. We meerden af naast Animato, het zeilschip van Marie-

Claire en Tom. Met hen trokken we al op vanaf Mariehamn. Ze 

zijn op weg naar Helsinki. Op Katanpää was een fort met 

bijbehorende gebouwen. Er is een uitkijktoren, watertoren, munitieopslagruimten en kanonnen. Het 

is fort is ook gebruikt als gevangenis. De gevangenen hebben stenen uitgebikt voor de anderhalf 

kilometer weg op het eiland. Op het eiland zijn eco-toiletten, een plank met een gat erin. Ze 

noemen het “huussie”. 

De volgende dag varen we naar Uusikaupunki (Finland). 

We maakten daar een mooie fietstocht door een bosrijk en 

heuvelachtig landschap. Als we terugkomen is er een 

jazzfestival bij de haven. We bezoeken het 

automobielmuseum, veel Saabs, Chevrolets, Fiat 500, 

brandweerwagens en raceauto’s. Zeker de moeite waard. 

Ook maken we een cultureel-historische wandeling door 

Uusikaupunk

i. Op een heuvel staan 4 verschillende soorten 

molens. Die werden onderhouden door 

gepensioneerde zeelieden. 

 Ook de kerk (1617) is erg mooi. 

We worden uitgenodigd door Marie-Claire en Tom 

om de WK-finale Frankrijk-Kroatië te komen kijken 

onder het genot van een pilsje. 

We varen door naar het eiland Peterzens. We maken 
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daar een boswandeling, veel klimmen en klauteren, maar daarna een prachtig uitzicht over de 

scheren en de haven. Gezwommen vanaf het zwemplateau van de Windekind. Veel riet, dus helaas 

’s nachts muggen. Door naar het eiland Verkan. Daar is een oud kerkje. We eten in het 

havenrestaurant (Buffalo). De volgende dag varen we naar het eiland Sottunga. Af en toe moeten 

we door smalle doorgangen tussen 2 eilandjes. Wel goed bebakend. We bezochten daar een 15-de 

eeuws kerkje met een losse kerktoren. Vervolgens naar het eiland Rödhamn. Er is daar geen 

elektriciteit en geen water. Het ligt prachtig, maar het is er ook erg druk. ‘s Avonds veel 

gebarbecued. We bezoeken het Radiofeuers-museum. De Duitsers hebben hier in de Tweede 

Wereldoorlog gezeten. Weer gezwommen vanaf de boot. 

We zeilen terug naar Zweden: Gräddö. Het is nogal woelig op zee. We zien 

onderweg veel cruise-schepen: Vikingline, Siljaline en Finnline. Zowaar 

krijgen we ’s avonds een onweersbui. Goed voor de natuur, maar veel te 

weinig. Ook de volgende morgen regent het. We besluiten nog een dagje in 

Gräddö te blijven, dan kunnen we wassen draaien, inkopen doen, dek 

poetsen, etc. We varen de dag erop naar Ninanäs. Het is een piepklein 

haventje. We kunnen er niet in. We moeten aan een buitensteiger aan een 

mooringline. 

Dan gaat de route naar Stockholm. Ook daar is het erg heet. We bezoeken 

Skeppsholmen en drinken een biertje op 

een terras in Gamla Stan. Via Nynashamn zeilen we halve wind 

naar Trosa. De haven is erg ondiep. We liggen in de modder. De 

haven zou 2.20 meter diep moeten zijn, maar is 1.80 meter. Het 

stadje is idyllisch, veel oude huizen met uitbouwtjes langs een 

rivier. Het stadje kreeg stadsrechten van Carl IX in 1610. Het 

stadhuis werd in 1719 platgebrand door de Russen, maar is weer 

opgebouwd in oude stijl. We blijven hier nog een dag om te 

zwemmen, fietsen en te wandelen. 

 

Simrishamn, Zweden 11 augustus 2018. 

 

Nu een mail uit een stormachtig Zweden. In de nacht van donderdag op vrijdag begon het 

verschrikkelijk te waaien en kwamen er tegelijkertijd heel veel bliksemflitsen snel achter elkaar. 

Gelukkig lagen we in een beschutte haven. Deze storm gaat volgens de voorspellingen 3 dagen 

duren. Windstoten tot 40 knopen. Even een landprogramma dus. 

Terug naar 26 juli. Toen maakten we ’s middags een 

prachtige fietstocht in de omgeving van Trosa. We zagen 

onderweg een steen met runentekens en een mooi kerkje in 

Trostorp. 

De volgende dag zeilden we naar Nyköping. Het was een 

hele kunst om daar te komen door het doolhof van eilandjes 

en smalle doorgangen. Het was 35 graden en er stond 

weinig wind. In Nyköping bezochten we het Nyköpinghus, 

een kasteel waar in de zomer een toneelstuk opgevoerd wordt. Helaas in het Zweeds. Nyköping 

werd in 1187 gesticht. Het stadje is verschillende keren verwoest door branden. In 1719 werd het 

door de Russische troepen, als deel van de oorlogsplannen van de tsaar, platgebrand. De stad werd 
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herbouwd: rechte straten, een groot plein en een nieuw stadhuis. De Nicolai kyrka overleefde de 

branden. 

We krijgen van de buren door, dat de stroom in ons huis is uitgevallen tijdens een hevige 

onweersbui. De tijdschakelaars van de lampen zijn uitgeschakeld. Buurman John belooft ernaar te 

kijken. Hij schakelt de aardlekschakelaar weer in en zet de tijdklokken goed. Fijn zulke goede 

buren. Het gras hoeft niet meer gemaaid te worden. Het is hooi geworden. 

De reis gaat door naar Arkösund. De zee is erg rommelig. Vervolgens naar Gryts Varv. Daar 

heerlijk gezwommen vanuit de boot. We krijgen 

een Zweedse SOS-boodschap. Daar snappen we 

niet veel van, dus vragen we uitleg aan Zweedse 

medezeilers. Er is een ongeluk gebeurd met een 

olietanker vlakbij de scheren. De olie drijft de 

scheren in. Het wordt schoongemaakt, maar je 

mag de komende dagen niet door dit gebied 

varen. Met de kaart erbij snappen we precies om 

welk gebied het gaat. Als we de volgende dag 

naar Idö zeilen, moeten we een omweg maken. 

Dat betekent 15 mijl op een hobbelige zee. We passeren de aan de grond gelopen tanker. Er wordt 

hard gewerkt om de overgebleven olie over te pompen. 

Idö is heel mooi. Het ligt prachtig. We worden 

opgevangen door Oostenrijkse buren. Het eiland was 

sinds 1500 een loods-station. We bezoeken de 

Loodstoren. Bovenop heb je een prachtig uitzicht over 

de haven en de scheren. Daarna genieten we vanuit het 

hooggelegen restaurant van een prachtige 

zonsondergang. 

De dag erop zeilen we naar Figeholm. Er staan veel 

bomen in het park rondom de haven. We bezoeken het maritieme museum. Het is klein, maar 

interessant. Veel oude buitenboordmotoren. Er stroomt een rivier, waaraan rode huisjes staan, door 

het dorp. Gezwommen vanuit de boot. 

We zeilen naar Mönsterås. We meren af voor het restaurant. Er staan mooie 18-de eeuwse huizen 

in pastelkleuren in het stadje. Ook staat er een oude waterpomp. Bij de bakker eten we gebak ter 

ere van ons oudste nichtje Monique, die vandaag 50 wordt. We bellen haar ook even. Ze is in 

Noorwegen op vakantie met haar gezin. 

We gaan door naar Kalmar. We meren af naast onze 

Oostenrijkse buren van Idö. Leuk weerzien. Er zijn 

wielerwedstrijden in Kalmar, dus is er veel reuring. De 

volgende dag maken we een wandeling door een voor ons 

onbekend deel van Kalmar. We zien mooie oude lage 

houten huisjes in pastelkleuren. Er is een mooi strand. Dan 

blijft het nog een dag hard waaien, dus gaan we fietsen. 

Een mooie ronde ten noorden van Kalmar (ongeveer 40 

km). We zien een 13-de eeuws fort, platgebrand door de Denen in de 14-de eeuw en nu 

omgebouwd tot kerk: Kläckeberga Kyrka met een losse klokkentoren. In de voormalige school 

tegenover de kerk is nu een café. We genieten er koffie met appelgebak. 
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Vervolgens een heftige zeiltocht naar Kristianopel. Veel wind en hoge golven. We zeilen tussen 

half en aan de wind. De haven ligt mudvol. We begroeten Zorro, de hond van de havenmeester. Die 

is nu 2 jaar en nog heel speels. 

Verder naar Karlskrona. Weinig wind, dus op de motor. We maakten er een stadswandeling. Daarna 

naar het eilandje Hanö. We gaan pas ’s middags en route, 

want dan zou het wat minder gaan waaien. Helaas erg hoge 

golven en de voorspelde windkracht 5 werd windkracht 6. 

Gelukkig zeilden we ruime wind. Het is een zware tocht. 

Windekind wordt gefotografeerd vanaf het hoogste punt 

van het eiland. We krijgen de foto doorgestuurd. Leuk ons 

schip onder zeil. We meren af langs een Deens zeilschip.  

De dag erna varen we naar Simrishamn. De zee is rustiger, 

de wind neemt af. Een Noor helpt ons afmeren. Gisteren 

(10 augustus) was ik jarig. Martin zong mij om 8 uur toe. Daarna kreeg ik een Engels ontbijt. Het 

schip was versierd met slingers en ballonnen. In de Konditori 

genoten we van een cappuccino met gebak. We bezochten een klein 

designmuseum. Erg leuk. ’s Avonds heerlijk en gezellig gegeten in 

een restaurantje in de stad. Kaarsjes met “Happy Birthday” aan bij 

de cappuccino. Veel app-jes, mailtjes, berichtjes en belletjes 

gekregen. 

Nu even wachten tot het uitgestormd is. Dan op weg naar 

Denemarken. 

 

Duitsland, Rendsburg, 24 augustus 2018. 

Nog even een terugblik op de laatste 2 weken. Zaterdag 11 augustus bleven we in Simrishamn 

vanwege de storm. We bezochten het leermuseum. We mochten zelf een onderzetter voorzien van 

een dierafbeelding en letters. ’s Zondags maakten we een fietstocht naar Skillinge. Onderweg 

zagen we rotstekeningen o.a. aksen (bijlen) uit de bronstijd. We komen door Brantevik, een mooi 

dorpje met pastelkleurige huizen. Er is ook een klein haventje. 

De volgende dag vertrekken we met het hele zeilpak aan naar Ystad. Het is erg grijs en mistig. ’s 

Avonds zien we Vågvis van Sol-Britt en Johan voorbij varen. Ze krijgen morgen vrienden uit Ystad 

op bezoek en willen morgenavond cappuccino komen drinken bij ons. Ze willen graag weten hoe 

onze reis na Mariehamn verlopen is. Ze zijn zelf op weg naar Kopenhagen. 

De dag erna fietsen we naar Kåseberga. Daar staan grote stenen rechtop in de vorm van een boot 

op een hoge heuvel. Ze staan er al ongeveer vanaf 1500 voor Christus. De route er naar toe is 

prachtig, heuvelachtig, bossen afgewisseld met graanvelden en weilanden. Vlakbij Ystad op de 

terugweg nog een rondje midgetgolf gespeeld. Leuke banen 

Vervolgens varen we naar Klintholm (Denemarken). We moeten aan de wind, maar het zeilt prima 

en we schieten lekker op. Onze Oostenrijkse zeilers en Hanita liggen ook in Klintholm. Gezellig 

weerzien, even bijpraten. De tocht gaat verder naar Kühlungsborn, een badplaats aan de Duitse 

kust. Erg hoge golven, we varen alleen op de fok. Plotseling gaan we minder snel. Er hangt een 

hele pol gras aan de kiel. Gelukkig varen we het er door de hoge golven weer af. Bij de 

shippinglane even oppassen voor 2 grote vrachtboten. 

 

 Kühlungsborn was een geliefde vakantieplaats voor de voormalige Oostduitse partijbonzen. 
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Er is een boulevard van 5 km lang. Ook rijdt er een stoomtreintje 

waarmee we de volgende dag naar Bad Doberan (15 km) rijden. In 

Bad Doberan rijdt het treintje door de hoofdstraat. Het treintje heeft 

een salonwagon, een restauratiewagon en een fiets- en 

kinderwagenwagon. We bezoeken het Badmuseum, een kerk en de 

ruïne van een klooster. Leuk, die badmode door de tijd heen, o.a. 

gebreide badpakken. 

We zeilen door naar Heiligenhafen. Het is een heftige tocht, aan de 

wind met windkracht 5 en vol tuig. We meren af op een mooie 

plaats met uitzicht op een natuurgebied. We passen net tussen de 

palen. Er is een bierfeest in het centrum, gezellig. De oude 

havenbuurt bezocht en een wandeling gemaakt door natuurgebied 

“De graswarder”. De wind staat de volgende dag tegen, dus gaan 

we nog niet verder. We maken een fietstocht in de omgeving. We 

zien een hert lopen op een akker. Verder zien we veel maisvelden en zonnebloemen. We fietsen op 

een mooi vrijliggend fietspad. ’s Avonds op de zeebrug (440 meter) genoten van de ondergaande 

zon. De volgende dag zeilen we naar Strande, ruime wind kracht 5. We moeten 5 mijl omvaren 

vanwege schietgebieden. Gisteren voeren we door de sluis van Kiel. We sluizen met een 

containerschip en 2 Nederlandse motorboten. Daarna varen we het kanaal op richting Rendsburg. 

Daar liggen we nu te wachten op beter weer in de Duitse Bocht. Het onweert nu en regent hard. 

 

Tiel, 6 september 2018. 

 

Zondag 26 augustus varen we naar Cuxhaven. We moeten het hele zeilpak aan, want het regent 

hard. In de haven worden we opgevangen door Hans en Anita van zeilschip Hanita. Maandag 27 

augustus regent het weer pijpenstelen en waait het hard de verkeerde kant op. De golfhoogte is 1 

tot anderhalve meter. Dinsdag idem dito. Pas woensdag kunnen we naar Norderney, een Duits 

waddeneiland. We vertrekken om 6 uur ’s morgens i.v.m. het tij. De golven zijn nog hoog, maar de 

wind hebben we mee. We vliegen met 8,5 knoop met de stroom mee over het water. 

De volgende dag worden we op Norderney ook weer geconfronteerd met slecht weer: tegenwind en 

hoge golven. We moeten wachten tot zaterdag 1 september. We staan om 5 uur op en vertrekken 

om kwart over 6, want dan is het pas licht. De boeien bij de Schluchter zijn niet verlicht. We 

worden flink door elkaar gehusseld door de toch nog hoge golven, maar het is noordenwind, dus 

niet pal tegen. We worden bij Schiermonnikoog welkom geheten door de vuurtorenwachter via de 

marifoon. Op het eind van het weerbericht wenst hij ons ook nog een goede vaart. We sluizen in 

Lauwersoog achter een bruinevlootschip. De volgende dag varen we binnendoor naar Harlingen. 

Maandag 3 september varen we naar Enkhuizen. Maandagavond gaan we naar huis. We worden 

verrast door een tafel voor welkomstcadeautjes van zus Maria en de buren Mariëtte en John. Ook 

op het terras ontdekken we kleurige nieuwe planten. Wat een warm welkom na drie en een halve 

maand. De planten zijn prima verzorgd door buurvrouw Monique en de post is gesorteerd. Dank 

jullie wel daarvoor. In november gaan we uit eten met al onze buren als dank voor hun goede 

zorgen. 

We kijken terug op een mooie zeilreis met prachtig weer. We hopen, dat jullie genoten hebben van 

onze verslagen en wie weet waar we volgend jaar gaan rondzwerven. 

Zeilgroeten, Liesbeth en Martin. 
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